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ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
(όπως ισχύει κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας

 

 

Έγκληµα δεν υπάρχει χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα 

στοιχεία της καθώς και την επιβλητέα γι' αυτή ποινή.

Αναδροµική ισχύς 

1. Αν από την τέλεση της πράξης ως την αµετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις

νόµων, εφαρµόζεται αυτή που στη συγκεκριµένη περίπτωση οδηγεί στην ευµενέστερη µεταχείριση 

του κατηγορουµένου. 

2. Αν µεταγενέστερος νόµος χαρα

της ποινής που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, όπως και η εκτέλεση των µέτρων

ασφαλείας. 

Οι διατάξεις του γενικού µέρους του Ποινικού Κώδικα 

προβλέπονται σε ειδικούς νόµους, αν οι νόµοι αυτοί δεν ορίζουν διαφορετικά µε ρητή διάταξή τους.

Στον Κώδικα οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται µε την εξής σηµασία:

α) Υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση 

υπηρεσίας δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.

β) Οικείοι είναι όσοι συνδέονται µε δεσµό νόµιµης συγγένειας σε ευθεία γραµµή, οι θετοί γονείς 

τα θετά τέκνα, οι ανάδοχοι γονείς και τα ανάδοχα τέκνα, οι επίτροποι ή επιµελητές του υπαίτιου και 

όσοι βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή επιµέλεια του υπαιτίου, οι σύζυγοι, οι συµβιούντες µε σταθερή

συµβίωση ή µε σύµφωνο συµβίωσης, οι µνηστευµένοι, οι αδερφοί και οι σύζυγοί τους ή οι 

συµβιούντες ως ανωτέρω µε αυτούς και οι µνηστήρες των αδερφών, ακόµη κι αν ο γάµος, η 

συµβίωση ή η µνηστεία έχουν λυθεί.
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ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜΑ
 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης

Άρθρο 1 

Καµιά ποινή χωρίς νόµο 
Έγκληµα δεν υπάρχει χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα 

της καθώς και την επιβλητέα γι' αυτή ποινή. 

Άρθρο 2 

Αναδροµική ισχύς του ηπιότερου νόµου 
1. Αν από την τέλεση της πράξης ως την αµετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις

νόµων, εφαρµόζεται αυτή που στη συγκεκριµένη περίπτωση οδηγεί στην ευµενέστερη µεταχείριση 

2. Αν µεταγενέστερος νόµος χαρακτήρισε την πράξη µη αξιόποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση 

ποινής που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, όπως και η εκτέλεση των µέτρων

Άρθρο 12 

Ειδικοί ποινικοί νόµοι 
Οι διατάξεις του γενικού µέρους του Ποινικού Κώδικα εφαρµόζονται και σε αξιόποινες πράξεις που

προβλέπονται σε ειδικούς νόµους, αν οι νόµοι αυτοί δεν ορίζουν διαφορετικά µε ρητή διάταξή τους.

 

Άρθρο 13 

Έννοια όρων του Κώδικα  

Στον Κώδικα οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται µε την εξής σηµασία: 

ίναι εκείνος στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση 

δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.

β) Οικείοι είναι όσοι συνδέονται µε δεσµό νόµιµης συγγένειας σε ευθεία γραµµή, οι θετοί γονείς 

θετά τέκνα, οι ανάδοχοι γονείς και τα ανάδοχα τέκνα, οι επίτροποι ή επιµελητές του υπαίτιου και 

βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή επιµέλεια του υπαιτίου, οι σύζυγοι, οι συµβιούντες µε σταθερή

συµβίωση ή µε σύµφωνο συµβίωσης, οι µνηστευµένοι, οι αδερφοί και οι σύζυγοί τους ή οι 

ως ανωτέρω µε αυτούς και οι µνηστήρες των αδερφών, ακόµη κι αν ο γάµος, η 

έχουν λυθεί. 
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ξετάσεων για την εισαγωγή ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο 
Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής 

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκπαιδευτική 

2020  

ΤΕΜΑ 2020 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
προκήρυξης) 

Έγκληµα δεν υπάρχει χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα 

1. Αν από την τέλεση της πράξης ως την αµετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις 

νόµων, εφαρµόζεται αυτή που στη συγκεκριµένη περίπτωση οδηγεί στην ευµενέστερη µεταχείριση 

κτήρισε την πράξη µη αξιόποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση 

ποινής που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, όπως και η εκτέλεση των µέτρων 

εφαρµόζονται και σε αξιόποινες πράξεις που 

προβλέπονται σε ειδικούς νόµους, αν οι νόµοι αυτοί δεν ορίζουν διαφορετικά µε ρητή διάταξή τους. 

ίναι εκείνος στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση 

δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. 

β) Οικείοι είναι όσοι συνδέονται µε δεσµό νόµιµης συγγένειας σε ευθεία γραµµή, οι θετοί γονείς και 

θετά τέκνα, οι ανάδοχοι γονείς και τα ανάδοχα τέκνα, οι επίτροποι ή επιµελητές του υπαίτιου και 

βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή επιµέλεια του υπαιτίου, οι σύζυγοι, οι συµβιούντες µε σταθερή 

συµβίωση ή µε σύµφωνο συµβίωσης, οι µνηστευµένοι, οι αδερφοί και οι σύζυγοί τους ή οι 

ως ανωτέρω µε αυτούς και οι µνηστήρες των αδερφών, ακόµη κι αν ο γάµος, η 
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«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι»

 

 

 

γ) Έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει 

έννοµη σηµασία όπως και κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο 

είναι και κάθε µέσο το οποίο χρησιµοποι

ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή αναπαραγωγή 

στοιχείων που δεν µπορούν να διαβαστούν άµεσα, όπως επίσης και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή 

άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται

σε συνδυασµό, εφόσον τα µέσα και τα

γεγονότα που έχουν έννοµη σηµασία.

δ) Σωµατική βία συνιστά και η προαγωγή άλλου σε κατάσταση 

αντίσταση µε υπνωτικά ή ναρκωτικά ή άλλα ανάλογα µέσα.

ε) Κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της 

πράξης ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο υπαίτιος µε πρόθεση επανειληµµένη

της πράξης προκύπτει σκοπός του υπαιτίου για πορισµό εισοδήµατος.
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Για να παραγγείλεις το βιβλίο 

Προανάκριση» επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και

στο email: kon.triantafillou.kar@gmail.com

 

 

 

 

Ή κατέβασε στο κινητό σου την εφαρµογή 

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες- 

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι» 

 

 

 

γ) Έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει 

σηµασία όπως και κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο 

µέσο το οποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή µνήµη υπολογιστή, µε 

µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή αναπαραγωγή 

να διαβαστούν άµεσα, όπως επίσης και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή 

γράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή 

σε συνδυασµό, εφόσον τα µέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν 

γεγονότα που έχουν έννοµη σηµασία. 

δ) Σωµατική βία συνιστά και η προαγωγή άλλου σε κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας για

αντίσταση µε υπνωτικά ή ναρκωτικά ή άλλα ανάλογα µέσα. 

ε) Κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της 

από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο υπαίτιος µε πρόθεση επανειληµµένη

προκύπτει σκοπός του υπαιτίου για πορισµό εισοδήµατος. 

 

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι            
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Για να παραγγείλεις το βιβλίο «Αστυνοµική 

επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και 

kon.triantafillou.kar@gmail.com 

 

γ) Έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει 

σηµασία όπως και κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο 

είται από υπολογιστή ή περιφερειακή µνήµη υπολογιστή, µε 

µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή αναπαραγωγή 

να διαβαστούν άµεσα, όπως επίσης και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή 

οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή 

υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν 

αναισθησίας ή ανικανότητας για 

ε) Κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της 

από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο υπαίτιος µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης 
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στ) Πληροφοριακό σύστηµα είναι συσκευή ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή σχετικών µεταξύ τους 

συσκευών, εκ των οποίων µία ή περισσότερες εκτελούν, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα, αυτόµατη 

επεξεργασία ψηφιακών δεδοµένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδοµένα που αποθηκεύονται, αποτελούν 

αντικείµενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την οµάδα 

συσκευών µε σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρηση των συσκ

αυτών. 

ζ) Ψηφιακά δεδοµένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε µορφή κατάλληλη 

προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος που παρέχει 

τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστηµα να εκτελέσει µια λειτουργί

1. Έγκληµα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή σε εκείνον που την τέλεσε, η οποία τιµωρείται από 

τον νόµο. 

2. Στις διατάξεις των ποινικών νόµων ο όρος «πράξη» περιλαµβάνει και τις παραλείψεις.

Έγκληµα που 

1. Όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η 

µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε 

ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να προβεί σε ενέρ

ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση πηγάζει από νόµο, σύµβαση ή προηγούµενη επικίνδυνη ενέργεια του 

υπαιτίου. 

2. Στις περιπτώσεις των εγκληµάτων µε παράλειψη ο δικαστής µπορεί να επιβάλει µειωµένη ποινή 

(άρθρο 83). 

Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή µερικά την αξιόποινη

ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε περίπτωση απόπειρας, έπρεπε να 

επέλθει σύµφωνα µε την πρόθεσή του το αποτέ

Χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενέργησε ή όφειλε να

ενεργήσει. Ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε το αποτέλεσµα είναι αδιάφορος.

∆ιαίρεση των αξιόποινων πράξεων

Οι αξιόποινες πράξεις διακρίνονται σε κακουργήµατα και πληµµελήµατα. Κάθε πράξη που 

τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη είναι κακούργηµα. Κάθε πράξη που τιµωρείται µε 

φυλάκιση ή περιορισµό 

σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ή µόνο µε χρηµατική ποινή ή παροχή 

είναι πληµµέληµα. 

Εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 21, 22, 25, 304 παρ. 4, 308 παρ. 3, 367 και 371 παρ. 4, ο 

άδικος χαρακτήρας της πράξης αίρεται και όταν αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώµατος ή 

καθήκοντος που προβλέπεται στο νόµο.

1. ∆εν είναι άδικη η πράξη την οποία κάποιος επιχειρεί για να εκτελέσει προσταγή που του έδωσε,

σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους, η αρµόδια αρχή, αν ο νόµος δεν επιτρέπει στον αποδέκτη 
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στ) Πληροφοριακό σύστηµα είναι συσκευή ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή σχετικών µεταξύ τους 

εκ των οποίων µία ή περισσότερες εκτελούν, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα, αυτόµατη 

ψηφιακών δεδοµένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδοµένα που αποθηκεύονται, αποτελούν 

επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την οµάδα 

τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρηση των συσκ

ζ) Ψηφιακά δεδοµένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε µορφή κατάλληλη 

επεξεργασία από πληροφοριακό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος που παρέχει 

δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστηµα να εκτελέσει µια λειτουργία. 

Άρθρο 14 

Έννοια της αξιόποινης πράξης 

1. Έγκληµα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή σε εκείνον που την τέλεσε, η οποία τιµωρείται από 

2. Στις διατάξεις των ποινικών νόµων ο όρος «πράξη» περιλαµβάνει και τις παραλείψεις.

Άρθρο 15 

Έγκληµα που τελείται µε παράλειψη 
Όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η 

αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε 

νοµική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσµατος. Η 

υποχρέωση πηγάζει από νόµο, σύµβαση ή προηγούµενη επικίνδυνη ενέργεια του 

Στις περιπτώσεις των εγκληµάτων µε παράλειψη ο δικαστής µπορεί να επιβάλει µειωµένη ποινή 

Άρθρο 16 

Τόπος τέλεσης της πράξης 
Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή µερικά την αξιόποινη

ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε περίπτωση απόπειρας, έπρεπε να 

σύµφωνα µε την πρόθεσή του το αποτέλεσµα. 

Άρθρο 17 

Χρόνος τέλεσης της πράξης 
Χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενέργησε ή όφειλε να

ενεργήσει. Ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε το αποτέλεσµα είναι αδιάφορος. 

Άρθρο 18 

∆ιαίρεση των αξιόποινων πράξεων 
οινες πράξεις διακρίνονται σε κακουργήµατα και πληµµελήµατα. Κάθε πράξη που 

κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη είναι κακούργηµα. Κάθε πράξη που τιµωρείται µε 

σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ή µόνο µε χρηµατική ποινή ή παροχή 

Άρθρο 20 

Λόγοι άρσης του αδίκου 

Εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 21, 22, 25, 304 παρ. 4, 308 παρ. 3, 367 και 371 παρ. 4, ο 

χαρακτήρας της πράξης αίρεται και όταν αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώµατος ή 

που προβλέπεται στο νόµο. 

Άρθρο 21 

Προσταγή 
∆εν είναι άδικη η πράξη την οποία κάποιος επιχειρεί για να εκτελέσει προσταγή που του έδωσε,

σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους, η αρµόδια αρχή, αν ο νόµος δεν επιτρέπει στον αποδέκτη 

 

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι            

3 

στ) Πληροφοριακό σύστηµα είναι συσκευή ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή σχετικών µεταξύ τους 

εκ των οποίων µία ή περισσότερες εκτελούν, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα, αυτόµατη 

ψηφιακών δεδοµένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδοµένα που αποθηκεύονται, αποτελούν 

επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την οµάδα 

τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρηση των συσκευών 

ζ) Ψηφιακά δεδοµένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε µορφή κατάλληλη 

επεξεργασία από πληροφοριακό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος που παρέχει 

1. Έγκληµα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή σε εκείνον που την τέλεσε, η οποία τιµωρείται από 

2. Στις διατάξεις των ποινικών νόµων ο όρος «πράξη» περιλαµβάνει και τις παραλείψεις. 

Όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η 

αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε 

γεια για την αποτροπή του αποτελέσµατος. Η 

υποχρέωση πηγάζει από νόµο, σύµβαση ή προηγούµενη επικίνδυνη ενέργεια του 

Στις περιπτώσεις των εγκληµάτων µε παράλειψη ο δικαστής µπορεί να επιβάλει µειωµένη ποινή 

Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή µερικά την αξιόποινη 

ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε περίπτωση απόπειρας, έπρεπε να 

Χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενέργησε ή όφειλε να 

οινες πράξεις διακρίνονται σε κακουργήµατα και πληµµελήµατα. Κάθε πράξη που 

κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη είναι κακούργηµα. Κάθε πράξη που τιµωρείται µε 

σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ή µόνο µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας 

Εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 21, 22, 25, 304 παρ. 4, 308 παρ. 3, 367 και 371 παρ. 4, ο 

χαρακτήρας της πράξης αίρεται και όταν αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώµατος ή εκπλήρωση 

∆εν είναι άδικη η πράξη την οποία κάποιος επιχειρεί για να εκτελέσει προσταγή που του έδωσε, 

σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους, η αρµόδια αρχή, αν ο νόµος δεν επιτρέπει στον αποδέκτη της 
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προσταγής να εξετάσει αν είναι νόµιµη ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ως αυτουργός τιµωρείται εκείνος 

που έδωσε την προσταγή. 

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

1. ∆εν είναι άδικη η πράξη που τελεί

2. Άµυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθεµένου στην οποία προβαίνει το άτοµο προς 

υπεράσπιση του εαυτού του ή άλλου από παρούσα και άδικη επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.

3. Το αναγκαίο µέτρο της άµυνας κρίνεται από τον βαθµό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το 

είδος της προσβολής που απειλείται, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις 

υπόλοιπες περιστάσεις. 

Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άµυνας τιµωρείται, αν η υπέρβαση έγινε µε πρόθεση, µε ποινή 

ελαττωµένη (άρθρο 83), και αν έγινε από αµέλεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις σχετικές µε αυτήν. 

Μένει ατιµώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενέργησε µ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας 

του φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση. 

∆εν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόµος όποιος µε πρόθεση προκάλεσε την επίθεση 

άλλου για να διαπράξει εναντίον του αξιόποινη πράξη µε το πρόσχηµα της άµυνας. 

Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο

1. ∆εν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο µε άλλα 

µέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική 

του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλο είναι σηµαντικά 

και τη σπουδαιότητα από τη βλάβη που απειλήθηκε. 

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

κίνδυνο.  

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

 

Υπαιτιότητα στα κακουργήµατα και πληµµελήµατα

Τα κακουργήµατα και πληµµελήµατα τιµωρούνται µόνο όταν τελούνται µε δόλο. Κατ' εξαίρεση, στις

περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόµος, τα πληµµελήµατα τιµωρούνται και όταν τελούνται από 

αµέλεια. 

 

1. Με δόλο (µε πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόµο 

απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης· επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του 

ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέ

2. Όπου ο νόµος απαιτεί να έχει τελεστεί η πράξη εν γνώσει ορισµένου περιστατικού, δεν αρκεί ο 

ενδεχόµενος δόλος.  

Και όπου ο νόµος απαιτεί η πράξη να έχει τελεστεί µε σκοπό την πρόκληση ορισµένου 

αποτελέσµατος απαιτείται ο δράστης να έχει επιδιώξε
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σταγής να εξετάσει αν είναι νόµιµη ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ως αυτουργός τιµωρείται εκείνος 

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

Άρθρο 22 

Άµυνα 
1. ∆εν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε κατάσταση άµυνας. 

2. Άµυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθεµένου στην οποία προβαίνει το άτοµο προς 

του εαυτού του ή άλλου από παρούσα και άδικη επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.

αναγκαίο µέτρο της άµυνας κρίνεται από τον βαθµό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το 

προσβολής που απειλείται, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις 

Άρθρο 23 

Υπέρβαση της άµυνας 
ς άµυνας τιµωρείται, αν η υπέρβαση έγινε µε πρόθεση, µε ποινή 

ελαττωµένη (άρθρο 83), και αν έγινε από αµέλεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις σχετικές µε αυτήν. 

Μένει ατιµώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενέργησε µ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας 

υ φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση.  

Άρθρο 24 

Υπαίτια κατάσταση άµυνας 
∆εν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόµος όποιος µε πρόθεση προκάλεσε την επίθεση 

άλλου για να διαπράξει εναντίον του αξιόποινη πράξη µε το πρόσχηµα της άµυνας. 

Άρθρο 25 

Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο 
∆εν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο µε άλλα 

µέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική 

του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλο είναι σηµαντικά κατώτερη κατά το είδος 

και τη σπουδαιότητα από τη βλάβη που απειλήθηκε.  

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

Η διάταξη του άρθρου 23 έχει ανάλογη εφαρµογή και στην περίπτωση αυτού του άρθ

Άρθρο 26 

Υπαιτιότητα στα κακουργήµατα και πληµµελήµατα

Τα κακουργήµατα και πληµµελήµατα τιµωρούνται µόνο όταν τελούνται µε δόλο. Κατ' εξαίρεση, στις

περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόµος, τα πληµµελήµατα τιµωρούνται και όταν τελούνται από 

Άρθρο 27 

∆όλος 
Με δόλο (µε πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόµο 

απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης· επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του 

ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται.  

Όπου ο νόµος απαιτεί να έχει τελεστεί η πράξη εν γνώσει ορισµένου περιστατικού, δεν αρκεί ο 

Και όπου ο νόµος απαιτεί η πράξη να έχει τελεστεί µε σκοπό την πρόκληση ορισµένου 

αποτελέσµατος απαιτείται ο δράστης να έχει επιδιώξει να προκαλέσει αυτό το αποτέλεσµα. 

Άρθρο 28 

Αµέλεια 
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σταγής να εξετάσει αν είναι νόµιµη ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ως αυτουργός τιµωρείται εκείνος 

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

2. Άµυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθεµένου στην οποία προβαίνει το άτοµο προς 

του εαυτού του ή άλλου από παρούσα και άδικη επίθεση που στρέφεται εναντίον τους. 

αναγκαίο µέτρο της άµυνας κρίνεται από τον βαθµό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το 

προσβολής που απειλείται, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις 

ς άµυνας τιµωρείται, αν η υπέρβαση έγινε µε πρόθεση, µε ποινή 

ελαττωµένη (άρθρο 83), και αν έγινε από αµέλεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις σχετικές µε αυτήν. 

Μένει ατιµώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενέργησε µ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας 

∆εν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόµος όποιος µε πρόθεση προκάλεσε την επίθεση 

άλλου για να διαπράξει εναντίον του αξιόποινη πράξη µε το πρόσχηµα της άµυνας.  

∆εν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο µε άλλα 

µέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική 

κατώτερη κατά το είδος 

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

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

Υπαιτιότητα στα κακουργήµατα και πληµµελήµατα 

Τα κακουργήµατα και πληµµελήµατα τιµωρούνται µόνο όταν τελούνται µε δόλο. Κατ' εξαίρεση, στις 

περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόµος, τα πληµµελήµατα τιµωρούνται και όταν τελούνται από 

Με δόλο (µε πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόµο 

απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης· επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του 

Όπου ο νόµος απαιτεί να έχει τελεστεί η πράξη εν γνώσει ορισµένου περιστατικού, δεν αρκεί ο 

Και όπου ο νόµος απαιτεί η πράξη να έχει τελεστεί µε σκοπό την πρόκληση ορισµένου 

ι να προκαλέσει αυτό το αποτέλεσµα.  
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Από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 

µπορούσε να καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, 

είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν. 

Στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι κάποια πράξη τιµωρείται µε βαρύτερη ποινή όταν έχει 

ορισµένο αποτέλεσµα, η πρόκληση του οποίου τυποποιείται ως αυτοτελές έγκληµα 

ποινή αυτή επιβάλλεται στον αυτουργό ή στο συµµέτοχο µόνο αν το αποτέλεσµα µπορεί να αποδοθεί 

τουλάχιστον σε αµέλειά τους, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ' άλλη διάταξη.

1. ∆εν πράττει µε δόλο όποιος κατά το

που τη συνιστούν. Αν όµως η άγνοια αυτών των περιστατικών µπορεί να αποδοθεί σε αµέλεια του 

υπαιτίου, η πράξη του καταλογίζεται ως έγκληµα αµέλειας.

2. ∆εν καταλογίζονται στο δράστη περιστατικά που

πράξης του, αν τα αγνοούσε. 

1. Μόνη η άγνοια του αξιοποίνου δεν αρκεί για να αποκλείσει τον καταλογισµό.

2. Η πράξη όµως δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τελεί αν αυτός δεν είχε συνείδηση 

άδικου χαρακτήρα της λόγω πλάνης που δεν µπορούσε να αποφύγει, µολονότι κατέβαλε την 

οφειλόµενη από τις περιστάσεις και δυνατή γι' αυτόν επιµέλεια (συγγνωστή νοµική πλάνη). Αν ο 

υπαίτιος µπορούσε να αποφύγει την πλάνη, η πράξη καταλογίζεται σε αυτόν, α

µπορεί να του επιβάλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83).

Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισµό

1. ∆εν καταλογίζεται στο δράστη η πράξη που τελεί για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο µε 

άλλα µέσα κίνδυνο ο οποίος απειλεί χω

ίδιου ή συγγενούς του, ανιόντος ή κατιόντος ή αδελφού ή συζύγου του αν η βλάβη που προκλήθηκε 

στον άλλον από την πράξη είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη µε τη βλάβη που 

απειλήθηκε.  

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

 

Η πράξη δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τέλεσε, αν κατά την τέλεσή της αδυνατούσε να

συµµορφωθεί προς το δίκαιο λόγω ανυπέρβλητου για τον 

καθηκόντων και η προσβολή που προκλήθηκε από την πράξη είναι κατά το είδος και τη 

σπουδαιότητα ανάλογη µε την προσβολή που απειλήθηκε.

 

Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης 

της συνείδησης κατά τον χρόνο τέλεσής της, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της 

πράξης του ή να ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτό
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Από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 

µπορούσε να καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, 

ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν.  

Άρθρο 29 

Ευθύνη από το αποτέλεσµα 
Στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι κάποια πράξη τιµωρείται µε βαρύτερη ποινή όταν έχει 

αποτέλεσµα, η πρόκληση του οποίου τυποποιείται ως αυτοτελές έγκληµα 

επιβάλλεται στον αυτουργό ή στο συµµέτοχο µόνο αν το αποτέλεσµα µπορεί να αποδοθεί 

σε αµέλειά τους, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ' άλλη διάταξη.

Άρθρο 30 

Πραγµατική πλάνη 
1. ∆εν πράττει µε δόλο όποιος κατά το χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης αγνοεί τα περιστατικά 

τη συνιστούν. Αν όµως η άγνοια αυτών των περιστατικών µπορεί να αποδοθεί σε αµέλεια του 

η πράξη του καταλογίζεται ως έγκληµα αµέλειας. 

2. ∆εν καταλογίζονται στο δράστη περιστατικά που κατά το νόµο επαυξάνουν το αξιόποινο της 

Άρθρο 31 

Νοµική πλάνη 
1. Μόνη η άγνοια του αξιοποίνου δεν αρκεί για να αποκλείσει τον καταλογισµό.

2. Η πράξη όµως δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τελεί αν αυτός δεν είχε συνείδηση 

χαρακτήρα της λόγω πλάνης που δεν µπορούσε να αποφύγει, µολονότι κατέβαλε την 

περιστάσεις και δυνατή γι' αυτόν επιµέλεια (συγγνωστή νοµική πλάνη). Αν ο 

αποφύγει την πλάνη, η πράξη καταλογίζεται σε αυτόν, α

µειωµένη ποινή (άρθρο 83). 

Άρθρο 32 

Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισµό

∆εν καταλογίζεται στο δράστη η πράξη που τελεί για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο µε 

άλλα µέσα κίνδυνο ο οποίος απειλεί χωρίς δική του υπαιτιότητα το πρόσωπο ή την περιουσία του 

ίδιου ή συγγενούς του, ανιόντος ή κατιόντος ή αδελφού ή συζύγου του αν η βλάβη που προκλήθηκε 

στον άλλον από την πράξη είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη µε τη βλάβη που 

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

Άρθρο 33 

Αδυναµία αποφυγής του αδίκου 

Η πράξη δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τέλεσε, αν κατά την τέλεσή της αδυνατούσε να

συµµορφωθεί προς το δίκαιο λόγω ανυπέρβλητου για τον ίδιο διλήµµατος εξαιτίας σύγκρουσης

καθηκόντων και η προσβολή που προκλήθηκε από την πράξη είναι κατά το είδος και τη 

ανάλογη µε την προσβολή που απειλήθηκε. 

Άρθρο 34 

Ανικανότητα προς καταλογισµό 

Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης 

συνείδησης κατά τον χρόνο τέλεσής της, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της 

ή να ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτό. 

Άρθρο 42 

Έννοια και ποινή της απόπειρας 
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Από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 

µπορούσε να καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, 

Στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι κάποια πράξη τιµωρείται µε βαρύτερη ποινή όταν έχει 

αποτέλεσµα, η πρόκληση του οποίου τυποποιείται ως αυτοτελές έγκληµα αµέλειας, η 

επιβάλλεται στον αυτουργό ή στο συµµέτοχο µόνο αν το αποτέλεσµα µπορεί να αποδοθεί 

σε αµέλειά τους, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ' άλλη διάταξη. 

χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης αγνοεί τα περιστατικά 

τη συνιστούν. Αν όµως η άγνοια αυτών των περιστατικών µπορεί να αποδοθεί σε αµέλεια του 

κατά το νόµο επαυξάνουν το αξιόποινο της 

1. Μόνη η άγνοια του αξιοποίνου δεν αρκεί για να αποκλείσει τον καταλογισµό. 

2. Η πράξη όµως δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τελεί αν αυτός δεν είχε συνείδηση του 

χαρακτήρα της λόγω πλάνης που δεν µπορούσε να αποφύγει, µολονότι κατέβαλε την 

περιστάσεις και δυνατή γι' αυτόν επιµέλεια (συγγνωστή νοµική πλάνη). Αν ο 

αποφύγει την πλάνη, η πράξη καταλογίζεται σε αυτόν, αλλά το δικαστήριο 

Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισµό 
∆εν καταλογίζεται στο δράστη η πράξη που τελεί για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο µε 

ρίς δική του υπαιτιότητα το πρόσωπο ή την περιουσία του 

ίδιου ή συγγενούς του, ανιόντος ή κατιόντος ή αδελφού ή συζύγου του αν η βλάβη που προκλήθηκε 

στον άλλον από την πράξη είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη µε τη βλάβη που 

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

Η πράξη δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τέλεσε, αν κατά την τέλεσή της αδυνατούσε να 

ίδιο διλήµµατος εξαιτίας σύγκρουσης 

καθηκόντων και η προσβολή που προκλήθηκε από την πράξη είναι κατά το είδος και τη 

Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης 

συνείδησης κατά τον χρόνο τέλεσής της, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της 
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1. Όποιος, έχοντας αποφασίσει να τελέσει έγκληµα, αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόµενη στο νόµο

αξιόποινη πράξη, τιµωρείται, αν το έγκληµα δεν ολοκληρώθηκε, µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83).

2. Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ατιµώρητη την απόπειρα πληµµελήµατος για το οποίο ο νόµος

προβλέπει ποινή φυλάκισης όχι ανώτερη από ένα έτος ή µόνο χρηµατική ποινή ή παροχή 

κοινωφελούς εργασίας, εκτιµώντας όλες τις περιστάσεις τέλεσης του εγκλήµατος.

3. Αν ο υπαίτιος απόπειρας εν

αποτέλεσµα (άρθρο 29), προκαλέσει µε υπαιτιότητά του το αποτέλεσµα αυτό, τιµωρείται µε την 

ποινή του έκτου αποτελέσµατος διακρινόµενου εγκλήµατος µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 83, 

εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ' άλλη διάταξη.

1. Η απόπειρα µένει ατιµώρητη αν ο δράστης, αφού άρχισε την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης, δεν 

την ολοκλήρωσε µε τη θέλησή του και όχι από εξωτερικά εµπόδια.

2. Αν ο δράστης αποτυχηµένου εγκλήµατ

θέληση και όχι από εξωτερικά εµπόδια, τιµωρείται µε την ποινή της απόπειρας µειωµένη στο µισό.

3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και ο δράστης που ολοκλήρωσε την 

πράξη του, παρεµπόδισε όµως µε τη θέλησή του την επέλευση του αξιόποινου αποτελέσµατος. Το 

δικαστήριο µπορεί να κρίνει την απόπειρα ατιµώρητη. Τα ίδια ισχύουν και αν το αποτέλεσµα δεν 

επήλθε από άλλη αιτία και ο δράστης κατέβαλε πάντως σοβαρή προσπάθεια για να το αποτρέψει. Οι 

πράξεις των εδαφίων α' και γ' µένουν ατιµώρητες, αν πρόκειται για έγκληµα το αξιόποινο του οποίου 

εξαλείφεται µε έµπρακτη µετάνοια.

4. Οι προηγούµενες παράγραφοι εφαρµόζονται και για τον συµµέτοχο που µε τη θέλησή του 

εµπόδισε την ολοκλήρωση της πράξης ή 

 

Αν δύο ή περισσότεροι πραγµάτωσαν από κοινού, εν όλω ή εν µέρει, τα στοιχεία της 

περιγραφόµενης στον νόµο αξιόποινης πράξης, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός.

Ηθικός 

1. Με την ποινή του αυτουργού τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να

εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε.

2. Όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει κάποιο έγκληµα, µε σκοπό να 

τον καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκληµα ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη 

προπαρασκευαστική του πράξη και µε τη θέληση να τον ανακόψει από την αποπεράτωση του 

εγκλήµατος, τιµωρείται µε την ποινή

 

Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, πρόσφερε µε 

πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης 

που διέπραξε, τιµωρείται µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλ

ποινή του αυτουργού, αν ο υπαίτιος προσφέρει άµεση συνδροµή κατά την τέλεση και στην εκτέλεση 

της πράξης, θέτοντας το αντικείµενο της προσβολής στη διάθεση του φυσικού αυτουργού.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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1. Όποιος, έχοντας αποφασίσει να τελέσει έγκληµα, αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόµενη στο νόµο

αξιόποινη πράξη, τιµωρείται, αν το έγκληµα δεν ολοκληρώθηκε, µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83).

κρίνει ατιµώρητη την απόπειρα πληµµελήµατος για το οποίο ο νόµος

προβλέπει ποινή φυλάκισης όχι ανώτερη από ένα έτος ή µόνο χρηµατική ποινή ή παροχή 

εργασίας, εκτιµώντας όλες τις περιστάσεις τέλεσης του εγκλήµατος.

3. Αν ο υπαίτιος απόπειρας ενός εγκλήµατος που τιµωρείται βαρύτερα όταν έχει ορισµένο 

(άρθρο 29), προκαλέσει µε υπαιτιότητά του το αποτέλεσµα αυτό, τιµωρείται µε την 

αποτελέσµατος διακρινόµενου εγκλήµατος µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 83, 

τιµωρείται βαρύτερα κατ' άλλη διάταξη. 

Άρθρο 44 

Υπαναχώρηση 
1. Η απόπειρα µένει ατιµώρητη αν ο δράστης, αφού άρχισε την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης, δεν 

την ολοκλήρωσε µε τη θέλησή του και όχι από εξωτερικά εµπόδια. 

2. Αν ο δράστης αποτυχηµένου εγκλήµατος δεν επαναλάβει άµεσα την πράξη του, µε δική του 

θέληση και όχι από εξωτερικά εµπόδια, τιµωρείται µε την ποινή της απόπειρας µειωµένη στο µισό.

3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και ο δράστης που ολοκλήρωσε την 

όµως µε τη θέλησή του την επέλευση του αξιόποινου αποτελέσµατος. Το 

δικαστήριο µπορεί να κρίνει την απόπειρα ατιµώρητη. Τα ίδια ισχύουν και αν το αποτέλεσµα δεν 

επήλθε από άλλη αιτία και ο δράστης κατέβαλε πάντως σοβαρή προσπάθεια για να το αποτρέψει. Οι 

πράξεις των εδαφίων α' και γ' µένουν ατιµώρητες, αν πρόκειται για έγκληµα το αξιόποινο του οποίου 

µετάνοια. 

4. Οι προηγούµενες παράγραφοι εφαρµόζονται και για τον συµµέτοχο που µε τη θέλησή του 

εµπόδισε την ολοκλήρωση της πράξης ή την επέλευση του αποτελέσµατος. 

II. Συµµετοχή 

Άρθρο 45 

Συναυτουργοί 
Αν δύο ή περισσότεροι πραγµάτωσαν από κοινού, εν όλω ή εν µέρει, τα στοιχεία της 

στον νόµο αξιόποινης πράξης, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός.

 

Άρθρο 46 

Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας 

1. Με την ποινή του αυτουργού τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να

εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. 

2. Όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει κάποιο έγκληµα, µε σκοπό να 

καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκληµα ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη 

πράξη και µε τη θέληση να τον ανακόψει από την αποπεράτωση του 

εγκλήµατος, τιµωρείται µε την ποινή του αυτουργού µειωµένη στο µισό. 

Άρθρο 47 

Συνεργός 
κτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, πρόσφερε µε 

σε άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης 

τιµωρείται µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλ

αν ο υπαίτιος προσφέρει άµεση συνδροµή κατά την τέλεση και στην εκτέλεση 

αντικείµενο της προσβολής στη διάθεση του φυσικού αυτουργού.

 

Άρθρο 48 
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1. Όποιος, έχοντας αποφασίσει να τελέσει έγκληµα, αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόµενη στο νόµο 

αξιόποινη πράξη, τιµωρείται, αν το έγκληµα δεν ολοκληρώθηκε, µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83). 

κρίνει ατιµώρητη την απόπειρα πληµµελήµατος για το οποίο ο νόµος 

προβλέπει ποινή φυλάκισης όχι ανώτερη από ένα έτος ή µόνο χρηµατική ποινή ή παροχή 

εργασίας, εκτιµώντας όλες τις περιστάσεις τέλεσης του εγκλήµατος. 

ός εγκλήµατος που τιµωρείται βαρύτερα όταν έχει ορισµένο 

(άρθρο 29), προκαλέσει µε υπαιτιότητά του το αποτέλεσµα αυτό, τιµωρείται µε την 

αποτελέσµατος διακρινόµενου εγκλήµατος µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 83, 

1. Η απόπειρα µένει ατιµώρητη αν ο δράστης, αφού άρχισε την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης, δεν 

ος δεν επαναλάβει άµεσα την πράξη του, µε δική του 

θέληση και όχι από εξωτερικά εµπόδια, τιµωρείται µε την ποινή της απόπειρας µειωµένη στο µισό. 

3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και ο δράστης που ολοκλήρωσε την 

όµως µε τη θέλησή του την επέλευση του αξιόποινου αποτελέσµατος. Το 

δικαστήριο µπορεί να κρίνει την απόπειρα ατιµώρητη. Τα ίδια ισχύουν και αν το αποτέλεσµα δεν 

επήλθε από άλλη αιτία και ο δράστης κατέβαλε πάντως σοβαρή προσπάθεια για να το αποτρέψει. Οι 

πράξεις των εδαφίων α' και γ' µένουν ατιµώρητες, αν πρόκειται για έγκληµα το αξιόποινο του οποίου 

4. Οι προηγούµενες παράγραφοι εφαρµόζονται και για τον συµµέτοχο που µε τη θέλησή του 

Αν δύο ή περισσότεροι πραγµάτωσαν από κοινού, εν όλω ή εν µέρει, τα στοιχεία της 

στον νόµο αξιόποινης πράξης, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός. 

1. Με την ποινή του αυτουργού τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να 

2. Όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει κάποιο έγκληµα, µε σκοπό να 

καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκληµα ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη 

πράξη και µε τη θέληση να τον ανακόψει από την αποπεράτωση του 

κτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, πρόσφερε µε 

σε άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης 

τιµωρείται µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει την 

αν ο υπαίτιος προσφέρει άµεση συνδροµή κατά την τέλεση και στην εκτέλεση 

αντικείµενο της προσβολής στη διάθεση του φυσικού αυτουργού. 
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Το αξιόποινο των συµµέτοχων κατά τα άρθρα 46 και 47 είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο εκείνου 

που τέλεσε την πράξη.  

 

Κύριες ποινές είναι: 

α) οι στερητικές της ελευθερίας, 

β) η χρηµατική ποινή και  

γ) η προσφορά κοινωφελούς εργασίας.

Ποινές στερητικές της ελευθερίας

1. Ποινές στερητικές της ελευθερίας είναι η κάθειρξη, η φυλάκιση και ο περιορισµός σε ειδικό 

κατάστηµα κράτησης νέων. 

2. Για τις πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, η ηµέρα υπολογίζεται σε είκοσι τέσσερις

ώρες, η εβδοµάδα σε επτά ηµέρες, ο µήνας και το έτος σύµφωνα µε το ηµερολόγιο που ισχύει.

3. Ο χρόνος της ποινής επιµετράται πάντοτε σε πλήρεις ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες και έτη.

1. Η κάθειρξη είναι πρόσκαιρη και κατ' εξαίρεση, εφόσον ο 

2. Η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη ούτε είναι κατώτερη των 

πέντε ετών. 

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

Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων

Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε 

είναι κατώτερη των έξι µηνών, αν για την πράξη που τελέστηκε ο νόµος απειλεί κάθειρξη ως δέκα 

έτη. Αν η απειλούµενη κάθειρξη είναι ισόβια ή πρόσκαιρη ανώτερη από αυτήν του προηγούµενου 

εδαφίου, η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη 

ούτε είναι κατώτερη από δύο. 

 

Η παροχή κοινωφελούς εργασίας δεν µπορεί να έχει διάρκεια ανώτερη των επτακοσίων είκοσι ωρών 

ούτε να είναι κατώτερη των εκατό ωρών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

Έγκληµα µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Εάν έχει τελεστεί έγκληµα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω 

φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, 

γενετήσιου προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, το πλαίσιο ποινής 

διαµορφώνεται ως εξής: 
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Γενική διάταξη 
Το αξιόποινο των συµµέτοχων κατά τα άρθρα 46 και 47 είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο εκείνου 

Άρθρο 50 

Είδη ποινών 

 

γ) η προσφορά κοινωφελούς εργασίας. 

Άρθρο 51 

Ποινές στερητικές της ελευθερίας 

 

1. Ποινές στερητικές της ελευθερίας είναι η κάθειρξη, η φυλάκιση και ο περιορισµός σε ειδικό 

2. Για τις πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, η ηµέρα υπολογίζεται σε είκοσι τέσσερις

η εβδοµάδα σε επτά ηµέρες, ο µήνας και το έτος σύµφωνα µε το ηµερολόγιο που ισχύει.

3. Ο χρόνος της ποινής επιµετράται πάντοτε σε πλήρεις ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες και έτη.

 

Άρθρο 52 

Κάθειρξη 
1. Η κάθειρξη είναι πρόσκαιρη και κατ' εξαίρεση, εφόσον ο νόµος το ορίζει ρητά, ισόβια.

2. Η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη ούτε είναι κατώτερη των 

Άρθρο 53 

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

Άρθρο 54 

Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων 

Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε 

κατώτερη των έξι µηνών, αν για την πράξη που τελέστηκε ο νόµος απειλεί κάθειρξη ως δέκα 

κάθειρξη είναι ισόβια ή πρόσκαιρη ανώτερη από αυτήν του προηγούµενου 

διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη 

Άρθρο 55 

Παροχή κοινωφελούς εργασίας 

ς δεν µπορεί να έχει διάρκεια ανώτερη των επτακοσίων είκοσι ωρών 

να είναι κατώτερη των εκατό ωρών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

Άρθρο 82A 

Έγκληµα µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά 

Εάν έχει τελεστεί έγκληµα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω 

χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, 

προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, το πλαίσιο ποινής 
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Το αξιόποινο των συµµέτοχων κατά τα άρθρα 46 και 47 είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο εκείνου 

1. Ποινές στερητικές της ελευθερίας είναι η κάθειρξη, η φυλάκιση και ο περιορισµός σε ειδικό 

2. Για τις πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, η ηµέρα υπολογίζεται σε είκοσι τέσσερις 

η εβδοµάδα σε επτά ηµέρες, ο µήνας και το έτος σύµφωνα µε το ηµερολόγιο που ισχύει. 

3. Ο χρόνος της ποινής επιµετράται πάντοτε σε πλήρεις ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες και έτη. 

νόµος το ορίζει ρητά, ισόβια. 

2. Η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη ούτε είναι κατώτερη των 

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

 

Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε 

κατώτερη των έξι µηνών, αν για την πράξη που τελέστηκε ο νόµος απειλεί κάθειρξη ως δέκα 

κάθειρξη είναι ισόβια ή πρόσκαιρη ανώτερη από αυτήν του προηγούµενου 

διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη 

ς δεν µπορεί να έχει διάρκεια ανώτερη των επτακοσίων είκοσι ωρών 

Εάν έχει τελεστεί έγκληµα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών 

χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, 

προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, το πλαίσιο ποινής 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

α) Στην περίπτωση πληµµελήµατος, που 

ποινής αυξάνεται κατά έξι µήνες. Στις λοιπές περιπτώσεις πληµµεληµάτων, το ελάχιστο όριο 

αυξάνεται κατά ένα έτος. 

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

 

Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και

τιµωρούνται µε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, µετά την 

τους, συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές 

επαυξηµένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή 

σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από αυτές. Η επαύξηση της β

τις συντρέχουσες ποινές δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το ένα δεύτερο κάθε συντρέχουσας 

ποινής, ούτε µπορεί η συνολική

κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν πρόκειτα

2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη

βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής.

3. Αν χορηγήθηκε αµνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης, απ

αφέθηκε οπωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα από τα εγκλήµατα που συρρέουν και των 

οποίων οι ποινές προσµετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί η 

εκτέλεση των υπόλοιπων ποινών και, αν συ

προσµέτρηση γι' αυτές, αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του καταδικασθέντος.

4. Ποινές στερητικές της ελευθερίας ανώτερες του ενός έτους που επιβάλλονται για κακούργηµα ή

πληµµέληµα µε δόλο το οποίο τέλεσε κρατούµενος

ολόκληρεςµετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία 

ήταν κρατούµενος. 

 

Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήµα

1. Αν συντρέχουν περισσότερες από µία 

αποτελείται από τη βαρύτερή τους, επαυξηµένη ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του

καταδικασθέντος. Η επαύξηση αυτή όµως δεν µπορεί να ξεπεράσει το ένα δεύτερο του αθροίσµατος 

των υπόλοιπων ποινών που συντρέχουν. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι ισόποσες, η συνολική 

ποινή σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από αυτές.

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

 

Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφε

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και

τιµωρούνται µε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, επιβάλλεται, µετά την επιµέτρηση, συνολική

ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις 

συντρέχουσες ποινές είναι ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από

αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε µία από τις συντρέχουσες ποινές δεν µπορεί να 

είναι µεγαλύτερη από το ένα δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής, ούτε µπορεί η συνολική ποινή να 

ξεπεράσει τις οκτακόσιες ώρες κοινωφελούς εργασίας.

2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη

βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά ό
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α) Στην περίπτωση πληµµελήµατος, που τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος, το ελάχιστο όριο 

ποινής αυξάνεται κατά έξι µήνες. Στις λοιπές περιπτώσεις πληµµεληµάτων, το ελάχιστο όριο 

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

Άρθρο 94 

Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και

τιµωρούνται µε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, µετά την 

συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές 

συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή 

επαύξηση µιας από αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε µία από 

δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το ένα δεύτερο κάθε συντρέχουσας 

ποινής, ούτε µπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η βαρύτερη ποινή είναι 

κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν πρόκειται για φυλάκιση. 

2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη

βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής.

3. Αν χορηγήθηκε αµνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης, απόλυση υπό όρο ή επήλθε παραγραφή ή 

οπωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα από τα εγκλήµατα που συρρέουν και των 

προσµετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί η 

υπόλοιπων ποινών και, αν συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας προκαλεί νέα 

αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του καταδικασθέντος. 

Ποινές στερητικές της ελευθερίας ανώτερες του ενός έτους που επιβάλλονται για κακούργηµα ή

πληµµέληµα µε δόλο το οποίο τέλεσε κρατούµενος κατά τη διάρκεια της αδείας του εκτίονται 

ολόκληρεςµετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία 

Άρθρο 96 

Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήµα

1. Αν συντρέχουν περισσότερες από µία χρηµατικές ποινές, η συνολική ποινή που επιβάλλεται

αποτελείται από τη βαρύτερή τους, επαυξηµένη ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του

καταδικασθέντος. Η επαύξηση αυτή όµως δεν µπορεί να ξεπεράσει το ένα δεύτερο του αθροίσµατος 

υντρέχουν. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι ισόποσες, η συνολική 

σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από αυτές. 

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

Άρθρο 96Α 

Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και

τιµωρούνται µε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, επιβάλλεται, µετά την επιµέτρηση, συνολική

ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξηµένη. Αν οι

συντρέχουσες ποινές είναι ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από

αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε µία από τις συντρέχουσες ποινές δεν µπορεί να 

δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής, ούτε µπορεί η συνολική ποινή να 

τις οκτακόσιες ώρες κοινωφελούς εργασίας. 

2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη

βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής.
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τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος, το ελάχιστο όριο της 

ποινής αυξάνεται κατά έξι µήνες. Στις λοιπές περιπτώσεις πληµµεληµάτων, το ελάχιστο όριο αυτής 

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

Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών 

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και 

τιµωρούνται µε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, µετά την επιµέτρησή 

συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές 

συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή 

αρύτερης ποινής για κάθε µία από 

δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το ένα δεύτερο κάθε συντρέχουσας 

ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η βαρύτερη ποινή είναι 

2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη 

βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής. 

όλυση υπό όρο ή επήλθε παραγραφή ή 

οπωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα από τα εγκλήµατα που συρρέουν και των 

προσµετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί η 

ντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας προκαλεί νέα 

Ποινές στερητικές της ελευθερίας ανώτερες του ενός έτους που επιβάλλονται για κακούργηµα ή 

κατά τη διάρκεια της αδείας του εκτίονται 

ολόκληρεςµετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία 

Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήµα 

χρηµατικές ποινές, η συνολική ποινή που επιβάλλεται 

αποτελείται από τη βαρύτερή τους, επαυξηµένη ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του 

καταδικασθέντος. Η επαύξηση αυτή όµως δεν µπορεί να ξεπεράσει το ένα δεύτερο του αθροίσµατος 

υντρέχουν. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι ισόποσες, η συνολική 

λούς εργασίας 

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και 

τιµωρούνται µε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, επιβάλλεται, µετά την επιµέτρηση, συνολική 

συντρέχουσες ποινές επαυξηµένη. Αν οι 

συντρέχουσες ποινές είναι ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από 

αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε µία από τις συντρέχουσες ποινές δεν µπορεί να 

δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής, ούτε µπορεί η συνολική ποινή να 

2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη 

χι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής. 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

3. Η ποινή της παροχής κοινωφελούς εργασίας δεν εκτελείται όταν συντρέχει µε στερητική της 

ελευθερίας ποινή µεγαλύτερη των τριών ετών

 

1. Αν περισσότερες από µία πράξεις 

εγκλήµατος, το δικαστήριο µπορεί, αντί να εφαρµόσει τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 

και 96 Α παρ. 1, να επιβάλει µία και µόνο ποινή, για την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνει υπόψη το 

όλο περιεχόµενο των µερικότερων πράξεων.

2. Η αξία του αντικειµένου της πράξης και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που

προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπόψη αν ο

δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις

ποινικός χαρακτήρας της πράξης προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου και την

συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα 

επήλθε ή σκοπήθηκε. 

 

1. Το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή.

2. Τα κακουργήµατα παραγράφονται µετά είκοσι έτη αν ο νόµος προβλέπει γι' αυτά την ποινή της 

ισόβιας κάθειρξης και µετά δέκα πέντε έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός αν ο νόµος 

διαφορετικά. 

3. Τα πληµµελήµατα παραγράφονται µετά πέντε έτη.

4. Οι πιο πάνω προθεσµίες υπολογίζονται κατά το ισχύον ηµερολόγιο.

5. Αν ο νόµος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από µία ποινές, οι πιο πάνω προθεσµίες 

υπολογίζονται σύµφωνα µε τη βαρύ

Έναρξη του χρόνου παραγραφής

Η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει από την ηµέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση συµµετοχής η προθεσµία αρχίζει από το χρόνο τέλεσης της 

πράξης του φυσικού αυτουργού. 

1. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, δεν 

µπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη, καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 

διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αναστολή δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε 

έτη για τα κακουργήµατα και τρία έτη για τα πληµµελήµατα. Ο χρονικός περιορισµός της αναστολής 

δεν ισχύει όταν η αναβολή ή αναστ

κατ' εφαρµογή των άρθρων 29, 59 και 61 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.

3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δεν αναστέλλει την παραγραφή.

4. Η προθεσµία παραγραφής των κ

µέχρι την ενηλικίωση του θύµατος.

 

Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωµα της έγκλησης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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3. Η ποινή της παροχής κοινωφελούς εργασίας δεν εκτελείται όταν συντρέχει µε στερητική της 

ποινή µεγαλύτερη των τριών ετών 

Άρθρο 98 

Έγκληµα κατ’ εξακολούθηση 

1. Αν περισσότερες από µία πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου 

το δικαστήριο µπορεί, αντί να εφαρµόσει τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 

να επιβάλει µία και µόνο ποινή, για την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνει υπόψη το 

µερικότερων πράξεων. 

2. Η αξία του αντικειµένου της πράξης και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που

προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπόψη αν ο

δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο

ποινικός χαρακτήρας της πράξης προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου και την

συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα 

Άρθρο 111 

Χρόνος παραγραφής 
1. Το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή. 

2. Τα κακουργήµατα παραγράφονται µετά είκοσι έτη αν ο νόµος προβλέπει γι' αυτά την ποινή της 

κάθειρξης και µετά δέκα πέντε έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός αν ο νόµος 

3. Τα πληµµελήµατα παραγράφονται µετά πέντε έτη. 

4. Οι πιο πάνω προθεσµίες υπολογίζονται κατά το ισχύον ηµερολόγιο. 

5. Αν ο νόµος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από µία ποινές, οι πιο πάνω προθεσµίες 

σύµφωνα µε τη βαρύτερη απ' αυτές. 

Άρθρο 112 

Έναρξη του χρόνου παραγραφής 
Η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει από την ηµέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν 

διαφορετικά. Σε περίπτωση συµµετοχής η προθεσµία αρχίζει από το χρόνο τέλεσης της 

 

Άρθρο 113 

Αναστολή της παραγραφής 

1. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, δεν 

αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη, καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 

αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση. 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αναστολή δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε 

για τα κακουργήµατα και τρία έτη για τα πληµµελήµατα. Ο χρονικός περιορισµός της αναστολής 

ισχύει όταν η αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης, ή η αναβολή της δίκης, λαµβάνει χώρα 

εφαρµογή των άρθρων 29, 59 και 61 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 

3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δεν αναστέλλει την παραγραφή.

4. Η προθεσµία παραγραφής των κακουργηµάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου, αναστέλλεται 

την ενηλικίωση του θύµατος. 

Άρθρο 114 

Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωµα της έγκλησης
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3. Η ποινή της παροχής κοινωφελούς εργασίας δεν εκτελείται όταν συντρέχει µε στερητική της 

του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου 

το δικαστήριο µπορεί, αντί να εφαρµόσει τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 

να επιβάλει µία και µόνο ποινή, για την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνει υπόψη το 

2. Η αξία του αντικειµένου της πράξης και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που 

προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπόψη αν ο 

του στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

ποινικός χαρακτήρας της πράξης προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου και την 

συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα 

2. Τα κακουργήµατα παραγράφονται µετά είκοσι έτη αν ο νόµος προβλέπει γι' αυτά την ποινή της 

κάθειρξης και µετά δέκα πέντε έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός αν ο νόµος προβλέπει 

5. Αν ο νόµος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από µία ποινές, οι πιο πάνω προθεσµίες 

Η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει από την ηµέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν 

διαφορετικά. Σε περίπτωση συµµετοχής η προθεσµία αρχίζει από το χρόνο τέλεσης της 

1. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, δεν 

αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη, καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αναστολή δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε 

για τα κακουργήµατα και τρία έτη για τα πληµµελήµατα. Ο χρονικός περιορισµός της αναστολής 

ολή της ποινικής δίωξης, ή η αναβολή της δίκης, λαµβάνει χώρα 

3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δεν αναστέλλει την παραγραφή. 

ακουργηµάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου, αναστέλλεται 

Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωµα της έγκλησης 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξ

εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που 

έµαθε για την τέλεση της πράξης και για τον δράστη της ή για έναν από τους συµµέτοχους.

2. Το ίδιο αποτέλεσµα συνεπάγεται και η ρητή δήλωση του δικαιούχου τη

αρµόδιας αρχής, ότι παραιτείται από το δικαίωµα της έγκλησης.

Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση

1. Έγκληση δικαιούται να υποβάλει ο αµέσως παθών από την αξιόποινη πράξη, εκτός αν ο νόµος 

ορίζει διαφορετικά. 

2. Αν ο παθών δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική

συµπαράσταση, το δικαίωµα της έγκλησης έχει ο νόµιµος αντιπρόσωπός του. Αν ο παθών έχει

συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του, το δικαίωµα της έγκλησης έχου

όσο και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του, και µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της 

ηλικίας του το δικαίωµα αυτό το έχει µόνο ο παθών.

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

4. Μετά τον θάνατο του παθόντος το δικαίωµα της έγκλησης µεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο ή 

σε αυτόν που συµβίωνε µε τον θανόντα έως τον θάνατό του καθώς και στα τέκνα του, και αν αυτοί 

δεν υπάρχουν ή είναι δράστες του εγκλήµατος, στους γονείς του. 

Η ποινική δίωξη ασκείται εναντίον όλων των συµµέτοχων του εγκλήµατος ακόµη και αν η έγκληση 

που υποβλήθηκε στρέφεται εναντίον ενός από αυτούς.

 

1. Αυτός που υπέβαλε την έγκληση µπορεί να την ανακαλέσει µε τ

Ποινικής ∆ικονοµίας. Αν η έγκληση έχει υποβληθεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του παθόντος, αυτός 

διατηρεί το δικαίωµα της ανάκλησης µόνο όσο διαρκεί η νόµιµη εκπροσώπηση. Μετά τη λήξη της, 

δικαίωµα ανάκλησης έχει ο παθών ή ο νέο

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

3. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συµµέτοχους της πράξης έχει ως συνέπεια την παύση της 

ποινικής δίωξης και των υπολοίπων, εφόσον και αυτοί διώκ

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

δεν την αποδέχεται. 

Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

Οι ποινές που επιβλήθηκαν αµετάκλητα, αν έµειναν ανεκτέλεστες, 

α) η ισόβια κάθειρξη, µετά τριάντα έτη,

χρηµατικές ποινές και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων µετά δέκα

δ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας µετά πέντε έτη και

ε) οι παρεπόµενες ποινές µαζί µε τις κύριες.

Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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1. Όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξ

εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που 

για την τέλεση της πράξης και για τον δράστη της ή για έναν από τους συµµέτοχους.

2. Το ίδιο αποτέλεσµα συνεπάγεται και η ρητή δήλωση του δικαιούχου της έγκλησης ενώπιον 

αρµόδιας αρχής, ότι παραιτείται από το δικαίωµα της έγκλησης. 

Άρθρο 115 

Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση 

1. Έγκληση δικαιούται να υποβάλει ο αµέσως παθών από την αξιόποινη πράξη, εκτός αν ο νόµος 

ο παθών δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική

συµπαράσταση, το δικαίωµα της έγκλησης έχει ο νόµιµος αντιπρόσωπός του. Αν ο παθών έχει

συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του, το δικαίωµα της έγκλησης έχου

και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του, και µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της 

δικαίωµα αυτό το έχει µόνο ο παθών. 

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

θάνατο του παθόντος το δικαίωµα της έγκλησης µεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο ή 

αυτόν που συµβίωνε µε τον θανόντα έως τον θάνατό του καθώς και στα τέκνα του, και αν αυτοί 

υπάρχουν ή είναι δράστες του εγκλήµατος, στους γονείς του.  

Άρθρο 116 

Αδιαίρετο της έγκλησης 

Η ποινική δίωξη ασκείται εναντίον όλων των συµµέτοχων του εγκλήµατος ακόµη και αν η έγκληση 

υποβλήθηκε στρέφεται εναντίον ενός από αυτούς. 

Άρθρο 117 

Ανάκληση της έγκλησης 

1. Αυτός που υπέβαλε την έγκληση µπορεί να την ανακαλέσει µε τους όρους που ορίζει ο Κώδικας 

Ποινικής ∆ικονοµίας. Αν η έγκληση έχει υποβληθεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του παθόντος, αυτός 

διατηρεί το δικαίωµα της ανάκλησης µόνο όσο διαρκεί η νόµιµη εκπροσώπηση. Μετά τη λήξη της, 

δικαίωµα ανάκλησης έχει ο παθών ή ο νέος νόµιµος εκπρόσωπός του. 

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

3. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συµµέτοχους της πράξης έχει ως συνέπεια την παύση της 

ποινικής δίωξης και των υπολοίπων, εφόσον και αυτοί διώκονται µε έγκληση. 

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

Άρθρο 118 

Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν 

Οι ποινές που επιβλήθηκαν αµετάκλητα, αν έµειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται:

α) η ισόβια κάθειρξη, µετά τριάντα έτη, β) η πρόσκαιρη κάθειρξη, µετά είκοσι έτη,

χρηµατικές ποινές και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων µετά δέκα

δ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας µετά πέντε έτη και 

ι παρεπόµενες ποινές µαζί µε τις κύριες. 

Άρθρο 119 

Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών 

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

Άρθρο 121 

Ορισµός 
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1. Όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο 

εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που 

για την τέλεση της πράξης και για τον δράστη της ή για έναν από τους συµµέτοχους. 

ς έγκλησης ενώπιον της 

 

1. Έγκληση δικαιούται να υποβάλει ο αµέσως παθών από την αξιόποινη πράξη, εκτός αν ο νόµος 

ο παθών δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική 

συµπαράσταση, το δικαίωµα της έγκλησης έχει ο νόµιµος αντιπρόσωπός του. Αν ο παθών έχει 

συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του, το δικαίωµα της έγκλησης έχουν τόσο ο παθών 

και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του, και µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της 

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

θάνατο του παθόντος το δικαίωµα της έγκλησης µεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο ή 

αυτόν που συµβίωνε µε τον θανόντα έως τον θάνατό του καθώς και στα τέκνα του, και αν αυτοί 

Η ποινική δίωξη ασκείται εναντίον όλων των συµµέτοχων του εγκλήµατος ακόµη και αν η έγκληση 

ους όρους που ορίζει ο Κώδικας 

Ποινικής ∆ικονοµίας. Αν η έγκληση έχει υποβληθεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του παθόντος, αυτός 

διατηρεί το δικαίωµα της ανάκλησης µόνο όσο διαρκεί η νόµιµη εκπροσώπηση. Μετά τη λήξη της, 

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

3. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συµµέτοχους της πράξης έχει ως συνέπεια την παύση της 

 

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

 

παραγράφονται: 

β) η πρόσκαιρη κάθειρξη, µετά είκοσι έτη, γ) η φυλάκιση, οι 

χρηµατικές ποινές και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων µετά δέκα έτη, 

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



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Στο κεφάλαιο αυτό µε τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που κατά τον 

έχουν ηλικία µεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους 

συµπληρωµένων. 

2. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα ή σε περιορισµό σε ειδικό

κατάστηµα κράτησης νέων σύµφωνα µε τις διατάξε

Ποινική µεταχείριση των ανηλίκων

1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο δώδεκα έως δεκαπέντε ετών δεν καταλογίζεται σε

αυτόν. Το δικαστήριο µπορεί να του επιβάλει αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα.

2. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας 

του επιβάλλονται επίσης αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να 

επιβληθεί περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων κατά το επόµενο άρθρο.

Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων

1. Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν

συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε 

ενήλικος θα ήταν κακούργηµα και 

σωµατικής ακεραιότητας. 

Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την οποία να προκύπτει 

γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτω

ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.

2. Στην απόφαση ορίζεται επακριβώς ο χρόνος παραµονής του ανηλίκου στο κατάστηµα αυτό, 

σύµφωνα µε το άρθρο 54. 

∆ωροληψία πολιτικών προσώπων

1. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται ο Πρωθυπουργός, τα 

µέλη της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήµαρχοι ή τα µέλη των 

κατά το άρθρο 157 παράγραφος 2 συµβουλίων ή των επιτροπών τους, οι οποίοι

άµεσα ή µέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους ή άλλους, οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατα που δεν 

δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγµα για ενέργεια ή παράλειψή τους, µελλοντική ή ήδη 

τελειωµένη, που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή αντίκειτ

2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται το µέλος της Βουλής, των συµβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των επιτροπών τους που σχετικά µε κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω 

σώµατα ή επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση οποι

εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγµα για να µη λάβει µέρος στην εκλογή ή 

ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισµένο θέµα προς ψήφιση ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο.

3. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις

έκπτωση από τη δηµόσια θέση που κατέχει ο καταδικασθείς.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται από: α) µέλη κοινοβουλευτικών 

συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών στους οποίους η

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί 

ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή, ακόµα κι αν δεν είναι 

αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου τε

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

των προηγούµενων παραγράφων.

 

∆ωροδοκία πολιτικών 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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1. Στο κεφάλαιο αυτό µε τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης 

ηλικία µεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους 

2. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα ή σε περιορισµό σε ειδικό

κατάστηµα κράτησης νέων σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων. 

Άρθρο 126 

Ποινική µεταχείριση των ανηλίκων 

1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο δώδεκα έως δεκαπέντε ετών δεν καταλογίζεται σε

αυτόν. Το δικαστήριο µπορεί να του επιβάλει αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα.

τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας 

επιβάλλονται επίσης αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να 

περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων κατά το επόµενο άρθρο.

Άρθρο 127 

Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων 

Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν

συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε 

ήταν κακούργηµα και εµπεριέχει στοιχεία βίας ή στρέφεται κατά της ζωής ή της 

Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την οποία να προκύπτει 

τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτω

ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.

2. Στην απόφαση ορίζεται επακριβώς ο χρόνος παραµονής του ανηλίκου στο κατάστηµα αυτό, 

Άρθρο 159 

∆ωροληψία πολιτικών προσώπων 

κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται ο Πρωθυπουργός, τα 

µέλη της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήµαρχοι ή τα µέλη των 

κατά το άρθρο 157 παράγραφος 2 συµβουλίων ή των επιτροπών τους, οι οποίοι

άµεσα ή µέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους ή άλλους, οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατα που δεν 

δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγµα για ενέργεια ή παράλειψή τους, µελλοντική ή ήδη 

τελειωµένη, που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή αντίκειται σε αυτά. 

2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται το µέλος της Βουλής, των συµβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των επιτροπών τους που σχετικά µε κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω 

σώµατα ή επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση οποιοσδήποτε φύσης ωφελήµατος, για τον 

εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγµα για να µη λάβει µέρος στην εκλογή ή 

ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισµένο θέµα προς ψήφιση ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο.

3. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλεται και 

έκπτωση από τη δηµόσια θέση που κατέχει ο καταδικασθείς. 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται από: α) µέλη κοινοβουλευτικών 

συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών στους οποίους η Ελλάδα είναι µέλος, β) µέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί 

ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή, ακόµα κι αν δεν είναι 

αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου τελέστηκε. 

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

των προηγούµενων παραγράφων. 

Άρθρο 159Α 

∆ωροδοκία πολιτικών προσώπων 
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χρόνο τέλεσης της πράξης 

ηλικία µεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους 

2. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα ή σε περιορισµό σε ειδικό 

 

1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο δώδεκα έως δεκαπέντε ετών δεν καταλογίζεται σε 

αυτόν. Το δικαστήριο µπορεί να του επιβάλει αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα. 

τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας 

επιβάλλονται επίσης αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να 

περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων κατά το επόµενο άρθρο. 

 

Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν 

συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε 

εµπεριέχει στοιχεία βίας ή στρέφεται κατά της ζωής ή της 

Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την οποία να προκύπτει 

τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή 

ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου. 

2. Στην απόφαση ορίζεται επακριβώς ο χρόνος παραµονής του ανηλίκου στο κατάστηµα αυτό, 

κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται ο Πρωθυπουργός, τα 

µέλη της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήµαρχοι ή τα µέλη των 

κατά το άρθρο 157 παράγραφος 2 συµβουλίων ή των επιτροπών τους, οι οποίοι ζητούν ή λαµβάνουν 

άµεσα ή µέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους ή άλλους, οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατα που δεν 

δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγµα για ενέργεια ή παράλειψή τους, µελλοντική ή ήδη 

2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται το µέλος της Βουλής, των συµβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των επιτροπών τους που σχετικά µε κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω 

οσδήποτε φύσης ωφελήµατος, για τον 

εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγµα για να µη λάβει µέρος στην εκλογή ή 

ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισµένο θέµα προς ψήφιση ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο. 

των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλεται και 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται από: α) µέλη κοινοβουλευτικών 

Ελλάδα είναι µέλος, β) µέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί 

ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή, ακόµα κι αν δεν είναι 

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



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, 

βουλευτή, τον περιφερειάρχη ή τον δήµαρχο, άµεσα ή µέσω άλλου, οποιαδήποτε ωφελήµατα που δεν 

δικαιούται για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψή του µελλοντική 

τελειωµένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα 

έτη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος σχετικά µε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη 

Βουλή, ή το κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συµβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή τους, 

υπόσχεται ή παρέχει σε µέλος των πιο πάνω σωµάτων ή των επιτροπών τους οποιαδήποτε 

ωφελήµατα που δεν δικαιούται, για

ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσει µε

3. ∆ιευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από 

άλλη ποινική διάταξη, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας δεν απέτρεψε από 

αµέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς 

όφελος της επιχείρησης της πράξης των προηγουµένων παραγράφων.

4. Οι προηγούµενες παράγραφοι (1

α) µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών στους οποίους η 

Ελλάδα είναι µέλος, 

β) µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

γ) µέλη του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε συµβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης άλλου κράτους.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην

αλλοδαπή από ηµεδαπό, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου 

τελέστηκε. 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263Α έχουν ανάλογη εφαρµογή και στα εγκλήµατα των

προηγούµενων παραγράφων 

Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσει 

πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή να παραλείψει νόµιµη πράξη, καθώς και όποιος 

βιαιοπραγεί εναντίον του ή κατά προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου υπαλλήλου που έχει 

προστρέξει για να τον υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της νόµιµης ενέργειάς του (αντίσταση), 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Αν η πράξη στράφηκε κατά δικαστικού λειτουργού, διαιτητή ή ενόρκου, ή έγινε από 

περισσοτέρους, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.

3. Αν το πρόσωπο κατά του οποίου 

πράξη έγινε από πρόσωπο που οπλοφορεί ή φέρει αντικείµενα µε τα οποία µπορεί να προκληθεί 

σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, εφόσον η 

πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.

 

Αθέµιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς

Όποιος εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 167 και 237 επιχειρεί µε αθέµιτη επιρροή ή πίεση ή 

µε απειλή να επιβάλει σε δικαστικό λειτουργό, διαιτητή ή ένορκο την ενέργεια πρά

στα καθήκοντά του ή την παράλειψη νόµιµης πράξης ή την ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση 

ορισµένου διαδίκου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.

 

∆ιατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, 

τον περιφερειάρχη ή τον δήµαρχο, άµεσα ή µέσω άλλου, οποιαδήποτε ωφελήµατα που δεν 

τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψή του µελλοντική 

στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα 

χίλιες ηµερήσιες µονάδες. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος σχετικά µε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη 

ή το κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συµβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή τους, 

σε µέλος των πιο πάνω σωµάτων ή των επιτροπών τους οποιαδήποτε 

ωφελήµατα που δεν δικαιούται, για τον εαυτό του ή για άλλον, για να µην λάβει µέρος στην εκλο

ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο. 

∆ιευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από 

άταξη, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας δεν απέτρεψε από 

πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς 

επιχείρησης της πράξης των προηγουµένων παραγράφων. 

γραφοι (1-3) εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται προς:

α) µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών στους οποίους η 

β) µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ποιουδήποτε συµβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης άλλου κράτους.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην

αλλοδαπή από ηµεδαπό, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου 

ι διατάξεις των άρθρων 238 και 263Α έχουν ανάλογη εφαρµογή και στα εγκλήµατα των

Άρθρο 167 

Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων 

1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσει 

που ανάγεται στα καθήκοντά του ή να παραλείψει νόµιµη πράξη, καθώς και όποιος 

βιαιοπραγεί εναντίον του ή κατά προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου υπαλλήλου που έχει 

προστρέξει για να τον υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της νόµιµης ενέργειάς του (αντίσταση), 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.  

2. Αν η πράξη στράφηκε κατά δικαστικού λειτουργού, διαιτητή ή ενόρκου, ή έγινε από 

περισσοτέρους, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.

3. Αν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο ή η 

πράξη έγινε από πρόσωπο που οπλοφορεί ή φέρει αντικείµενα µε τα οποία µπορεί να προκληθεί 

σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, εφόσον η 

βαρύτερα µε άλλη διάταξη. 

Άρθρο 167Α 

Αθέµιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς 

Όποιος εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 167 και 237 επιχειρεί µε αθέµιτη επιρροή ή πίεση ή 

απειλή να επιβάλει σε δικαστικό λειτουργό, διαιτητή ή ένορκο την ενέργεια πρά

καθήκοντά του ή την παράλειψη νόµιµης πράξης ή την ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση 

διαδίκου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.

Άρθρο 168 

∆ιατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας 
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Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, 

τον περιφερειάρχη ή τον δήµαρχο, άµεσα ή µέσω άλλου, οποιαδήποτε ωφελήµατα που δεν 

τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψή του µελλοντική ή ήδη 

στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος σχετικά µε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη 

ή το κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συµβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή τους, 

σε µέλος των πιο πάνω σωµάτων ή των επιτροπών τους οποιαδήποτε 

τον εαυτό του ή για άλλον, για να µην λάβει µέρος στην εκλογή 

∆ιευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από 

άταξη, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας δεν απέτρεψε από 

πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς 

3) εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται προς: 

α) µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών στους οποίους η 

ποιουδήποτε συµβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης άλλου κράτους. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην 

αλλοδαπή από ηµεδαπό, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου 

ι διατάξεις των άρθρων 238 και 263Α έχουν ανάλογη εφαρµογή και στα εγκλήµατα των 

1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσει 

που ανάγεται στα καθήκοντά του ή να παραλείψει νόµιµη πράξη, καθώς και όποιος 

βιαιοπραγεί εναντίον του ή κατά προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου υπαλλήλου που έχει 

προστρέξει για να τον υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της νόµιµης ενέργειάς του (αντίσταση), 

2. Αν η πράξη στράφηκε κατά δικαστικού λειτουργού, διαιτητή ή ενόρκου, ή έγινε από 

περισσοτέρους, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή. 

στράφηκε η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο ή η 

πράξη έγινε από πρόσωπο που οπλοφορεί ή φέρει αντικείµενα µε τα οποία µπορεί να προκληθεί 

σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, εφόσον η 

Όποιος εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 167 και 237 επιχειρεί µε αθέµιτη επιρροή ή πίεση ή 

απειλή να επιβάλει σε δικαστικό λειτουργό, διαιτητή ή ένορκο την ενέργεια πράξης που ανάγεται 

καθήκοντά του ή την παράλειψη νόµιµης πράξης ή την ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση 

διαδίκου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο δηµόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραµένει στους χώρους 

αυτούς και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εµποδίζει 

αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούµενου σύµφωνα 

µε το νόµο για τη διεξαγωγή δηµόσιων υποθέσεων.

3. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο που χρησιµοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασµού κατά 

τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραµένει στον χώρο αυτό παρά τη θέληση του υπαλλήλου 

του πλειστηριασµού που τον χρησιµοποιεί, κ

διεξαγωγής του πλειστηριασµού τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή. 

Με φυλάκιση έως έξι (6) µηνών τιµωρείται όποιος παράνοµα εισέρχεται ή παραµένει στον 

προαναφερόµενο χώρο κατά το

παρακώλυση αυτού. 

∆ιατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων

Όποιος εµποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις δικαστηρίου ή δικαστικού

συµβουλίου τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή

Με φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος, ύστερα από νόµιµη πρόσκληση,

αρνείται σε κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13 περίπτ. α' χωρίς αντίσταση την υπηρεσία ή

συνδροµή που οφείλεται κατά τον νόµο ή την είσοδο σε οποιοδήποτε µέρος για να επιχειρηθεί 

κάποια νόµιµη υπηρεσιακή ενέργεια.

 

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

1. Όποιος δεν συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης

σχετική µε τη ρύθµιση της νοµής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής µέριµνας, την επικοινωνία 

µε το τέκνο και τη ρύθµιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανοµής των κινητών 

µεταξύ συζύγων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιµωρείται ο κατηγορούµενος, ο οποίος παραβιάζει τους 

περιοριστικούς όρους σχετικά µε την ελευθερία κίνησης και διαµονής που του έχουν επιβληθεί µε 

δικαστική απόφαση ή µε βούλευµα, µετά τη συµπλήρωση του εκάστοτε ανώτατου ορίου της 

διάρκειας της προσωρινής κράτησης.

3.  Όποιος εν γνώσει µαταιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε

άλλον τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. Η πράξη µένει ατιµώρητη αν ο 

υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.

 

1. Όποιος µε πρόθεση συµµετέχει σε συγκεντρωµένο πλήθος που διαπράττει µε ενωµένες δυνάµεις

κάποια από τις πράξεις του άρθρου 167 τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Οι υποκινητές της στάσης, καθώς και εκείνοι που 

βιαιοπράγησαν, 

τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόµου δεν τιµωρεί την πράξη µε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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παράνοµα σε χώρο δηµόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραµένει στους χώρους 

και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, 

φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εµποδίζει 

ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούµενου σύµφωνα 

διεξαγωγή δηµόσιων υποθέσεων. 

Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο που χρησιµοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασµού κατά 

διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραµένει στον χώρο αυτό παρά τη θέληση του υπαλλήλου 

πλειστηριασµού που τον χρησιµοποιεί, και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της οµαλής 

του πλειστηριασµού τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή. 

έως έξι (6) µηνών τιµωρείται όποιος παράνοµα εισέρχεται ή παραµένει στον 

τον χρόνο µη διεξαγωγής του πλειστηριασµού µε σκοπό την 

 

Άρθρο 168Α 

∆ιατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων 

Όποιος εµποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις δικαστηρίου ή δικαστικού

συµβουλίου τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

 

Άρθρο 169 

Απείθεια 
Με φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος, ύστερα από νόµιµη πρόσκληση,

αρνείται σε κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13 περίπτ. α' χωρίς αντίσταση την υπηρεσία ή

τον νόµο ή την είσοδο σε οποιοδήποτε µέρος για να επιχειρηθεί 

νόµιµη υπηρεσιακή ενέργεια. 

Άρθρο 169Α 

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων 

1. Όποιος δεν συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης

της νοµής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής µέριµνας, την επικοινωνία 

το τέκνο και τη ρύθµιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανοµής των κινητών 

συζύγων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

τρία έτη τιµωρείται ο κατηγορούµενος, ο οποίος παραβιάζει τους 

όρους σχετικά µε την ελευθερία κίνησης και διαµονής που του έχουν επιβληθεί µε 

µε βούλευµα, µετά τη συµπλήρωση του εκάστοτε ανώτατου ορίου της 

κράτησης. 

Όποιος εν γνώσει µαταιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε

άλλον τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. Η πράξη µένει ατιµώρητη αν ο 

την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του. 

Άρθρο 170 

Στάση 
1. Όποιος µε πρόθεση συµµετέχει σε συγκεντρωµένο πλήθος που διαπράττει µε ενωµένες δυνάµεις

κάποια από τις πράξεις του άρθρου 167 τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Οι υποκινητές της στάσης, καθώς και εκείνοι που µεταχειρίστηκαν βία ή απειλές βίας ή 

τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόµου δεν τιµωρεί την πράξη µε

 

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι            

13 

παράνοµα σε χώρο δηµόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραµένει στους χώρους 

και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, 

2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εµποδίζει 

ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούµενου σύµφωνα 

Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο που χρησιµοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασµού κατά 

διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραµένει στον χώρο αυτό παρά τη θέληση του υπαλλήλου 

αι προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της οµαλής 

του πλειστηριασµού τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή. 

έως έξι (6) µηνών τιµωρείται όποιος παράνοµα εισέρχεται ή παραµένει στον 

ν χρόνο µη διεξαγωγής του πλειστηριασµού µε σκοπό την 

Όποιος εµποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις δικαστηρίου ή δικαστικού 

Με φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος, ύστερα από νόµιµη πρόσκληση, 

αρνείται σε κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13 περίπτ. α' χωρίς αντίσταση την υπηρεσία ή 

τον νόµο ή την είσοδο σε οποιοδήποτε µέρος για να επιχειρηθεί 

1. Όποιος δεν συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης 

της νοµής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής µέριµνας, την επικοινωνία 

το τέκνο και τη ρύθµιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανοµής των κινητών 

τρία έτη τιµωρείται ο κατηγορούµενος, ο οποίος παραβιάζει τους 

όρους σχετικά µε την ελευθερία κίνησης και διαµονής που του έχουν επιβληθεί µε 

µε βούλευµα, µετά τη συµπλήρωση του εκάστοτε ανώτατου ορίου της 

Όποιος εν γνώσει µαταιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε 

άλλον τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. Η πράξη µένει ατιµώρητη αν ο 

1. Όποιος µε πρόθεση συµµετέχει σε συγκεντρωµένο πλήθος που διαπράττει µε ενωµένες δυνάµεις 

κάποια από τις πράξεις του άρθρου 167 τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

µεταχειρίστηκαν βία ή απειλές βίας ή 

τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόµου δεν τιµωρεί την πράξη µε 
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βαρύτερη ποινή. 

1. Όποιος µε πρόθεση ελευθερώνει φυλακισµένο ή άλλον που κρατ

αρχής τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούµενης παραγράφου είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη

φύλαξη ή άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή τιµωρείται µε 

τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή 

χρηµατική ποινή, εφόσον ο δράστης ήταν επιφορτισµένος µε τη φύλαξη αυτού που απέδρασε.

3. O εξ αµελείας υπαίτιος µένει ατιµώρητος αν µε δική του προσπάθεια

εκείνος που απέδρασε. 

1. Φυλακισµένος που αποδρά τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος, που εκτίεται αθροιστικά, εκτός 

αν οικειοθελώς επιστρέφει στη φυλακή. Αν αποδράσει άλλος που νόµιµα κρατείται µ

αρχής, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή.

2.Η συµµετοχή σε απόδραση φυλακισµένου ή άλλου που νόµιµα κρατείται µε διαταγή της αρχής

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη. Αν ο δράστης είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη φύλαξη 

του πιο πάνω προσώπου ή άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Παραβίαση περιορισµού κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση

1. Όποιος, κατά τον χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, µε πρόθε

α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή µε οποιονδήποτε τρόπο επεµβαίνει στη συσκευή ή στο σύστηµα

ηλεκτρονικής επιτήρησης ή 

β) µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει τα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα, τιµωρείται µε φυλάκιση.

Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, κατά τον χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση,

εκµεταλλευόµενος βλάβη ή µη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συστήµατος ηλεκτρονικής

επιτήρησης, διαφεύγει από την επιτήρηση των αρµοδίων αρχών. Η ποινή των παραπάνω αδικηµάτων

εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή για την πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά επιτηρούµενος ήταν

κρατούµενος. 

2. Οποιοσδήποτε συµµετέχει στις παραπάνω πράξεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους. Αν ο συµµετέχων έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή

αρµόδιου για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

1. Φυλακισµένοι ή άλλοι κρατούµενοι µε νόµιµη διαταγή της αρχής που µε ενωµένες δυνάµεις:

α) επιχειρούν βίαια να αποδράσουν,

β) επιτίθενται µε έργα κατά ων υπαλλήλων της φυλακής ή του κρατητηρίου ή κατά εκείνων στους 

οποίους έχει ανατεθεί η φύλαξη ή η επίβλεψη,

γ) επιχειρούν µε βία ή µε απειλή να εξαναγκάσουν κάποιον από αυτούς σε πράξη ή παράλειψη

τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.

2. O υποκινητής των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου αν 
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Άρθρο 172 

Ελευθέρωση φυλακισµένου 
1. Όποιος µε πρόθεση ελευθερώνει φυλακισµένο ή άλλον που κρατείται νόµιµα µε διαταγή της 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούµενης παραγράφου είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη

φύλαξη ή άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή τιµωρείται µε 

δύο ετών. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή 

εφόσον ο δράστης ήταν επιφορτισµένος µε τη φύλαξη αυτού που απέδρασε.

3. O εξ αµελείας υπαίτιος µένει ατιµώρητος αν µε δική του προσπάθεια συλληφθεί εντός ενός µηνάς

 

Άρθρο 173 

Απόδραση κρατουµένου 
1. Φυλακισµένος που αποδρά τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος, που εκτίεται αθροιστικά, εκτός 

οικειοθελώς επιστρέφει στη φυλακή. Αν αποδράσει άλλος που νόµιµα κρατείται µ

επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. 

Η συµµετοχή σε απόδραση φυλακισµένου ή άλλου που νόµιµα κρατείται µε διαταγή της αρχής

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη. Αν ο δράστης είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη φύλαξη 

πιο πάνω προσώπου ή άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται 

τουλάχιστον τριών ετών. 

Άρθρο 173Α 

Παραβίαση περιορισµού κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση

1. Όποιος, κατά τον χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, µε πρόθεση:

α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή µε οποιονδήποτε τρόπο επεµβαίνει στη συσκευή ή στο σύστηµα

β) µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει τα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού 

τιµωρείται µε φυλάκιση. 

ποινή τιµωρείται όποιος, κατά τον χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση,

εκµεταλλευόµενος βλάβη ή µη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συστήµατος ηλεκτρονικής

επιτήρησης, διαφεύγει από την επιτήρηση των αρµοδίων αρχών. Η ποινή των παραπάνω αδικηµάτων

εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή για την πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά επιτηρούµενος ήταν

2. Οποιοσδήποτε συµµετέχει στις παραπάνω πράξεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

ο συµµετέχων έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνοµικού υπαλλήλου ή του 

ηλεκτρονική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

 

Άρθρο 174 

Στάση κρατουµένων 
1. Φυλακισµένοι ή άλλοι κρατούµενοι µε νόµιµη διαταγή της αρχής που µε ενωµένες δυνάµεις:

ίαια να αποδράσουν, 

β) επιτίθενται µε έργα κατά ων υπαλλήλων της φυλακής ή του κρατητηρίου ή κατά εκείνων στους 

έχει ανατεθεί η φύλαξη ή η επίβλεψη, 

γ) επιχειρούν µε βία ή µε απειλή να εξαναγκάσουν κάποιον από αυτούς σε πράξη ή παράλειψη

ι µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή. 

2. O υποκινητής των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου αν 
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είται νόµιµα µε διαταγή της 

2. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούµενης παραγράφου είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη 

φύλαξη ή άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή τιµωρείται µε φυλάκιση 

δύο ετών. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή 

εφόσον ο δράστης ήταν επιφορτισµένος µε τη φύλαξη αυτού που απέδρασε. 

συλληφθεί εντός ενός µηνάς 

1. Φυλακισµένος που αποδρά τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος, που εκτίεται αθροιστικά, εκτός 

οικειοθελώς επιστρέφει στη φυλακή. Αν αποδράσει άλλος που νόµιµα κρατείται µε διαταγή 

Η συµµετοχή σε απόδραση φυλακισµένου ή άλλου που νόµιµα κρατείται µε διαταγή της αρχής 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη. Αν ο δράστης είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη φύλαξη 

πιο πάνω προσώπου ή άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται 

Παραβίαση περιορισµού κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση 
ση: 

α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή µε οποιονδήποτε τρόπο επεµβαίνει στη συσκευή ή στο σύστηµα 

β) µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει τα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού 

ποινή τιµωρείται όποιος, κατά τον χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, 

εκµεταλλευόµενος βλάβη ή µη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συστήµατος ηλεκτρονικής 

επιτήρησης, διαφεύγει από την επιτήρηση των αρµοδίων αρχών. Η ποινή των παραπάνω αδικηµάτων 

εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή για την πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά επιτηρούµενος ήταν 

2. Οποιοσδήποτε συµµετέχει στις παραπάνω πράξεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

αστυνοµικού υπαλλήλου ή του 

ηλεκτρονική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 

1. Φυλακισµένοι ή άλλοι κρατούµενοι µε νόµιµη διαταγή της αρχής που µε ενωµένες δυνάµεις: 

β) επιτίθενται µε έργα κατά ων υπαλλήλων της φυλακής ή του κρατητηρίου ή κατά εκείνων στους 

γ) επιχειρούν µε βία ή µε απειλή να εξαναγκάσουν κάποιον από αυτούς σε πράξη ή παράλειψη 

2. O υποκινητής των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου αν 
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χρησιµοποίησε όπλο, καθώς και αν κάποιος από τα πρόσωπα κατά των οποίων στράφηκε η πράξη 

διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο.

3. Η ποινή για τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή που

επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν 

1. Όποιος µε πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής 

υπηρεσίας τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

2. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για την αντιποίηση 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα καθώς 

και για την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας.

3. Η αντιποίηση δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε σχέση µε ένδικη υπόθεση τιµωρείται 

φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί κατασχεµένο πράγµα τιµωρείται µε φυλάκιση 

έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή 

Όποιος µε πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση 

ή για τη φύλαξη κλεισµένων πραγµάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή 

µαταιώνει µε οποιονδήποτε τρόπο µια τέτοια σφράγιση τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτο

χρηµατική ποινή. 

Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή µε οποιονδήποτε τρόπο αφαιρεί από την εξουσία της 

αρχής έγγραφα ή άλλα πράγµατα που βρίσκονται στη φύλαξή της ή που αυτή τα παρέδωσε στη 

φύλαξη άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

Όποιος µε πρόθεση και αυθαίρετα αφαιρεί, βλάπτει ή παραµορφώνει τις επίσηµες κοινοποιήσεις που 

η αρµόδια αρχή έχει δηµόσια τοιχοκολλήσει ή εκθέσει, τιµωρείται µε 

χρηµατική ποινή. 

Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε απείθεια 

κατά των νόµων ή των διαταγµάτων ή εναντίον άλλων νόµιµων διαταγών της αρχής, τιµωρείται 

φυλάκιση έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή.

∆ιέγερση σε διάπραξη εγκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

1. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη

πληµµελήµατος ή κακουργήµατος και έτσι εκθέτει 

φυλάκιση έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή.

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη της προηγούµενης παραγράφου 

αν µε αυτήν επιχειρείται η τέλεση βιαιοπραγιών κατά οµάδας ή προσώπου που προσ

βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώµα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές 

καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, το γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή τα 

χαρακτηριστικά φύλου. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρ
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ς και αν κάποιος από τα πρόσωπα κατά των οποίων στράφηκε η πράξη 

προσωπικό κίνδυνο. 

3. Η ποινή για τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή που

επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούµενος ο υπαίτιος.

Άρθρο 175 

Αντιποίηση 
1. Όποιος µε πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής 

τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

2. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για την αντιποίηση άσκησης υπηρεσίας λειτουργού της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα καθώς 

αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας. 

3. Η αντιποίηση δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε σχέση µε ένδικη υπόθεση τιµωρείται 

έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 177 

Παραβίαση κατάσχεσης 
Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί κατασχεµένο πράγµα τιµωρείται µε φυλάκιση 

Άρθρο 178 

Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή  

ρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση 

τη φύλαξη κλεισµένων πραγµάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή 

οποιονδήποτε τρόπο µια τέτοια σφράγιση τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτο

Άρθρο 179 

Παραβίαση φύλαξης της αρχής 
Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή µε οποιονδήποτε τρόπο αφαιρεί από την εξουσία της 

έγγραφα ή άλλα πράγµατα που βρίσκονται στη φύλαξή της ή που αυτή τα παρέδωσε στη 

ίται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 180 

Βλάβη επίσηµων κοινοποιήσεων 
Όποιος µε πρόθεση και αυθαίρετα αφαιρεί, βλάπτει ή παραµορφώνει τις επίσηµες κοινοποιήσεις που 

αρµόδια αρχή έχει δηµόσια τοιχοκολλήσει ή εκθέσει, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή µε

Άρθρο 183 

∆ιέγερση σε ανυπακοή 

Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε απείθεια 

των νόµων ή των διαταγµάτων ή εναντίον άλλων νόµιµων διαταγών της αρχής, τιµωρείται 

έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 184 

∆ιέγερση σε διάπραξη εγκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

1. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη

πληµµελήµατος ή κακουργήµατος και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη τιµωρείται µε 

έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή. 

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη της προηγούµενης παραγράφου 

µε αυτήν επιχειρείται η τέλεση βιαιοπραγιών κατά οµάδας ή προσώπου που προσ

χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώµα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές 

θρησκεία, την αναπηρία, το γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή τα 

περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρθρο 82 Α.
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ς και αν κάποιος από τα πρόσωπα κατά των οποίων στράφηκε η πράξη 

3. Η ποινή για τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή που 

κρατούµενος ο υπαίτιος. 

1. Όποιος µε πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής 

άσκησης υπηρεσίας λειτουργού της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα καθώς 

3. Η αντιποίηση δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε σχέση µε ένδικη υπόθεση τιµωρείται µε 

Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί κατασχεµένο πράγµα τιµωρείται µε φυλάκιση 

ρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση 

τη φύλαξη κλεισµένων πραγµάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή 

οποιονδήποτε τρόπο µια τέτοια σφράγιση τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή 

Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή µε οποιονδήποτε τρόπο αφαιρεί από την εξουσία της 

έγγραφα ή άλλα πράγµατα που βρίσκονται στη φύλαξή της ή που αυτή τα παρέδωσε στη 

Όποιος µε πρόθεση και αυθαίρετα αφαιρεί, βλάπτει ή παραµορφώνει τις επίσηµες κοινοποιήσεις που 

φυλάκιση έως ένα έτος ή µε 

Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε απείθεια 

των νόµων ή των διαταγµάτων ή εναντίον άλλων νόµιµων διαταγών της αρχής, τιµωρείται µε 

∆ιέγερση σε διάπραξη εγκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια 

1. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη 

σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη τιµωρείται µε 

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη της προηγούµενης παραγράφου 

µε αυτήν επιχειρείται η τέλεση βιαιοπραγιών κατά οµάδας ή προσώπου που προσδιορίζεται µε 

χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώµα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές 

θρησκεία, την αναπηρία, το γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή τα 

θρο 82 Α. 
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3. Με φυλάκιση τιµωρείται η πράξη των προηγούµενων παραγράφων αν είχε ως άµεσο επακόλουθο 

την τέλεση εγκληµάτων. 

4. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε 

τρόπο ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγ

αµοιβαία διχόνοια µε αποτέλεσµα να προκληθεί διατάραξη της κοινής ειρήνης κατά το άρθρο 189.

Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος

1. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αµοιβή σε άλλον για να τε

αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαµβάνει την τέλεσή του, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

έτη ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.

2. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αµοιβή σε άλλον 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά 

και αναλαµβάνει την τέλεσή του, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, 

αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.

3. Οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να µείνουν ατιµώρητες αν ο υπαίτιος 

ανακάλεσε µε δική του θέληση την προσφορά ή την αποδοχή της πριν από την έναρξη τέλεσης του 

εγκλήµατος. 

 

1. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε επιχειρησιακά δοµηµένη και µε διαρκή εγκληµατική

δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων

κακουργηµάτων τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.

2. Αυτός που διευθύνει την εγκληµατική οργάνωση τιµωρείται µε κάθειρξη.

3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται µε άλλον ή άλλους για 

να διαπράξουν κακούργηµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Με φυλάκιση έως τρία 

έτη τιµωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούµενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη 

πληµµελήµατος µε το οποίο επιδιώκεται οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, 

της σωµατικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.

4. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος µε οποιονδήποτε

τρόπο παρέχει σε άλλον κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε 

είδους χρηµατοοικονοµικά µέσα ή οδηγίες, πληροφορίες ή κατευθύνσεις ή σ

γνωρίζοντας ότι µε τον τρόπο αυτό διευκολύνει ή υποβοηθά την τέλεση των εγκληµατικών 

δραστηριοτήτων της οργάνωσης της παραγράφου 1.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και όταν οι

προβλεπόµενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ηµεδαπό ή στρέφονταν 

κατά Έλληνα πολίτη ή κατά νοµικού προσώπου που εδρεύει στην ηµεδαπή ή κατά του Ελληνικού 

Κράτους, 

ακόµη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία 

Τροµοκρατικές πράξεις 

1. Όποιος τελεί κακούργηµα ή οποιοδήποτε έγκληµα γενικής διακινδύνευσης ή έγκληµα κατά της 

δηµόσιας τάξης υπό συνθήκες ή µε τέτοιον τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό 

κίνδυνο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισµό και µε σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό ή να 

εξαναγκάσει παρανόµως δηµόσια αρχή ή διεθνή οργανισµό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να 

απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις συνταγµα
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3. Με φυλάκιση τιµωρείται η πράξη των προηγούµενων παραγράφων αν είχε ως άµεσο επακόλουθο 

4. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε 

ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε βιαιοπραγίες µεταξύ τους ή σε 

διχόνοια µε αποτέλεσµα να προκληθεί διατάραξη της κοινής ειρήνης κατά το άρθρο 189.

Άρθρο 186 

Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος

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

αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαµβάνει την τέλεσή του, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.

2. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αµοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισµένο πληµµέληµα το οποίο 

µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά 

αναλαµβάνει την τέλεσή του, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, 

βαρύτερα µε άλλη διάταξη. 

3. Οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να µείνουν ατιµώρητες αν ο υπαίτιος 

µε δική του θέληση την προσφορά ή την αποδοχή της πριν από την έναρξη τέλεσης του 

Άρθρο 187 

Εγκληµατική οργάνωση 

ς συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε επιχειρησιακά δοµηµένη και µε διαρκή εγκληµατική

δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων

ακουργηµάτων τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

ευθύνει την εγκληµατική οργάνωση τιµωρείται µε κάθειρξη. 

3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται µε άλλον ή άλλους για 

διαπράξουν κακούργηµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Με φυλάκιση έως τρία 

ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούµενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη 

το οποίο επιδιώκεται οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, 

ακεραιότητας ή της ανηλικότητας. 

Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος µε οποιονδήποτε

τρόπο παρέχει σε άλλον κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα ή οδηγίες, πληροφορίες ή κατευθύνσεις ή σ

ότι µε τον τρόπο αυτό διευκολύνει ή υποβοηθά την τέλεση των εγκληµατικών 

οργάνωσης της παραγράφου 1. 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και όταν οι

αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ηµεδαπό ή στρέφονταν 

Έλληνα πολίτη ή κατά νοµικού προσώπου που εδρεύει στην ηµεδαπή ή κατά του Ελληνικού 

ακόµη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία 

 

Άρθρο 187
Α
 

Τροµοκρατικές πράξεις - Τροµοκρατική οργάνωση 

1. Όποιος τελεί κακούργηµα ή οποιοδήποτε έγκληµα γενικής διακινδύνευσης ή έγκληµα κατά της 

δηµόσιας τάξης υπό συνθήκες ή µε τέτοιον τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό 

ο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισµό και µε σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό ή να 

εξαναγκάσει παρανόµως δηµόσια αρχή ή διεθνή οργανισµό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να 

απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις συνταγµα
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3. Με φυλάκιση τιµωρείται η πράξη των προηγούµενων παραγράφων αν είχε ως άµεσο επακόλουθο 

4. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε 

είρει τους πολίτες σε βιαιοπραγίες µεταξύ τους ή σε 

διχόνοια µε αποτέλεσµα να προκληθεί διατάραξη της κοινής ειρήνης κατά το άρθρο 189. 

Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος 

λέσει ορισµένο κακούργηµα καθώς και όποιος 

αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαµβάνει την τέλεσή του, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. 

για να τελέσει ορισµένο πληµµέληµα το οποίο 

µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά 

αναλαµβάνει την τέλεσή του, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, 

3. Οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να µείνουν ατιµώρητες αν ο υπαίτιος 

µε δική του θέληση την προσφορά ή την αποδοχή της πριν από την έναρξη τέλεσης του 

ς συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε επιχειρησιακά δοµηµένη και µε διαρκή εγκληµατική 

δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων 

3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται µε άλλον ή άλλους για 

διαπράξουν κακούργηµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Με φυλάκιση έως τρία 

ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούµενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη 

το οποίο επιδιώκεται οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, 

Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος µε οποιονδήποτε 

τρόπο παρέχει σε άλλον κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα ή οδηγίες, πληροφορίες ή κατευθύνσεις ή στρατολογεί νέα µέλη, 

ότι µε τον τρόπο αυτό διευκολύνει ή υποβοηθά την τέλεση των εγκληµατικών 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και όταν οι 

αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ηµεδαπό ή στρέφονταν 

Έλληνα πολίτη ή κατά νοµικού προσώπου που εδρεύει στην ηµεδαπή ή κατά του Ελληνικού 

ακόµη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν. 

 

1. Όποιος τελεί κακούργηµα ή οποιοδήποτε έγκληµα γενικής διακινδύνευσης ή έγκληµα κατά της 

δηµόσιας τάξης υπό συνθήκες ή µε τέτοιον τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό 

ο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισµό και µε σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό ή να 

εξαναγκάσει παρανόµως δηµόσια αρχή ή διεθνή οργανισµό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να 

απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις συνταγµατικές, πολιτικές ή 
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οικονοµικές δοµές µιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισµού τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται 

για το τελούµενο έγκληµα αυξηµένη ως εξής:

α) Αν πρόκειται για ποινή ισόβιας κάθειρξης, προβλεπόµενης διαζευκτικά µε ποινή κάθειρξης 

τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δώδεκα ετών.

β) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

δώδεκα ετών. 

γ) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον ε

δ) Αν πρόκειται για ποινή φυλάκισης, το κατώτατο όριο επαυξάνεται κατά ένα έτος.

2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιµωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε δοµηµένη και 

µε διαρκή δράση οµάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοιν

τέλεση του εγκλήµατος της παραγράφου 1 (τροµοκρατική οργάνωση). Με φυλάκιση τουλάχιστον 

ενός έτους τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου εδαφίου, όταν η τροµοκρατική οργάνωση έχει 

συσταθεί για την τέλεση πληµµεληµάτων της παραγράφου 1. 

όπλων, εκρηκτικών υλών και χηµικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέµπουν επιβλαβείς για 

τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τροµοκρατικής οργάνωσης συνιστά 

επιβαρυντική περίσταση. Η µη διάπραξη από 

σχεδιαζόµενα εγκλήµατα συνιστά ελαφρυντική περίσταση.

3. Αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης 

παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη. Με την ποινή του προηγούµενου εδαφίο

τιµωρείται αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση του δεύτερου εδαφίου της 

προηγούµενης παραγράφου. 

4. Όποιος προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συµµετοχή σε συγκεκριµένη τροµοκρατική 

οργάνωση ή για τέλεση ορισµένης τροµοκρατική

πληροφορίες ή κατευθύνσεις (στρατολόγηση), τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών αν η 

προς εκτέλεση πράξη συνιστά κακούργηµα και µε φυλάκιση έως δύο έτη, αν πρόκειται για 

πληµµέληµα. 

5. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και όποιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, 

εκπαιδεύει άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή 

επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών µεθόδων ή τεχνικών, µε σκοπό την τέλεση ή τη συµβολή στην

τέλεση ενός από τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 και µε επίγνωση του γεγονότος ότι η 

παρασχεθείσα τεχνογνωσία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν. Με την ίδια ποινή 

τιµωρείται και όποιος µε τον ίδιο σκοπό λαµβάνει την εκπαίδευση, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα 

άλλη διάταξη. 

6. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου απειλεί µε τέλεση τροµοκρατικής

πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη 

τιµωρείται µε φυλάκιση. 

7. Με την ποινή της προηγούµενη

συµβάλει στην τέλεση τροµοκρατικού εγκλήµατος, να συµµετάσχει στις δραστηριότητες 

τροµοκρατικής οµάδας, µε επίγνωση του γεγονότος ότι η εν λόγω συµµετοχή θα συµβάλει στις 

εγκληµατικές δραστηριότητες αυτής της οµάδας ή µε σκοπό να προσφέρει ή να παρακολουθήσει 

εκπαίδευση για τέλεση τροµοκρατικών πράξεων, πραγµατοποιεί ταξίδι το οποίο διευκολύνει την 

πραγµάτωση του σκοπού του. 

 

1. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους

χρηµατοοικονοµικά µέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τροµοκρατική οργάνωση ή σε

µεµονωµένο τροµοκράτη ή για τη συγκρότηση τροµοκρατικής οργάνωσης ή γ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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οικονοµικές δοµές µιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισµού τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται 

για το τελούµενο έγκληµα αυξηµένη ως εξής: 

α) Αν πρόκειται για ποινή ισόβιας κάθειρξης, προβλεπόµενης διαζευκτικά µε ποινή κάθειρξης 

τον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δώδεκα ετών.

β) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

γ) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον επτά ετών.

δ) Αν πρόκειται για ποινή φυλάκισης, το κατώτατο όριο επαυξάνεται κατά ένα έτος.

2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιµωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε δοµηµένη και 

µε διαρκή δράση οµάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοιν

τέλεση του εγκλήµατος της παραγράφου 1 (τροµοκρατική οργάνωση). Με φυλάκιση τουλάχιστον 

ενός έτους τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου εδαφίου, όταν η τροµοκρατική οργάνωση έχει 

συσταθεί για την τέλεση πληµµεληµάτων της παραγράφου 1. Η κατασκευή, προµήθεια ή κατοχή 

όπλων, εκρηκτικών υλών και χηµικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέµπουν επιβλαβείς για 

τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τροµοκρατικής οργάνωσης συνιστά 

επιβαρυντική περίσταση. Η µη διάπραξη από την τροµοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα 

σχεδιαζόµενα εγκλήµατα συνιστά ελαφρυντική περίσταση. 

3. Αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης 

παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη. Με την ποινή του προηγούµενου εδαφίο

τιµωρείται αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση του δεύτερου εδαφίου της 

4. Όποιος προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συµµετοχή σε συγκεκριµένη τροµοκρατική 

οργάνωση ή για τέλεση ορισµένης τροµοκρατικής πράξης, παρέχοντας σε αυτόν οδηγίες, 

πληροφορίες ή κατευθύνσεις (στρατολόγηση), τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών αν η 

προς εκτέλεση πράξη συνιστά κακούργηµα και µε φυλάκιση έως δύο έτη, αν πρόκειται για 

ύµενης παραγράφου τιµωρείται και όποιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, 

εκπαιδεύει άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή 

επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών µεθόδων ή τεχνικών, µε σκοπό την τέλεση ή τη συµβολή στην

ς από τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 και µε επίγνωση του γεγονότος ότι η 

τεχνογνωσία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν. Με την ίδια ποινή 

µε τον ίδιο σκοπό λαµβάνει την εκπαίδευση, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα 

6. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου απειλεί µε τέλεση τροµοκρατικής

πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη 

7. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και όποιος µε σκοπό να τελέσει ή να

συµβάλει στην τέλεση τροµοκρατικού εγκλήµατος, να συµµετάσχει στις δραστηριότητες 

οµάδας, µε επίγνωση του γεγονότος ότι η εν λόγω συµµετοχή θα συµβάλει στις 

ες αυτής της οµάδας ή µε σκοπό να προσφέρει ή να παρακολουθήσει 

τροµοκρατικών πράξεων, πραγµατοποιεί ταξίδι το οποίο διευκολύνει την 

Άρθρο 187Β 

Αξιόποινη υποστήριξη 

Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους

χρηµατοοικονοµικά µέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τροµοκρατική οργάνωση ή σε

µεµονωµένο τροµοκράτη ή για τη συγκρότηση τροµοκρατικής οργάνωσης ή γ
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οικονοµικές δοµές µιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισµού τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται 

α) Αν πρόκειται για ποινή ισόβιας κάθειρξης, προβλεπόµενης διαζευκτικά µε ποινή κάθειρξης 

τον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δώδεκα ετών. 

β) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

πτά ετών. 

δ) Αν πρόκειται για ποινή φυλάκισης, το κατώτατο όριο επαυξάνεται κατά ένα έτος. 

2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιµωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε δοµηµένη και 

µε διαρκή δράση οµάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώκουν την 

τέλεση του εγκλήµατος της παραγράφου 1 (τροµοκρατική οργάνωση). Με φυλάκιση τουλάχιστον 

ενός έτους τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου εδαφίου, όταν η τροµοκρατική οργάνωση έχει 

Η κατασκευή, προµήθεια ή κατοχή 

όπλων, εκρηκτικών υλών και χηµικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέµπουν επιβλαβείς για 

τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τροµοκρατικής οργάνωσης συνιστά 

την τροµοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα 

3. Αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης 

παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη. Με την ποινή του προηγούµενου εδαφίου µειωµένη (άρθρο 83) 

τιµωρείται αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση του δεύτερου εδαφίου της 

4. Όποιος προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συµµετοχή σε συγκεκριµένη τροµοκρατική 

ς πράξης, παρέχοντας σε αυτόν οδηγίες, 

πληροφορίες ή κατευθύνσεις (στρατολόγηση), τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών αν η 

προς εκτέλεση πράξη συνιστά κακούργηµα και µε φυλάκιση έως δύο έτη, αν πρόκειται για 

ύµενης παραγράφου τιµωρείται και όποιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, 

εκπαιδεύει άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή 

επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών µεθόδων ή τεχνικών, µε σκοπό την τέλεση ή τη συµβολή στην 

ς από τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 και µε επίγνωση του γεγονότος ότι η 

τεχνογνωσία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν. Με την ίδια ποινή 

µε τον ίδιο σκοπό λαµβάνει την εκπαίδευση, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα µε 

6. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου απειλεί µε τέλεση τροµοκρατικής 

πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη 

ς παραγράφου τιµωρείται και όποιος µε σκοπό να τελέσει ή να 

συµβάλει στην τέλεση τροµοκρατικού εγκλήµατος, να συµµετάσχει στις δραστηριότητες 

οµάδας, µε επίγνωση του γεγονότος ότι η εν λόγω συµµετοχή θα συµβάλει στις 

ες αυτής της οµάδας ή µε σκοπό να προσφέρει ή να παρακολουθήσει 

τροµοκρατικών πράξεων, πραγµατοποιεί ταξίδι το οποίο διευκολύνει την 

Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τροµοκρατική οργάνωση ή σε 

µεµονωµένο τροµοκράτη ή για τη συγκρότηση τροµοκρατικής οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος  



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

τροµοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα απάτη

διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήµατος, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου 

οργάνωση έχει συσταθεί ή σκοπείται να συσταθεί µόνο για την τέλεση πληµµεληµάτων. Το ίδιο 

ισχύει όταν ο µεµονωµένος τροµοκράτης τελεί ή σκοπεί να τελέσει µόνο πληµµελήµατα.

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών τιµωρείται και όπ

αξιοποίησής τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση 

από τροµοκρατική οργάνωση ή από µεµονωµένο τροµοκράτη οποιουδήποτε κακουργήµατος.

3. Με κάθειρξη ως δέκα έτη τιµωρείται όποιος, µ

λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων ή 

διερµηνέων, ή µε δωροδοκία των ίδιων προσώπων, µαταιώνει την αποκάλυψη, τη δίωξη ή την 

τιµωρία των εγκληµάτων των άρθρων 187 παρ. 1 

που τελέστηκαν από εγκληµατικές

βαρύτερα κατ' άλλη διάταξη. 

4.Κατά την επιµέτρηση της ποινής των εγκληµάτων της παραγράφου 1 λαµβάνονται υπόψη ως

επιβαρυντικές περιστάσεις οι αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν δικαστήρια 

άλλων κρατών - µερών της Σύµβασης της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της 

Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµ

δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.

 

1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 187 ή των

παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή µε αναγγελία στην αρχή 

της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα, ή µε τον ίδιο τρόπο συµβάλλει ουσιωδώς στην

εξάρθρωση της οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόµη

ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε α

την άσκησή της και υποβάλλει την δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα 

µε το άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.

2. Αν στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει 

επιδιωκόµενα εγκλήµατα ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 

187Α, το δικαστήριο του επιβάλλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει 

την αναστολή αυτής της ποινής, εκτιµώντας ιδίως την έκταση

οργάνωση και τον βαθµό της συµβολής του στην εξάρθρωσή της.

3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληµατική 

οργάνωση, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, εφόσον η καταγγελία πιθαν

ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για 

παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, ώσπου να 

εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση 

για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. 

δίωξη γίνεται οριστική. 

4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις 

που τελέσθηκαν από εγκληµατική ή τροµοκρατική οργάνωση αναστέλλεται µέχρι να εκδοθ

αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της 

απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραµονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα 

νοµοθεσία περί αλλοδαπών. 
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τροµοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα απάτη

οποιουδήποτε εγκλήµατος, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Με φυλάκιση 

τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου εδαφίου, όταν η τροµοκρατική 

σκοπείται να συσταθεί µόνο για την τέλεση πληµµεληµάτων. Το ίδιο 

τροµοκράτης τελεί ή σκοπεί να τελέσει µόνο πληµµελήµατα.

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών τιµωρείται και όποιος, εν γνώσει της µελλοντικής 

τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση 

οργάνωση ή από µεµονωµένο τροµοκράτη οποιουδήποτε κακουργήµατος.

3. Με κάθειρξη ως δέκα έτη τιµωρείται όποιος, µε απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών 

ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων ή 

δωροδοκία των ίδιων προσώπων, µαταιώνει την αποκάλυψη, τη δίωξη ή την 

των άρθρων 187 παρ. 1 εδ. β' και 187Α καθώς και των κακουργηµάτων 

που τελέστηκαν από εγκληµατικές ή τροµοκρατικές οργανώσεις, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται 

Κατά την επιµέτρηση της ποινής των εγκληµάτων της παραγράφου 1 λαµβάνονται υπόψη ως

επιβαρυντικές περιστάσεις οι αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν δικαστήρια 

µερών της Σύµβασης της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της 

τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµ

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 

Άρθρο 187Γ 

Ευνοϊκά µέτρα 

1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 187 ή των

παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή µε αναγγελία στην αρχή 

διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα, ή µε τον ίδιο τρόπο συµβάλλει ουσιωδώς στην

εξάρθρωση της οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόµη

ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε αιτιολογηµένη διάταξή του απέχει από 

άσκησή της και υποβάλλει την δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα 

άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 

2. Αν στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει 

επιδιωκόµενα εγκλήµατα ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 

το δικαστήριο του επιβάλλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει 

αυτής της ποινής, εκτιµώντας ιδίως την έκταση της συµµετοχής του υπαιτίου στην 

βαθµό της συµβολής του στην εξάρθρωσή της. 

3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληµατική 

ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, εφόσον η καταγγελία πιθαν

έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για 

περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, ώσπου να 

για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η κατηγορία αποδειχθεί βάσιµη, η αποχή από την ποινική 

4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις 

τελέσθηκαν από εγκληµατική ή τροµοκρατική οργάνωση αναστέλλεται µέχρι να εκδοθ

απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της 

στους αλλοδαπούς άδεια παραµονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα 

Άρθρο 207 
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τροµοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα απάτη 

οποιουδήποτε εγκλήµατος, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Με φυλάκιση 

εδαφίου, όταν η τροµοκρατική 

σκοπείται να συσταθεί µόνο για την τέλεση πληµµεληµάτων. Το ίδιο 

τροµοκράτης τελεί ή σκοπεί να τελέσει µόνο πληµµελήµατα. 

οιος, εν γνώσει της µελλοντικής 

τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση 

οργάνωση ή από µεµονωµένο τροµοκράτη οποιουδήποτε κακουργήµατος. 

ε απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών 

ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων ή 

δωροδοκία των ίδιων προσώπων, µαταιώνει την αποκάλυψη, τη δίωξη ή την 

εδ. β' και 187Α καθώς και των κακουργηµάτων 

ή τροµοκρατικές οργανώσεις, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται 

Κατά την επιµέτρηση της ποινής των εγκληµάτων της παραγράφου 1 λαµβάνονται υπόψη ως 

επιβαρυντικές περιστάσεις οι αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν δικαστήρια 

µερών της Σύµβασης της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της 

τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές 

1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 187 ή των 

παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή µε αναγγελία στην αρχή την πρόληψη 

διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα, ή µε τον ίδιο τρόπο συµβάλλει ουσιωδώς στην 

εξάρθρωση της οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόµη 

ιτιολογηµένη διάταξή του απέχει από 

άσκησή της και υποβάλλει την δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα 

2. Αν στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει κάποιο από τα 

επιδιωκόµενα εγκλήµατα ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 

το δικαστήριο του επιβάλλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει 

της συµµετοχής του υπαιτίου στην 

3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληµατική 

ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, εφόσον η καταγγελία πιθανολογείται βάσιµη, 

έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για 

περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, ώσπου να 

Αν η κατηγορία αποδειχθεί βάσιµη, η αποχή από την ποινική 

4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις 

τελέσθηκαν από εγκληµατική ή τροµοκρατική οργάνωση αναστέλλεται µέχρι να εκδοθεί 

απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της 

στους αλλοδαπούς άδεια παραµονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

Παραχάραξη νοµίσµατος και άλλων µέσων πληρω

1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόµισµα οποιοσδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε 

πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς

ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, µε σκοπό να το θέσει σε κ

πλαστό νόµισµα µε τον ίδιο σκοπό, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, µε τον ίδιο σκοπό, παραποιεί ή νοθεύει κάθε άλλο

ενσώµατο µέσο, εκτός από το νόµισµα, που

συνδυασµό µε άλλο µέσο πληρωµής, επιτρέπει στον κάτοχο ή στο χρήστη του να µεταφέρει χρήµατα 

ή νοµισµατική αξία και προστατεύεται από την αποµίµηση ή τη δόλια χρήση µέσω σχεδιασµού, 

κωδικού ή υπογραφής ή άλλου

ευρωεπιταγών, λοιπές κάρτες εκδιδόµενες από

ευρωεπιταγές, λοιπές επιταγές και συναλλαγµατικές.

3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις µικρού αριθµού πλαστών

πράξεις των παραγράφων 1 και 2τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

 

Κυκλοφορία πλαστών νοµισµάτων και άλλων µέσων πληρωµής

1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο 

οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από τον χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας 

του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, 

ή άλλο µέσο πληρωµής, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέ

ελαφρές περιπτώσεις µικρού αριθµού πλαστών ή µικρής φερόµενης αξίας τους επιβάλλεται 

φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική

2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το πλαστό νόµισµα ή άλλο µέσο πληρωµής σαν

γνήσιο, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο 

υπαίτιος ενήργησε εκτελώντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε το νόµισµα ή άλλο µέσο 

πληρωµής σαν γνήσιο, όταν βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης µε τον εντολέα ή ζει 

κατοικία. 

Καθ' υπέρβαση κατασκευή νοµίσµατος

Με τις ποινές της παραγράφου 1 εδάφια α' και β' του προηγούµενου άρθρου τιµωρείται και όποιος µε

πρόθεση κατασκευάζει, προµηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία νόµισµα είτε κατά 

από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς 

ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί 

νόµιµες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όµως την άδεια της αρµόδι

σχετικού δικαιώµατος. 

Όποιος παράνοµα παράγει, πωλεί, εισάγει, χρησιµοποιεί ή διανέµει για πώληση ή για άλλους 

εµπορικούς σκοπούς µετάλλια ή µάρκες τα οποία:

α) φέρουν στην όψη τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή το 

β) έχουν µέγεθος εντός των νόµιµων ορίων αναφοράς ή

γ) φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο που είναι παρόµοιο µε εκείνο των εθνικών εµπρόσθιων

όψεων ή των κοινών οπίσθιων όψεων των κερµάτων ευρώ ή είναι πανοµοιότυπο ή παρόµοιο µε το 

σχέδιο της στεφάνης των κερµάτων των δύο ευρώ, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή.

Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

Παραχάραξη νοµίσµατος και άλλων µέσων πληρωµής

1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόµισµα οποιοσδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε 

από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς

ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, µε σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, ή κατέχει

πλαστό νόµισµα µε τον ίδιο σκοπό, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, µε τον ίδιο σκοπό, παραποιεί ή νοθεύει κάθε άλλο

µέσο, εκτός από το νόµισµα, που λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, µόνο του ή σε 

πληρωµής, επιτρέπει στον κάτοχο ή στο χρήστη του να µεταφέρει χρήµατα 

προστατεύεται από την αποµίµηση ή τη δόλια χρήση µέσω σχεδιασµού, 

κωδικού ή υπογραφής ή άλλου πρόσφορου τρόπου, όπως πιστωτικές κάρτες, κάρτες των 

ευρωεπιταγών, λοιπές κάρτες εκδιδόµενες από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ταξιδιωτικές επιταγές, 

ευρωεπιταγές, λοιπές επιταγές και συναλλαγµατικές. 

3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις µικρού αριθµού πλαστών ή µικρής φερόµενης αξίας τους, οι 

των παραγράφων 1 και 2τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 208 

Κυκλοφορία πλαστών νοµισµάτων και άλλων µέσων πληρωµής

1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο 

κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από τον χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας 

διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, 

πληρωµής, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα 

µικρού αριθµού πλαστών ή µικρής φερόµενης αξίας τους επιβάλλεται 

φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το πλαστό νόµισµα ή άλλο µέσο πληρωµής σαν

επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο 

εκτελώντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε το νόµισµα ή άλλο µέσο 

βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης µε τον εντολέα ή ζει 

Άρθρο 208Α 

Καθ' υπέρβαση κατασκευή νοµίσµατος 

Με τις ποινές της παραγράφου 1 εδάφια α' και β' του προηγούµενου άρθρου τιµωρείται και όποιος µε

πρόθεση κατασκευάζει, προµηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία νόµισµα είτε κατά 

χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς 

τους αρµόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί 

και υλικά, χωρίς όµως την άδεια της αρµόδιας αρχής ή καθ' υπέρβαση του 

 

Άρθρο 208Β 

Όποιος παράνοµα παράγει, πωλεί, εισάγει, χρησιµοποιεί ή διανέµει για πώληση ή για άλλους 

σκοπούς µετάλλια ή µάρκες τα οποία: 

α) φέρουν στην όψη τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή το σύµβολο του ευρώ,

β) έχουν µέγεθος εντός των νόµιµων ορίων αναφοράς ή 

γ) φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο που είναι παρόµοιο µε εκείνο των εθνικών εµπρόσθιων

όψεων ή των κοινών οπίσθιων όψεων των κερµάτων ευρώ ή είναι πανοµοιότυπο ή παρόµοιο µε το 

της στεφάνης των κερµάτων των δύο ευρώ, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή.

Άρθρο 208Γ 

Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων 
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µής 

1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόµισµα οποιοσδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε 

από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς 

υκλοφορία σαν γνήσιο, ή κατέχει 

πλαστό νόµισµα µε τον ίδιο σκοπό, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, µε τον ίδιο σκοπό, παραποιεί ή νοθεύει κάθε άλλο 

λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, µόνο του ή σε 

πληρωµής, επιτρέπει στον κάτοχο ή στο χρήστη του να µεταφέρει χρήµατα 

προστατεύεται από την αποµίµηση ή τη δόλια χρήση µέσω σχεδιασµού, 

πρόσφορου τρόπου, όπως πιστωτικές κάρτες, κάρτες των 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ταξιδιωτικές επιταγές, 

ή µικρής φερόµενης αξίας τους, οι 

των παραγράφων 1 και 2τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Κυκλοφορία πλαστών νοµισµάτων και άλλων µέσων πληρωµής 

1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο πλαστό νόµισµα 

κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από τον χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας 

διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, 

κα έτη και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα 

µικρού αριθµού πλαστών ή µικρής φερόµενης αξίας τους επιβάλλεται 

2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το πλαστό νόµισµα ή άλλο µέσο πληρωµής σαν 

επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο 

εκτελώντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε το νόµισµα ή άλλο µέσο 

βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης µε τον εντολέα ή ζει µαζί του στην ίδια 

Με τις ποινές της παραγράφου 1 εδάφια α' και β' του προηγούµενου άρθρου τιµωρείται και όποιος µε 

πρόθεση κατασκευάζει, προµηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία νόµισµα είτε κατά είτε πριν 

χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς 

τους αρµόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί 

ας αρχής ή καθ' υπέρβαση του 

Όποιος παράνοµα παράγει, πωλεί, εισάγει, χρησιµοποιεί ή διανέµει για πώληση ή για άλλους 

σύµβολο του ευρώ, 

γ) φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο που είναι παρόµοιο µε εκείνο των εθνικών εµπρόσθιων 

όψεων ή των κοινών οπίσθιων όψεων των κερµάτων ευρώ ή είναι πανοµοιότυπο ή παρόµοιο µε το 

της στεφάνης των κερµάτων των δύο ευρώ, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή. 
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1. Όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει επίσηµα ένσηµα δηλωτικά αξίας µε σκοπό να τα 

χρησιµοποιήσει σαν γνήσια, εν γνώσει τα χρησιµοποι

σκοπό ή τα προσφέρει στην αγορά ή τα εισάγει σε κυκλοφορία τιµωρείται µε φυλάκιση και 

χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος εν γνώσει ξαναχρησιµοποιεί επίσηµα ένσηµα δηλωτικά αξίας, που είχαν ήδη 

χρησιµοποιηθεί, ή τα αποκτά µε σκοπό να τα ξαναχρησιµοποιήσει προσφέροντάς τα στην αγορά ή 

εισάγοντάς τα σε κυκλοφορία τιµωρείται µε χρηµατική ποινή.

 

Όποιος µε σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήµατα των άρθρων 207, 208Α και 208Β 

κατασκευάζει ή κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα 

µέσα ειδικά προσαρµοσµένα, χρήσιµα γι' αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήµατα ή λοιπά 

συστατικά στοιχεία του νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την προστασία από την 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.

1. Το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 207, 208, 208Α και 208Β εξαλείφεται αν ο υπαίτιος µε τη

θέλησή του και πριν από κάθε κυκλοφορία ακυρώσει ή καταστρέψει τα 

κατασκευασθέντα πριν εξεταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρµόδιες αρχές.

2. Εξαλείφεται επίσης το αξιόποινο των πράξεων του άρθρου 211 αν ο υπαίτιος καταστρέψει µε τη 

θέλησή του τα αντικείµενα που αναφέρονται σ'

1. Η δήµευση των πλαστών ή καθ' υπέρβαση κατασκευασθέντων νοµισµάτων ή άλλων µέσων 

πληρωµής, των αντικειµένων του άρθρου 207, 208Α, 208Β και των πλαστών ή 

επαναχρησιµοποιηµένων ενσήµων

πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αν

εγκλήµατος. 

2. Αν όµως ο κύριος των νοµισµάτων ή του υλικού από το οποίο κατασκευάστηκαν είναι 

αποδεδειγµένα αµέτοχος στην παραχάρ

αποδίδονται ύστερα από αυτό στον κύριο.

3.25 Τα νοµίσµατα που κατάσχονται ως ύποπτα προϊόντα παραχάραξης, αποστέλλονται στο 

αντίστοιχο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ή Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερµάτων Ευρώ για ανάλυσ

ανίχνευση και εντοπισµό περαιτέρω προϊόντων παραχάραξης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 

µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά την ποινική διαδικασία.

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε

σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική 

ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιµοποιεί πλαστό ή

νοθευµένο έγγραφο. 

3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, και το συνολικό 

όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και 

χρηµατική ποινή. 
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1. Όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει επίσηµα ένσηµα δηλωτικά αξίας µε σκοπό να τα 

σαν γνήσια, εν γνώσει τα χρησιµοποιεί σαν γνήσια ή τα προµηθεύεται γι' αυτόν το 

στην αγορά ή τα εισάγει σε κυκλοφορία τιµωρείται µε φυλάκιση και 

2. Όποιος εν γνώσει ξαναχρησιµοποιεί επίσηµα ένσηµα δηλωτικά αξίας, που είχαν ήδη 

ά µε σκοπό να τα ξαναχρησιµοποιήσει προσφέροντάς τα στην αγορά ή 

κυκλοφορία τιµωρείται µε χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 211 

Προπαρασκευαστικές πράξεις 

Όποιος µε σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήµατα των άρθρων 207, 208Α και 208Β 

ή κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα 

προσαρµοσµένα, χρήσιµα γι' αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήµατα ή λοιπά 

νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την προστασία από την 

δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 212 

Έµπρακτη µετάνοια 

1. Το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 207, 208, 208Α και 208Β εξαλείφεται αν ο υπαίτιος µε τη

θέλησή του και πριν από κάθε κυκλοφορία ακυρώσει ή καταστρέψει τα πλαστά ή καθ' υπέρβαση

κατασκευασθέντα πριν εξεταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρµόδιες αρχές.

2. Εξαλείφεται επίσης το αξιόποινο των πράξεων του άρθρου 211 αν ο υπαίτιος καταστρέψει µε τη 

του τα αντικείµενα που αναφέρονται σ' αυτό πριν τα χρησιµοποιήσει. 

Άρθρο 213 

∆ήµευση 

1. Η δήµευση των πλαστών ή καθ' υπέρβαση κατασκευασθέντων νοµισµάτων ή άλλων µέσων 

των αντικειµένων του άρθρου 207, 208Α, 208Β και των πλαστών ή 

επαναχρησιµοποιηµένων ενσήµων διατάσσεται και αν ακόµα δεν διωχθεί και καταδικαστεί ορισµένο 

πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αν αυτά ανήκουν ή όχι στον αυτουργό ή τον συµµέτοχο του 

Αν όµως ο κύριος των νοµισµάτων ή του υλικού από το οποίο κατασκευάστηκαν είναι 

αµέτοχος στην παραχάραξη, τα νοµίσµατα αχρηστεύονται ως νοµίσµατα και 

αυτό στον κύριο. 

3.25 Τα νοµίσµατα που κατάσχονται ως ύποπτα προϊόντα παραχάραξης, αποστέλλονται στο 

Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ή Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερµάτων Ευρώ για ανάλυσ

εντοπισµό περαιτέρω προϊόντων παραχάραξης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 

τελεσίδικη απόφαση κατά την ποινική διαδικασία. 

 

Άρθρο 216 

Πλαστογραφία 

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε

σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιµοποιεί πλαστό ή

των πράξεων (παράγραφοι 1 -2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, και το συνολικό 

συνολική ζηµία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και 

 

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι            

20 

1. Όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει επίσηµα ένσηµα δηλωτικά αξίας µε σκοπό να τα 

εί σαν γνήσια ή τα προµηθεύεται γι' αυτόν το 

στην αγορά ή τα εισάγει σε κυκλοφορία τιµωρείται µε φυλάκιση και 

2. Όποιος εν γνώσει ξαναχρησιµοποιεί επίσηµα ένσηµα δηλωτικά αξίας, που είχαν ήδη 

ά µε σκοπό να τα ξαναχρησιµοποιήσει προσφέροντάς τα στην αγορά ή 

Όποιος µε σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήµατα των άρθρων 207, 208Α και 208Β 

ή κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα 

προσαρµοσµένα, χρήσιµα γι' αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήµατα ή λοιπά 

νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, 

1. Το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 207, 208, 208Α και 208Β εξαλείφεται αν ο υπαίτιος µε τη 

πλαστά ή καθ' υπέρβαση 

κατασκευασθέντα πριν εξεταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρµόδιες αρχές. 

2. Εξαλείφεται επίσης το αξιόποινο των πράξεων του άρθρου 211 αν ο υπαίτιος καταστρέψει µε τη 

 

1. Η δήµευση των πλαστών ή καθ' υπέρβαση κατασκευασθέντων νοµισµάτων ή άλλων µέσων 

των αντικειµένων του άρθρου 207, 208Α, 208Β και των πλαστών ή 

α δεν διωχθεί και καταδικαστεί ορισµένο 

αυτά ανήκουν ή όχι στον αυτουργό ή τον συµµέτοχο του 

Αν όµως ο κύριος των νοµισµάτων ή του υλικού από το οποίο κατασκευάστηκαν είναι 

αξη, τα νοµίσµατα αχρηστεύονται ως νοµίσµατα και 

3.25 Τα νοµίσµατα που κατάσχονται ως ύποπτα προϊόντα παραχάραξης, αποστέλλονται στο 

Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ή Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερµάτων Ευρώ για ανάλυση, 

εντοπισµό περαιτέρω προϊόντων παραχάραξης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον 

σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιµοποιεί πλαστό ή 

2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, και το συνολικό 

συνολική ζηµία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και 
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4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 στρέφονται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του 

ελληνικού ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και το συνολικό περιουσιακό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερ

120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες 

ηµερήσιες µονάδες. Οι πράξεις αυτές

1. Όποιος µε σκοπό να διευκολύνει την άµεση

αυτού του ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή µαρτυρικό ή άλλο έγγραφο 

που κατά προορισµό χρησιµεύει για τέτοιους σκοπούς ή εν γνώσει του χρησιµοποιεί τέτοιο πλαστό ή 

νοθευµένο έγγραφο τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος χρησιµοποιεί για τον ίδιο σκοπό τέτοιο έγγραφο, που είναι 

γνήσιο, είχε εκδοθεί όµως για άλλον.

3. Με φυλάκιση τιµωρείται όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πτυ

γνώσεων ή δεξιοτήτων, ή νοθεύει γνήσιο ή κάνει χρήση αυτών, µε σκοπό να καταλάβει θέση 

εργασίας ή να διεκδικήσει βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό 

τοµέα. 

1. Όποιος πετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δηµόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που 

µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να 

εξαπατήσει άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη

ποινή, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία.

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

ποινή. 

 

1. Γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, χηµικοί και µαίες που εν γνώσει εκδίδουν 

ψευδείς πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική 

αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου ή σε µια ασφαλιστική επιχείρηση ή που µπορούν να 

ζηµιώσουν άµεσα οικονοµικά άλλον τιµωρούνται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. Αν 

οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν 

τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή.

2. Με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή

πιστοποίηση για να εξαπατήσει δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµόσιου 

δικαίου ή ασφαλιστική επιχείρηση. Αν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίη

διάδικος που έκανε τη χρήση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.

Όποιος µε σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι

κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή πο

δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή 

χρηµατική ποινή. 
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4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 στρέφονται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του 

∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή των οργανισµών τοπικής 

συνολικό περιουσιακό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερ

κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες 

ηµερήσιες µονάδες. Οι πράξεις αυτές παραγράφονται µετά είκοσι έτη. 

Άρθρο 217 

Πλαστογραφία πιστοποιητικών 

1. Όποιος µε σκοπό να διευκολύνει την άµεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο 

ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή µαρτυρικό ή άλλο έγγραφο 

προορισµό χρησιµεύει για τέτοιους σκοπούς ή εν γνώσει του χρησιµοποιεί τέτοιο πλαστό ή 

ωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος χρησιµοποιεί για τον ίδιο σκοπό τέτοιο έγγραφο, που είναι 

είχε εκδοθεί όµως για άλλον. 

3. Με φυλάκιση τιµωρείται όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πτυχίο ή κάθε πιστοποιητικό 

δεξιοτήτων, ή νοθεύει γνήσιο ή κάνει χρήση αυτών, µε σκοπό να καταλάβει θέση 

διεκδικήσει βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό 

Άρθρο 220 

Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης 

ετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δηµόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που 

να έχει έννοµες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να 

άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη

τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία.

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

Άρθρο 221 

Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις 

κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, χηµικοί και µαίες που εν γνώσει εκδίδουν 

πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική 

νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου ή σε µια ασφαλιστική επιχείρηση ή που µπορούν να 

οικονοµικά άλλον τιµωρούνται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. Αν 

πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν 

τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή. 

η έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή

πιστοποίηση για να εξαπατήσει δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµόσιου 

ή ασφαλιστική επιχείρηση. Αν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίη

που έκανε τη χρήση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 222 

Υπεξαγωγή εγγράφων 

Όποιος µε σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι

κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωµα, κατά τις διατάξεις του αστικού

δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή 

Άρθρο 224 

Ψευδής κατάθεση 
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4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 στρέφονται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του 

∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή των οργανισµών τοπικής 

συνολικό περιουσιακό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνει συνολικά τις 

κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες 

συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο 

ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή µαρτυρικό ή άλλο έγγραφο 

προορισµό χρησιµεύει για τέτοιους σκοπούς ή εν γνώσει του χρησιµοποιεί τέτοιο πλαστό ή 

ωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος χρησιµοποιεί για τον ίδιο σκοπό τέτοιο έγγραφο, που είναι 

χίο ή κάθε πιστοποιητικό 

δεξιοτήτων, ή νοθεύει γνήσιο ή κάνει χρήση αυτών, µε σκοπό να καταλάβει θέση 

διεκδικήσει βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό 

ετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δηµόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που 

να έχει έννοµες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να 

άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική 

τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία. 

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

κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, χηµικοί και µαίες που εν γνώσει εκδίδουν 

πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική 

νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου ή σε µια ασφαλιστική επιχείρηση ή που µπορούν να 

οικονοµικά άλλον τιµωρούνται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. Αν 

πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν 

η έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή 

πιστοποίηση για να εξαπατήσει δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµόσιου 

ή ασφαλιστική επιχείρηση. Αν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίησης, ο 

που έκανε τη χρήση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Όποιος µε σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι 

υ άλλος έχει δικαίωµα, κατά τις διατάξεις του αστικού 

δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή 
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1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή µάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπ

ενεργεί εξέταση για την κρινόµενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά µε την 

υπόθεση αυτή ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

µηνών έως τρία έτη και χρηµατική ποινή.

2. Όποιος εµφανίζεται ως µάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής αρµόδιας να ενεργεί 

εξέταση και αρνείται να δώσει τη µαρτυρία του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική 

ποινή. 

3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων για να 

είτε δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, χωρίς να ενοχοποιήσει ψευδώς άλλον, το 

δικαστήριο µπορεί να τον απαλλάξει από κάθε ποινή.

Ψευδής πραγµατογνωµοσύνη ή διερµηνεία

1. Όποιος ως πραγµατογνώµονας ή διερµηνέας ε

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.

2. Το δικαστήριο επιβάλλει επιπροσθέτως απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος για χρονικό διάστηµα 

από ένα έως δύο έτη, η οποία αρχίζει µόλις η από

Στις περιπτώσεις του άρθρου 224 η πράξη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος µε την ελεύθερη θέλησή 

του ανακάλεσε ενώπιον της ίδιας αρχής την ψευδή κατάθεση µε νέα κατάθεση. Η ανάκληση αυτή 

δεν απαλλάσσει από την ποινή τον υπαίτιο, αν η αρχή έχει ήδη εκδώσει απόφαση ή αν επήλθε σε 

άλλον κάποια έννοµη επιβλαβής συνέπεια.

1. Όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε

αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και 

χρηµατική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή

υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας κάποιο αποδεικτικό µέσο για αξιό

πειθαρχική παράβαση. 

3. Το δικαστήριο µε αίτηση του παθόντος µπορεί να του επιτρέψει να δηµοσιεύσει την απόφαση µε 

έξοδα του καταδικασθέντος. Το δικαίωµα αυτό παύει να υπάρχει αν η δηµοσίευση δεν γίνει µέσα σε 

έξι µήνες από την καταχώρηση της

Όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, παριστάνει εν γνώσει του ψευδώς στην αρχή ότι τελέστηκε

κάποιο κακούργηµα ή πληµµέληµα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

1. Όποιος εν γνώσει µαταιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργηµα ή πληµµέληµα που διέπραξε 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Η υπόθαλψη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.

1. Όποιος, ενώ έµαθε µε τρόπο αξιόπιστο ότι µελετάται κακούργηµα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή 

του, και σε χρόνο τέτοιον ώστε να µπορεί ακόµα να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσµά του, 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή µάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρµόδιας να 

εξέταση για την κρινόµενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά µε την 

αυτή ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

έτη και χρηµατική ποινή. 

Όποιος εµφανίζεται ως µάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής αρµόδιας να ενεργεί 

και αρνείται να δώσει τη µαρτυρία του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική 

3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων για να αποφύγει ποινική ευθύνη 

δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, χωρίς να ενοχοποιήσει ψευδώς άλλον, το 

να τον απαλλάξει από κάθε ποινή. 

Άρθρο 226 

Ψευδής πραγµατογνωµοσύνη ή διερµηνεία 

1. Όποιος ως πραγµατογνώµονας ή διερµηνέας εν γνώσει εκθέτει ψέµατα ή αποκρύπτει την αλήθεια,

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή. 

2. Το δικαστήριο επιβάλλει επιπροσθέτως απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος για χρονικό διάστηµα 

ένα έως δύο έτη, η οποία αρχίζει µόλις η απόφαση γίνει αµετάκλητη. 

 

Άρθρο 227 

Έµπρακτη µετάνοια 

Στις περιπτώσεις του άρθρου 224 η πράξη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος µε την ελεύθερη θέλησή 

ανακάλεσε ενώπιον της ίδιας αρχής την ψευδή κατάθεση µε νέα κατάθεση. Η ανάκληση αυτή 

ν ποινή τον υπαίτιο, αν η αρχή έχει ήδη εκδώσει απόφαση ή αν επήλθε σε 

κάποια έννοµη επιβλαβής συνέπεια. 

Άρθρο 229 

Ψευδής καταµήνυση 

1. Όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε

πειθαρχική παράβαση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή

υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας κάποιο αποδεικτικό µέσο για αξιό

3. Το δικαστήριο µε αίτηση του παθόντος µπορεί να του επιτρέψει να δηµοσιεύσει την απόφαση µε 

του καταδικασθέντος. Το δικαίωµα αυτό παύει να υπάρχει αν η δηµοσίευση δεν γίνει µέσα σε 

από την καταχώρηση της τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο. 

Άρθρο 230 

Ψευδής καταγγελία 

Όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, παριστάνει εν γνώσει του ψευδώς στην αρχή ότι τελέστηκε

κάποιο κακούργηµα ή πληµµέληµα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

 

Άρθρο 231 

Υπόθαλψη 

1. Όποιος εν γνώσει µαταιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργηµα ή πληµµέληµα που διέπραξε 

µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Η υπόθαλψη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.

Άρθρο 232 

Παρασιώπηση εγκληµάτων 

1. Όποιος, ενώ έµαθε µε τρόπο αξιόπιστο ότι µελετάται κακούργηµα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή 

και σε χρόνο τέτοιον ώστε να µπορεί ακόµα να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσµά του, 
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ιον αρχής αρµόδιας να 

εξέταση για την κρινόµενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά µε την 

αυτή ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

Όποιος εµφανίζεται ως µάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής αρµόδιας να ενεργεί 

και αρνείται να δώσει τη µαρτυρία του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική 

αποφύγει ποινική ευθύνη 

δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, χωρίς να ενοχοποιήσει ψευδώς άλλον, το 

ν γνώσει εκθέτει ψέµατα ή αποκρύπτει την αλήθεια, 

2. Το δικαστήριο επιβάλλει επιπροσθέτως απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος για χρονικό διάστηµα 

Στις περιπτώσεις του άρθρου 224 η πράξη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος µε την ελεύθερη θέλησή 

ανακάλεσε ενώπιον της ίδιας αρχής την ψευδή κατάθεση µε νέα κατάθεση. Η ανάκληση αυτή 

ν ποινή τον υπαίτιο, αν η αρχή έχει ήδη εκδώσει απόφαση ή αν επήλθε σε 

1. Όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε 

πειθαρχική παράβαση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή 

υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας κάποιο αποδεικτικό µέσο για αξιόποινη πράξη ή 

3. Το δικαστήριο µε αίτηση του παθόντος µπορεί να του επιτρέψει να δηµοσιεύσει την απόφαση µε 

του καταδικασθέντος. Το δικαίωµα αυτό παύει να υπάρχει αν η δηµοσίευση δεν γίνει µέσα σε 

Όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, παριστάνει εν γνώσει του ψευδώς στην αρχή ότι τελέστηκε 

κάποιο κακούργηµα ή πληµµέληµα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

1. Όποιος εν γνώσει µαταιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργηµα ή πληµµέληµα που διέπραξε 

2. Η υπόθαλψη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του. 

1. Όποιος, ενώ έµαθε µε τρόπο αξιόπιστο ότι µελετάται κακούργηµα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή 

και σε χρόνο τέτοιον ώστε να µπορεί ακόµα να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσµά του, 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

παραλείπει να το αναγγείλει εγκαίρως στην αρχή, τιµωρείται,

απόπειρά του, µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

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

εκείνου που την παρέλειψε. 

1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον,

οποιοσδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, 

για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη 

τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του 

προηγούµενου εδαφίου κατ' επάγγελµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και 

χρηµατική ποινή. 

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα

κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούµενου 

εδαφίου κατ' επάγγελµα τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες.

3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, 

περιουσιακής φύσης, επωφελούµενος από την ιδιότητα του, τιµωρείται µε φυλάκιση, αν η πράξη δεν 

τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη.

4. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα που έχουν την εξουσ

ελέγχου σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, εφόσον η 

πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, 

υπηρεσιακού καθήκοντος δεν απέτρεψαν από αµέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή 

υπόκειται στον έλεγχό τους από την τέλεση πράξης των προηγούµενων παραγράφων.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται και ότα

λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση, οργάνου ή οργανισµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού 

οργανισµού στον οποίο η Ελλάδα είναι µέλος ή φο

αποσπασµένο ή όχι, που εκτελεί

λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι, ακόµα κι αν

τελέστηκαν. 

1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης

αθέµιτο ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε 

σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη 

έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος 

τιµωρείται µε κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή.

3. ∆ιευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που 

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται 

βαρύτερα, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας, δεν απέτρεψε από αµέλεια 

πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της 

επιχείρησης πράξης των προηγούµενων παραγράφων.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται προς: α)

λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους µε οποιαδήποτε συ

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού

οργανισµού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι µέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, 
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το αναγγείλει εγκαίρως στην αρχή, τιµωρείται, αν το κακούργηµα τελέστηκε ή έγινε 

φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

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

Άρθρο 235 

∆ωροληψία υπαλλήλου 

οποίος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον,

οποιοσδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, 

ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη 

τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του 

κατ' επάγγελµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και 

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιµωρείται µε 

έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούµενου 

επάγγελµα τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες.

3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέµιτη παροχή 

φύσης, επωφελούµενος από την ιδιότητα του, τιµωρείται µε φυλάκιση, αν η πράξη δεν 

βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη. 

Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, εφόσον η 

δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν µε παράβαση συγκεκριµένου 

καθήκοντος δεν απέτρεψαν από αµέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή 

τους από την τέλεση πράξης των προηγούµενων παραγράφων.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται από 

άλλους υπαλλήλους µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση, οργάνου ή οργανισµού της 

που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού 

η Ελλάδα είναι µέλος ή φορέας αυτού, καθώς και από κάθε πρόσωπο, 

αποσπασµένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι 

λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας όπου 

Άρθρο 236 

∆ωροδοκία υπαλλήλου 

1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης

αθέµιτο ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε 

την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση 

 

Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος 

µε κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή. 

∆ιευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται 

αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας, δεν απέτρεψε από αµέλεια 

ές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της 

των προηγούµενων παραγράφων. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται προς: α)

λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση οργάνου ή οργανισµού 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού

οργανισµού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι µέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, 
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αν το κακούργηµα τελέστηκε ή έγινε 

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

οποίος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, 

οποιοσδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, 

ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη 

τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του 

κατ' επάγγελµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και 

καθήκοντα του, τιµωρείται µε 

έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούµενου 

επάγγελµα τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. 

για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέµιτη παροχή 

φύσης, επωφελούµενος από την ιδιότητα του, τιµωρείται µε φυλάκιση, αν η πράξη δεν 

ία λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, εφόσον η 

αν µε παράβαση συγκεκριµένου 

καθήκοντος δεν απέτρεψαν από αµέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή 

τους από την τέλεση πράξης των προηγούµενων παραγράφων. 

ν οι πράξεις τελούνται από 

άλλους υπαλλήλους µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση, οργάνου ή οργανισµού της 

που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού 

ρέας αυτού, καθώς και από κάθε πρόσωπο, 

καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι 

δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας όπου 

1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης 

αθέµιτο ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε 

τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση 

Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος 

έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται 

αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας, δεν απέτρεψε από αµέλεια 

ές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται προς: α) 

µβατική σχέση οργάνου ή οργανισµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού 

οργανισµού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι µέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

αποσπασµένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα

λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι 

υπηρεσία για ξένη χώρα. Στις περιπτώσεις

η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ηµεδαπό,

της χώρας όπου τελέστηκε και για τη δίωξη του

κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 έγκληση ή αίτηση.

∆ωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτου

1. Όποιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή 

λάβει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιοσδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, 

ή αποδεχθεί την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργε

ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονοµή της 

δικαιοσύνης ή την επίλυση διαφοράς, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες 

ηµερήσιες µονάδες. 

2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη και

για τον πιο πάνω σκοπό υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήµατα, άµεσα ή µέσω τρίτου, στα πρόσωπα 

της προηγούµενης παραγράφου, για τους εαυτούς τους ή για άλλον.

3. ∆ιευθυντής επιχείρησης ή άλλο π

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα 

από άλλη ποινική διάταξη, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας δεν απέτρεψε 

από αµέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση 

προς όφελος της επιχείρησης της πράξης της προηγούµενης παραγράφου.

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται: α) από 

ή προς µέλη του ∆ικαστηρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) από ή προς 

όσους ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δικαστήρια των οποίων η 

δικαιοδοσία είναι αποδεκτή από την Ελλάδα ή γ) προς δικαστές, ενόρκους ή διαιτητές άλλων

σχετικά µε την άσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί 

ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ή προς ηµεδαπό, ακόµα 

κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου τελέστ

1. Όποιος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του 

ή για άλλον, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για αθέµιτη 

επιρροή την οποία ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει σε κάποιο 

από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να 

προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε 

φυλάκιση και χρηµατική ποινή. 

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει,

άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, σε πρόσωπο 

που ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς,

κάποιο από τα πρόσωπα που απαριθµούνται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά 

να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Για την εφαρµογή των άρθρων 235

και µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σε οργανισµούς ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής 

που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή κατά την πλειοψηφία των µετοχών τους στο Κράτος, σε οργανισµούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή των οποίων τη διοίκηση διορίζει 
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όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι 

 ή β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα ή 

υπηρεσία για ξένη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν 

ή από ηµεδαπό, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους 

της χώρας όπου τελέστηκε και για τη δίωξη του πληµµελήµατος της παραγράφου 1 δεν απαιτείται η 

κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 έγκληση ή αίτηση. 

Άρθρο 237 

∆ωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών

1. Όποιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή 

άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιοσδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, 

την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργεια του ή παράλειψη, µελλοντική 

τελειωµένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονοµή της 

επίλυση διαφοράς, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες 

2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται όποιος 

τον πιο πάνω σκοπό υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήµατα, άµεσα ή µέσω τρίτου, στα πρόσωπα 

προηγούµενης παραγράφου, για τους εαυτούς τους ή για άλλον. 

∆ιευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα 

άλλη ποινική διάταξη, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας δεν απέτρεψε 

πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση 

της επιχείρησης της πράξης της προηγούµενης παραγράφου. 

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται: α) από 

του ∆ικαστηρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) από ή προς 

ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δικαστήρια των οποίων η 

είναι αποδεκτή από την Ελλάδα ή γ) προς δικαστές, ενόρκους ή διαιτητές άλλων

άσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί 

εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ή προς ηµεδαπό, ακόµα 

αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου τελέστηκε. 

Άρθρο 237Α 

Εµπορία επιρροής Μεσάζοντες 

1. Όποιος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του 

για άλλον, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για αθέµιτη 

εται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει σε κάποιο 

πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να 

ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε 

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει,

άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, σε πρόσωπο 

ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει αθέµιτη επιρροή σε 

πρόσωπα που απαριθµούνται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά 

πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 237Β 

Για την εφαρµογή των άρθρων 235 και 236, υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν µόνιµα ή µη 

µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σε οργανισµούς ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής 

ανήκουν εξ ολοκλήρου ή κατά την πλειοψηφία των µετοχών τους στο Κράτος, σε οργανισµούς 

υτοδιοίκησης ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή των οποίων τη διοίκηση διορίζει 
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οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι 

οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα ή 

αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν 

ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους 

πληµµελήµατος της παραγράφου 1 δεν απαιτείται η 

ργών 

1. Όποιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή 

άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιοσδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, 

ια του ή παράλειψη, µελλοντική 

τελειωµένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονοµή της 

επίλυση διαφοράς, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες 

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται όποιος 

τον πιο πάνω σκοπό υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήµατα, άµεσα ή µέσω τρίτου, στα πρόσωπα 

ρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα 

άλλη ποινική διάταξη, αν µε παραβίαση συγκεκριµένου καθήκοντος επιµέλειας δεν απέτρεψε 

πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση 

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται: α) από 

του ∆ικαστηρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) από ή προς 

ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δικαστήρια των οποίων η 

είναι αποδεκτή από την Ελλάδα ή γ) προς δικαστές, ενόρκους ή διαιτητές άλλων κρατών 

άσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί 

εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ή προς ηµεδαπό, ακόµα 

1. Όποιος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του 

για άλλον, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για αθέµιτη 

εται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει σε κάποιο 

πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να 

ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε 

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει, 

άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιοσδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, σε πρόσωπο 

ότι µπορεί να ασκήσει αθέµιτη επιρροή σε 

πρόσωπα που απαριθµούνται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά 

πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

και 236, υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν µόνιµα ή µη 

µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σε οργανισµούς ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής 

ανήκουν εξ ολοκλήρου ή κατά την πλειοψηφία των µετοχών τους στο Κράτος, σε οργανισµούς 

υτοδιοίκησης ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή των οποίων τη διοίκηση διορίζει 
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εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία το Κράτος ή οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή τα νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων:

α) αν µεταχειρίστηκε παρανόµως εκβιαστικά µέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική

κατάθεση κατηγορουµένου, µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

ετών και χρηµατική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά το άρθρο 137 Α,

β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιµωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον 

υπαίτιο, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για κακούργη

και µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για πληµµέληµα.

Υπάλληλος που, χρησιµοποιώντας την υπαλληλική του ιδιότητα εισέρχεται στην κατοικία άλλου 

χωρίς ο άλλος να το θέλει, εκτός από τ

διατυπώσεις, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.

1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισµένων δηµοσίων 

εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει 

έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση νοθεύει, καταστρ

υπεξάγει έγγραφο που του εµπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του.

3. Αν όµως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει 

στον εαυτό του ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει παράνοµα 

δέκα έτη και χρηµατική ποινή εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό 

των 120.000 ευρώ. 

4. Με την ποινή της παρ. 1 τιµωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιµοποιεί το έγγραφο που είναι 

πλαστό ή νοθευµένο ή έχει υπεξαχθεί. Αν όµως είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει παράνοµα άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη 

υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται η ποινή της παραγράφου 3.

5. Αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων στρέφονται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου 

του ελληνικού ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή των οργανισµών τοπικής

αυτοδιοίκησης και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ,

επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Οι

πράξεις αυτές παραγράφονται µετά είκοσι έτη.

Υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει 

στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε 

φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη.

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235, 237,

συνεπάγεται αυτοδικαίως έκπτωση από τη δηµόσια θέση και τα αξιώµατα που κατέχει.

2. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρµόζεται αναλόγως σε όλα τα εγκλήµατα των άρθρων 239 έως 260,

καθώς και του άρθρου 396, εφόσο
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ή κατά πλειοψηφία το Κράτος ή οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή τα νοµικά 

Άρθρο 239 

Κατάχρηση εξουσίας 

του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων:

α) αν µεταχειρίστηκε παρανόµως εκβιαστικά µέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική

κατάθεση κατηγορουµένου, µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

ηµατική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά το άρθρο 137 Α,

β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιµωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον 

τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για κακούργη

τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για πληµµέληµα.

Άρθρο 241 

Παραβίαση οικιακού ασύλου 

Υπάλληλος που, χρησιµοποιώντας την υπαλληλική του ιδιότητα εισέρχεται στην κατοικία άλλου 

άλλος να το θέλει, εκτός από τις περιπτώσεις που το προβλέπει ο νόµος και χωρίς τις νόµιµες 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 242 

Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. 

1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισµένων δηµοσίων 

σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση νοθεύει, καταστρ

υπεξάγει έγγραφο που του εµπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του.

3. Αν όµως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει 

εαυτό του ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει παράνοµα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη έως 

και χρηµατική ποινή εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό 

4. Με την ποινή της παρ. 1 τιµωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιµοποιεί το έγγραφο που είναι 

χει υπεξαχθεί. Αν όµως είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

όφελος ή να βλάψει παράνοµα άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη 

των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται η ποινή της παραγράφου 3.

προηγούµενων παραγράφων στρέφονται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου 

ελληνικού ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή των οργανισµών τοπικής

αυτοδιοίκησης και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ,

ται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Οι

πράξεις αυτές παραγράφονται µετά είκοσι έτη. 

Άρθρο 259 

Παράβαση καθήκοντος 

Υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει 

εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε 

έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη.

Άρθρο 263 

Παρεπόµενες ποινές 

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235, 237, 239, 242, 243, η αµετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου

συνεπάγεται αυτοδικαίως έκπτωση από τη δηµόσια θέση και τα αξιώµατα που κατέχει.

2. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρµόζεται αναλόγως σε όλα τα εγκλήµατα των άρθρων 239 έως 260,

καθώς και του άρθρου 396, εφόσον έχουν προσπορίσει στους υπαιτίους περιουσιακά οφέλη.

Άρθρο 263Α 
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ή κατά πλειοψηφία το Κράτος ή οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή τα νοµικά 

του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: 

α) αν µεταχειρίστηκε παρανόµως εκβιαστικά µέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική 

κατάθεση κατηγορουµένου, µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

ηµατική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά το άρθρο 137 Α, 

β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιµωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον 

τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για κακούργηµα 

τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για πληµµέληµα. 

Υπάλληλος που, χρησιµοποιώντας την υπαλληλική του ιδιότητα εισέρχεται στην κατοικία άλλου 

ις περιπτώσεις που το προβλέπει ο νόµος και χωρίς τις νόµιµες 

1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισµένων δηµοσίων 

σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή 

υπεξάγει έγγραφο που του εµπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του. 

3. Αν όµως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει 

άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη έως 

και χρηµατική ποινή εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό 

4. Με την ποινή της παρ. 1 τιµωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιµοποιεί το έγγραφο που είναι 

χει υπεξαχθεί. Αν όµως είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

όφελος ή να βλάψει παράνοµα άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη 

των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται η ποινή της παραγράφου 3. 

προηγούµενων παραγράφων στρέφονται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου 

ελληνικού ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, 

ται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Οι 

Υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει 

εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε 

έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη. 

239, 242, 243, η αµετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου 

συνεπάγεται αυτοδικαίως έκπτωση από τη δηµόσια θέση και τα αξιώµατα που κατέχει. 

2. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρµόζεται αναλόγως σε όλα τα εγκλήµατα των άρθρων 239 έως 260, 

ν έχουν προσπορίσει στους υπαιτίους περιουσιακά οφέλη. 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
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1. Οι πράξεις των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 και 396 παρ. 1 µένουν ατιµώρητες 

αν ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και πριν εξετασθεί ως ύποπτος ή κατηγορούµε

του, την αναγγείλει στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή 

άλλη αρµόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται σχετική 

έκθεση. 

2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παρ. 1

στις πράξεις των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως 261, καθώς και του άρθρου 

390, όταν τελείται από υπάλληλο, συµβάλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη 

της συµµετοχής υπαλλήλου στις πράξεις αυτές, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 

44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα 

αν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 99. Το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών µε βούλευµα που εκδίδετα

ύστερα από πρόταση του αρµοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής 

δίωξης κατά του υπαιτίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια 

των εισφερόµενων στοιχείων. Την αναστολή της δίωξης µπορεί να 

εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι

βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η

καταναγκασµού που έχουν επιβληθεί. Αν µετά την

εισφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία δεν ήσαν επαρκή

υπαλλήλου, το σχετικό βούλευµα ή απόφαση ανακαλείται και

ανασταλείσα ποινική δίωξη. 

3. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του 

άρθρου 390, ή συµµέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην 

αρχή, στην αποκάλυψη της συµµετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, τιµωρείται

µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει 

θέση ανώτερη της δικής του και ο ίδιος έχει µεταβιβάσει στο ∆ηµόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

που έχει αποκτήσει, αµέσως ή εµµέσως, από την τέλεση ή τη συµµε

εγκληµάτων. Αν κατ' εξαίρεση 

επιµέτρησης της ποινής, το δικαστήριο

διακόπτοντας προς τούτο τη διαδικασία για

του άρθρου 352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής

συγκεκριµένες µεταβιβάσεις ή άλλες ενέργειες 

του σχετικού ευεργετήµατος. Με την απόφαση περί

διατάξει και την άρση ή την αντικατάσταση των µέτρων

επιβληθεί.  

4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκληµάτων των άρθρων 235 έως 261, 390 και 3

πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων που προέρχονται άµεσα από τις συγκεκριµένες εγκληµατικές 

δραστηριότητες, εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συµµετοχή στις πράξεις αυτές προσώπων που 

διατελούν ή διατέλεσαν µέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό 

που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε 

βάρος του ποινικής δίωξης και την αµελλητί παραποµπή της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω 

αναστολή µπορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν

απόφασης σε δεύτερο βαθµό. 

Με το ίδιο βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων

δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν ταχθεί.

β) Αν η Βουλή κρίνει, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγ

ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή 

Υφυπουργού, το βούλευµα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. 
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Ευνοϊκά µέτρα 

1. Οι πράξεις των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 και 396 παρ. 1 µένουν ατιµώρητες 

ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και πριν εξετασθεί ως ύποπτος ή κατηγορούµε

αναγγείλει στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή 

αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται σχετική 

2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 ή ο συµµέτοχος 

πράξεις των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως 261, καθώς και του άρθρου 

τελείται από υπάλληλο, συµβάλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη 

στις πράξεις αυτές, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 

δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα 

όροι του άρθρου 99. Το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών µε βούλευµα που εκδίδετα

του αρµοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής 

για ορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια 

Την αναστολή της δίωξης µπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, 

εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο 

βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού 

καταναγκασµού που έχουν επιβληθεί. Αν µετά την αναστολή της ποινικής δίωξης προκόψει ότι τα 

εισφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία δεν ήσαν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του 

υπαλλήλου, το σχετικό βούλευµα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η 

λληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του 

390, ή συµµέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην 

αποκάλυψη της συµµετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, τιµωρείται

στην προηγούµενη παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει 

του και ο ίδιος έχει µεταβιβάσει στο ∆ηµόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

ή εµµέσως, από την τέλεση ή τη συµµετοχή στην τέλεση των παραπάνω 

 η µεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι το στάδιο της 

επιµέτρησης της ποινής, το δικαστήριο µπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση του, 

διακόπτοντας προς τούτο τη διαδικασία για ορισµένη ηµεροµηνία και χωρίς το χρονικό περιορισµό 

του άρθρου 352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Στην περίπτωση αυτή ορίζει και τις 

συγκεκριµένες µεταβιβάσεις ή άλλες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο δράστης για να τύχει 

ήµατος. Με την απόφαση περί διακοπής της δίκης το δικαστήριο µπορεί να 

διατάξει και την άρση ή την αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν 

4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκληµάτων των άρθρων 235 έως 261, 390 και 3

νοµιµοποίησης εσόδων που προέρχονται άµεσα από τις συγκεκριµένες εγκληµατικές 

εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συµµετοχή στις πράξεις αυτές προσώπων που 

διατέλεσαν µέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συµβούλιο, µε βούλευµα 

ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε 

δίωξης και την αµελλητί παραποµπή της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω 

διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση 

Με το ίδιο βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων

δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν ταχθεί. 

β) Αν η Βουλή κρίνει, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, 

τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή 

βούλευµα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. 
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1. Οι πράξεις των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 και 396 παρ. 1 µένουν ατιµώρητες 

ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και πριν εξετασθεί ως ύποπτος ή κατηγορούµενος για την πράξη 

αναγγείλει στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή 

αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται σχετική 

, 2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 ή ο συµµέτοχος 

πράξεις των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως 261, καθώς και του άρθρου 

τελείται από υπάλληλο, συµβάλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη 

στις πράξεις αυτές, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 

δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα 

όροι του άρθρου 99. Το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών µε βούλευµα που εκδίδεται 

του αρµοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής 

για ορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια 

διατάξει και το δικαστήριο, 

την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο 

άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού 

τολή της ποινικής δίωξης προκόψει ότι τα 

για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του 

συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η 

λληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του 

390, ή συµµέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην 

αποκάλυψη της συµµετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, τιµωρείται σύµφωνα 

στην προηγούµενη παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει 

του και ο ίδιος έχει µεταβιβάσει στο ∆ηµόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

τοχή στην τέλεση των παραπάνω 

η µεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι το στάδιο της 

µπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση του, 

ισµένη ηµεροµηνία και χωρίς το χρονικό περιορισµό 

∆ικονοµίας. Στην περίπτωση αυτή ορίζει και τις 

οποίες πρέπει να προβεί ο δράστης για να τύχει 

διακοπής της δίκης το δικαστήριο µπορεί να 

δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν 

4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκληµάτων των άρθρων 235 έως 261, 390 και 396 ή 

νοµιµοποίησης εσόδων που προέρχονται άµεσα από τις συγκεκριµένες εγκληµατικές 

εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συµµετοχή στις πράξεις αυτές προσώπων που 

συµβούλιο, µε βούλευµα 

ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε 

δίωξης και την αµελλητί παραποµπή της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω 

τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση 

Με το ίδιο βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων 

ράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, 

τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή 

βούλευµα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. 
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Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινική

άρθρο 86 του Συντάγµατος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό ∆ικαστήριο, ο κατά το 

προηγούµενο εδάφιο συµµέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιµωρείται µε ποινή 

µειωµένη στο µέτρο του άρθρου

εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόµενα

5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 86 παρ. 3 εδ. β' του

ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει και την 

αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.

 

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιµωρείται:

α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα 

πράγµατα, 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,

γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλ

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου,

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

αποτέλεσµα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου

δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά από 

την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

έτη ή χρηµατική ποινή. 

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που 

έχει νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, τιµωρείται:

α) µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,

γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπ

φωτιά εξαπλώθηκε σε µεγάλη έκταση,

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το 

δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη

2. Αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος

επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.

3. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή

δασική έκταση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που έχει νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή 

αναδασωτέα τιµωρείται µε φυλάκιση.

1. Όποιος προξενεί έκρηξη µε οποιοδήποτε τρόπο, και ιδίως µε την χρήση εκρηκτικών υλών, 

τιµωρείται: 

α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα 

πράγµατα, 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,
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αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το 

Συντάγµατος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό ∆ικαστήριο, ο κατά το 

συµµέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιµωρείται µε ποινή 

µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή 

εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. 

5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύµφωνα 

τα οριζόµενα στο άρθρο 86 παρ. 3 εδ. β' του Συντάγµατος, στον κατηγορούµενο επιβάλλεται 

µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει και την 

της ποινής αυτής, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.

Άρθρο 264 

Εµπρησµός 

τιµωρείται: 

α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,

γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου,

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το 

επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά από 

οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

Άρθρο 265 

Εµπρησµός σε δάση 

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που 

νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, τιµωρείται: 

α) µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,

γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπ

εξαπλώθηκε σε µεγάλη έκταση, 

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το 

επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος

επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

3. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή

ση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που έχει νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή 

τιµωρείται µε φυλάκιση. 

Άρθρο 270 

Έκρηξη 

1. Όποιος προξενεί έκρηξη µε οποιοδήποτε τρόπο, και ιδίως µε την χρήση εκρηκτικών υλών, 

νός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,
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ς δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το 

Συντάγµατος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό ∆ικαστήριο, ο κατά το 

συµµέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιµωρείται µε ποινή 

. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή 

5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύµφωνα 

Συντάγµατος, στον κατηγορούµενο επιβάλλεται 

µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει και την 

της ποινής αυτής, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. 

α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, 

εσε σηµαντική βλάβη σε 

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου, 

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

αριθµού ανθρώπων, το 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά από 

οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, 

γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε 

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου ή η 

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το 

2. Αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος 

3. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή 

ση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που έχει νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή 

1. Όποιος προξενεί έκρηξη µε οποιοδήποτε τρόπο, και ιδίως µε την χρήση εκρηκτικών υλών, 

νός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα 

β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, 
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γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου,

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

αποτέλεσµα 

το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορε

επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την έκρηξη από 

την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

έτη ή χρηµατική ποινή. 

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

1. Όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόµβες από τις 

οποίες µπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

2.Η πράξη της προηγούµενης παραγρ

τελεί ενώ διαπράττει διατάραξη κοινής ειρήνης (άρθρο 189 παρ. 1

3.Ο δράστης δεν τιµωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε µε τη θέλησή του σ' αυτές τα

πιο πάνω υλικά ή αντικείµενα ή κ

απέτρεψε µε άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.

1. Όποιος σκότωσε άλλον τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.

2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται κάθειρξη.

Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία και επίµονη απαίτηση του 

θύµατος 

και από οίκτο γι' αυτόν που έπασχε από ανίατη α

Όποιος κατέπεισε άλλον να αυτοκτονήσει, αν τελέστηκε η αυτοκτονία ή έγινε απόπειρά της, καθώς 

και όποιος έδωσε βοήθεια κατά την τέλεσή της, η οποία διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτή, τιµωρείται

µε φυλάκιση. 

Όποιος από αµέλεια σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Μητέρα που µε πρόθεση σκότωσε το παιδί της κατά ή µετά τον τοκετό, αλλά ενώ εξακολουθούσε 

ακόµη η διατάραξη του οργανισµού της από αυτόν, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.

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

έτη. 

2. Όποιος µε τη συναίνεση της εγκύου ή των προσώπ

της αν αυτή είναι ανίκανη να συναινέσει, διακόπτει την εγκυµοσύνη της, τιµωρείται µε φυλάκιση 

έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή και αν ενεργεί κατ' επάγγελµα, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών 

και χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποινή, µειωµένη κατά το µέτρο του άρθρου 83, τιµωρείται και 
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γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε

κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου,

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορε

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την έκρηξη από 

οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

Άρθρο 272 

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών 

1. Όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόµβες από τις 

µπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την 

ενώ διαπράττει διατάραξη κοινής ειρήνης (άρθρο 189 παρ. 1-3). 

Ο δράστης δεν τιµωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε µε τη θέλησή του σ' αυτές τα

πιο πάνω υλικά ή αντικείµενα ή κατέστησε γι' αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή

απέτρεψε µε άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών. 

Άρθρο 299 

Ανθρωποκτονία µε δόλο 

1. Όποιος σκότωσε άλλον τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.

οφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται κάθειρξη.

Άρθρο 300 

Ανθρωποκτονία κατ' απαίτηση 

Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία και επίµονη απαίτηση του 

και από οίκτο γι' αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια τιµωρείται µε φυλάκιση.

Άρθρο 301 

Συµµετοχή σε αυτοκτονία 

Όποιος κατέπεισε άλλον να αυτοκτονήσει, αν τελέστηκε η αυτοκτονία ή έγινε απόπειρά της, καθώς 

όποιος έδωσε βοήθεια κατά την τέλεσή της, η οποία διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτή, τιµωρείται

Άρθρο 302 

Ανθρωποκτονία από αµέλεια 

Όποιος από αµέλεια σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Άρθρο 303 

Παιδοκτονία 

Μητέρα που µε πρόθεση σκότωσε το παιδί της κατά ή µετά τον τοκετό, αλλά ενώ εξακολουθούσε 

διατάραξη του οργανισµού της από αυτόν, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.

Άρθρο 304 

∆ιακοπή της κύησης 

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

2. Όποιος µε τη συναίνεση της εγκύου ή των προσώπων που έχουν τη γονική µέριµνα ή επιµέλειά 

αυτή είναι ανίκανη να συναινέσει, διακόπτει την εγκυµοσύνη της, τιµωρείται µε φυλάκιση 

ή χρηµατική ποινή και αν ενεργεί κατ' επάγγελµα, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών 

την ίδια ποινή, µειωµένη κατά το µέτρο του άρθρου 83, τιµωρείται και 
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γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α' ή β' η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε 

κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου, 

δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β' η πράξη είχε ως 

το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου προκαλεί από αµέλεια την έκρηξη από 

οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία 

1. Όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόµβες από τις 

µπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. 

άφου τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την 

Ο δράστης δεν τιµωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε µε τη θέλησή του σ' αυτές τα 

ατέστησε γι' αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή 

1. Όποιος σκότωσε άλλον τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 

οφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται κάθειρξη. 

Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία και επίµονη απαίτηση του 

σθένεια τιµωρείται µε φυλάκιση. 

Όποιος κατέπεισε άλλον να αυτοκτονήσει, αν τελέστηκε η αυτοκτονία ή έγινε απόπειρά της, καθώς 

όποιος έδωσε βοήθεια κατά την τέλεσή της, η οποία διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτή, τιµωρείται 

Όποιος από αµέλεια σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 

Μητέρα που µε πρόθεση σκότωσε το παιδί της κατά ή µετά τον τοκετό, αλλά ενώ εξακολουθούσε 

διατάραξη του οργανισµού της από αυτόν, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

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

ων που έχουν τη γονική µέριµνα ή επιµέλειά 

αυτή είναι ανίκανη να συναινέσει, διακόπτει την εγκυµοσύνη της, τιµωρείται µε φυλάκιση 

ή χρηµατική ποινή και αν ενεργεί κατ' επάγγελµα, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών 

την ίδια ποινή, µειωµένη κατά το µέτρο του άρθρου 83, τιµωρείται και 
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όποιος προµηθεύει σε έγκυο τα µέσα για τη διακοπή της εγκυµοσύνης της, εφόσον έγινε τουλάχιστον 

απόπειρα αυτής. 

3. Έγκυος που µετά την εικοστή τέταρτη εβδοµάδα της κύησης διακόπτει την εγ

επιτρέπει σε άλλον να την διακόψει τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή.

4. ∆εν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που ενεργείται από την έγκυο ή µε τη

συναίνεση των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 

µε τη συµµετοχή αναισθησιολόγου, σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα, αν συντρέχει µία από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ∆εν έχουν συµπληρωθεί δώδεκα εβδοµάδες εγκυµοσύνης.

β) Η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, αποπλάνησ

γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και δεν έχουν συµπληρωθεί δεκαεννέα εβδοµάδες εγκυµοσύνης.

γ) Έχουν διαπιστωθεί, µε τα µέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του 

εµβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολ

ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωµατικής ή ψυχικής υγείας της. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρµόδιου γιατρού.

5. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος κατά την πραγµατοποίηση

προγεννητικού ελέγχου µετά την εικοστή εβδοµάδα της κύησης ή κατά τη διάρκεια του τοκετού και 

πριν από την εµφάνιση του παιδιού στον εξωτερικό κόσµο, προκαλεί µε αµέλεια διακοπή της κύησης 

ή βαριά βλάβη στο έµβρυο, που έχει ως αποτέλεσµα τον θάνατο του νεογνού.

1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα 

πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει 

περιθάλπει ή να το µεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυµάτισε, τιµωρείται µε 

φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών.

2. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα:

α) βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών,

β) θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

Παράλειψη προσφοράς βοήθειας

Όποιος παραλείπει να σώσει άλλον από κίνδυνο ζωής, αν και µπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο της 

δικής του ζωής ή υγείας, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση έως 

δύο έτη ή χρηµατική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς 

ελαφρά, τιµωρείται µε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών 

είναι δηµόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους 

σχετικούς µε την εκτέλεσή της ή υπάλληλος του πλειστηριασµού κατά τη δ

αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέσθηκε µε αφορµή τον πλειστηριασµό, οπότε η δίωξη είναι 

αυτεπάγγελτη. 

3. Η σωµατική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, όταν επιχειρείται µε τη συναίνεση του 

παθόντος και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη

4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν 

παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογηµένη αγανάκτηση, εξαιτίας µιας αµέσως προηγούµενης 

πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον του ή ενώπιον του και που ήταν ιδιαίτερα σκλη
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έγκυο τα µέσα για τη διακοπή της εγκυµοσύνης της, εφόσον έγινε τουλάχιστον 

3. Έγκυος που µετά την εικοστή τέταρτη εβδοµάδα της κύησης διακόπτει την εγ

σε άλλον να την διακόψει τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή.

4. ∆εν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που ενεργείται από την έγκυο ή µε τη

συναίνεση των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 από γιατρό µαιευτήρα γυναικολόγο 

συµµετοχή αναισθησιολόγου, σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα, αν συντρέχει µία από τις 

α) ∆εν έχουν συµπληρωθεί δώδεκα εβδοµάδες εγκυµοσύνης. 

β) Η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, αποπλάνησης ανήλικης, αιµοµιξίας ή κατάχρησης 

ανίκανης να αντισταθεί και δεν έχουν συµπληρωθεί δεκαεννέα εβδοµάδες εγκυµοσύνης.

γ) Έχουν διαπιστωθεί, µε τα µέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του 

που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού ή υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη 

ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωµατικής ή ψυχικής υγείας της. Στην 

απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρµόδιου γιατρού.

έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος κατά την πραγµατοποίηση

προγεννητικού ελέγχου µετά την εικοστή εβδοµάδα της κύησης ή κατά τη διάρκεια του τοκετού και 

από την εµφάνιση του παιδιού στον εξωτερικό κόσµο, προκαλεί µε αµέλεια διακοπή της κύησης 

βλάβη στο έµβρυο, που έχει ως αποτέλεσµα τον θάνατο του νεογνού. 

Άρθρο 306 

Έκθεση 

1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα 

που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει 

µεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυµάτισε, τιµωρείται µε 

µηνών. 

2. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα: 

α) βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, 

λλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. 

Άρθρο 307 

Παράλειψη προσφοράς βοήθειας 

Όποιος παραλείπει να σώσει άλλον από κίνδυνο ζωής, αν και µπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο της 

του ζωής ή υγείας, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 308 

Σωµατική βλάβη 

1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση έως 

έτη ή χρηµατική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς 

τιµωρείται µε παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

Για τη δίωξη της πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών 

δηµόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους 

µε την εκτέλεσή της ή υπάλληλος του πλειστηριασµού κατά τη δ

και η πράξη τελέσθηκε µε αφορµή τον πλειστηριασµό, οπότε η δίωξη είναι 

3. Η σωµατική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, όταν επιχειρείται µε τη συναίνεση του 

και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη. 

4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν 

στην πράξη από δικαιολογηµένη αγανάκτηση, εξαιτίας µιας αµέσως προηγούµενης 

παθών εναντίον του ή ενώπιον του και που ήταν ιδιαίτερα σκλη

Άρθρο 309 
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έγκυο τα µέσα για τη διακοπή της εγκυµοσύνης της, εφόσον έγινε τουλάχιστον 

3. Έγκυος που µετά την εικοστή τέταρτη εβδοµάδα της κύησης διακόπτει την εγκυµοσύνη της ή 

σε άλλον να την διακόψει τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. 

4. ∆εν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που ενεργείται από την έγκυο ή µε τη 

2 από γιατρό µαιευτήρα γυναικολόγο 

συµµετοχή αναισθησιολόγου, σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα, αν συντρέχει µία από τις 

ης ανήλικης, αιµοµιξίας ή κατάχρησης 

ανίκανης να αντισταθεί και δεν έχουν συµπληρωθεί δεκαεννέα εβδοµάδες εγκυµοσύνης. 

γ) Έχουν διαπιστωθεί, µε τα µέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του 

ογικού νεογνού ή υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη 

ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωµατικής ή ψυχικής υγείας της. Στην 

απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρµόδιου γιατρού. 

έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος κατά την πραγµατοποίηση 

προγεννητικού ελέγχου µετά την εικοστή εβδοµάδα της κύησης ή κατά τη διάρκεια του τοκετού και 

από την εµφάνιση του παιδιού στον εξωτερικό κόσµο, προκαλεί µε αµέλεια διακοπή της κύησης 

 

1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα 

που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το 

µεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυµάτισε, τιµωρείται µε 

Όποιος παραλείπει να σώσει άλλον από κίνδυνο ζωής, αν και µπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο της 

του ζωής ή υγείας, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση έως 

έτη ή χρηµατική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς 

Για τη δίωξη της πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών 

δηµόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους 

µε την εκτέλεσή της ή υπάλληλος του πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία της 

και η πράξη τελέσθηκε µε αφορµή τον πλειστηριασµό, οπότε η δίωξη είναι 

3. Η σωµατική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, όταν επιχειρείται µε τη συναίνεση του 

4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν 

στην πράξη από δικαιολογηµένη αγανάκτηση, εξαιτίας µιας αµέσως προηγούµενης 

παθών εναντίον του ή ενώπιον του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση. 
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Αν η πράξη του προηγούµενου άρθρου τελέστηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον 

παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική 

ποινή. 

1.Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωµατική βλάβη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους. Αν επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωµατικής βλάβης, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα 

έτη. 

2. Βαριά σωµατική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στ

και µακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασµό ή αν τον εµπόδισε σηµαντικά και για 

πολύχρονο να χρησιµοποιεί το σώµα ή τη διάνοιά του.

Αν η σωµατική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθ

έτη. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη.

Σωµατική βλάβη αδυνάµων ατόµων

1. Όποιος προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν µπορε

να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την 

προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν 

µε τον δράστη ή έχουν µαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, τιµωρείται:

α) για την πράξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α', µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,

β) για την πράξη του άρθρου 309, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών,

γ) για την πράξη του άρθρου 310 παρ. 1 εδ. α', µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και αν επεδίωκε 

την πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης, µε κάθειρξη και

δ) για την πράξη του άρθρου 311, µε κάθειρξη.

2. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου 

ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. Η τέλεση της πρ

συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.

3. Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου κατά την παράγραφο 1 στοιχείο α'

εξοµοιώνεται και η τέλεση των πράξεων των προηγούµενων παραγράφων ενώπιον ανηλίκου.

4. Με την πρόκληση σωµατικής βλά

µεθοδευµένη πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την 

υγεία, ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως µε την παρατεταµένη 

αποµόνωση σε βάρος των προσώπων της πρώτης παραγράφου.

Αν εξαιτίας συµπλοκής ή επίθεσης που έγινε από πολλούς επήλθε θάνατος ή βαριά σωµατική βλάβη

ανθρώπου, καθένας από εκείνους που πήραν µέρος στη συµπλοκή ή στην επίθεση τιµωρείται για 

µόνη τη συµµετοχή του σε αυτή µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, εκτός αν έχει 

εµπλακεί χωρίς υπαιτιότητά του. 

1. Όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε παροχή

κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή ή φυλάκιση έως δύο έτη. Αν η σωµατική βλάβη που

προκλήθηκε είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή.
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Επικίνδυνη σωµατική βλάβη 

Αν η πράξη του προηγούµενου άρθρου τελέστηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον 

κίνδυνο ζωής ή βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική 

Άρθρο 310 

Βαριά σωµατική βλάβη 

Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωµατική βλάβη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

Αν επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωµατικής βλάβης, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα 

2. Βαριά σωµατική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά 

µακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασµό ή αν τον εµπόδισε σηµαντικά και για 

χρησιµοποιεί το σώµα ή τη διάνοιά του. 

Άρθρο 311 

Θανατηφόρα σωµατική βλάβη 

Αν η σωµατική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα 

ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη.

Άρθρο 312 

Σωµατική βλάβη αδυνάµων ατόµων 

1. Όποιος προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν µπορε

υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την 

δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν 

αζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, τιµωρείται: 

α την πράξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α', µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,

β) για την πράξη του άρθρου 309, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, 

γ) για την πράξη του άρθρου 310 παρ. 1 εδ. α', µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και αν επεδίωκε 

ση βαριάς σωµατικής βλάβης, µε κάθειρξη και 

δ) για την πράξη του άρθρου 311, µε κάθειρξη. 

2. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου 

σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. Η τέλεση της πρ

επιβαρυντική περίπτωση. 

3. Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου κατά την παράγραφο 1 στοιχείο α'

εξοµοιώνεται και η τέλεση των πράξεων των προηγούµενων παραγράφων ενώπιον ανηλίκου.

4. Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης κατά την παράγραφο 1 στοιχείο γ' εξοµοιώνεται και η

µεθοδευµένη πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την 

ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως µε την παρατεταµένη 

προσώπων της πρώτης παραγράφου. 

 

Άρθρο 313 

Συµπλοκή 

Αν εξαιτίας συµπλοκής ή επίθεσης που έγινε από πολλούς επήλθε θάνατος ή βαριά σωµατική βλάβη

ανθρώπου, καθένας από εκείνους που πήραν µέρος στη συµπλοκή ή στην επίθεση τιµωρείται για 

σε αυτή µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, εκτός αν έχει 

 

Άρθρο 314 

Σωµατική βλάβη από αµέλεια 

1. Όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε παροχή

ατική ποινή ή φυλάκιση έως δύο έτη. Αν η σωµατική βλάβη που

προκλήθηκε είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή.
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Αν η πράξη του προηγούµενου άρθρου τελέστηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον 

κίνδυνο ζωής ή βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική 

Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωµατική βλάβη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

Αν επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωµατικής βλάβης, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα 

ον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά 

µακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασµό ή αν τον εµπόδισε σηµαντικά και για 

όντος, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα 

ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη. 

1. Όποιος προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν µπορεί 

υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την 

δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν 

α την πράξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α', µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, 

γ) για την πράξη του άρθρου 310 παρ. 1 εδ. α', µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και αν επεδίωκε 

2. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου 

σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. Η τέλεση της πράξης σε βάρος εγκύου 

3. Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου κατά την παράγραφο 1 στοιχείο α' 

εξοµοιώνεται και η τέλεση των πράξεων των προηγούµενων παραγράφων ενώπιον ανηλίκου. 

βης κατά την παράγραφο 1 στοιχείο γ' εξοµοιώνεται και η 

µεθοδευµένη πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την 

ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως µε την παρατεταµένη 

Αν εξαιτίας συµπλοκής ή επίθεσης που έγινε από πολλούς επήλθε θάνατος ή βαριά σωµατική βλάβη 

ανθρώπου, καθένας από εκείνους που πήραν µέρος στη συµπλοκή ή στην επίθεση τιµωρείται για 

σε αυτή µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, εκτός αν έχει 

1. Όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε παροχή 

ατική ποινή ή φυλάκιση έως δύο έτη. Αν η σωµατική βλάβη που 

προκλήθηκε είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή. 
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2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση. Η δίωξη 

είναι αυτεπάγγελτη αν ο υπαίτιος ήταν οδηγός οχήµατος ή υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας ή του 

επαγγέλµατος του να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια ή προσοχή. Όταν ο υπαίτιος οδηγός οχήµατος 

δεν µεταφέρει επιβάτες ή πράγµατα µε σκοπό βιοπορισµού, η ποινική δίωξη ασκείται 

αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όµως µε διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών 

δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική

ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει

Όποιος καταπείθει γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασµό των γεννητικών της οργάνων τιµωρείται 

µε φυλάκιση. 

1. Όποιος µε εξαπάτηση, βία ή απειλή βίας συλλαµβάνει, απάγει ή παράνοµα κατακρατεί άλλον, έτσι

ώστε να τον αποστερεί από την προστασία της πολιτεία

ή σε άλλη παρόµοια κατάσταση στέρησης της ελευθερίας, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν 

η πράξη έγινε µε σκοπό να εξαναγκαστεί ο παθών ή κάποιος άλλος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για 

την οποία δεν υπάρχει υποχρέωσή του, επιβάλλεται κάθειρξη, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται 

βαρύτερα µε βάση τους κανόνες της συρροής.

2. Με κάθειρξη τιµωρείται η πράξη της παραγράφου 1 εδ. α', ακόµα κι όταν έγινε χωρίς τη χρήση 

των µέσων που αναφέρονται σε αυτή, όταν τελείται από 

προσώπων που ενεργούν µε την άδεια, υποστήριξη ή συναίνεση κρατικής αρχής, εφόσον 

ακολουθείται από άρνηση παραδοχής της στέρησης της ελευθερίας ή από απόκρυψη της τύχης ή του 

τόπου όπου βρίσκεται το θύµα (βίαιη εξαφάνιση). Α

πράξης σε βάρος εγκύου, ανηλίκου ή

3. Τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, όποιος, ως προϊστάµενος, έδωσε εντολή για την

τέλεση της πράξης της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον αυτή τελέστηκε ή έγινε απόπειρά της.

4. Όποιος ως προϊστάµενος δεν έλαβε όλα τα αναγκαία και εύλογα µέτρα, εντός της εξουσίας του, 

για την πρόληψη ή την καταστολή της τέλεσης µιας πράξης βίαιης εξαφάνισης ή για την παραποµπή 

της πράξης αυτής στις αρµόδιες αρχές προς έρευνα και ποινική δίωξη τιµωρείται µε φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών ετών, εάν η πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις περί 

συµµετοχής. 

5. Η επίκληση των άρθρων 20 έως 25 δεν µπορεί να άρει τον άδικο χαρακτήρα

παραγράφων 2 και 3. 

6. Η καταδίκη υπαλλήλου για τις πράξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 επισύρει αυτοδικαίως 

αποστέρηση της θέσης που κατέχει. Εάν οι πράξεις αυτές τελούνται υπό καθεστώς σφετερισµού του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η προθεσµία

εξουσία. 

1. Όποιος µε τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών µέσων ή µε επιβολή ή 

κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, µεταφέρει, κατακρατεί παράνοµα, υποθάλπε

ή παραλαµβάνει άλλον µε σκοπό την εκµετάλλευσή του, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και 

χρηµατική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος και αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί τις πράξεις 

της προηγούµενης παραγράφου αποσπ

παρασύροντάς τον εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται.

3. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη των προηγούµενων παραγράφων όταν:

α) τελείται κατ' επάγγελµα, 
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2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση. Η δίωξη 

γγελτη αν ο υπαίτιος ήταν οδηγός οχήµατος ή υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας ή του 

του να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια ή προσοχή. Όταν ο υπαίτιος οδηγός οχήµατος 

επιβάτες ή πράγµατα µε σκοπό βιοπορισµού, η ποινική δίωξη ασκείται 

όµως µε διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών 

δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί µετά την άσκηση 

ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. 

Άρθρο 315 

ει γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασµό των γεννητικών της οργάνων τιµωρείται 

Άρθρο 322 

Αρπαγή 

1. Όποιος µε εξαπάτηση, βία ή απειλή βίας συλλαµβάνει, απάγει ή παράνοµα κατακρατεί άλλον, έτσι

ώστε να τον αποστερεί από την προστασία της πολιτείας και ιδίως όποιος περιάγει άλλον σε οµηρία 

άλλη παρόµοια κατάσταση στέρησης της ελευθερίας, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν 

έγινε µε σκοπό να εξαναγκαστεί ο παθών ή κάποιος άλλος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για 

ποχρέωσή του, επιβάλλεται κάθειρξη, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται 

τους κανόνες της συρροής. 

2. Με κάθειρξη τιµωρείται η πράξη της παραγράφου 1 εδ. α', ακόµα κι όταν έγινε χωρίς τη χρήση 

µέσων που αναφέρονται σε αυτή, όταν τελείται από υπάλληλο ή από πρόσωπα ή οµάδες 

ενεργούν µε την άδεια, υποστήριξη ή συναίνεση κρατικής αρχής, εφόσον 

παραδοχής της στέρησης της ελευθερίας ή από απόκρυψη της τύχης ή του 

(βίαιη εξαφάνιση). Αποτελεί επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της 

πράξης σε βάρος εγκύου, ανηλίκου ή ατόµου που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του.

3. Τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, όποιος, ως προϊστάµενος, έδωσε εντολή για την

ενης παραγράφου, εφόσον αυτή τελέστηκε ή έγινε απόπειρά της.

4. Όποιος ως προϊστάµενος δεν έλαβε όλα τα αναγκαία και εύλογα µέτρα, εντός της εξουσίας του, 

πρόληψη ή την καταστολή της τέλεσης µιας πράξης βίαιης εξαφάνισης ή για την παραποµπή 

αυτής στις αρµόδιες αρχές προς έρευνα και ποινική δίωξη τιµωρείται µε φυλάκιση 

ετών, εάν η πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις περί 

5. Η επίκληση των άρθρων 20 έως 25 δεν µπορεί να άρει τον άδικο χαρακτήρα

6. Η καταδίκη υπαλλήλου για τις πράξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 επισύρει αυτοδικαίως 

της θέσης που κατέχει. Εάν οι πράξεις αυτές τελούνται υπό καθεστώς σφετερισµού του 

πολιτεύµατος, η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει µόλις αποκατασταθεί η νόµιµη 

Άρθρο 323
Α
 

Εµπορία ανθρώπων 

1. Όποιος µε τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών µέσων ή µε επιβολή ή 

εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, µεταφέρει, κατακρατεί παράνοµα, υποθάλπε

άλλον µε σκοπό την εκµετάλλευσή του, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος και αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί τις πράξεις 

προηγούµενης παραγράφου αποσπώντας τη συναίνεση άλλου µε τη χρήση απατηλών µέσων ή

παρασύροντάς τον εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται.

3. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη των προηγούµενων παραγράφων όταν:
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2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση. Η δίωξη 

γγελτη αν ο υπαίτιος ήταν οδηγός οχήµατος ή υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας ή του 

του να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια ή προσοχή. Όταν ο υπαίτιος οδηγός οχήµατος 

επιβάτες ή πράγµατα µε σκοπό βιοπορισµού, η ποινική δίωξη ασκείται 

όµως µε διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών 

δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί µετά την άσκηση 

ει γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασµό των γεννητικών της οργάνων τιµωρείται 

1. Όποιος µε εξαπάτηση, βία ή απειλή βίας συλλαµβάνει, απάγει ή παράνοµα κατακρατεί άλλον, έτσι 

ς και ιδίως όποιος περιάγει άλλον σε οµηρία 

άλλη παρόµοια κατάσταση στέρησης της ελευθερίας, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν 

έγινε µε σκοπό να εξαναγκαστεί ο παθών ή κάποιος άλλος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για 

ποχρέωσή του, επιβάλλεται κάθειρξη, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται 

2. Με κάθειρξη τιµωρείται η πράξη της παραγράφου 1 εδ. α', ακόµα κι όταν έγινε χωρίς τη χρήση 

υπάλληλο ή από πρόσωπα ή οµάδες 

ενεργούν µε την άδεια, υποστήριξη ή συναίνεση κρατικής αρχής, εφόσον 

παραδοχής της στέρησης της ελευθερίας ή από απόκρυψη της τύχης ή του 

ποτελεί επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της 

ατόµου που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. 

3. Τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, όποιος, ως προϊστάµενος, έδωσε εντολή για την 

ενης παραγράφου, εφόσον αυτή τελέστηκε ή έγινε απόπειρά της. 

4. Όποιος ως προϊστάµενος δεν έλαβε όλα τα αναγκαία και εύλογα µέτρα, εντός της εξουσίας του, 

πρόληψη ή την καταστολή της τέλεσης µιας πράξης βίαιης εξαφάνισης ή για την παραποµπή 

αυτής στις αρµόδιες αρχές προς έρευνα και ποινική δίωξη τιµωρείται µε φυλάκιση 

ετών, εάν η πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις περί 

5. Η επίκληση των άρθρων 20 έως 25 δεν µπορεί να άρει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων των 

6. Η καταδίκη υπαλλήλου για τις πράξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 επισύρει αυτοδικαίως 

της θέσης που κατέχει. Εάν οι πράξεις αυτές τελούνται υπό καθεστώς σφετερισµού του 

της παραγραφής αρχίζει µόλις αποκατασταθεί η νόµιµη 

1. Όποιος µε τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών µέσων ή µε επιβολή ή 

εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, µεταφέρει, κατακρατεί παράνοµα, υποθάλπει, παραδίδει 

άλλον µε σκοπό την εκµετάλλευσή του, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος και αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί τις πράξεις 

ώντας τη συναίνεση άλλου µε τη χρήση απατηλών µέσων ή 

παρασύροντάς τον εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται. 

3. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη των προηγούµενων παραγράφων όταν: 
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β) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την

ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη,

γ) συνδέεται µε την παράνοµη είσοδο, παραµονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα ή

δ) είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

δέκα ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο.

4. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται η πράξη των παραγράφων 1 και 2 όταν

στρέφεται κατά ανηλίκου, ακόµα κι όταν

αυτές. 

Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, µε τα µέσα των παραγράφων 1 και 2 στρατολογεί ανήλικο

µε σκοπό τη χρησιµοποίησή του σε ένοπλες επιχειρήσεις.

5. Η έννοια της «εκµετάλλευσης» στις προηγο

παράνοµου περιουσιακού οφέλους από:

α) την υπαγωγή του σε καθεστώς δουλείας ή σε παρεµφερείς προς τη δουλεία πρακτικές,

β) την υπαγωγή του σε καθεστώς ειλωτείας,

γ) την εργασία ή την επαιτεία του θύµατος (εργασια

δ) την τέλεση εγκληµατικών πράξεων από αυτό,

ε) την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του σώµατός του,

στ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων πράξεων, πραγµατικών ή προσποιητών, ή την παροχή εργασίας 

ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκο

ζ) τον εξαναγκασµό του σε τέλεση γάµου.

6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να

χρησιµοποιεί τα µέσα των παραγράφων 1 και 2, προσλαµβάνει στην εργασ

θύµα εµπορίας, δέχεται τις υπηρεσίες του προσώπου αυτού, τελεί µαζί του γενετήσια πράξη ή 

δέχεται τα έσοδα από την εκµετάλλευσή του.

7. Τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή όποιος, χωρίς να χρησιµοποιείτο µέσα των

παραγράφων 1 και 2, εξωθεί σε επαιτεία ανηλίκους, µε σκοπό την εκµετάλλευση των εσόδων τους.

8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από υπαιτίους των 

πράξεων των προηγούµενων παραγράφων, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, εφόσον η

καταγγελία πιθανολογείται βάσιµη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει 

προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων 

µε αµοιβή προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συµµετοχής τους σε 

δραστηριότητες, εφόσον η συµµετοχή

των αδικηµάτων των προηγούµενων

πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η

γίνεται οριστική. 

1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να

µεριµνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την

εξουσία των παραπάνω προσώπων τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της 

επιµέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιµωρείται µε 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν ο ανήλικος δεν έχει συµπληρώσει τ

εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος. Σε κάθε 

περίπτωση, αν ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή µε σκοπό να µεταχειριστεί τον 

ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να επιτύχει τη µεταβολή της οικογενειακής τάξης του ανηλίκου 

επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
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από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την

ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη,

γ) συνδέεται µε την παράνοµη είσοδο, παραµονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα ή

µα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο. 

4. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται η πράξη των παραγράφων 1 και 2 όταν

στρέφεται κατά ανηλίκου, ακόµα κι όταν τελείται χωρίς τη χρήση των µέσων που αναφέρονται σε 

Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, µε τα µέσα των παραγράφων 1 και 2 στρατολογεί ανήλικο

σκοπό τη χρησιµοποίησή του σε ένοπλες επιχειρήσεις. 

5. Η έννοια της «εκµετάλλευσης» στις προηγούµενες παραγράφους περιλαµβάνει τον πόρισµά

παράνοµου περιουσιακού οφέλους από: 

α) την υπαγωγή του σε καθεστώς δουλείας ή σε παρεµφερείς προς τη δουλεία πρακτικές,

β) την υπαγωγή του σε καθεστώς ειλωτείας, 

γ) την εργασία ή την επαιτεία του θύµατος (εργασιακή εκµετάλλευση), 

δ) την τέλεση εγκληµατικών πράξεων από αυτό, 

ε) την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του σώµατός του, 

στ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων πράξεων, πραγµατικών ή προσποιητών, ή την παροχή εργασίας 

υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση (γενετήσια εκµετάλλευση) ή

ζ) τον εξαναγκασµό του σε τέλεση γάµου. 

6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να

χρησιµοποιεί τα µέσα των παραγράφων 1 και 2, προσλαµβάνει στην εργασία του πρόσωπο που είναι 

εµπορίας, δέχεται τις υπηρεσίες του προσώπου αυτού, τελεί µαζί του γενετήσια πράξη ή 

από την εκµετάλλευσή του. 

7. Τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή όποιος, χωρίς να χρησιµοποιείτο µέσα των

1 και 2, εξωθεί σε επαιτεία ανηλίκους, µε σκοπό την εκµετάλλευση των εσόδων τους.

8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από υπαιτίους των 

των προηγούµενων παραγράφων, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, εφόσον η

πιθανολογείται βάσιµη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει 

ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων 

καθώς και για παραβάσεις λόγω συµµετοχής τους σε 

δραστηριότητες, εφόσον η συµµετοχή αυτή ήταν άµεση συνέπεια του γεγονότος ότι ήταν παθόντες 

των αδικηµάτων των προηγούµενων παραγράφων, ώσπου να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις 

πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιµη, η αποχή από την ποινική δίωξη 

Άρθρο 324 

Αρπαγή ανηλίκων 

1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να

µεριµνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την

των παραπάνω προσώπων τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της 

διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιµωρείται µε 

τουλάχιστον ενός έτους. 

2. Αν ο ανήλικος δεν έχει συµπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη, 

εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος. Σε κάθε 

αν ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή µε σκοπό να µεταχειριστεί τον 

ασχολίες ή να επιτύχει τη µεταβολή της οικογενειακής τάξης του ανηλίκου 

δέκα έτη. 
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από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την 

ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, 

γ) συνδέεται µε την παράνοµη είσοδο, παραµονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα ή 

µα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

4. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται η πράξη των παραγράφων 1 και 2 όταν 

τελείται χωρίς τη χρήση των µέσων που αναφέρονται σε 

Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, µε τα µέσα των παραγράφων 1 και 2 στρατολογεί ανήλικο 

ύµενες παραγράφους περιλαµβάνει τον πόρισµά 

α) την υπαγωγή του σε καθεστώς δουλείας ή σε παρεµφερείς προς τη δουλεία πρακτικές, 

στ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων πράξεων, πραγµατικών ή προσποιητών, ή την παροχή εργασίας 

πό τη γενετήσια διέγερση (γενετήσια εκµετάλλευση) ή 

6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να 

ία του πρόσωπο που είναι 

εµπορίας, δέχεται τις υπηρεσίες του προσώπου αυτού, τελεί µαζί του γενετήσια πράξη ή 

7. Τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή όποιος, χωρίς να χρησιµοποιείτο µέσα των 

1 και 2, εξωθεί σε επαιτεία ανηλίκους, µε σκοπό την εκµετάλλευση των εσόδων τους. 

8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από υπαιτίους των 

των προηγούµενων παραγράφων, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, εφόσον η 

πιθανολογείται βάσιµη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει 

ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων 

καθώς και για παραβάσεις λόγω συµµετοχής τους σε εγκληµατικές 

αυτή ήταν άµεση συνέπεια του γεγονότος ότι ήταν παθόντες 

παραγράφων, ώσπου να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις 

αποχή από την ποινική δίωξη 

1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να 

µεριµνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την 

των παραπάνω προσώπων τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της 

διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιµωρείται µε 

α δεκατέσσερα έτη, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη, 

εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος. Σε κάθε 

αν ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή µε σκοπό να µεταχειριστεί τον 

ασχολίες ή να επιτύχει τη µεταβολή της οικογενειακής τάξης του ανηλίκου 
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3. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγουµένων παραγράφων είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να

εξαναγκάσει άλλον σε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλεται κάθε

τη θέλησή του και προτού εκπληρωθεί οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή του απελευθέρωσε και απέδωσε 

υγιή και σώο τον ανήλικο επιβάλλεται φυλάκιση.

Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 322

θέλησή του ή του στερεί µε άλλον τρόπο την ελευθερία της κίνησής του τιµωρείται µε φυλάκιση ή

χρηµατική ποινή και αν η κατακράτηση διήρκεσε επί µακρό χρονικό διάστηµα ή τελέστηκε κατά

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Συντάγµατος, µε φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών και

χρηµατική ποινή. 

1. Όποιος µε σωµατική βία ή απειλή σωµατικής βίας ή άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης

εξαναγκάζει άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, ανεξάρτητα αν το απειλούµενο κακό 

στρέφεται εναντίον εκείνου που απειλείται ή κάποιου από τους οικείους του.

2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελείται σε βάρος ανηλίκο

µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την 

προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν 

µε τον δράστη ή έχουν µαζί του σχέση εργασίας ή υπ

µηνών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του 

γάµου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συµβίωσης.

Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική 

οικειοποιείται τιµωρείται µε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή. Για την ποινική 

δίωξη απαιτείται έγκληση. 

1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν µε 

παράλειψη, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Με την ποινή του 

προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνοµης πράξης, 

προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία µε την επίµονη καταδίω

µε την επιδίωξη διαρκούς επαφής µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού µέσου ή µε 

επανειληµµένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την 

εκφρασµένη αντίθετη βούλησή του.

2. Επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν η πράξη τελείται σε βάρος ανηλίκου ή

προσώπου που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό 

την επιµέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή 

κατάστασης, συνοικούν µε αυτόν ή έχουν µε αυτόν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας. Η ίδια ποινή 

επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου ή σε βάρος 

συντρόφου κατά τη διάρκεια της συµβίωσης.

3. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση.
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3. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγουµένων παραγράφων είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να

εξαναγκάσει άλλον σε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλεται κάθειρξη. Στην περίπτωση που ο δράστης µε 

θέλησή του και προτού εκπληρωθεί οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή του απελευθέρωσε και απέδωσε 

και σώο τον ανήλικο επιβάλλεται φυλάκιση. 

Άρθρο 325 

Παράνοµη κατακράτηση 

Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 322 και 323Α, απάγει ή κατακρατεί άλλον χωρίς τη

θέλησή του ή του στερεί µε άλλον τρόπο την ελευθερία της κίνησής του τιµωρείται µε φυλάκιση ή

χρηµατική ποινή και αν η κατακράτηση διήρκεσε επί µακρό χρονικό διάστηµα ή τελέστηκε κατά

άρθρου 6 του Συντάγµατος, µε φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών και

Άρθρο 330 

Παράνοµη βία 

1. Όποιος µε σωµατική βία ή απειλή σωµατικής βίας ή άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης

εξαναγκάζει άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση, 

µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, ανεξάρτητα αν το απειλούµενο κακό 

εκείνου που απειλείται ή κάποιου από τους οικείους του. 

2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελείται σε βάρος ανηλίκου ή προσώπου που δεν 

να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την 

του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν 

έχουν µαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι 

επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του 

κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. 

Άρθρο 331 

Αυτοδικία 

Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική µε δικαίωµα που ή το έχει πραγµατικά ή από πεποίθηση το

οικειοποιείται τιµωρείται µε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή. Για την ποινική 

Άρθρο 333 

Απειλή 

1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν µε βία ή άλλη παράνοµη πράξη ή

παράλειψη, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Με την ποινή του 

εδαφίου τιµωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνοµης πράξης, 

ή ανησυχία µε την επίµονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως 

επαφής µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού µέσου ή µε 

οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την 

εκφρασµένη αντίθετη βούλησή του. 

άλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν η πράξη τελείται σε βάρος ανηλίκου ή

προσώπου που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό 

επιµέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή 

συνοικούν µε αυτόν ή έχουν µε αυτόν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας. Η ίδια ποινή 

πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου ή σε βάρος 

της συµβίωσης. 

της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 334 

∆ιατάραξη οικιακής ειρήνης 
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3. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγουµένων παραγράφων είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να 

ιρξη. Στην περίπτωση που ο δράστης µε 

θέλησή του και προτού εκπληρωθεί οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή του απελευθέρωσε και απέδωσε 

και 323Α, απάγει ή κατακρατεί άλλον χωρίς τη 

θέλησή του ή του στερεί µε άλλον τρόπο την ελευθερία της κίνησής του τιµωρείται µε φυλάκιση ή 

χρηµατική ποινή και αν η κατακράτηση διήρκεσε επί µακρό χρονικό διάστηµα ή τελέστηκε κατά 

άρθρου 6 του Συντάγµατος, µε φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών και 

1. Όποιος µε σωµατική βία ή απειλή σωµατικής βίας ή άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης 

παθών δεν έχει υποχρέωση, 

µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, ανεξάρτητα αν το απειλούµενο κακό 

υ ή προσώπου που δεν 

να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την 

του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν 

ηρεσίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι 

επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του 

µε δικαίωµα που ή το έχει πραγµατικά ή από πεποίθηση το 

οικειοποιείται τιµωρείται µε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή. Για την ποινική 

βία ή άλλη παράνοµη πράξη ή 

παράλειψη, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Με την ποινή του 

εδαφίου τιµωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνοµης πράξης, 

ξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως 

επαφής µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού µέσου ή µε 

οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την 

άλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν η πράξη τελείται σε βάρος ανηλίκου ή 

προσώπου που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό 

επιµέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής 

συνοικούν µε αυτόν ή έχουν µε αυτόν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας. Η ίδια ποινή 

πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου ή σε βάρος 
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1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα ή παραµένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή 

στο χώρο που αυτός χρησιµοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισµένο 

τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Οι πιο πάνω πράξεις ή πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και πράξεις φθοράς 

ξένης ιδιοκτησίας, που γίνονται µε σκοπό να παρεµποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη 

κυκλοφορία εφηµερίδων ή περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιµωρούνται 

µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

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

1. Όποιος µε σωµατική βία ή µε

ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιµωρείται µε κάθειρξη 

τουλάχιστον δέκα ετών. 

2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας µε αυτήν πράξεις.

3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από 

κοινού ή είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη 

τουλάχιστον δέκα ετών. 

4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γ

συναίνεση του παθόντος, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

1. Όποιος µε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα, µε προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, µε

γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή µε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, 

προσβάλλει βάναυσα την τιµή άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Για 

την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη 

αν ο παθών είναι νεότερος των δώδεκα ετών.

3. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλων µέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή 

µε πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και µε χειρονοµίες ή προτάσεις, προσβάλλει τ

τιµή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

4. Όποιος προβαίνει σε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει πρ

γενετήσιων πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή εκµεταλλευόµενος την 

ανάγκη ενός προσώπου να εργαστεί, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. Για 

την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη

1. Όποιος µε κατάχρηση της διανοητικής ή σωµατικής αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε 

αιτία ανικανότητάς του να αντισταθεί ενεργεί µε αυτόν γενετήσια πράξη τιµωρείται µε κάθειρξη έως 

δέκα έτη. 

2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από

κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη. 

Γενετήσιες πράξεις µε ανηλίκους ή ενώπιον τους

1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη µε πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά µε

αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιµωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να 

τιµωρηθεί βαρύτερα µε το άρθρο 351Α, ως εξής:

α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη,
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1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα ή παραµένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή 

χώρο που αυτός χρησιµοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισµένο 

µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Οι πιο πάνω πράξεις ή πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και πράξεις φθοράς 

ιδιοκτησίας, που γίνονται µε σκοπό να παρεµποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη 

εφηµερίδων ή περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιµωρούνται 

τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

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

Άρθρο 336 

Βιασµός 

1. Όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σοβαρού και άµεσου κινδύνου ζωής ή σωµατικής 

εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιµωρείται µε κάθειρξη 

2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας µε αυτήν πράξεις.

άξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από 

είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη 

4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη 

του παθόντος, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

Άρθρο 337 

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

1. Όποιος µε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα, µε προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, µε

ται ενώπιον άλλου ή µε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, 

βάναυσα την τιµή άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Για 

απαιτείται έγκληση. 

2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη της προηγουµένης παραγράφου, 

ο παθών είναι νεότερος των δώδεκα ετών. 

3. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλων µέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή 

πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και µε χειρονοµίες ή προτάσεις, προσβάλλει τ

του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

4. Όποιος προβαίνει σε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει πρ

γενετήσιων πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή εκµεταλλευόµενος την 

ενός προσώπου να εργαστεί, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. Για 

δίωξη απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 338 

ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη

1. Όποιος µε κατάχρηση της διανοητικής ή σωµατικής αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε 

ανικανότητάς του να αντισταθεί ενεργεί µε αυτόν γενετήσια πράξη τιµωρείται µε κάθειρξη έως 

ς προηγούµενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από

Άρθρο 339 

Γενετήσιες πράξεις µε ανηλίκους ή ενώπιον τους 

1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη µε πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά µε

έλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιµωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να 

βαρύτερα µε το άρθρο 351Α, ως εξής: 

α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη, 
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1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα ή παραµένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή 

χώρο που αυτός χρησιµοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισµένο που αυτός κατέχει 

2. Οι πιο πάνω πράξεις ή πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και πράξεις φθοράς 

ιδιοκτησίας, που γίνονται µε σκοπό να παρεµποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη 

εφηµερίδων ή περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιµωρούνται 

απειλή σοβαρού και άµεσου κινδύνου ζωής ή σωµατικής 

εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιµωρείται µε κάθειρξη 

2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας µε αυτήν πράξεις. 

άξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από 

είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη 

ενετήσια πράξη χωρίς τη 

1. Όποιος µε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα, µε προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, µε 

ται ενώπιον άλλου ή µε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, 

βάναυσα την τιµή άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Για 

της προηγουµένης παραγράφου, 

3. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλων µέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή 

πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και µε χειρονοµίες ή προτάσεις, προσβάλλει την 

του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. 

4. Όποιος προβαίνει σε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση 

γενετήσιων πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή εκµεταλλευόµενος την 

ενός προσώπου να εργαστεί, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. Για 

ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη 

1. Όποιος µε κατάχρηση της διανοητικής ή σωµατικής αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε 

ανικανότητάς του να αντισταθεί ενεργεί µε αυτόν γενετήσια πράξη τιµωρείται µε κάθειρξη έως 

ς προηγούµενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από 

1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη µε πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά µε 

έλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιµωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να 
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β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε 

γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

2. Οι γενετήσιες πράξεις µεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιµωρούνται, εκτός αν η 

µεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι µεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε

αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα.

3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε

γενετήσια πράξη µεταξύ άλλων, χωρίς να συµµετέχει σε αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 

δύο ετών και χρηµατική ποινή αν ο ανήλικος είναι µικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και µε 

φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν έχει συµπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας 

του. 

1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πρά

να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται ως εξής:

α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,

β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα 

γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη ως δέκα έτη.

2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονοµίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει 

πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχου

να τον 

φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών.

Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τιµωρούνται:

α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε 

εργασιακής εξάρτησης οποιοσδήποτε φύσης,

β) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκµεταλλευόµενος την 

άµεση ανάγκη του να εργασθεί, 

γ) οι διορισµένοι ή οπωσδήποτε 

υπηρεσίες, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτικά 

καταστήµατα ή σε άλλα ιδρύµατα προορισµένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από 

βοήθεια αν, µε κατάχρηση της θέσης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει 

εισαχθεί σε αυτά τα ιδρύµατα. 

Στις περιπτώσεις του άρθρου 343 στοιχεία α' και β' για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση του

παθόντος. Στις περιπτώσεις των άρθρων 336 κα

αυτεπαγγέλτως, αλλά αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας µπορεί 

να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο 

αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, το οποίο µπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη.

Γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών

1. Η γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή από υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραµµής 

και µεταξύ αµφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιµωρείται:

α) ως προς τους ανιόντες µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών,

β) ως προς τους κατιόντες µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και

γ) µεταξύ αδελφών µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
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β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη έως δέκα έτη και

γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 

2. Οι γενετήσιες πράξεις µεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιµωρούνται, εκτός αν η 

τους διαφορά ηλικίας είναι µεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε µπορούν να επιβληθούν µόνο

αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα. 

3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε

γενετήσια πράξη µεταξύ άλλων, χωρίς να συµµετέχει σε αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 

ν και χρηµατική ποινή αν ο ανήλικος είναι µικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και µε 

τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν έχει συµπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας 

Άρθρο 342 

Κατάχρηση ανηλίκων 

1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις µε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εµπιστευθεί για 

τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται ως εξής:

α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,

β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη,

γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη ως δέκα έτη. 

2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονοµίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει 

γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εµπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή 

φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών.

Άρθρο 343 

Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη 

Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τιµωρούνται: 

α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, µε κατάχρηση σχέσης 

εξάρτησης οποιοσδήποτε φύσης, 

β) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκµεταλλευόµενος την 

γ) οι διορισµένοι ή οπωσδήποτε εργαζόµενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνοµικές 

σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτικά 

άλλα ιδρύµατα προορισµένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από 

της θέσης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει 

Άρθρο 344 

Έγκληση 

Στις περιπτώσεις του άρθρου 343 στοιχεία α' και β' για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση του

παθόντος. Στις περιπτώσεις των άρθρων 336 και 343 στοιχείο γ' η ποινική δίωξη ασκείται 

αλλά αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας µπορεί 

από την ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο 

βούλιο, το οποίο µπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη.

Άρθρο 345 

Γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών 

1. Η γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή από υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραµµής 

µεταξύ αµφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιµωρείται: 

ως προς τους ανιόντες µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, 

β) ως προς τους κατιόντες µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και 

γ) µεταξύ αδελφών µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 
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κάθειρξη έως δέκα έτη και 

2. Οι γενετήσιες πράξεις µεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιµωρούνται, εκτός αν η 

µπορούν να επιβληθούν µόνο 

3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε 

γενετήσια πράξη µεταξύ άλλων, χωρίς να συµµετέχει σε αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 

ν και χρηµατική ποινή αν ο ανήλικος είναι µικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και µε 

τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν έχει συµπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας 

ξεις µε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εµπιστευθεί για 

τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται ως εξής: 

α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, 

δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη, 

2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονοµίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει 

ν εµπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή 

φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. 

επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, µε κατάχρηση σχέσης 

β) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκµεταλλευόµενος την 

εργαζόµενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνοµικές 

σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτικά 

άλλα ιδρύµατα προορισµένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από 

της θέσης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει 

Στις περιπτώσεις του άρθρου 343 στοιχεία α' και β' για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση του 

ι 343 στοιχείο γ' η ποινική δίωξη ασκείται 

αλλά αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας µπορεί 

από την ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο 

βούλιο, το οποίο µπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη. 

1. Η γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή από υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραµµής 
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2. Συγγενείς κατιούσας γραµµής ή αδελφοί µπορούν να απαλλαγούν 

χρόνο της πράξης δεν είχαν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος.

∆ιευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας

1. Όποιος κατ' επάγγελµα ή από κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυµµένα, µε 

τη δηµοσίευση αγγελίας ή εικόνας ή αριθµού τηλεφωνικής σύνδεσης ή µε τη µετάδοση 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη γενετήσια πράξη µε ανήλικο τιµωρείται 

µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.

2. Όποιος οργανώνει, χρηµατοδοτεί, κατευθύνει, επ

τρόπο ή µέσο σε διενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων

πράξεων σε βάρος ανηλίκου, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Όποιος µε τον παραπάνω σκοπό

µετέχει σε ταξίδια του προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,

ανεξάρτητα από την ευθύνη του για την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

1. Όποιος µε πρόθεση παράγει, διανέµει, δηµοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην 

από αυτήν, µεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή µε άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προµηθεύεται, 

αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες σχετικά µε την 

τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιµωρείται µε φυλάκιση

ποινή. 

2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει,

διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες 

σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, τιµωρείται µε 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.

3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούµενων παραγράφων συνιστά η

αναπαράσταση ή η πραγµατική ή η εικονική αποτύπωση σε 

γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί

γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγµατικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από 

ή µε ανήλικο. 

4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιµωρούνται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή:

α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελµα,

β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της 

ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωµατι

νόσου ανηλίκου ή µε την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου 

που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής 

πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σ

γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν

εµπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.

5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται 

που δεν έχει συµπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

δέκα ετών και χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περιπτώσεων β' και γ' της 

προηγούµενης παραγράφου είχε ως αποτέλ

είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών 

και χρηµατική ποινή. 

6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας µέσω πληροφοριακών

συστηµάτων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
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2. Συγγενείς κατιούσας γραµµής ή αδελφοί µπορούν να απαλλαγούν από κάθε ποινή, αν κατά τον 

της πράξης δεν είχαν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος. 

Άρθρο 348 

∆ιευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας 

1. Όποιος κατ' επάγγελµα ή από κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυµµένα, µε 

ή εικόνας ή αριθµού τηλεφωνικής σύνδεσης ή µε τη µετάδοση 

µηνυµάτων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη γενετήσια πράξη µε ανήλικο τιµωρείται 

τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος οργανώνει, χρηµατοδοτεί, κατευθύνει, εποπτεύει, διαφηµίζει ή µεσολαβεί µε οποιονδήποτε

τρόπο ή µέσο σε διενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων

πράξεων σε βάρος ανηλίκου, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Όποιος µε τον παραπάνω σκοπό

ου προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,

ανεξάρτητα από την ευθύνη του για την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. 

 

Άρθρο 348Α 

Πορνογραφία ανηλίκων 

1. Όποιος µε πρόθεση παράγει, διανέµει, δηµοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην 

αυτήν, µεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή µε άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προµηθεύεται, 

κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες σχετικά µε την 

παραπάνω πράξεων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική 

2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει,

αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες 

ν παραπάνω πράξεων, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, τιµωρείται µε 

τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή. 

3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούµενων παραγράφων συνιστά η

αναπαράσταση ή η πραγµατική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των

γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί

γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγµατικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από 

αγράφων 1 και 2 τιµωρούνται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή:

α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελµα, 

β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της 

της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωµατικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής 

ανηλίκου ή µε την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου 

συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής 

ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και 

γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν

εµπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.

5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου 

δεν έχει συµπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

και χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περιπτώσεων β' και γ' της 

παραγράφου είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή 

το θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών 

6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας µέσω πληροφοριακών

συστηµάτων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 
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από κάθε ποινή, αν κατά τον 

1. Όποιος κατ' επάγγελµα ή από κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυµµένα, µε 

ή εικόνας ή αριθµού τηλεφωνικής σύνδεσης ή µε τη µετάδοση 

µηνυµάτων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη γενετήσια πράξη µε ανήλικο τιµωρείται 

οπτεύει, διαφηµίζει ή µεσολαβεί µε οποιονδήποτε 

τρόπο ή µέσο σε διενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων 

πράξεων σε βάρος ανηλίκου, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Όποιος µε τον παραπάνω σκοπό 

ου προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, 

1. Όποιος µε πρόθεση παράγει, διανέµει, δηµοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει 

αυτήν, µεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή µε άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προµηθεύεται, 

κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες σχετικά µε την 

τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική 

2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει, 

αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες 

ν παραπάνω πράξεων, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, τιµωρείται µε 

3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούµενων παραγράφων συνιστά η 

ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των 

γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί 

γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγµατικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από 

αγράφων 1 και 2 τιµωρούνται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή: 

β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της 

κής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής 

ανηλίκου ή µε την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου 

συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής 

γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν 

εµπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά. 

µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου 

δεν έχει συµπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

και χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περιπτώσεων β' και γ' της 

εσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή 

το θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών 

6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας µέσω πληροφοριακών 
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Όποιος µε πρόθεση, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε

τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρ

αδικηµάτων των άρθρων 339 παρ. 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από 

περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε µία τέτοια συνάντηση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

ετών και χρηµατική ποινή. 

Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειµένου να συµµετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις 

ή διοργανώνει αυτές, τιµωρείται ως εξής:

α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη,

β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη έως δέκα έτη,

γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλει σχετικό αντίτιµο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση 

στην οποία συµµετέχουν ανήλικοι τιµωρείται στις περιπτώσεις α' και β' του προηγούµενου εδαφίου 

µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στην περίπτωση γ' µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Εφόσον οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου τελέστηκαν µε τη χρήση βίας ή απ

προκειµένου να συµµετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις ή µε σκοπό την επιδίωξη

οικονοµικού οφέλους από αυτές, επιβάλλεται:

α) στην περίπτωση α' της προηγούµενης παραγράφου κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,

β) στην περίπτωση β' κάθειρξη, 

γ) στην περίπτωση γ' κάθειρξη έως δέκα έτη.

3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουµένων παραγράφων, συνιστά η 

οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, µεταξύ άλλων και µε χρήση 

της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικο

α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγµατική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή

γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί

γενετήσια διέγερση. 

Οι διατάξεις των άρθρων 339, 342, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351Α εφαρµόζονται και για 

πράξεις που τέλεσε ηµεδαπός στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν ήταν αξιόποινες και κατά τους νόµους 

της χώρας που τελεστή καν. 

1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία 

υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συµµετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιµωρείται µε 

κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.

2. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το έγκληµα τελέστη

α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών,

β) µε απατηλά µέσα, 

γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από 

άλλον στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία επίβλεψη ή φύλα

έστω και προσωρινή, 

δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά 

του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη,

ε) µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας,
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Άρθρο 348Β 

Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους 

Όποιος µε πρόθεση, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε

δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, µε σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των

αδικηµάτων των άρθρων 339 παρ. 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από 

πράξεις που οδηγούν σε µία τέτοια συνάντηση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

Άρθρο 348Γ 

Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων 

1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειµένου να συµµετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις 

διοργανώνει αυτές, τιµωρείται ως εξής: 

α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη, 

συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη έως δέκα έτη,

γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλει σχετικό αντίτιµο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση 

συµµετέχουν ανήλικοι τιµωρείται στις περιπτώσεις α' και β' του προηγούµενου εδαφίου 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στην περίπτωση γ' µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Εφόσον οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου τελέστηκαν µε τη χρήση βίας ή απ

προκειµένου να συµµετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις ή µε σκοπό την επιδίωξη

οικονοµικού οφέλους από αυτές, επιβάλλεται: 

α) στην περίπτωση α' της προηγούµενης παραγράφου κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,

στην περίπτωση γ' κάθειρξη έως δέκα έτη. 

3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουµένων παραγράφων, συνιστά η 

απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, µεταξύ άλλων και µε χρήση 

των πληροφοριών και επικοινωνιών: 

α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγµατική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή

γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί

Άρθρο 348∆ 

Γενική διάταξη 

39, 342, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351Α εφαρµόζονται και για 

που τέλεσε ηµεδαπός στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν ήταν αξιόποινες και κατά τους νόµους 

Άρθρο 349 

Μαστροπεία 

1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή 

ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συµµετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιµωρείται µε 

και χρηµατική ποινή. 

2. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το έγκληµα τελέστη

α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, 

γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από 

στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία επίβλεψη ή φύλα

δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά 

αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, 

ε) µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, 
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Όποιος µε πρόθεση, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε 

ίτο, µε σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των 

αδικηµάτων των άρθρων 339 παρ. 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από 

πράξεις που οδηγούν σε µία τέτοια συνάντηση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειµένου να συµµετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις 

συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη έως δέκα έτη, 

γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 

Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλει σχετικό αντίτιµο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση 

συµµετέχουν ανήλικοι τιµωρείται στις περιπτώσεις α' και β' του προηγούµενου εδαφίου 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στην περίπτωση γ' µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 

2. Εφόσον οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου τελέστηκαν µε τη χρήση βίας ή απειλής, 

προκειµένου να συµµετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις ή µε σκοπό την επιδίωξη 

α) στην περίπτωση α' της προηγούµενης παραγράφου κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, 

3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουµένων παραγράφων, συνιστά η 

απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, µεταξύ άλλων και µε χρήση 

α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγµατική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή β) των 

γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί 

39, 342, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351Α εφαρµόζονται και για 

που τέλεσε ηµεδαπός στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν ήταν αξιόποινες και κατά τους νόµους 

άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή 

ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συµµετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιµωρείται µε 

2. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το έγκληµα τελέστηκε: 

γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από 

στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία επίβλεψη ή φύλαξη, 

δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά 
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στ) µε προσφορά ή υπόσχεση πληρωµής χρηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγµατος.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 349 εφαρµόζεται αναλογικά η πρόβλεψη της

παραγράφου 8 του άρθρου 323Α.

Γενετήσια πράξη µε ανήλικο έναντι 

1. Η γενετήσια πράξη µε ανήλικο που τελείται από ενήλικο µε αµοιβή ή µε άλλα υλικά 

ανταλλάγµατα ή η γενετήσια πράξη µεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο µε τον ίδιο 

τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου τιµωρείται:

α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική 

ποινή, 

β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα, όχι όµως και τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη και 

χρηµατική ποινή και 

γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών

2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται

κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή.

Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του 

γενετήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

1. Όταν το θύµα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγορούµενος για εγκλήµατα κατά της γενετήσιας

ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετ

διαγνωστική εξέταση της ψυχογενετήσιας κατάστασής του. Η εξέταση αυτή διατάσσεται µόνο 

εφόσον συναινεί ο καθ' ου αφορά αυτή κατά την προδικασία από τον αρµόδιο εισαγγελέα ή, αν 

διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον αρµόδιο ανακρ

δικαστήριο. 

2. Αν κάποιος καταδικασθεί για έγκληµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, το 

δικαστήριο υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 1 µπορεί να διατάξει και την παρακολούθηση 

προγράµµατος ψυχογενετήσιας θε

ή ανεξάρτητα από αυτήν. Στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν και οι διωκόµενοι ή οι υπόδικοι, 

εφόσον συναινούν, χωρίς η συµµετοχή τους αυτή να επηρεάζει το δικαίωµα της υπεράσπισης και το 

τεκµήριο της αθωότητας. 

3. Σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωµατικής κατάστασής του υποβάλλεται και το ανήλικο θύµα 

των πράξεων της παραγράφου 1, προκειµένου να κριθεί αν έχει ανάγκη θεραπείας. Η θεραπεία του 

ανήλικου θύµατος διατάσσεται κατά την προδικασία απ

τακτική ανάκριση, από τον αρµόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο.

4. Αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία του ανήλικου θύµατος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή το

δικαστήριο διατάσσει την αποµάκρυνση του υπαιτίου από το περιβάλλον του θύµατος ή την

αποµάκρυνση του θύµατος και την προσωρινή διαµονή του σε προστατευµένο περιβάλλον, καθώς 

και την απαγόρευση της µεταξύ υπαιτίου και θύµατος επικοινωνίας.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής 

Όποιος, από την καταγγελία πράξης που υπάγεται στα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 

και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, 

δηµοσιοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο περιστατικά που θα µπ

αποκάλυψη της ταυτότητας του ανήλικου θύµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη.

Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας
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η πληρωµής χρηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγµατος.

Άρθρο 350Α 

Ειδικά ευνοϊκά µέτρα 

Στις περιπτώσεις των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 349 εφαρµόζεται αναλογικά η πρόβλεψη της

παραγράφου 8 του άρθρου 323Α. 

Άρθρο 351Α 

Γενετήσια πράξη µε ανήλικο έναντι αµοιβής 

1. Η γενετήσια πράξη µε ανήλικο που τελείται από ενήλικο µε αµοιβή ή µε άλλα υλικά 

η γενετήσια πράξη µεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο µε τον ίδιο 

αυτού ή άλλου ενηλίκου τιµωρείται: 

δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική 

β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα, όχι όµως και τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη και 

γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.

2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται

κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 352Α 

Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύµατος εγκληµάτων κατά 

γενετήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

1. Όταν το θύµα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγορούµενος για εγκλήµατα κατά της γενετήσιας

ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, υποβάλλεται σε

διαγνωστική εξέταση της ψυχογενετήσιας κατάστασής του. Η εξέταση αυτή διατάσσεται µόνο 

συναινεί ο καθ' ου αφορά αυτή κατά την προδικασία από τον αρµόδιο εισαγγελέα ή, αν 

τακτική ανάκριση, από τον αρµόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το 

2. Αν κάποιος καταδικασθεί για έγκληµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, το 

υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 1 µπορεί να διατάξει και την παρακολούθηση 

ψυχογενετήσιας θεραπείας του, η οποία εκτελείται κατά τον χρόνο έκτισης της ποινής 

αυτήν. Στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν και οι διωκόµενοι ή οι υπόδικοι, 

συµµετοχή τους αυτή να επηρεάζει το δικαίωµα της υπεράσπισης και το 

3. Σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωµατικής κατάστασής του υποβάλλεται και το ανήλικο θύµα 

πράξεων της παραγράφου 1, προκειµένου να κριθεί αν έχει ανάγκη θεραπείας. Η θεραπεία του 

θύµατος διατάσσεται κατά την προδικασία από τον αρµόδιο εισαγγελέα ή, αν διενεργείται 

ανάκριση, από τον αρµόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο.

4. Αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία του ανήλικου θύµατος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή το

ποµάκρυνση του υπαιτίου από το περιβάλλον του θύµατος ή την

αποµάκρυνση του θύµατος και την προσωρινή διαµονή του σε προστατευµένο περιβάλλον, καθώς 

την απαγόρευση της µεταξύ υπαιτίου και θύµατος επικοινωνίας. 

Άρθρο 352Β 

Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύµατος

Όποιος, από την καταγγελία πράξης που υπάγεται στα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 

οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, 

µε οποιονδήποτε τρόπο περιστατικά που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην 

του ανήλικου θύµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη.

Άρθρο 353 

Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας 
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η πληρωµής χρηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγµατος. 

Στις περιπτώσεις των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 349 εφαρµόζεται αναλογικά η πρόβλεψη της 

1. Η γενετήσια πράξη µε ανήλικο που τελείται από ενήλικο µε αµοιβή ή µε άλλα υλικά 

η γενετήσια πράξη µεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο µε τον ίδιο 

δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική 

β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα, όχι όµως και τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη και 

ετών και χρηµατική ποινή. 

2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται 

θύµατος εγκληµάτων κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 

1. Όταν το θύµα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγορούµενος για εγκλήµατα κατά της γενετήσιας 

ήσιας ζωής, υποβάλλεται σε 

διαγνωστική εξέταση της ψυχογενετήσιας κατάστασής του. Η εξέταση αυτή διατάσσεται µόνο 

συναινεί ο καθ' ου αφορά αυτή κατά την προδικασία από τον αρµόδιο εισαγγελέα ή, αν 

ιτή και κατά την κύρια διαδικασία από το 

2. Αν κάποιος καταδικασθεί για έγκληµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, το 

υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 1 µπορεί να διατάξει και την παρακολούθηση 

ραπείας του, η οποία εκτελείται κατά τον χρόνο έκτισης της ποινής 

αυτήν. Στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν και οι διωκόµενοι ή οι υπόδικοι, 

συµµετοχή τους αυτή να επηρεάζει το δικαίωµα της υπεράσπισης και το 

3. Σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωµατικής κατάστασής του υποβάλλεται και το ανήλικο θύµα 

πράξεων της παραγράφου 1, προκειµένου να κριθεί αν έχει ανάγκη θεραπείας. Η θεραπεία του 

ό τον αρµόδιο εισαγγελέα ή, αν διενεργείται 

ανάκριση, από τον αρµόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο. 

4. Αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία του ανήλικου θύµατος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή το 

ποµάκρυνση του υπαιτίου από το περιβάλλον του θύµατος ή την 

αποµάκρυνση του θύµατος και την προσωρινή διαµονή του σε προστατευµένο περιβάλλον, καθώς 

του ανήλικου θύµατος 

Όποιος, από την καταγγελία πράξης που υπάγεται στα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 

οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, 

ορούσαν να οδηγήσουν στην 

του ανήλικου θύµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη. 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια άλλου µε πράξη γενετήσιου 

χαρακτήρα που ενεργείται ενώπιον του τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 

εργασίας. Αν η πράξη του προηγούµενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των 

δεκαπέντε ετών τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

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

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή 

άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µήνες

χρηµατική ποινή. Αν τελεί την πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύου, 

επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

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

Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που

µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική 

ποινή. 

Αν η πράξη τελέστηκε δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύου,

έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Αν στην περίπτωση του προηγούµενου άρθρου, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι 

αυτό είναι ψευδές τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατι

τελεί την πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου, µε φυλάκιση τουλάχιστον 

έξι µηνών και χρηµατική ποινή. 

Όποιος µε τις πράξεις των άρθρων 361, 362 και 363 προσβάλλει τη µνήµη νεκρού ή την 

προσώπου που έχει κηρυχθεί άφαντο, τιµωρείται, µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 

εργασίας. 

1. Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πράξη µένει ατιµώρητη, εκτός εάν αυτό αφορά

αποκλειστικά σχέσεις του οικογενε

2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363 και 365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο

υπαίτιος είναι πράξη αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για τη 

δυσφήµηση έως το τέλος της ποινικής δίωξης. Θεωρείται αποδεδειγµένο ότι το γεγονός είναι 

αληθινό αν η απόφαση είναι καταδικαστική.

3. Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος δεν αποκλείει την τιµωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο 

που πραγµατοποιήθηκε η δυσφήµηση ή

σκοπός εξύβρισης. 

1. ∆εν αποτελούν άδικη πράξη: 

α) οι δυσµενείς κρίσεις για επιστηµονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελµατικές εργασίες,

β) οι δυσµενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο 

ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της,

γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας

ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και
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1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια άλλου µε πράξη γενετήσιου 

γείται ενώπιον του τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 

του προηγούµενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των 

φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 361 

Εξύβριση 

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή 

µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µήνες

ποινή. Αν τελεί την πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύου, 

έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

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

Άρθρο 362 

∆υσφήµηση 

οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που

µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική 

Αν η πράξη τελέστηκε δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύου,

 

Άρθρο 363 

Συκοφαντική ∆υσφήµηση 

Αν στην περίπτωση του προηγούµενου άρθρου, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι 

είναι ψευδές τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατι

πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου, µε φυλάκιση τουλάχιστον 

Άρθρο 365 

Προσβολή µνήµης νεκρού 

Όποιος µε τις πράξεις των άρθρων 361, 362 και 363 προσβάλλει τη µνήµη νεκρού ή την 

που έχει κηρυχθεί άφαντο, τιµωρείται, µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 

Άρθρο 366 

Γενικές διατάξεις 

1. Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πράξη µένει ατιµώρητη, εκτός εάν αυτό αφορά

αποκλειστικά σχέσεις του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το δηµόσιο συµφέρον.

2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363 και 365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο

είναι πράξη αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για τη 

έως το τέλος της ποινικής δίωξης. Θεωρείται αποδεδειγµένο ότι το γεγονός είναι 

είναι καταδικαστική. 

3. Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος δεν αποκλείει την τιµωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο 

πραγµατοποιήθηκε η δυσφήµηση ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε, προκύπτει 

Άρθρο 367 

α) οι δυσµενείς κρίσεις για επιστηµονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελµατικές εργασίες,

β) οι δυσµενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δηµόσιας αρχής για αντικείµενα που 

στον κύκλο της υπηρεσίας της, 

γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας

για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και
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1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια άλλου µε πράξη γενετήσιου 

γείται ενώπιον του τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 

του προηγούµενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των 

πράξης της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση. 

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή 

µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µήνες ή 

ποινή. Αν τελεί την πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύου, 

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

οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που 

µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική 

Αν η πράξη τελέστηκε δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση 

Αν στην περίπτωση του προηγούµενου άρθρου, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι 

είναι ψευδές τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή και αν 

πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου, µε φυλάκιση τουλάχιστον 

Όποιος µε τις πράξεις των άρθρων 361, 362 και 363 προσβάλλει τη µνήµη νεκρού ή την τιµή 

που έχει κηρυχθεί άφαντο, τιµωρείται, µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 

1. Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πράξη µένει ατιµώρητη, εκτός εάν αυτό αφορά 

ιακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το δηµόσιο συµφέρον. 

2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363 και 365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο 

είναι πράξη αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για τη 

έως το τέλος της ποινικής δίωξης. Θεωρείται αποδεδειγµένο ότι το γεγονός είναι 

3. Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος δεν αποκλείει την τιµωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο 

από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε, προκύπτει 

α) οι δυσµενείς κρίσεις για επιστηµονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελµατικές εργασίες, 

δηµόσιας αρχής για αντικείµενα που 

γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας 

για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και  
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δ) σε ανάλογες περιπτώσεις. 

2. Η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται:

α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του 

άρθρου 363 και 

β) αν από τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέ

δυσφήµηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης.

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

2. Στην περίπτωση του άρθρου 365 δικαίωµα να υποβάλλουν έγκληση έχουν ο σύζυγος που επέζησε

και τα παιδιά του νεκρού ή του άφαντου, και αν αυτοί δεν υπάρχουν, οι γονείς και οι αδελφοί του.

1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το

ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη 

αντικείµενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε µε διάρρηξη, µε 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.

2. Κινητό πράγµα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ηλεκτρική και κάθε άλλης µορφής 

1.38 Η κλοπή τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή αν:

α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισµένο για θρησκευτική λατρεία, πράγµα αφιερωµένο σε αυτή

καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας

β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγµα επιστηµονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας 

που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειµένη σε κοινή θέα ή σε δηµόσιο οίκηµα ή σε άλλο δηµόσιο τόπο,

 

γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειµένων υπερβαίνει το

δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί µε σκοπό την τέλεση κλοπών.

2. Αν η κλοπή στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής 

της 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι έτη.

Αυθαίρετη χρήση 

Όποιος χρησιµοποιεί ξένο µηχανοκίνητο µεταφορικό µέσο χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή

κατόχου του, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.

1. Όποιος ιδιοποιείται παράνοµα ξένο (ολικά ή εν µέρει) κιν

του µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και αν το 

αντικείµενο είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν πρόκειται για 

αντικείµενο που το έχουν εµπιστευθεί σ

εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης 

περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε

2. Αν η αξία του αντικειµένου στην παράγραφο 1 υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ ο

υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.
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2. Η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται: 

α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του 

β) αν από τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέ

προκύπτει σκοπός εξύβρισης. 

Άρθρο 368 

Έγκληση 

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

2. Στην περίπτωση του άρθρου 365 δικαίωµα να υποβάλλουν έγκληση έχουν ο σύζυγος που επέζησε

παιδιά του νεκρού ή του άφαντου, και αν αυτοί δεν υπάρχουν, οι γονείς και οι αδελφοί του.

Άρθρο 372 

Κλοπή 

1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το

ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή και αν το 

κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε µε διάρρηξη, µε 

έτους και χρηµατική ποινή. 

2. Κινητό πράγµα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ηλεκτρική και κάθε άλλης µορφής 

Άρθρο 374 

∆ιακεκριµένη κλοπή 

1.38 Η κλοπή τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή αν: 

α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισµένο για θρησκευτική λατρεία, πράγµα αφιερωµένο σε αυτή

καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας, 

β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγµα επιστηµονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας 

βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειµένη σε κοινή θέα ή σε δηµόσιο οίκηµα ή σε άλλο δηµόσιο τόπο,

 

γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειµένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, ή

δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί µε σκοπό την τέλεση κλοπών.

2. Αν η κλοπή στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειµένου 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι έτη.

Άρθρο 374Α 

Αυθαίρετη χρήση µεταφορικού µέσου 

Όποιος χρησιµοποιεί ξένο µηχανοκίνητο µεταφορικό µέσο χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή

κατόχου του, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 375 

Υπεξαίρεση 

1. Όποιος ιδιοποιείται παράνοµα ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή 

µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και αν το 

είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν πρόκειται για 

έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως 

κηδεµόνα του παθόντος ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης 

περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.

υ στην παράγραφο 1 υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ ο

υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 
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α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του 

β) αν από τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε ή 

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

2. Στην περίπτωση του άρθρου 365 δικαίωµα να υποβάλλουν έγκληση έχουν ο σύζυγος που επέζησε 

παιδιά του νεκρού ή του άφαντου, και αν αυτοί δεν υπάρχουν, οι γονείς και οι αδελφοί του. 

1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το 

ή χρηµατική ποινή και αν το 

κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε µε διάρρηξη, µε 

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

α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισµένο για θρησκευτική λατρεία, πράγµα αφιερωµένο σε αυτή 

β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγµα επιστηµονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας 

βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειµένη σε κοινή θέα ή σε δηµόσιο οίκηµα ή σε άλλο δηµόσιο τόπο, 

ποσό των 120.000 ευρώ, ή 

δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί µε σκοπό την τέλεση κλοπών. 

2. Αν η κλοπή στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών 

αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειµένου 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και 

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι έτη. 

Όποιος χρησιµοποιεί ξένο µηχανοκίνητο µεταφορικό µέσο χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή 

ητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή 

µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και αν το 

είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν πρόκειται για 

τον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως 

κηδεµόνα του παθόντος ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. 

υ στην παράγραφο 1 υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ ο 
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3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή

αντικειµένου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη 

τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή 

παραγράφεται µετά είκοσι έτη. 

4. Με το ξένο πράγµα εξοµοιώνεται και:

α) το τίµηµα που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγµα που του είχαν εµπιστευθεί για να το πουλήσει,

καθώς και 

β) το κινητό πράγµα που απέκτησε ο υπαίτιος µε χρήµατα ή µε άλλο πράγµα που του είχαν 

εµπιστευθεί για να αγοράσει ή να ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγµα που απέκτησε.

Κλοπή και υπεξαίρεση µικρής αξίας

Αν τα εγκλήµατα των άρθρων 372, 374 παρ. 1 περίπτωση α' και 375 παρ. 1 έχουν αντικείµενο 

πράγµα µικρής αξίας, επιβάλλεται χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς ε

πράξη τελέστηκε από ανάγκη για άµεση χρήση ή ανάλωση του αντικειµένου της κλοπής ή 

υπεξαίρεσης, το δικαστήριο µπορεί να κρίνει την πράξη ατιµώρητη.

1. Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν µέρει)

ανέφικτη τη χρήση του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και αν το πράγµα 

είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή τοποθετηµένο σε δηµόσιο χώρο µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους. Αν το πράγµα είναι µικρής αξίας ή 

τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή 

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το αντικείµενο 

της πράξης που προβλέπεται στο εδάφιο α' της προηγο

χρησιµεύει για κοινό όφελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό µνηµείο ή αν η φθορά έγινε µε φωτιά ή µε 

εκρηκτικές ύλες. 

1. Όποιος µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο 

σώµατος ή 

ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα ή τον εξαναγκάζει να του το 

παραδώσει 

για να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή.

2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµατική 

εκτελέστηκε µε ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή 

πρόσκαιρη 

τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή.

3. Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται και σε εκείνον που καταλήφθηκε επ'

αυτοφώρω να κλέβει και µεταχειρίζεται σωµατική βία εναντίον προσώπου ή απειλές ενωµένες µε

επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπιµαίο.

1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 

και 378 παρ. 1 εδάφ. β' απαιτείται έγκληση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 372, 374 παρ. 1, και 378 

παρ. 1 εδαφ. α', η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όµως µε διάταξή του απέχει 

από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν ε

δήλωση υποβληθεί µετά την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.
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3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των 

προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη 

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή 

ε το ξένο πράγµα εξοµοιώνεται και: 

α) το τίµηµα που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγµα που του είχαν εµπιστευθεί για να το πουλήσει,

β) το κινητό πράγµα που απέκτησε ο υπαίτιος µε χρήµατα ή µε άλλο πράγµα που του είχαν 

ή να ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγµα που απέκτησε.

Άρθρο 377 

Κλοπή και υπεξαίρεση µικρής αξίας 

Αν τα εγκλήµατα των άρθρων 372, 374 παρ. 1 περίπτωση α' και 375 παρ. 1 έχουν αντικείµενο 

µικρής αξίας, επιβάλλεται χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς ε

από ανάγκη για άµεση χρήση ή ανάλωση του αντικειµένου της κλοπής ή 

µπορεί να κρίνει την πράξη ατιµώρητη. 

Άρθρο 378 

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας 

1. Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν µέρει) πράγµα ή µε άλλον τρόπο καθιστά 

χρήση του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και αν το πράγµα 

µεγάλης αξίας ή τοποθετηµένο σε δηµόσιο χώρο µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

είναι µικρής αξίας ή η ζηµία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος 

 παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το αντικείµενο 

πράξης που προβλέπεται στο εδάφιο α' της προηγούµενης παραγράφου είναι πράγµα που 

κοινό όφελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό µνηµείο ή αν η φθορά έγινε µε φωτιά ή µε 

Άρθρο 380 

Ληστεία 

1. Όποιος µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο 

ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα ή τον εξαναγκάζει να του το 

για να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή. 

2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµατική 

εκτελέστηκε µε ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή 

τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή. 

3. Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται και σε εκείνον που καταλήφθηκε επ'

α κλέβει και µεταχειρίζεται σωµατική βία εναντίον προσώπου ή απειλές ενωµένες µε

επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπιµαίο. 

Άρθρο 381 

Γενική ∆ιάταξη 

1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 

378 παρ. 1 εδάφ. β' απαιτείται έγκληση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 372, 374 παρ. 1, και 378 

εδαφ. α', η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όµως µε διάταξή του απέχει 

ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η 

υποβληθεί µετά την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.
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3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των 

των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη 

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή 

α) το τίµηµα που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγµα που του είχαν εµπιστευθεί για να το πουλήσει, 

β) το κινητό πράγµα που απέκτησε ο υπαίτιος µε χρήµατα ή µε άλλο πράγµα που του είχαν 

ή να ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγµα που απέκτησε. 

Αν τα εγκλήµατα των άρθρων 372, 374 παρ. 1 περίπτωση α' και 375 παρ. 1 έχουν αντικείµενο 

µικρής αξίας, επιβάλλεται χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν όµως η 

από ανάγκη για άµεση χρήση ή ανάλωση του αντικειµένου της κλοπής ή 

πράγµα ή µε άλλον τρόπο καθιστά 

χρήση του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και αν το πράγµα 

µεγάλης αξίας ή τοποθετηµένο σε δηµόσιο χώρο µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

η ζηµία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος 

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το αντικείµενο 

ύµενης παραγράφου είναι πράγµα που 

κοινό όφελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό µνηµείο ή αν η φθορά έγινε µε φωτιά ή µε 

1. Όποιος µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο 

ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα ή τον εξαναγκάζει να του το 

 

2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµατική βλάβη ή αν η πράξη 

εκτελέστηκε µε ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή 

3. Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται και σε εκείνον που καταλήφθηκε επ' 

α κλέβει και µεταχειρίζεται σωµατική βία εναντίον προσώπου ή απειλές ενωµένες µε 

1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 και 2, 377 

378 παρ. 1 εδάφ. β' απαιτείται έγκληση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 372, 374 παρ. 1, και 378 

εδαφ. α', η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όµως µε διάταξή του απέχει 

πιθυµεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η 

υποβληθεί µετά την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. 
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2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο 

υπαίτιος, µε δική του θέληση και πριν απ

για την πράξη, αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα χωρίς παράνοµη βλάβη 

τρίτου. Η µερική µόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µέρος. 

Στην περίπτωση του άρθρου 374Α, µαζί µε την απόδοση του πράγµατος απαιτείται και η πλήρης 

ικανοποίηση του ζηµιωθέντος. 

3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 µέχρι την αµετάκλητη

παραποµπή του στο ακροατήριο αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει

παράνοµη βλάβη τρίτου, καταβάλλοντας την αξία του, απαλλάσσεται από κάθε ποινή εφόσον 

πληρώσει επιπλέον τους τόκους υπερηµερίας από την ηµέρα τέλεσης του εγκλήµατος.

4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται για τα

στα άρθρα 372 έως 378 και µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο 

δικαστήριο. 

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 

παράνοµο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον µε βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή 

από την οποία επέρχεται ζηµία στην περιουσία του εξαναγκαζοµένου ή άλλου τιµωρείται µε 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.

2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφο

απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής επιβάλλεται κάθειρξη και χρηµατική ποινή. 

Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµατική βλάβη ή αν η πράξη 

εκτελέστηκε µε ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή 

πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή.

3. Η εκβίαση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή αν ο υπαίτιος

µεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρη

άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει 

προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε 

πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελµα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και 

χρηµατική ποινή. 

1. Όποιος µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή

παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κ

ή ανοχή µε σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 

περιουσιακό όφελος τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν η ζηµία που προκλήθηκε 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβά

ποινή. 

2. Αν η απάτη στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµιά που προκλήθηκε

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι έτη.

1. Όποιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράν

βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδοµένων 

υπολογιστή: 

α) µε τη µη ορθή διαµόρφωση προγράµµατος υπολογιστή,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο 

µε δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουµένου 

αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα χωρίς παράνοµη βλάβη 

µόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µέρος. 

άρθρου 374Α, µαζί µε την απόδοση του πράγµατος απαιτείται και η πλήρης 

3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 µέχρι την αµετάκλητη

παραποµπή του στο ακροατήριο αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, χωρίς

παράνοµη βλάβη τρίτου, καταβάλλοντας την αξία του, απαλλάσσεται από κάθε ποινή εφόσον 

επιπλέον τους τόκους υπερηµερίας από την ηµέρα τέλεσης του εγκλήµατος.

4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται για τα πληµµελήµατα που προβλέπονται 

άρθρα 372 έως 378 και µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο 

Άρθρο 385 

Εκβίαση 

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 

ακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον µε βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή 

επέρχεται ζηµία στην περιουσία του εξαναγκαζοµένου ή άλλου τιµωρείται µε 

έτους και χρηµατική ποινή. 

2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελέστηκε µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε

απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής επιβάλλεται κάθειρξη και χρηµατική ποινή. 

από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµατική βλάβη ή αν η πράξη 

ρη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή 

δέκα ετών και χρηµατική ποινή. 

3. Η εκβίαση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή αν ο υπαίτιος

µεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλµατος, του λειτουργήµατος ή 

δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει 

για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε 

ιες πράξεις κατ' επάγγελµα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και 

Άρθρο 386 

Απάτη 

1. Όποιος µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή

παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη 

ανοχή µε σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 

όφελος τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν η ζηµία που προκλήθηκε 

το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική 

2. Αν η απάτη στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµιά που προκλήθηκε

ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι έτη.

Άρθρο 386Α 

Απάτη µε υπολογιστή 

1. Όποιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, 

ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδοµένων 

α) µε τη µη ορθή διαµόρφωση προγράµµατος υπολογιστή, 
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2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο 

ό την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουµένου 

αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα χωρίς παράνοµη βλάβη 

µόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µέρος. 

άρθρου 374Α, µαζί µε την απόδοση του πράγµατος απαιτείται και η πλήρης 

3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 µέχρι την αµετάκλητη 

εντελώς τον ζηµιωθέντα, χωρίς 

παράνοµη βλάβη τρίτου, καταβάλλοντας την αξία του, απαλλάσσεται από κάθε ποινή εφόσον 

επιπλέον τους τόκους υπερηµερίας από την ηµέρα τέλεσης του εγκλήµατος. 

πληµµελήµατα που προβλέπονται 

άρθρα 372 έως 378 και µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο 

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 

ακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον µε βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή 

επέρχεται ζηµία στην περιουσία του εξαναγκαζοµένου ή άλλου τιµωρείται µε 

υ τελέστηκε µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε 

απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής επιβάλλεται κάθειρξη και χρηµατική ποινή. 

από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµατική βλάβη ή αν η πράξη 

ρη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή 

3. Η εκβίαση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή αν ο υπαίτιος 

σης, του επαγγέλµατος, του λειτουργήµατος ή 

δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει 

για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε 

ιες πράξεις κατ' επάγγελµα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και 

1. Όποιος µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή 

άποιον σε πράξη, παράλειψη 

ανοχή µε σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 

όφελος τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν η ζηµία που προκλήθηκε 

λλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική 

2. Αν η απάτη στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµιά που προκλήθηκε 

ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και 

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι έτη. 

οµο περιουσιακό όφελος, 

ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδοµένων 
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β) µε τη χωρίς δικαίωµα παρέµβαση στη λειτουργία προγράµµατος ή συστήµατος υ

γ) µε τη χρησιµοποίηση µη ορθών ή ελλιπών δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως δεδοµένων αναγνώρισης 

της ταυτότητας, 

δ) µε τη χωρίς δικαίωµα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως

δεδοµένων αναγνώρισης της ταυτότητας, ή

προορισµένου για τη µετακίνηση χρηµάτων τιµωρείται

Αν η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη 

έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.

2. Όποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραµµα ή σύστηµα υπολογιστή που προορίζεται για 

τη διάπραξη του εγκλήµατος της παραγράφου 1 τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη και χρηµατική 

ποινή. 

Απαλλάσσεται από κάθε ποινή όποιος καταστρέφει µε δική του θέληση 

σύστηµα υπολογιστή πριν το χρησιµοποιήσει για τη διάπραξη του εγκλήµατος της παραγράφου 1.

3. Αν η απάτη µε υπολογιστή στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού 

δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργ

η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη 

τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή 

παραγράφεται µετά είκοσι έτη. 

1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιµελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζηµία 

στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόµου ή δικαιοπραξίας έχει την επιµέλεια ή διαχείριση 

(ολική ή µερική ή µόνο για ορισµένη πράξη), τιµωρείται µε φυλάκιση κα

ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως 

δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

2. Αν η απιστία στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµία που 

προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά 

είκοσι έτη. 

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος

1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαµβάνει ως ενέχυρο ή µε άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του

πράγµα που προήλθε από αξιόποινη πράξη ή µεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγµατος ή 

συνεργεί σε µεταβίβαση ή µε οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του σε άλλον, τιµωρείται, 

ανεξάρτητα αν είναι τιµωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήµατος από το οποίο προέρχεται το 

πράγµα, µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, και αν πρόκειται για πράγµα ιδιαίτερα 

µεγάλης αξίας µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή.

2. Αν το αντικείµενο της πράξης της προηγούµενης παραγράφου είναι µικρής αξίας, ο δράστης 

τιµωρείται µε χρηµατική ποινή. 

3. Με τα πράγµατα που προέρχονται από αξιόποινη πράξη εξοµοιώνεται και το τίµηµά τους, κα

επίσης και τα αντικείµενα που αποκτήθηκαν µέσω αυτών.
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β) µε τη χωρίς δικαίωµα παρέµβαση στη λειτουργία προγράµµατος ή συστήµατος υ

γ) µε τη χρησιµοποίηση µη ορθών ή ελλιπών δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως δεδοµένων αναγνώρισης 

δ) µε τη χωρίς δικαίωµα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως

δεδοµένων αναγνώρισης της ταυτότητας, ή ε) µε τη χωρίς δικαίωµα αξιοποίηση λογισµικού 

προορισµένου για τη µετακίνηση χρηµάτων τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή.

Αν η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη 

δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

ποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραµµα ή σύστηµα υπολογιστή που προορίζεται για 

διάπραξη του εγκλήµατος της παραγράφου 1 τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη και χρηµατική 

Απαλλάσσεται από κάθε ποινή όποιος καταστρέφει µε δική του θέληση το παραπάνω πρόγραµµα ή

σύστηµα υπολογιστή πριν το χρησιµοποιήσει για τη διάπραξη του εγκλήµατος της παραγράφου 1.

3. Αν η απάτη µε υπολογιστή στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού 

των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη 

ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή 

Άρθρο 390 

Απιστία 

1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιµελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζηµία 

περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόµου ή δικαιοπραξίας έχει την επιµέλεια ή διαχείριση 

µερική ή µόνο για ορισµένη πράξη), τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν η 

προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως 

2. Αν η απιστία στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των 

δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµία που 

υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά 

Άρθρο 394 

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος 

1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαµβάνει ως ενέχυρο ή µε άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του

που προήλθε από αξιόποινη πράξη ή µεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγµατος ή 

βαση ή µε οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του σε άλλον, τιµωρείται, 

είναι τιµωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήµατος από το οποίο προέρχεται το 

δύο έτη ή χρηµατική ποινή, και αν πρόκειται για πράγµα ιδιαίτερα 

χρηµατική ποινή. 

2. Αν το αντικείµενο της πράξης της προηγούµενης παραγράφου είναι µικρής αξίας, ο δράστης 

3. Με τα πράγµατα που προέρχονται από αξιόποινη πράξη εξοµοιώνεται και το τίµηµά τους, κα

και τα αντικείµενα που αποκτήθηκαν µέσω αυτών. 
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β) µε τη χωρίς δικαίωµα παρέµβαση στη λειτουργία προγράµµατος ή συστήµατος υπολογιστή, 

γ) µε τη χρησιµοποίηση µη ορθών ή ελλιπών δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως δεδοµένων αναγνώρισης 

δ) µε τη χωρίς δικαίωµα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως 

τη χωρίς δικαίωµα αξιοποίηση λογισµικού 

µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. 

Αν η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη 

ποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραµµα ή σύστηµα υπολογιστή που προορίζεται για 

διάπραξη του εγκλήµατος της παραγράφου 1 τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη και χρηµατική 

το παραπάνω πρόγραµµα ή 

σύστηµα υπολογιστή πριν το χρησιµοποιήσει για τη διάπραξη του εγκλήµατος της παραγράφου 1. 

3. Αν η απάτη µε υπολογιστή στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού 

ανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη 

ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή 

1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιµελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζηµία 

περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόµου ή δικαιοπραξίας έχει την επιµέλεια ή διαχείριση 

ι χρηµατική ποινή. Αν η 

προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως 

2. Αν η απιστία στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των 

δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµία που 

υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 

χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά 

1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαµβάνει ως ενέχυρο ή µε άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του 

που προήλθε από αξιόποινη πράξη ή µεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγµατος ή 

βαση ή µε οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του σε άλλον, τιµωρείται, 

είναι τιµωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήµατος από το οποίο προέρχεται το 

δύο έτη ή χρηµατική ποινή, και αν πρόκειται για πράγµα ιδιαίτερα 

2. Αν το αντικείµενο της πράξης της προηγούµενης παραγράφου είναι µικρής αξίας, ο δράστης 

3. Με τα πράγµατα που προέρχονται από αξιόποινη πράξη εξοµοιώνεται και το τίµηµά τους, καθώς 
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∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
(όπως ισχύει κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης)

 

Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί.

1. Την ποινική δίωξη την ασκεί στο όνοµα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πληµµελειοδικών. Στα

πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ο εισαγγελέας εφετών ορίζει, ειδικά για 

την 

άσκηση της ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρω

2. Τα πρόσωπα που σύµφωνα µε την παρ. 1 ασκούν την ποινική δίωξη είναι, κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους και µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του οργανισµού των δικαστηρίων 

και 

των άρθρων 333,334 και 335 του κώδικα, ανεξάρτητα από κάθε άλ

δικαστήρια 

όπου υπηρετούν. 

3. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας κάθε δικαστηρίου.

Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.

1. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση διενεργούνται ύστερα από παραγγελία του 

εισαγγελέα 

πληµµελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του:

α) από τους πταισµατοδίκες και όπου δεν υφίσταται ειδικό πταισµατοδικείο από τους ειρηνοδίκες,

β) από τους αρµόδιους βαθµοφόρους της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος, που

ορίζονται στους αντίστοιχους οργανισµούς ως γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και

γ) από δηµοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόµους, που ορίζονται ως ειδικοί

ανακριτικοί υπάλληλοι. 

2. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος (άρθρα 245 παρ. 2, 250 παρ. 2) αυτεπάγγελτη π

ενεργεί 

και ο ανακριτής. Την ως άνω προανάκριση κατά των ανηλίκων µπορεί να την ενεργεί ο ειδικός 

ανακριτής 

ανηλίκων. 

3. Όλοι οι ανωτέρω υποχρεούνται να εκτελούν αµελλητί τις παραγγελίες των δικαστικών και των

εισαγγελικών αρχών σύµφωνα µε τις 

δικαστικών λειτουργών. 

 

Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από 

αναφορά, 

µήνυση ή άλλη πληροφορία ότι διαπράχθηκε 
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∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
(όπως ισχύει κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης)

 

 

Άρθρο 27. 

Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί.

την ασκεί στο όνοµα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πληµµελειοδικών. Στα

πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ο εισαγγελέας εφετών ορίζει, ειδικά για 

άσκηση της ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρω

2. Τα πρόσωπα που σύµφωνα µε την παρ. 1 ασκούν την ποινική δίωξη είναι, κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους και µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του οργανισµού των δικαστηρίων 

των άρθρων 333,334 και 335 του κώδικα, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αρχή, καθώς και από τα 

3. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας κάθε δικαστηρίου. 

Άρθρο 31. 

Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. 

1. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση διενεργούνται ύστερα από παραγγελία του 

πληµµελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του: 

α) από τους πταισµατοδίκες και όπου δεν υφίσταται ειδικό πταισµατοδικείο από τους ειρηνοδίκες,

β) από τους αρµόδιους βαθµοφόρους της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος, που

ους οργανισµούς ως γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και

γ) από δηµοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόµους, που ορίζονται ως ειδικοί

2. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος (άρθρα 245 παρ. 2, 250 παρ. 2) αυτεπάγγελτη π

και ο ανακριτής. Την ως άνω προανάκριση κατά των ανηλίκων µπορεί να την ενεργεί ο ειδικός 

3. Όλοι οι ανωτέρω υποχρεούνται να εκτελούν αµελλητί τις παραγγελίες των δικαστικών και των

εισαγγελικών αρχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης

 

Άρθρο 37. 

Αυτεπάγγελτη δίωξη. 

Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από 

µήνυση ή άλλη πληροφορία ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη. 
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∆ΙΚΑΙΟ 
(όπως ισχύει κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης) 

Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί. 

την ασκεί στο όνοµα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πληµµελειοδικών. Στα 

πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ο εισαγγελέας εφετών ορίζει, ειδικά για 

άσκηση της ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρωτή του. 

2. Τα πρόσωπα που σύµφωνα µε την παρ. 1 ασκούν την ποινική δίωξη είναι, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους και µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του οργανισµού των δικαστηρίων 

λη αρχή, καθώς και από τα 

1. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση διενεργούνται ύστερα από παραγγελία του 

α) από τους πταισµατοδίκες και όπου δεν υφίσταται ειδικό πταισµατοδικείο από τους ειρηνοδίκες, 

β) από τους αρµόδιους βαθµοφόρους της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος, που 

ους οργανισµούς ως γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και 

γ) από δηµοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόµους, που ορίζονται ως ειδικοί 

2. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος (άρθρα 245 παρ. 2, 250 παρ. 2) αυτεπάγγελτη προανάκριση 

και ο ανακριτής. Την ως άνω προανάκριση κατά των ανηλίκων µπορεί να την ενεργεί ο ειδικός 

3. Όλοι οι ανωτέρω υποχρεούνται να εκτελούν αµελλητί τις παραγγελίες των δικαστικών και των 

διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης 

Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από 
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Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης.

1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο εισαγγελέα

ο,τιδήποτε πληροφορούνται µε κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

2. Οι υπόλοιποι δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά 

δηµόσια 

υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληρο

αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν 

την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

1. Ακόµα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριµένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόµο, αν

αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον 
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Άρθρο 38. 

Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης.

1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο εισαγγελέα

πληροφορούνται µε κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

2. Οι υπόλοιποι δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά 

υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληρο

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν 

αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις. 

Άρθρο 40. 

Υποχρέωση ιδιωτών. 

ες οφείλουν στις συγκεκριµένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόµο, αν

αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον 
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Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης. 

1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο εισαγγελέα 

πληροφορούνται µε κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως. 

2. Οι υπόλοιποι δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά 

υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι' 

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν 

ες οφείλουν στις συγκεκριµένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόµο, αν 

αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον 
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εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία αυτή µπορεί 

γίνει είτε εγγράφως µε µια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση.

2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες που 

αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιό

υποχρέωση αυτή. 

Στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι απαιτείται αίτηση της αρχής για να ασκηθεί ποινική δίωξη, η

αίτηση γίνεται σε κάθε εκπρόσωπο της εισαγγελικής αρχής, γραπτά ή προφ

έκθεση. 

1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει στην 

αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε µε 

οποιονδήποτε τρόπο. 

2. Η µήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, αλλά και στους άλλους 

ανακριτικούς υπαλλήλους είτε από τον ίδιο το µηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της 

πληρεξουσιότητας µπορεί να δοθεί και µε απλή έγγραφη δή

εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. 

Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της µήνυσης. 

Μπορεί επίσης η µήνυση να γίνει και προφ

3. Αν η µήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο για 

την ποινική δίωξη εισαγγελέα. 

4. Η κατάθεση της µήνυσης µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρει προηγµένη

ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001. Οι λεπτοµέρειες και 

οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης

καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

Έναρξη ποινικής δίωξης. Τρόποι κίνησης. Αρχειοθέτηση.

1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη µήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας

ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση µε απευθείας κλ

όπου αυτό προβλέπεται ή διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών στην περίπτωση της 

επόµενης παραγράφου ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής (άρθρο 409). Στα 

κακουργήµατα ή πληµµελήµατα αρµ

πληµµελήµατα αρµοδιότητας τριµελούς εφετείου (άρθρο 111 παρ. 6), κινεί την ποινική δίωξη µόνο 

εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 

παρ. 2 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνησή της. Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική 

εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή του 

Σώµατος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

3074/2002 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, µπορεί να µην 

ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, εφόσον η ποινική δίωξη που πρόκειται να ασκηθεί αναφέρεται σε 

πράξεις ίδιες µε εκείνες για τις οποίες διενεργήθηκε η Ε.∆.Ε ή αναφέροντ

έκθεση ελέγχου. 

2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 

ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση αρµόδιας κατά τον νόµο για έλεγχο αρχής 

για πληµµέληµα των προσώπων του άρθρου 111 παρ. 6, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών κινεί την 
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πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία αυτή µπορεί 

εγγράφως µε µια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση.

2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες που 

την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις. 

3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την 

Άρθρο 41. 

Αίτηση δίωξης. 

Στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι απαιτείται αίτηση της αρχής για να ασκηθεί ποινική δίωξη, η

αίτηση γίνεται σε κάθε εκπρόσωπο της εισαγγελικής αρχής, γραπτά ή προφορικά, και συντάσσεται

Άρθρο 42. 

Μήνυση αξιόποινων πράξεων. 

1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει στην 

τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε µε 

2. Η µήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, αλλά και στους άλλους 

υπαλλήλους είτε από τον ίδιο το µηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της 

µπορεί να δοθεί και µε απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του 

βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. 

πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της µήνυσης. 

να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση. 

3. Αν η µήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο για 

4. Η κατάθεση της µήνυσης µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρει προηγµένη

ρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001. Οι λεπτοµέρειες και 

ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης

καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆

και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Άρθρο 43 

Έναρξη ποινικής δίωξης. Τρόποι κίνησης. Αρχειοθέτηση.

1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη µήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας

ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, 

αυτό προβλέπεται ή διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών στην περίπτωση της 

παραγράφου ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής (άρθρο 409). Στα 

ή πληµµελήµατα αρµοδιότητας τριµελούς πληµµελειοδικείου, καθώς και στα 

αρµοδιότητας τριµελούς εφετείου (άρθρο 111 παρ. 6), κινεί την ποινική δίωξη µόνο 

ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 

υν επαρκείς ενδείξεις για την κίνησή της. Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική 

υπάρχει πόρισµα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή του 

Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, µπορεί να µην 

εξέταση, εφόσον η ποινική δίωξη που πρόκειται να ασκηθεί αναφέρεται σε 

τις οποίες διενεργήθηκε η Ε.∆.Ε ή αναφέροντ

2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 

ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση αρµόδιας κατά τον νόµο για έλεγχο αρχής 

πληµµέληµα των προσώπων του άρθρου 111 παρ. 6, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών κινεί την 
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πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία αυτή µπορεί να 

εγγράφως µε µια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση. 

2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες που 

ποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την 

Στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι απαιτείται αίτηση της αρχής για να ασκηθεί ποινική δίωξη, η 

ορικά, και συντάσσεται 

1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει στην 

τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε µε 

2. Η µήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, αλλά και στους άλλους 

υπαλλήλους είτε από τον ίδιο το µηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της 

λωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του 

βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. 

πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της µήνυσης. 

 

3. Αν η µήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο για 

4. Η κατάθεση της µήνυσης µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρει προηγµένη 

ρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001. Οι λεπτοµέρειες και 

ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης 

καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, 

Έναρξη ποινικής δίωξης. Τρόποι κίνησης. Αρχειοθέτηση. 

1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη µήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας 

ήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, 

αυτό προβλέπεται ή διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών στην περίπτωση της 

παραγράφου ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής (άρθρο 409). Στα 

οδιότητας τριµελούς πληµµελειοδικείου, καθώς και στα 

αρµοδιότητας τριµελούς εφετείου (άρθρο 111 παρ. 6), κινεί την ποινική δίωξη µόνο 

ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 

υν επαρκείς ενδείξεις για την κίνησή της. Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική 

υπάρχει πόρισµα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή του 

Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, µπορεί να µην 

εξέταση, εφόσον η ποινική δίωξη που πρόκειται να ασκηθεί αναφέρεται σε 

τις οποίες διενεργήθηκε η Ε.∆.Ε ή αναφέρονται στο πόρισµα ή την 

2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 

ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση αρµόδιας κατά τον νόµο για έλεγχο αρχής 

πληµµέληµα των προσώπων του άρθρου 111 παρ. 6, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών κινεί την 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

ποινική δίωξη διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών µε σχέδιο κλητηρίου 

θεσπίσµατος. Αν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις γι

εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο µε απευθείας κλήση, υποβάλλει σχετική πρόταση στο 

συµβούλιο εφετών διατηρώντας το

συµπλήρωση του αποδεικτικού υλικού.

3. Αν η µήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται 

ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και,

υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους 

οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν συµφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει

προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργηµα ή πληµµέληµα για το οποίο αυτή είναι

υποχρεωτική, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις προσδιορίζοντας σαφώς τα

νοµικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης.

4. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 

παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση αρµόδιας κατά τον νόµο για έλεγχο 

αρχής και ο εισαγγελέας πληµµελ

κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον 

εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο 

τελευταίος, αν δεν συµφωνεί, έχει δικαίωµα να παραγγείλει είτε τη συµπλήρωση προκαταρκτικής 

εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους 

που την δικαιολογούν, προσδιορίζοντας σαφώς τα νοµικά χαρακτηριστικά της αξιόπο

5. Μήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται µε οποιονδήποτε τρόπο ανωνύµως ή µε ανύπαρκτο

όνοµα, τίθεται αµέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και εφαρµόζονται αναλόγως 

όσα ορίζονται στην παρ. 3. Όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι πο

παραγγελία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

6. Ο αρµόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο µόνον όταν αναφαίνονται νέα

πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται 

κρίση του την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον µηνυόµενο ή αυτόν σε 

βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για παροχή εξηγήσεων.

 

Αναβολή και αναστολή ποινικής 

1. Σε περίπτωση πληµµελήµατος, αν η ποινή που πιθανολογείται ότι θα επιβληθεί στον υπαίτιο, αλλά 

και οι άλλες συνέπειές της κατά τον ποινικό κώδικα, είναι µηδαµινές συγκριτικά µε την ποινή που 

του έχει επιβληθεί αµετάκλητα στο παρελθόν για άλλη πρά

εισαγγελέας, µε την έγκριση του εισαγγελέα εφετών, έχει το δικαίωµα να αναβάλει για αόριστο 

χρόνο την ποινική δίωξη µε αιτιολογηµένη διάταξή του. Αν όµως η ποινική δίωξη έχει αρχίσει, την 

αναστολή της για αόριστο χρόνο 

µε πρόταση του εισαγγελέα. 

2. Παρόµοια αναβολή ή αναστολή ποινικής δίωξης µπορεί να διαταχθεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις και

όταν ο κατηγορούµενος έχει ήδη παραπεµφθεί στο ακροατήριο για βαρύτερη πράξη

ποινική δίωξη για την ελαφρότερη πράξη είναι αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας γενικά ή 

για την εκτίµηση του χαρακτήρα του κατηγορουµένου.

3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορεί αργότερα να διαταχθεί από τις ίδιες αρχές η ποινική 

δίωξη ή η συνέχιση εκείνης που είχε ανασταλεί:

α) αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε και έγινε αφορµή να διαταχθεί αναστολή για την άλλη 

πράξη έπαψε για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο και

β) µετά την αµετάκλητη εκδίκαση της κατηγορίας που εκκρεµεί και έγινε α

δίωξη. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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δίωξη διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών µε σχέδιο κλητηρίου 

εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις γι

ακροατήριο µε απευθείας κλήση, υποβάλλει σχετική πρόταση στο 

συµβούλιο εφετών διατηρώντας το δικαίωµα να διατάξει προηγουµένως προανάκριση για τη 

συµπλήρωση του αποδεικτικού υλικού. 

3. Αν η µήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή

ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και,

υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους 

δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν συµφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει

προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργηµα ή πληµµέληµα για το οποίο αυτή είναι

υποχρεωτική, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις προσδιορίζοντας σαφώς τα

χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης. 

Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 

2 ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση αρµόδιας κατά τον νόµο για έλεγχο 

και ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να 

δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον 

αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο 

συµφωνεί, έχει δικαίωµα να παραγγείλει είτε τη συµπλήρωση προκαταρκτικής 

ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους 

προσδιορίζοντας σαφώς τα νοµικά χαρακτηριστικά της αξιόπο

5. Μήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται µε οποιονδήποτε τρόπο ανωνύµως ή µε ανύπαρκτο

τίθεται αµέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και εφαρµόζονται αναλόγως 

ορίζονται στην παρ. 3. Όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που µνηµονεύονται ειδικά στην 

του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

6. Ο αρµόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο µόνον όταν αναφαίνονται νέα

πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται επίκληση αυτών, τα οποία δικαιολογούν κατά την 

την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον µηνυόµενο ή αυτόν σε 

διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για παροχή εξηγήσεων.

Άρθρο 44. 

Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης. 

1. Σε περίπτωση πληµµελήµατος, αν η ποινή που πιθανολογείται ότι θα επιβληθεί στον υπαίτιο, αλλά 

οι άλλες συνέπειές της κατά τον ποινικό κώδικα, είναι µηδαµινές συγκριτικά µε την ποινή που 

επιβληθεί αµετάκλητα στο παρελθόν για άλλη πράξη και που τώρα την εκτίει, ο 

έγκριση του εισαγγελέα εφετών, έχει το δικαίωµα να αναβάλει για αόριστο 

αιτιολογηµένη διάταξή του. Αν όµως η ποινική δίωξη έχει αρχίσει, την 

 τη διατάσσει αµετάκλητα το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο 

2. Παρόµοια αναβολή ή αναστολή ποινικής δίωξης µπορεί να διαταχθεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις και

όταν ο κατηγορούµενος έχει ήδη παραπεµφθεί στο ακροατήριο για βαρύτερη πράξη

δίωξη για την ελαφρότερη πράξη είναι αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας γενικά ή 

εκτίµηση του χαρακτήρα του κατηγορουµένου. 

3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορεί αργότερα να διαταχθεί από τις ίδιες αρχές η ποινική 

ή η συνέχιση εκείνης που είχε ανασταλεί: 

α) αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε και έγινε αφορµή να διαταχθεί αναστολή για την άλλη 

έπαψε για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο και 

β) µετά την αµετάκλητη εκδίκαση της κατηγορίας που εκκρεµεί και έγινε α
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δίωξη διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών µε σχέδιο κλητηρίου 

εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την 

ακροατήριο µε απευθείας κλήση, υποβάλλει σχετική πρόταση στο 

δικαίωµα να διατάξει προηγουµένως προανάκριση για τη 

στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή 

ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και, 

υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους 

δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν συµφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει 

προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργηµα ή πληµµέληµα για το οποίο αυτή είναι 

υποχρεωτική, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις προσδιορίζοντας σαφώς τα 

Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 

2 ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή έκθεση αρµόδιας κατά τον νόµο για έλεγχο 

ειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να 

δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον 

αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο 

συµφωνεί, έχει δικαίωµα να παραγγείλει είτε τη συµπλήρωση προκαταρκτικής 

ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους 

προσδιορίζοντας σαφώς τα νοµικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης. 

5. Μήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται µε οποιονδήποτε τρόπο ανωνύµως ή µε ανύπαρκτο 

τίθεται αµέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και εφαρµόζονται αναλόγως 

υ µνηµονεύονται ειδικά στην 

του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 

6. Ο αρµόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο µόνον όταν αναφαίνονται νέα 

επίκληση αυτών, τα οποία δικαιολογούν κατά την 

την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον µηνυόµενο ή αυτόν σε 

διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για παροχή εξηγήσεων. 

1. Σε περίπτωση πληµµελήµατος, αν η ποινή που πιθανολογείται ότι θα επιβληθεί στον υπαίτιο, αλλά 

οι άλλες συνέπειές της κατά τον ποινικό κώδικα, είναι µηδαµινές συγκριτικά µε την ποινή που 

ξη και που τώρα την εκτίει, ο 

έγκριση του εισαγγελέα εφετών, έχει το δικαίωµα να αναβάλει για αόριστο 

αιτιολογηµένη διάταξή του. Αν όµως η ποινική δίωξη έχει αρχίσει, την 

άσσει αµετάκλητα το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο 

2. Παρόµοια αναβολή ή αναστολή ποινικής δίωξης µπορεί να διαταχθεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις και 

όταν ο κατηγορούµενος έχει ήδη παραπεµφθεί στο ακροατήριο για βαρύτερη πράξη, εκτός αν η 

δίωξη για την ελαφρότερη πράξη είναι αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας γενικά ή 

3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορεί αργότερα να διαταχθεί από τις ίδιες αρχές η ποινική 

α) αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε και έγινε αφορµή να διαταχθεί αναστολή για την άλλη 

β) µετά την αµετάκλητη εκδίκαση της κατηγορίας που εκκρεµεί και έγινε αφορµή να ανασταλεί η 
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1. Στις περιπτώσεις του εγκλήµατος της εκβίασης, που τελείται µε την απειλή ότι θα αποκαλυφθεί

αξιόποινη πράξη ή της απάτης, που αν την καταµήνυε ο παθών ήταν ενδεχόµενο να αποκαλυφθεί 

από την ανάκριση ενοχή του για άλλη συναφή µε την απάτη πράξη και να διωχθεί ποινικά, µπορεί ο 

εισαγγελέας, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, µε αιτιολογηµένη διάταξή του να απόσχει 

οριστικά από την ποινική δίωξη για την πράξη της οποίας η αποκάλυψη απ

ή για την οποία ήταν δυνατό να διωχθεί αυτός που εξαπατήθηκε, µε την προϋπόθεση ότι η δίωξή της, 

συγκρινόµενη µε τη βαρύτητα της εκβίασης ή της απάτης που επρόκειτο να διωχθούν, δεν είναι 

απαραίτητη για την προστασία του δηµοσίου συ

2. Στις περιπτώσεις πληµµελήµατος που απειλείται στον νόµο µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή

χρηµατική ποινή ή και τις δύο ποινές ή µε παροχή κοινωφελούς εργασίας, ο εισαγγελέας 

πληµµελειοδικών µπορεί µε αιτιολογηµένη διάταξή του, ύστερα από 

εφετών, να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη, αν κρίνει ότι δεν υφίσταται σοβαρό δηµόσιο 

συµφέρον για τη δίωξη και συντρέχουν ειδικές συνθήκες κατά την τέλεση της πράξης, όπως ιδίως 

συντρέχον πταίσµα του θύµατος,

συγκεκριµένες ιδιότητες στο πρόσωπο

αναπηρία ή όταν το τελευταίο προσπάθησε

3. Αν στις ως άνω περιπτώσεις έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη µε απευθείας κλήση στο ακροατήριο, 

το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και εφόσον συντρέξουν οι

προϋποθέσεις της παρ. 2, συναινεί δε και ο κατηγορούµενος, αν είναι παρών, να παύσει οριστικά τη

ποινική δίωξη. 

Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου.

1. Αν ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πληµµέληµα, ο εισαγγελέας µπορεί να

απόσχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης αν κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες 

τελέστηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκησή της δεν είναι αναγκαία 

για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση ακρόαση του ανηλίκου.

2. Στον ανήλικο µπορεί να επιβληθούν µε 

αναµορφωτικά µέτρα που προβλέπονται στις περ. α' έως και ια' του άρθρου 122 παρ. 1 ΠΚ. Με την 

ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσµία συµµόρφωσης. Για την έκδοση της διάταξης απαιτείται 

προηγούµενη έκθεση του αρµόδιου επιµελητή ανηλίκων. Αν ο ανήλικος συµµορφωθεί µε τα µέτρα 

και τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παρ. 3. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύµφωνα µε το 

άρθρο 43 παρ. 1. 

1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύµφωνα 

µε όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2, 3 και 4.

2. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν 

στηρίζεται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, 

την απορρίπτει µε διάταξή του, η οποία περιλαµβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον 

εγκαλούντα. 

3. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέ

ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την

κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση µε αιτιολογηµένη διάταξή του που επιδίδεται 

στον εγκαλούντα. 
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Άρθρο 45. 

Αποχή από την ποινική δίωξη. 

1. Στις περιπτώσεις του εγκλήµατος της εκβίασης, που τελείται µε την απειλή ότι θα αποκαλυφθεί

αξιόποινη πράξη ή της απάτης, που αν την καταµήνυε ο παθών ήταν ενδεχόµενο να αποκαλυφθεί 

ανάκριση ενοχή του για άλλη συναφή µε την απάτη πράξη και να διωχθεί ποινικά, µπορεί ο 

ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, µε αιτιολογηµένη διάταξή του να απόσχει 

ποινική δίωξη για την πράξη της οποίας η αποκάλυψη απειλήθηκε µε την εκβίαση 

δυνατό να διωχθεί αυτός που εξαπατήθηκε, µε την προϋπόθεση ότι η δίωξή της, 

βαρύτητα της εκβίασης ή της απάτης που επρόκειτο να διωχθούν, δεν είναι 

του δηµοσίου συµφέροντος. 

2. Στις περιπτώσεις πληµµελήµατος που απειλείται στον νόµο µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή

χρηµατική ποινή ή και τις δύο ποινές ή µε παροχή κοινωφελούς εργασίας, ο εισαγγελέας 

µπορεί µε αιτιολογηµένη διάταξή του, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα 

από την ποινική δίωξη, αν κρίνει ότι δεν υφίσταται σοβαρό δηµόσιο 

συντρέχουν ειδικές συνθήκες κατά την τέλεση της πράξης, όπως ιδίως 

συντρέχον πταίσµα του θύµατος, έλλειψη βούλησής του για δίωξη, µικρές συνέπειες της πράξης ή 

συγκεκριµένες ιδιότητες στο πρόσωπο που αποδίδεται αυτή, όπως για παράδειγµα ασθένεια, γήρας, 

αναπηρία ή όταν το τελευταίο προσπάθησε να αποκαταστήσει άµεσα τη συντελεσθείσα προσβολή.

σεις έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη µε απευθείας κλήση στο ακροατήριο, 

αρµόδιο δικαστήριο µπορεί, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και εφόσον συντρέξουν οι

προϋποθέσεις της παρ. 2, συναινεί δε και ο κατηγορούµενος, αν είναι παρών, να παύσει οριστικά τη

Άρθρο 46. 

Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου. 

1. Αν ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πληµµέληµα, ο εισαγγελέας µπορεί να

από την άσκηση της ποινικής δίωξης αν κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες 

πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκησή της δεν είναι αναγκαία 

ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Απαιτείται σε κάθε 

ανηλίκου. 

2. Στον ανήλικο µπορεί να επιβληθούν µε διάταξη του εισαγγελέα ένα ή περισσότερα από τα

αναµορφωτικά µέτρα που προβλέπονται στις περ. α' έως και ια' του άρθρου 122 παρ. 1 ΠΚ. Με την 

διάταξη ορίζεται και η προθεσµία συµµόρφωσης. Για την έκδοση της διάταξης απαιτείται 

ρµόδιου επιµελητή ανηλίκων. Αν ο ανήλικος συµµορφωθεί µε τα µέτρα 

που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

αντίθετη περίπτωση ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύµφωνα µε το 

Άρθρο 51. 

Έγκληση του παθόντος. 

1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύµφωνα 

όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2, 3 και 4. 

2. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν 

στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, 

µε διάταξή του, η οποία περιλαµβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον 

Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 

ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την

κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση µε αιτιολογηµένη διάταξή του που επιδίδεται 
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1. Στις περιπτώσεις του εγκλήµατος της εκβίασης, που τελείται µε την απειλή ότι θα αποκαλυφθεί 

αξιόποινη πράξη ή της απάτης, που αν την καταµήνυε ο παθών ήταν ενδεχόµενο να αποκαλυφθεί 

ανάκριση ενοχή του για άλλη συναφή µε την απάτη πράξη και να διωχθεί ποινικά, µπορεί ο 

ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, µε αιτιολογηµένη διάταξή του να απόσχει 

ειλήθηκε µε την εκβίαση 

δυνατό να διωχθεί αυτός που εξαπατήθηκε, µε την προϋπόθεση ότι η δίωξή της, 

βαρύτητα της εκβίασης ή της απάτης που επρόκειτο να διωχθούν, δεν είναι 

2. Στις περιπτώσεις πληµµελήµατος που απειλείται στον νόµο µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή 

χρηµατική ποινή ή και τις δύο ποινές ή µε παροχή κοινωφελούς εργασίας, ο εισαγγελέας 

έγκριση του εισαγγελέα 

από την ποινική δίωξη, αν κρίνει ότι δεν υφίσταται σοβαρό δηµόσιο 

συντρέχουν ειδικές συνθήκες κατά την τέλεση της πράξης, όπως ιδίως 

ς του για δίωξη, µικρές συνέπειες της πράξης ή 

που αποδίδεται αυτή, όπως για παράδειγµα ασθένεια, γήρας, 

να αποκαταστήσει άµεσα τη συντελεσθείσα προσβολή. 

σεις έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη µε απευθείας κλήση στο ακροατήριο, 

αρµόδιο δικαστήριο µπορεί, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και εφόσον συντρέξουν οι 

προϋποθέσεις της παρ. 2, συναινεί δε και ο κατηγορούµενος, αν είναι παρών, να παύσει οριστικά την 

1. Αν ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πληµµέληµα, ο εισαγγελέας µπορεί να 

από την άσκηση της ποινικής δίωξης αν κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες 

πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκησή της δεν είναι αναγκαία 

ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Απαιτείται σε κάθε 

διάταξη του εισαγγελέα ένα ή περισσότερα από τα 

αναµορφωτικά µέτρα που προβλέπονται στις περ. α' έως και ια' του άρθρου 122 παρ. 1 ΠΚ. Με την 

διάταξη ορίζεται και η προθεσµία συµµόρφωσης. Για την έκδοση της διάταξης απαιτείται 

ρµόδιου επιµελητή ανηλίκων. Αν ο ανήλικος συµµορφωθεί µε τα µέτρα 

που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

αντίθετη περίπτωση ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύµφωνα µε το 

1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύµφωνα 

2. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν 

στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, 

µε διάταξή του, η οποία περιλαµβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον 

ταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 

ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την 

κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση µε αιτιολογηµένη διάταξή του που επιδίδεται 
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4. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1 και 6, 44, 45, 47, 48, 49 και 50 εφαρµόζονται και ως προς 

την έγκληση. 

∆ικαίωµα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης.

1. Ο εγκαλών έχει δικαίωµα µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την 

εισαγγελέα πληµµελειοδικών σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του προηγούµενου άρθρου, να προσφύγει 

κατά αυτής στον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προσφυγή ασκείται µε τον τρόπο που προβλέπεται 

στο άρθρο 474. 

2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δηµοσίου ποσού διακοσίων 

πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραµµατέας. Σε 

περίπτωση που υποβλήθηκε µία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται

παράβολο. Το ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών 

και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών.

υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου οι δικαιούχοι νοµικής βοήθειας, όπως αυτοί

άρθρο 1 του ν. 3226/2004. 

3 Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 

ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο 

κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση µε αιτιολογηµένη διάταξή του που επιδίδεται 

στον εγκαλούντα. 

1. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζοντ

ποινική δίωξη γίνεται µόνο µε έγκληση του παθόντος.

2. Αφού υποβληθεί η έγκληση, η ποινική δίωξη προχωρεί όπως και στα εγκλήµατα που διώκονται

αυτεπαγγέλτως. Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική µε 

γίνει από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον 

πρώτο βαθµό. 

Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώµατος της έγκλησης.

1. Η παραίτηση από το δικαίωµα έγκλησης γίνεται από το

του που έχει ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συµβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε

οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο και συντάσσεται σχετική έκθεση.

2. Παραίτηση που γίνεται µε όρους ή προθεσµία δεν έχει έννοµα αποτελέσµατα. Ανάκληση 

παραίτησης δεν επιτρέπεται. 

Ανάκληση της έγκλησης. Έξοδα.

1. Ο εγκαλών µπορεί είτε ο ίδιος είτε µε ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση.

2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή 

πρέπει 

να γίνει, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση µπορεί επίσης να γίνει και στο

ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δηµοσιευτεί η απόφαση τ

δικαστηρίου, µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι

απαράδεκτη. 

3. Για την ανάκληση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των 

δικαστικών 

εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθ
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4. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1 και 6, 44, 45, 47, 48, 49 και 50 εφαρµόζονται και ως προς 

Άρθρο 52. 

∆ικαίωµα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης.

 

Ο εγκαλών έχει δικαίωµα µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την επίδοση της διάταξης του 

πληµµελειοδικών σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του προηγούµενου άρθρου, να προσφύγει 

αρµόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προσφυγή ασκείται µε τον τρόπο που προβλέπεται 

Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δηµοσίου ποσού διακοσίων 

(250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραµµατέας. Σε 

που υποβλήθηκε µία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται

του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών 

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η 

απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών. 

υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου οι δικαιούχοι νοµικής βοήθειας, όπως αυτοί

3 Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 

ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την

κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση µε αιτιολογηµένη διάταξή του που επιδίδεται 

Άρθρο 53. 

∆ίωξη µόνο µε έγκληση. 

1. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον ποινικό κώδικα ή σε άλλους νόµους, η

ποινική δίωξη γίνεται µόνο µε έγκληση του παθόντος. 

2. Αφού υποβληθεί η έγκληση, η ποινική δίωξη προχωρεί όπως και στα εγκλήµατα που διώκονται

αυτεπαγγέλτως. Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική µε την έγκληση δήλωση µπορεί να 

από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον 

Άρθρο 54. 

Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώµατος της έγκλησης.

1. Η παραίτηση από το δικαίωµα έγκλησης γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούµενο ή από αντιπρόσωπό 

που έχει ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συµβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε

οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο και συντάσσεται σχετική έκθεση. 

2. Παραίτηση που γίνεται µε όρους ή προθεσµία δεν έχει έννοµα αποτελέσµατα. Ανάκληση 

Άρθρο 55. 

Ανάκληση της έγκλησης. Έξοδα. 

1. Ο εγκαλών µπορεί είτε ο ίδιος είτε µε ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση.

υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή 

να γίνει, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση µπορεί επίσης να γίνει και στο

ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δηµοσιευτεί η απόφαση τ

δικαστηρίου, µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι

3. Για την ανάκληση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των 

εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντο. Αντίγραφο της έκθεσης που
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4. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1 και 6, 44, 45, 47, 48, 49 και 50 εφαρµόζονται και ως προς 

∆ικαίωµα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης. 

επίδοση της διάταξης του 

πληµµελειοδικών σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του προηγούµενου άρθρου, να προσφύγει 

αρµόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προσφυγή ασκείται µε τον τρόπο που προβλέπεται 

Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δηµοσίου ποσού διακοσίων 

(250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραµµατέας. Σε 

που υποβλήθηκε µία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται µόνο ένα 

του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών 

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η 

 Εξαιρούνται από την 

υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου οι δικαιούχοι νοµικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο 

3 Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 

εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την 

κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση µε αιτιολογηµένη διάταξή του που επιδίδεται 

αι ρητά στον ποινικό κώδικα ή σε άλλους νόµους, η 

2. Αφού υποβληθεί η έγκληση, η ποινική δίωξη προχωρεί όπως και στα εγκλήµατα που διώκονται 

την έγκληση δήλωση µπορεί να 

από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον 

Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώµατος της έγκλησης. 

ν ίδιο τον δικαιούµενο ή από αντιπρόσωπό 

που έχει ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συµβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε 

2. Παραίτηση που γίνεται µε όρους ή προθεσµία δεν έχει έννοµα αποτελέσµατα. Ανάκληση της 

1. Ο εγκαλών µπορεί είτε ο ίδιος είτε µε ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση. 

υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή 

να γίνει, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση µπορεί επίσης να γίνει και στο 

ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δηµοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθµιου 

δικαστηρίου, µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι 

3. Για την ανάκληση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των 

ε περίπτωση τον ανακαλούντο. Αντίγραφο της έκθεσης που 
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προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή των πρακτικών, µαζί µε την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων

στέλνεται για είσπραξη στον αρµόδιο ταµία.

Την ιδιότητα του κατηγορουµένου 

ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η 

αξιόποινη πράξη. 

∆ιάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουµένου.

Ο κατηγορούµενος διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου εκδοθεί αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή

αµετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση και την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του 

άρθρου 57 παρ. 2. 

∆ιορισµός και αριθµός συνηγόρων των διαδίκων.

1. Κάθε διάδικος δεν µπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συµπαρίσταται στην ποινική διαδικασία µε

περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.

2. Ο διορισµός συνηγόρου του υπόπτου, του κατηγορουµένου ή του παριστάµενου για την 

υποστήριξη της κατηγορίας γίνεται:

α) µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση εξέτασής του ως υπόπτου 

ή 

κατά την απολογία του κατηγορουµένου ή στην κατάθεσή του ως µάρτυρα ή

β) µε έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β' και γ' ή

γ) µε την έκθεση ή τη δήλωση άσκησης ενδίκου µέσου.

Ο διορισµός παρέχει στον συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί τον εντολέα του σε 

όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η 

πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισµένε

περιλαµβάνει την άσκηση ενδίκων µέσων, εφόσον αυτό µνηµονεύεται ρητά.

Παραίτηση από το δικαίωµα διορισµού δικηγόρου.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαιτούν την υποχρεωτική παράσταση 

ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα να παραιτηθούν από τον διορισµό συνηγόρου, αφού 

προηγουµένως λάβουν προφορικά ή εγγράφως σαφή και επαρκή ενηµέρωση σε απλή και κατανοητή 

γλώσσα σχετικά µε το περιεχόµενο του συγκεκριµένου δικαιώµατος κ

της παραίτησης από αυτό. 

Η παραίτηση γίνεται κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και πρέπει να είναι προϊόν 

ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να µην περιέχει όρο ή αίρεση. Ο ύποπτος ή ο 

κατηγορούµενος µπορεί να ανακαλέσει την παραίτηση µεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

ποινικής διαδικασίας. 

∆ικαίωµα παροχής δωρεάν νοµικής βοήθειας.

Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα δωρεάν νοµικής βοήθειας, το οποίο περιλαµβάνει 

παροχή νοµικών συµβουλών και

σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις.

Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι.

1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται µε συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, µε εξαίρεση 

την εξέταση των µαρτύρων και των κατηγορουµένων, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση της 
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προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή των πρακτικών, µαζί µε την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων

στέλνεται για είσπραξη στον αρµόδιο ταµία. 

Άρθρο 72. 

Ιδιότητα κατηγορουµένου. 

Την ιδιότητα του κατηγορουµένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε 

την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η 

Άρθρο 73. 

∆ιάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουµένου.

διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου εκδοθεί αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή

αµετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση και την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του 

Άρθρο 89. 

∆ιορισµός και αριθµός συνηγόρων των διαδίκων. 

ν µπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συµπαρίσταται στην ποινική διαδικασία µε

περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.

2. Ο διορισµός συνηγόρου του υπόπτου, του κατηγορουµένου ή του παριστάµενου για την 

ίας γίνεται: 

α) µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση εξέτασής του ως υπόπτου 

κατά την απολογία του κατηγορουµένου ή στην κατάθεσή του ως µάρτυρα ή 

β) µε έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β' και γ' ή

γ) µε την έκθεση ή τη δήλωση άσκησης ενδίκου µέσου. 

Ο διορισµός παρέχει στον συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί τον εντολέα του σε 

διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η 

παρέχεται για ορισµένες µόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα 

άσκηση ενδίκων µέσων, εφόσον αυτό µνηµονεύεται ρητά. 

 

Άρθρο 90. 

Παραίτηση από το δικαίωµα διορισµού δικηγόρου. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαιτούν την υποχρεωτική παράσταση 

κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα να παραιτηθούν από τον διορισµό συνηγόρου, αφού 

λάβουν προφορικά ή εγγράφως σαφή και επαρκή ενηµέρωση σε απλή και κατανοητή 

το περιεχόµενο του συγκεκριµένου δικαιώµατος και τις ενδεχόµενες συνέπειες 

Η παραίτηση γίνεται κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και πρέπει να είναι προϊόν 

ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να µην περιέχει όρο ή αίρεση. Ο ύποπτος ή ο 

καλέσει την παραίτηση µεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

Άρθρο 91. 

∆ικαίωµα παροχής δωρεάν νοµικής βοήθειας. 

Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα δωρεάν νοµικής βοήθειας, το οποίο περιλαµβάνει 

νοµικών συµβουλών και νοµική αρωγή και εκπροσώπησή τους ενώπιον του δικαστηρίου, 

όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις. 

Άρθρο 92. 

Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι. 

1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται µε συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, µε εξαίρεση 

εξέταση των µαρτύρων και των κατηγορουµένων, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση της 
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προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή των πρακτικών, µαζί µε την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων 

την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε 

την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η 

∆ιάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουµένου. 

διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου εκδοθεί αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή 

αµετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση και την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του 

 

ν µπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συµπαρίσταται στην ποινική διαδικασία µε 

περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο. 

2. Ο διορισµός συνηγόρου του υπόπτου, του κατηγορουµένου ή του παριστάµενου για την 

α) µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση εξέτασής του ως υπόπτου 

β) µε έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β' και γ' ή 

Ο διορισµός παρέχει στον συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί τον εντολέα του σε 

διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η 

ς µόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαιτούν την υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου, ο ύποπτος 

κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα να παραιτηθούν από τον διορισµό συνηγόρου, αφού 

λάβουν προφορικά ή εγγράφως σαφή και επαρκή ενηµέρωση σε απλή και κατανοητή 

αι τις ενδεχόµενες συνέπειες 

Η παραίτηση γίνεται κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και πρέπει να είναι προϊόν της 

ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να µην περιέχει όρο ή αίρεση. Ο ύποπτος ή ο 

καλέσει την παραίτηση µεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα δωρεάν νοµικής βοήθειας, το οποίο περιλαµβάνει 

νοµική αρωγή και εκπροσώπησή τους ενώπιον του δικαστηρίου, 

1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται µε συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, µε εξαίρεση 

εξέταση των µαρτύρων και των κατηγορουµένων, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση της 
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παρ. 2 του άρθρου 220. Γι' αυτό το σκοπό καλούνται έγκαιρα οι διάδικοι να παρευρεθούν οι ίδιοι ή 

να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.

2. Αν ο κατηγορούµενος κρατείται, θα πρέπει να προσαχθεί, εκτός αν η προσαγωγή του δηµιουργεί

δυσχέρειες, οπότε αντιπροσωπεύεται από τον συνήγορό του.

Αν η παρουσία των διαδίκων δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατή, η πράξη µπορεί να αναβληθεί 

για άλλο χρόνο, αν δεν βλάπτεται η ανάκριση.

 

Οι διάδικοι που παρίστανται και οι συνήγοροί τους δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και να

υποβάλλουν παρατηρήσεις, που καταχωρίζονται µε αίτησή τους στην έκθεση.

1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται αµέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα

δικαιώµατα: 

α) το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο,

β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νοµικών συµβουλών,

γ) το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε την κατηγορία,

δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης και

ε) το δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης.

2. Η ενηµέρωση σύµφωνα µε την παρ. 1 παρέχεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή

εγγράφως, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών 

ευάλωτα πρόσωπα. Αντικείµενο της ενηµέρωσης οφείλει να αποτελεί και η αναφορά των συνεπειών

παραίτησης από την άσκηση των δικαιωµάτων. Για την ενηµέρωση και την απάντηση του υπόπτου ή 

του κατηγορουµένου συντάσσεται έκθεση, η οποία και υπογράφεται.

Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωµάτων.

1. Στον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο, ο οποίος συλλαµβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αµέσως

έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώµατά του και του επιτρέπεται να το 

κατοχή του καθ' όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει 

πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα δικαιώµατα:

α) το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο,

β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νοµικών συµ

γ) το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε την κατηγορία,

δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης,

ε) το δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης,

στ) το δικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας,

ζ) το δικαίωµα ενηµέρωσης των προξενικών αρχών και εν

η) το δικαίωµα σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη,

θ) τον ανώτατο αριθµό ωρών ή ηµερών κατά τις οποίες ο κατηγορούµενος δύναται να στερηθεί 

ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και

ι) πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες προσβολής του νόµιµου χαρακτήρα της σύλληψης ή της

κράτησης. 

2. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιµο 

στην κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται για τα δικα
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άρθρου 220. Γι' αυτό το σκοπό καλούνται έγκαιρα οι διάδικοι να παρευρεθούν οι ίδιοι ή 

εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους. 

είται, θα πρέπει να προσαχθεί, εκτός αν η προσαγωγή του δηµιουργεί

δυσχέρειες, οπότε αντιπροσωπεύεται από τον συνήγορό του. 

Άρθρο 93. 

Αδυναµία παράστασης. 

Αν η παρουσία των διαδίκων δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατή, η πράξη µπορεί να αναβληθεί 

άλλο χρόνο, αν δεν βλάπτεται η ανάκριση. 

Άρθρο 94. 

Ερωτήσεις και παρατηρήσεις. 

Οι διάδικοι που παρίστανται και οι συνήγοροί τους δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και να

υποβάλλουν παρατηρήσεις, που καταχωρίζονται µε αίτησή τους στην έκθεση. 

 

Άρθρο 95. 

∆ικαίωµα σε ενηµέρωση. 

1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται αµέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα

α) το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο, 

β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νοµικών συµβουλών, 

ς σχετικά µε την κατηγορία, 

δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης και 

ε) το δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης. 

2. Η ενηµέρωση σύµφωνα µε την παρ. 1 παρέχεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή

εγγράφως, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών αναγκών των υπόπτων ή κατηγορουµένων που είναι

ευάλωτα πρόσωπα. Αντικείµενο της ενηµέρωσης οφείλει να αποτελεί και η αναφορά των συνεπειών

παραίτησης από την άσκηση των δικαιωµάτων. Για την ενηµέρωση και την απάντηση του υπόπτου ή 

σεται έκθεση, η οποία και υπογράφεται. 

Άρθρο 96. 

Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωµάτων. 

1. Στον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο, ο οποίος συλλαµβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αµέσως

στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώµατά του και του επιτρέπεται να το 

όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει 

µε τα ακόλουθα δικαιώµατα: 

α) το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο, 

β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νοµικών συµβουλών, 

γ) το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε την κατηγορία, 

δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης, 

ε) το δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης, 

στ) το δικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, 

ζ) το δικαίωµα ενηµέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου της επιλογής του,

η) το δικαίωµα σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, 

θ) τον ανώτατο αριθµό ωρών ή ηµερών κατά τις οποίες ο κατηγορούµενος δύναται να στερηθεί 

ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και 

χετικά µε τις δυνατότητες προσβολής του νόµιµου χαρακτήρα της σύλληψης ή της

2. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιµο 

κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται για τα δικα
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άρθρου 220. Γι' αυτό το σκοπό καλούνται έγκαιρα οι διάδικοι να παρευρεθούν οι ίδιοι ή 

είται, θα πρέπει να προσαχθεί, εκτός αν η προσαγωγή του δηµιουργεί 

Αν η παρουσία των διαδίκων δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατή, η πράξη µπορεί να αναβληθεί 

Οι διάδικοι που παρίστανται και οι συνήγοροί τους δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και να 

 

1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται αµέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα 

2. Η ενηµέρωση σύµφωνα µε την παρ. 1 παρέχεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή 

αναγκών των υπόπτων ή κατηγορουµένων που είναι 

ευάλωτα πρόσωπα. Αντικείµενο της ενηµέρωσης οφείλει να αποτελεί και η αναφορά των συνεπειών 

παραίτησης από την άσκηση των δικαιωµάτων. Για την ενηµέρωση και την απάντηση του υπόπτου ή 

1. Στον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο, ο οποίος συλλαµβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αµέσως 

στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώµατά του και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην 

όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει 

ός επιπλέον προσώπου της επιλογής του, 

θ) τον ανώτατο αριθµό ωρών ή ηµερών κατά τις οποίες ο κατηγορούµενος δύναται να στερηθεί της 

χετικά µε τις δυνατότητες προσβολής του νόµιµου χαρακτήρα της σύλληψης ή της 

2. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιµο 

κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται για τα δικαιώµατά του 
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προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος κατανοεί.

∆ικαίωµα ενηµέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουµένου 

1. Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει να ενηµερωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

για τη στέρηση της ελευθερίας του ένα τουλάχιστον πρόσωπο της επιλογής του. Αν ο 

κατηγορούµενος είναι ανήλικος ενηµερώνεται ο

στο συµφέρον του ανηλίκου, οπότε ενηµερώνεται κάποιο άλλο ενδεδειγµένο ενήλικο πρόσωπο ή η 

αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί άµεσος κίνδυνος εί

τη σωµατική ακεραιότητα κάποιου προσώπου είτε για την αποδεικτική διερεύνηση του εγκλήµατος, 

οι αρµόδιες αρχές µπορούν να µην επιτρέπουν προσωρινά την ενηµέρωση τρίτου προσώπου για τη 

στέρηση της ελευθερίας του κατηγορουµένου

πρόσωπο, που έχει υποδειχθεί από τον κατηγορούµενο, µπορεί να ενηµερωθεί σχετικά. Αν ο 

κατηγορούµενος είναι ανήλικος, η αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή ενηµερώνεται 

στην περίπτωση αυτή. 

3. Ο κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα να ζητήσει 

να ενηµερωθούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι προξενικές αρχές του κράτους του οποίου 

είναι υπήκοος. 

∆ικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα κατά τη 

1. Ο κατηγορούµενος που στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα επικοινωνίας, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε ένα τουλάχιστον τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο ίδιος. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτρα

άρθρου, οι αρµόδιες αρχές µπορούν

δικαιώµατος. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται

επικοινωνήσει µε ένα άλλο πρόσωπο που 

2. Ο κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα να 

επικοινωνεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε τις προξενικές αρχές του κράτους του οποίου 

είναι υπήκοος. Έχει επίσης δικαίωµα επίσκεψης από τις π

και αλληλογραφίας µαζί τους και δικαίωµα να κανονίζεται η νοµική του εκπροσώπηση από αυτές, 

εφόσον οι εν λόγω αρχές δεν έχουν αντίρρηση.

∆ικαίωµα παράστασης του κατηγορουµένου µε συνήγορο.

1. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα στην απολογία του, ακόµη και σ' αυτήν που γίνεται σε

αντιπαράσταση µε µάρτυρες ή άλλους κατηγορουµένους, να παρίσταται µε συνήγορο. Γι' αυτό το 

σκοπό καλείται εικοσιτέσσερις ώρες πριν από κάθε ανακριτική ενέργεια.

2. Επιτρέπεται σύντµηση της προθεσµίας αυτής, αν από την αναβολή δηµιουργείται κίνδυνος που η

ύπαρξή του βεβαιώνεται ειδικά µε έκθεση του ανακριτή ή του ανακριτικού υπαλλήλου.

3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον κατηγορούµενο γι

κακούργηµα, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά και ανέκκλητα ότι παραιτείται από το δικαίωµά 

του αυτό. Την ίδια υποχρέωση έχει και στα πληµµελήµατα, αν το ζητήσει ρητά ο κατηγορούµενος.

4. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του κα

συνήγορό του. Η επικοινωνία αυτή είναι απολύτως απόρρητη.

∆ικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης.
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γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς 

καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος κατανοεί.

Άρθρο 97. 

∆ικαίωµα ενηµέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουµένου σε περίπτωση στέρησης

της ελευθερίας. 

1. Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει να ενηµερωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

τη στέρηση της ελευθερίας του ένα τουλάχιστον πρόσωπο της επιλογής του. Αν ο 

ανήλικος ενηµερώνεται ο ασκών τη γονική µέριµνα, εκτός αν αυτό αντιβαίνει 

ανηλίκου, οπότε ενηµερώνεται κάποιο άλλο ενδεδειγµένο ενήλικο πρόσωπο ή η 

προστασία των ανηλίκων αρχή. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί άµεσος κίνδυνος είτε για τη ζωή, την ελευθερία ή

σωµατική ακεραιότητα κάποιου προσώπου είτε για την αποδεικτική διερεύνηση του εγκλήµατος, 

αρµόδιες αρχές µπορούν να µην επιτρέπουν προσωρινά την ενηµέρωση τρίτου προσώπου για τη 

της ελευθερίας του κατηγορουµένου. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν ένα άλλο τρίτο 

έχει υποδειχθεί από τον κατηγορούµενο, µπορεί να ενηµερωθεί σχετικά. Αν ο 

ανήλικος, η αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή ενηµερώνεται 

κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα να ζητήσει 

ενηµερωθούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι προξενικές αρχές του κράτους του οποίου 

Άρθρο 98. 

∆ικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας.

1. Ο κατηγορούµενος που στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα επικοινωνίας, χωρίς 

καθυστέρηση, µε ένα τουλάχιστον τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο ίδιος. Σε 

και για να αποτραπεί ο άµεσος κίνδυνος της παρ. 2 του προηγούµενου 

άρθρου, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να περιορίζουν ή να αναβάλλουν την άσκηση του ανωτέρω 

δικαιώµατος. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται πρώτα αν ο κατηγορούµενος µπορεί να 

επικοινωνήσει µε ένα άλλο πρόσωπο που αυτός υποδεικνύει. 

2. Ο κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα να 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε τις προξενικές αρχές του κράτους του οποίου 

επίσης δικαίωµα επίσκεψης από τις προξενικές του αρχές, δικαίωµα συνοµιλίας 

τους και δικαίωµα να κανονίζεται η νοµική του εκπροσώπηση από αυτές, 

έχουν αντίρρηση. 

Άρθρο 99. 

∆ικαίωµα παράστασης του κατηγορουµένου µε συνήγορο.

κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα στην απολογία του, ακόµη και σ' αυτήν που γίνεται σε

αντιπαράσταση µε µάρτυρες ή άλλους κατηγορουµένους, να παρίσταται µε συνήγορο. Γι' αυτό το 

καλείται εικοσιτέσσερις ώρες πριν από κάθε ανακριτική ενέργεια. 

εται σύντµηση της προθεσµίας αυτής, αν από την αναβολή δηµιουργείται κίνδυνος που η

ύπαρξή του βεβαιώνεται ειδικά µε έκθεση του ανακριτή ή του ανακριτικού υπαλλήλου.

Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον κατηγορούµενο γι

κακούργηµα, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά και ανέκκλητα ότι παραιτείται από το δικαίωµά 

αυτό. Την ίδια υποχρέωση έχει και στα πληµµελήµατα, αν το ζητήσει ρητά ο κατηγορούµενος.

4. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του κα

του. Η επικοινωνία αυτή είναι απολύτως απόρρητη. 

Άρθρο 100 
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γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς 

καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος κατανοεί. 

σε περίπτωση στέρησης 

1. Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει να ενηµερωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

τη στέρηση της ελευθερίας του ένα τουλάχιστον πρόσωπο της επιλογής του. Αν ο 

ασκών τη γονική µέριµνα, εκτός αν αυτό αντιβαίνει 

ανηλίκου, οπότε ενηµερώνεται κάποιο άλλο ενδεδειγµένο ενήλικο πρόσωπο ή η 

τε για τη ζωή, την ελευθερία ή 

σωµατική ακεραιότητα κάποιου προσώπου είτε για την αποδεικτική διερεύνηση του εγκλήµατος, 

αρµόδιες αρχές µπορούν να µην επιτρέπουν προσωρινά την ενηµέρωση τρίτου προσώπου για τη 

. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν ένα άλλο τρίτο 

έχει υποδειχθεί από τον κατηγορούµενο, µπορεί να ενηµερωθεί σχετικά. Αν ο 

ανήλικος, η αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή ενηµερώνεται 

κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα να ζητήσει 

ενηµερωθούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι προξενικές αρχές του κράτους του οποίου 

διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας. 

1. Ο κατηγορούµενος που στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα επικοινωνίας, χωρίς 

καθυστέρηση, µε ένα τουλάχιστον τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο ίδιος. Σε 

πεί ο άµεσος κίνδυνος της παρ. 2 του προηγούµενου 

να περιορίζουν ή να αναβάλλουν την άσκηση του ανωτέρω 

πρώτα αν ο κατηγορούµενος µπορεί να 

2. Ο κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα να 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε τις προξενικές αρχές του κράτους του οποίου 

ροξενικές του αρχές, δικαίωµα συνοµιλίας 

τους και δικαίωµα να κανονίζεται η νοµική του εκπροσώπηση από αυτές, 

∆ικαίωµα παράστασης του κατηγορουµένου µε συνήγορο. 

κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα στην απολογία του, ακόµη και σ' αυτήν που γίνεται σε 

αντιπαράσταση µε µάρτυρες ή άλλους κατηγορουµένους, να παρίσταται µε συνήγορο. Γι' αυτό το 

εται σύντµηση της προθεσµίας αυτής, αν από την αναβολή δηµιουργείται κίνδυνος που η 

ύπαρξή του βεβαιώνεται ειδικά µε έκθεση του ανακριτή ή του ανακριτικού υπαλλήλου. 

Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον κατηγορούµενο για 

κακούργηµα, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά και ανέκκλητα ότι παραιτείται από το δικαίωµά 

αυτό. Την ίδια υποχρέωση έχει και στα πληµµελήµατα, αν το ζητήσει ρητά ο κατηγορούµενος. 

4. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του κατηγορουµένου µε τον 

∆ικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης. 
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1. Ο ανακριτής, µόλις µετά την κλήτευσή του εµφανισθεί ή οδηγηθεί σε αυτόν ο κατηγο

να απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόµενο του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της 

ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούµενο να µελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το 

κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κ

δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης.

2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώµατα ο κατηγορούµενος, όταν κληθεί 

ξανά σε συµπληρωµατική απολογία. Πάντως µετά το τ

δικογραφία στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1), καλείται πάντοτε ο κατηγορούµενος να µελετήσει 

όλη τη δικογραφία. Αν όµως η ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από µήνα µετά την πρώτη ή 

κάθε µεταγενέστερη απολογία, δικαιούται ο κατηγορούµενος να ασκεί τα δικαιώµατά του µια φορά 

το µήνα, και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολογία του 

κατηγορουµένου. 

∆ικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης.

Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος, που δεν οµιλ

το δικαίωµα σε διερµηνεία καθώς και σε γραπτή µετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων της 

διαδικασίας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 233 και 237.

∆ικαίωµα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων.

Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητά µε αυτοτελή αιτιολογηµένη αίτησή του στον ανακριτή τη

διεξαγωγή αποδείξεων προς αντίκρουση της κατηγορίας.

1. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει προθεσµία τουλάχιστον σαρ

δεν έχει υποχρέωση να απολογηθεί πριν περάσει η προθεσµία.

2. Ο ανακριτής µπορεί να παρατείνει την προθεσµία ύστερα από αίτηση του κατηγορουµένου.

∆ικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίηση.

1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης.

2. Η άσκηση του δικαιώµατος µη αυτοενοχοποίησης δεν εµποδίζει τη νόµιµη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων, που υπάρχουν ανεξάρτητα από τη βούληση των υπόπτων και των 

κατηγορουµένων. 

3. Η άσκηση του δικαιώµατος σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος 

των υπόπτων και των κατηγορουµένων.

∆ικαιώµατα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση.

1. Όταν ενεργείται προανάκριση σύµφωνα µε το άρθρο 245 παρ. 2, η εξ

στις διατάξεις των άρθρων 273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώµατα που 

αναφέρονται στα άρθρα 95, 96, 97, 98, 100, 101 και 104.

2. Ο εξεταζόµενος έχει το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο χωρίς αδικαιολόγητη 

σε κάθε περίπτωση προτού εξεταστεί από την αστυνοµία ή άλλη αρχή επιβολής του νόµου ή 

δικαστική αρχή. Η διάταξη του άρθρου 99 παρ. 4 εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση.

3. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου εξέταση είναι άκυρη και δεν λ

άλλα εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 244.

∆ικαιώµατα του κατηγορουµένου στην προανάκριση.

Όταν ενεργείται προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 1, ο κατηγορούµενος µπορεί να ασκήσει τα

δικαιώµατα των άρθρων 89 έως 104 µε εξ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

1. Ο ανακριτής, µόλις µετά την κλήτευσή του εµφανισθεί ή οδηγηθεί σε αυτόν ο κατηγο

απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόµενο του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της 

Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούµενο να µελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το 

τα έγγραφα της ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουµένου και µε 

αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης.

2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώµατα ο κατηγορούµενος, όταν κληθεί 

συµπληρωµατική απολογία. Πάντως µετά το τέλος της ανάκρισης και προτού διαβιβαστεί η 

στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1), καλείται πάντοτε ο κατηγορούµενος να µελετήσει 

δικογραφία. Αν όµως η ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από µήνα µετά την πρώτη ή 

δικαιούται ο κατηγορούµενος να ασκεί τα δικαιώµατά του µια φορά 

και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολογία του 

Άρθρο 101. 

∆ικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης. 

Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος, που δεν οµιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, έχει 

δικαίωµα σε διερµηνεία καθώς και σε γραπτή µετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων της 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 233 και 237. 

Άρθρο 102. 

∆ικαίωµα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων. 

κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητά µε αυτοτελή αιτιολογηµένη αίτησή του στον ανακριτή τη

διεξαγωγή αποδείξεων προς αντίκρουση της κατηγορίας. 

Άρθρο 103. 

Προθεσµία για την απολογία. 

1. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει προθεσµία τουλάχιστον σαρ

έχει υποχρέωση να απολογηθεί πριν περάσει η προθεσµία. 

2. Ο ανακριτής µπορεί να παρατείνει την προθεσµία ύστερα από αίτηση του κατηγορουµένου.

Άρθρο 104. 

∆ικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίηση. 

1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης.

2. Η άσκηση του δικαιώµατος µη αυτοενοχοποίησης δεν εµποδίζει τη νόµιµη συγκέντρωση 

στοιχείων, που υπάρχουν ανεξάρτητα από τη βούληση των υπόπτων και των 

3. Η άσκηση του δικαιώµατος σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος 

υπόπτων και των κατηγορουµένων. 

Άρθρο 105. 

∆ικαιώµατα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση. 

Όταν ενεργείται προανάκριση σύµφωνα µε το άρθρο 245 παρ. 2, η εξέταση γίνεται όπως ορίζεται

στις διατάξεις των άρθρων 273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώµατα που 

στα άρθρα 95, 96, 97, 98, 100, 101 και 104. 

2. Ο εξεταζόµενος έχει το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο χωρίς αδικαιολόγητη 

κάθε περίπτωση προτού εξεταστεί από την αστυνοµία ή άλλη αρχή επιβολής του νόµου ή 

Η διάταξη του άρθρου 99 παρ. 4 εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση.

3. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου εξέταση είναι άκυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Κατά τα

άλλα εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 244. 

Άρθρο 106. 

∆ικαιώµατα του κατηγορουµένου στην προανάκριση.

Όταν ενεργείται προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 1, ο κατηγορούµενος µπορεί να ασκήσει τα

δικαιώµατα των άρθρων 89 έως 104 µε εξαίρεση το δικαίωµα του άρθρου 99 παρ. 3, µπορεί δε να
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1. Ο ανακριτής, µόλις µετά την κλήτευσή του εµφανισθεί ή οδηγηθεί σε αυτόν ο κατηγορούµενος για 

απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόµενο του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της 

Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούµενο να µελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το 

ατηγορουµένου και µε 

αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης. 

2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώµατα ο κατηγορούµενος, όταν κληθεί 

έλος της ανάκρισης και προτού διαβιβαστεί η 

στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1), καλείται πάντοτε ο κατηγορούµενος να µελετήσει 

δικογραφία. Αν όµως η ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από µήνα µετά την πρώτη ή 

δικαιούται ο κατηγορούµενος να ασκεί τα δικαιώµατά του µια φορά 

και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολογία του 

εί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, έχει 

δικαίωµα σε διερµηνεία καθώς και σε γραπτή µετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων της 

κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητά µε αυτοτελή αιτιολογηµένη αίτησή του στον ανακριτή τη 

1. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει προθεσµία τουλάχιστον σαράντα οκτώ ωρών και 

2. Ο ανακριτής µπορεί να παρατείνει την προθεσµία ύστερα από αίτηση του κατηγορουµένου. 

1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης. 

2. Η άσκηση του δικαιώµατος µη αυτοενοχοποίησης δεν εµποδίζει τη νόµιµη συγκέντρωση 

στοιχείων, που υπάρχουν ανεξάρτητα από τη βούληση των υπόπτων και των 

3. Η άσκηση του δικαιώµατος σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος 

έταση γίνεται όπως ορίζεται 

στις διατάξεις των άρθρων 273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώµατα που 

2. Ο εξεταζόµενος έχει το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 

κάθε περίπτωση προτού εξεταστεί από την αστυνοµία ή άλλη αρχή επιβολής του νόµου ή 

Η διάταξη του άρθρου 99 παρ. 4 εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση. 

αµβάνεται υπόψη. Κατά τα 

∆ικαιώµατα του κατηγορουµένου στην προανάκριση. 

Όταν ενεργείται προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 1, ο κατηγορούµενος µπορεί να ασκήσει τα 

αίρεση το δικαίωµα του άρθρου 99 παρ. 3, µπορεί δε να 
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υποβάλλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούµενος από συνήγορο που διορίζεται σύµφωνα µε 

το άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του κατά την κρίση 

εκείνου που διενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούµενος εκπροσωπούµενος διά του συνηγόρου 

του υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας του, εφαρµοζοµένων αναλόγως των παρ. 1 και 

4 του άρθρου 156. 

∆ικαιώµατα του παρισταµένου για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 

92 και 100. Το δικαίωµα του άρθρου 100 µπορεί να το ασκήσει από την στιγµή που ο ύποπτος θα 

κληθεί σε παροχή εξηγήσεων ή ο κατηγορούµενος θα κληθεί σε απολογία ή θα

ένταλµα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής.

∆ικαιώµατα ανήλικου θύµατος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.

Ο ανήλικος θύµα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 337 παρ.3, 338, 

339, 342, 343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 ΠΚ, καθώς και στο άρθρο 29 παρ. 5 και 6 και 

άρθρο 30 του ν. 4251 /2014 έχει τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τα άρθρα 92 και 100 και αν 

ακόµη δεν παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Επίσης, έχει το δικαίωµα ε

από τον αρµόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών για την προσωρινή ή οριστική απόλυση του υπαιτίου, 

καθώς και για τις άδειες εξόδου από το κατάστηµα κράτησης.

Έκθεση ονοµάζεται το έγγραφο που συντάσσει δηµόσιος υπάλληλος ο οποίος 

καθήκοντα στην ποινική διαδικασία για να βεβαιώσει πράξεις που έκανε ο ίδιος ή άλλος αρµόδιος 

δηµόσιος υπάλληλος, µε τον οποίο συµπράττει ή δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε 

αυτούς. 

Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση

Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται στον τόπο όπου γίνεται η πράξη ή η δήλωση που βεβαιώνεται σε

αυτήν και κατά τον χρόνο της ενέργειας ή, αν αυτό είναι αδύνατο, αµέσως µετά.

Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, όταν ο νόµος δεν ορί

γραµµατέας ή ανακριτικός υπάλληλος και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, παρίστανται δύο µάρτυρες.

Οι µάρτυρες πρέπει να µην είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, να µην έχουν συµφέρον από την

έκβαση της υπόθεσης, να µην είναι 

δηµόσιο υπάλληλο που συντάσσει την έκθεση ή τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο ή τον

παριστάµενο για την υποστήριξη της κατηγορίας και να µην είναι προφανώς µεθυσµένοι ή 

διανοητικά άρρωστοι. 

Η έκθεση που γράφεται από τον δικαστικό γραµµατέα αν αυτός είναι παρών, πρέπει να αναφέρει τον 

τόπο και την ηµεροµηνία και, αν είναι δυνατόν, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η 

σύνταξή της, τα ονοµατεπώνυµα και τ

γνωστούς λόγους για τους οποίους δεν παρευρέθηκαν τα πρόσωπα που έπρεπε. Επίσης πρέπει να 

περιέχει ακριβή περιγραφή των πράξεων που πιστοποιούνται µε την έκθεση ή των δηλώσεων τρίτων 

που έγιναν σε αυτόν που συντάσσει την έκθεση, και να αναφέρει αν οι δηλώσεις αυτές υπήρξαν 

αυθόρµητες ή προκλήθηκαν µε ερωτήσεις του υπαλλήλου. Η έκθεση διαβάζεται µπροστά σε όσους 

κατά το προηγούµενο άρθρο συνέπραξαν και υπογράφεται από αυτούς, καθώς και από τους 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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υποβάλλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούµενος από συνήγορο που διορίζεται σύµφωνα µε 

άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του κατά την κρίση 

την προανάκριση. Ο κατηγορούµενος εκπροσωπούµενος διά του συνηγόρου 

να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας του, εφαρµοζοµένων αναλόγως των παρ. 1 και 

Άρθρο 107. 

∆ικαιώµατα του παρισταµένου για την υποστήριξη της κατηγορίας.

παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 

και 100. Το δικαίωµα του άρθρου 100 µπορεί να το ασκήσει από την στιγµή που ο ύποπτος θα 

παροχή εξηγήσεων ή ο κατηγορούµενος θα κληθεί σε απολογία ή θα

σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής. 

Άρθρο 108. 

∆ικαιώµατα ανήλικου θύµατος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.

Ο ανήλικος θύµα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 337 παρ.3, 338, 

45, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 ΠΚ, καθώς και στο άρθρο 29 παρ. 5 και 6 και 

του ν. 4251 /2014 έχει τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τα άρθρα 92 και 100 και αν 

παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Επίσης, έχει το δικαίωµα ε

εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών για την προσωρινή ή οριστική απόλυση του υπαιτίου, 

άδειες εξόδου από το κατάστηµα κράτησης. 

Άρθρο 148. 

Ορισµός. 

Έκθεση ονοµάζεται το έγγραφο που συντάσσει δηµόσιος υπάλληλος ο οποίος 

στην ποινική διαδικασία για να βεβαιώσει πράξεις που έκανε ο ίδιος ή άλλος αρµόδιος 

υπάλληλος, µε τον οποίο συµπράττει ή δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε 

Άρθρο 149. 

Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση. 

Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται στον τόπο όπου γίνεται η πράξη ή η δήλωση που βεβαιώνεται σε

και κατά τον χρόνο της ενέργειας ή, αν αυτό είναι αδύνατο, αµέσως µετά.

Άρθρο 150 

Πρόσωπα που συµπράττουν. 

Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, όταν ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, παρίσταται δικαστικός 

ή ανακριτικός υπάλληλος και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, παρίστανται δύο µάρτυρες.

Οι µάρτυρες πρέπει να µην είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, να µην έχουν συµφέρον από την

έκβαση της υπόθεσης, να µην είναι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως τον τρίτο βαθµό µε τον

δηµόσιο υπάλληλο που συντάσσει την έκθεση ή τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο ή τον

την υποστήριξη της κατηγορίας και να µην είναι προφανώς µεθυσµένοι ή 

Άρθρο 151. 

Το περιεχόµενο της έκθεσης. 

Η έκθεση που γράφεται από τον δικαστικό γραµµατέα αν αυτός είναι παρών, πρέπει να αναφέρει τον 

και την ηµεροµηνία και, αν είναι δυνατόν, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η 

τα ονοµατεπώνυµα και την κατοικία των προσώπων που παρευρέθηκαν και τους τυχόν 

για τους οποίους δεν παρευρέθηκαν τα πρόσωπα που έπρεπε. Επίσης πρέπει να 

των πράξεων που πιστοποιούνται µε την έκθεση ή των δηλώσεων τρίτων 

συντάσσει την έκθεση, και να αναφέρει αν οι δηλώσεις αυτές υπήρξαν 

ερωτήσεις του υπαλλήλου. Η έκθεση διαβάζεται µπροστά σε όσους 

συνέπραξαν και υπογράφεται από αυτούς, καθώς και από τους 
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υποβάλλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούµενος από συνήγορο που διορίζεται σύµφωνα µε 

άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του κατά την κρίση 

την προανάκριση. Ο κατηγορούµενος εκπροσωπούµενος διά του συνηγόρου 

να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας του, εφαρµοζοµένων αναλόγως των παρ. 1 και 

∆ικαιώµατα του παρισταµένου για την υποστήριξη της κατηγορίας. 

παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 

και 100. Το δικαίωµα του άρθρου 100 µπορεί να το ασκήσει από την στιγµή που ο ύποπτος θα 

παροχή εξηγήσεων ή ο κατηγορούµενος θα κληθεί σε απολογία ή θα εκδοθεί εναντίον του 

∆ικαιώµατα ανήλικου θύµατος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας. 

Ο ανήλικος θύµα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 337 παρ.3, 338, 

45, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 ΠΚ, καθώς και στο άρθρο 29 παρ. 5 και 6 και 

του ν. 4251 /2014 έχει τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τα άρθρα 92 και 100 και αν 

παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Επίσης, έχει το δικαίωµα ενηµέρωσης 

εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών για την προσωρινή ή οριστική απόλυση του υπαιτίου, 

Έκθεση ονοµάζεται το έγγραφο που συντάσσει δηµόσιος υπάλληλος ο οποίος εκπληρώνει 

στην ποινική διαδικασία για να βεβαιώσει πράξεις που έκανε ο ίδιος ή άλλος αρµόδιος 

υπάλληλος, µε τον οποίο συµπράττει ή δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε 

Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται στον τόπο όπου γίνεται η πράξη ή η δήλωση που βεβαιώνεται σε 

και κατά τον χρόνο της ενέργειας ή, αν αυτό είναι αδύνατο, αµέσως µετά. 

ζει διαφορετικά, παρίσταται δικαστικός 

ή ανακριτικός υπάλληλος και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, παρίστανται δύο µάρτυρες. 

Οι µάρτυρες πρέπει να µην είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, να µην έχουν συµφέρον από την 

συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως τον τρίτο βαθµό µε τον 

δηµόσιο υπάλληλο που συντάσσει την έκθεση ή τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο ή τον 

την υποστήριξη της κατηγορίας και να µην είναι προφανώς µεθυσµένοι ή 

Η έκθεση που γράφεται από τον δικαστικό γραµµατέα αν αυτός είναι παρών, πρέπει να αναφέρει τον 

και την ηµεροµηνία και, αν είναι δυνατόν, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η 

ην κατοικία των προσώπων που παρευρέθηκαν και τους τυχόν 

για τους οποίους δεν παρευρέθηκαν τα πρόσωπα που έπρεπε. Επίσης πρέπει να 

των πράξεων που πιστοποιούνται µε την έκθεση ή των δηλώσεων τρίτων 

συντάσσει την έκθεση, και να αναφέρει αν οι δηλώσεις αυτές υπήρξαν 

ερωτήσεις του υπαλλήλου. Η έκθεση διαβάζεται µπροστά σε όσους 

συνέπραξαν και υπογράφεται από αυτούς, καθώς και από τους 
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µάρτυρες που εξετάστηκαν από τον

αυτούς που συνέπραξαν ή εξετάσθηκαν,

έκθεση. 

Αποδεικτική δύναµη της έκθεσης.

Η έκθεση έχει αποδεικτική δύναµη ωσότου αποδειχθεί το αντίθετο. Για όσα όµως βεβαιώνονται σε

αυτήν ότι έγιναν από δηµόσιο υπάλληλο η έκθεση έχει αποδεικτική δύναµη ωσότου προσβληθεί για

πλαστότητα. Αυτό δεν εµποδίζει πάντως τον δικαστή να εκτιµήσει το περιεχόµενο της έκθεσης 

ελεύθερα. 

Η έκθεση είναι άκυρη, όταν λείπουν η χρονολογία, εκτός αν προκύπτει µε βεβαιότητα από το όλο

περιεχόµενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτήν, η αναγραφή των 

ονοµάτων και των επωνύµων ή η υπογραφή 

άρθρο 150 ή που εξετάσθηκαν ή η υπογραφή του δηµόσιου υπαλλήλου που συντάσσει την έκθεση.

∆ιάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση.

1. Ο νόµος ορίζει πότε απαιτείται η κοινοποίηση κάποιου εγγράφου 

πότε η επίδοσή του. Η κοινοποίηση και η επίδοση συνεπάγονται τα ίδια νόµιµα αποτελέσµατα.

2. Η επίδοση ή η κοινοποίηση είναι άκυρες, αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 161 

και 165. 

1. Η επίδοση γίνεται µε παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ενδιαφεροµένου διαδίκου από 

ποινικό ή δικαστικό επιµελητή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από όργανο της δηµόσιας 

δύναµης. Αν αυτός που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει τον ενδιαφερόµενο στον τόπο της διαµονής ή

της κατοικίας του ή του καταστήµατος ή στον τόπο όπου εργάζεται τούτος, εγχειρίζει το έγγραφο σε 

κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά, διαµένουν µαζί του ή στους οικιακούς βοηθούς του 

ή στον θυρωρό της κατοικίας που µένει ή στον διευθυντή ή σε κάπ

ίδιο τόπο. Από όλους τους παραπάνω

κάνει την επίδοση είναι νεότεροι των

την επήρεια οινοπνεύµατος ή ανάλογης

όταν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον

αναφέρονται στα εδάφια β' και γ' είναι υποχρεωµένα

έγγραφο που τους επιδόθηκε χωρίς

ποινικών διαταγών µπορεί να γίνει και µε παράδοση του σχετικού

ψηφιακή µορφή, η γνησιότητα του περιεχοµένου του οποίου θα

ηλεκτρονική υπογραφή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράδοση του

συνοδεύεται µε την παράδοση στα χέρια του ενδιαφεροµένου έκθεσης, στην οποία

είδος του επιδιδοµένου εγγράφου και ο λόγος για τον οποίο αυτό επιδίδεται.

2. Αν ένα από τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο, αυτός 

που κάνει την επίδοση το επικολλά, αφού πρώτα το εσωκλείει σε φάκελο τον οποίο σφραγίζει, στην 

πόρτα της κατοικίας ή του διαµερίσµατος ή, προκειµένου για ξενοδοχείο ή οικοτροφείο, σ

του δωµατίου, όπου διαµένει ο ενδιαφερόµενος ή στην πόρτα του τόπου εργασίας του. Αν δεν βρεθεί 

στην κατοικία του ο ενδιαφερόµενος ή ο σύνοικος ή ο οικιακός βοηθός ή θυρωρός, όποιος κάνει την 

επίδοση επικολλά τον ως άνω φάκελο στην πόρτα της κατο

βουλεύµατος, ποινικής διαταγής ή απόφασης σε ψηφιακή µορφή, αυτός που κάνει την επίδοση 

επικολλά σφραγισµένο φάκελο, 
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ς που εξετάστηκαν από τον δηµόσιο υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση. Αν κάποιος από 

αυτούς που συνέπραξαν ή εξετάσθηκαν, δεν ξέρει ή αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην 

Άρθρο 152. 

Αποδεικτική δύναµη της έκθεσης. 

αµη ωσότου αποδειχθεί το αντίθετο. Για όσα όµως βεβαιώνονται σε

ότι έγιναν από δηµόσιο υπάλληλο η έκθεση έχει αποδεικτική δύναµη ωσότου προσβληθεί για

πλαστότητα. Αυτό δεν εµποδίζει πάντως τον δικαστή να εκτιµήσει το περιεχόµενο της έκθεσης 

Άρθρο 153. 

Ακυρότητα της έκθεσης. 

Η έκθεση είναι άκυρη, όταν λείπουν η χρονολογία, εκτός αν προκύπτει µε βεβαιότητα από το όλο

περιεχόµενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτήν, η αναγραφή των 

και των επωνύµων ή η υπογραφή των προσώπων που έχουν συµπράξει σύµφωνα µε το 

εξετάσθηκαν ή η υπογραφή του δηµόσιου υπαλλήλου που συντάσσει την έκθεση.

Άρθρο 154. 

∆ιάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση. 

1. Ο νόµος ορίζει πότε απαιτείται η κοινοποίηση κάποιου εγγράφου της ποινικής διαδικασίας και

επίδοσή του. Η κοινοποίηση και η επίδοση συνεπάγονται τα ίδια νόµιµα αποτελέσµατα.

2. Η επίδοση ή η κοινοποίηση είναι άκυρες, αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 161 

Άρθρο 155. 

Επίδοση. 

γίνεται µε παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ενδιαφεροµένου διαδίκου από 

δικαστικό επιµελητή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από όργανο της δηµόσιας 

που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει τον ενδιαφερόµενο στον τόπο της διαµονής ή

καταστήµατος ή στον τόπο όπου εργάζεται τούτος, εγχειρίζει το έγγραφο σε 

έστω και προσωρινά, διαµένουν µαζί του ή στους οικιακούς βοηθούς του 

που µένει ή στον διευθυντή ή σε κάποιον από όσους εργάζονται στον 

ίδιο τόπο. Από όλους τους παραπάνω εξαιρούνται όσοι κατά την ανέλεγκτη αντίληψη αυτού που 

κάνει την επίδοση είναι νεότεροι των δεκαοκτώ ετών ή ψυχικά ασθενείς ή τελούντες προφανώς υπό 

την επήρεια οινοπνεύµατος ή ανάλογης ουσίας. Εξαιρούνται επίσης οι παθόντες από το έγκληµα, 

όταν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούµενο, και αντιστρόφως. Τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στα εδάφια β' και γ' είναι υποχρεωµένα να παραδώσουν στον ενδιαφερόµενο το 

έγγραφο που τους επιδόθηκε χωρίς καµιά χρονοτριβή. Η επίδοση βουλευµάτων, αποφάσεων και 

ποινικών διαταγών µπορεί να γίνει και µε παράδοση του σχετικού εγγράφου στον ενδιαφερόµενο σε 

ψηφιακή µορφή, η γνησιότητα του περιεχοµένου του οποίου θα πιστοποιείται µε προηγµένη 

. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράδοση του

συνοδεύεται µε την παράδοση στα χέρια του ενδιαφεροµένου έκθεσης, στην οποία

είδος του επιδιδοµένου εγγράφου και ο λόγος για τον οποίο αυτό επιδίδεται. 

πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο, αυτός 

κάνει την επίδοση το επικολλά, αφού πρώτα το εσωκλείει σε φάκελο τον οποίο σφραγίζει, στην 

της κατοικίας ή του διαµερίσµατος ή, προκειµένου για ξενοδοχείο ή οικοτροφείο, σ

δωµατίου, όπου διαµένει ο ενδιαφερόµενος ή στην πόρτα του τόπου εργασίας του. Αν δεν βρεθεί 

κατοικία του ο ενδιαφερόµενος ή ο σύνοικος ή ο οικιακός βοηθός ή θυρωρός, όποιος κάνει την 

επικολλά τον ως άνω φάκελο στην πόρτα της κατοικίας. Σε περίπτωση επίδοσης 

διαταγής ή απόφασης σε ψηφιακή µορφή, αυτός που κάνει την επίδοση 

 που περιέχει την προβλεπόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
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δηµόσιο υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση. Αν κάποιος από 

δεν ξέρει ή αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην 

αµη ωσότου αποδειχθεί το αντίθετο. Για όσα όµως βεβαιώνονται σε 

ότι έγιναν από δηµόσιο υπάλληλο η έκθεση έχει αποδεικτική δύναµη ωσότου προσβληθεί για 

πλαστότητα. Αυτό δεν εµποδίζει πάντως τον δικαστή να εκτιµήσει το περιεχόµενο της έκθεσης 

Η έκθεση είναι άκυρη, όταν λείπουν η χρονολογία, εκτός αν προκύπτει µε βεβαιότητα από το όλο 

περιεχόµενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτήν, η αναγραφή των 

των προσώπων που έχουν συµπράξει σύµφωνα µε το 

εξετάσθηκαν ή η υπογραφή του δηµόσιου υπαλλήλου που συντάσσει την έκθεση. 

της ποινικής διαδικασίας και 

επίδοσή του. Η κοινοποίηση και η επίδοση συνεπάγονται τα ίδια νόµιµα αποτελέσµατα. 

2. Η επίδοση ή η κοινοποίηση είναι άκυρες, αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 161 

γίνεται µε παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ενδιαφεροµένου διαδίκου από 

δικαστικό επιµελητή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από όργανο της δηµόσιας 

που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει τον ενδιαφερόµενο στον τόπο της διαµονής ή 

καταστήµατος ή στον τόπο όπου εργάζεται τούτος, εγχειρίζει το έγγραφο σε 

έστω και προσωρινά, διαµένουν µαζί του ή στους οικιακούς βοηθούς του 

οιον από όσους εργάζονται στον 

εξαιρούνται όσοι κατά την ανέλεγκτη αντίληψη αυτού που 

δεκαοκτώ ετών ή ψυχικά ασθενείς ή τελούντες προφανώς υπό 

ας. Εξαιρούνται επίσης οι παθόντες από το έγκληµα, 

κατηγορούµενο, και αντιστρόφως. Τα πρόσωπα που 

να παραδώσουν στον ενδιαφερόµενο το 

βουλευµάτων, αποφάσεων και 

εγγράφου στον ενδιαφερόµενο σε 

πιστοποιείται µε προηγµένη 

. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράδοση του πιο πάνω εγγράφου 

συνοδεύεται µε την παράδοση στα χέρια του ενδιαφεροµένου έκθεσης, στην οποία θα αναφέρεται το 

πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο, αυτός 

κάνει την επίδοση το επικολλά, αφού πρώτα το εσωκλείει σε φάκελο τον οποίο σφραγίζει, στην 

της κατοικίας ή του διαµερίσµατος ή, προκειµένου για ξενοδοχείο ή οικοτροφείο, στην πόρτα 

δωµατίου, όπου διαµένει ο ενδιαφερόµενος ή στην πόρτα του τόπου εργασίας του. Αν δεν βρεθεί 

κατοικία του ο ενδιαφερόµενος ή ο σύνοικος ή ο οικιακός βοηθός ή θυρωρός, όποιος κάνει την 

ικίας. Σε περίπτωση επίδοσης 

διαταγής ή απόφασης σε ψηφιακή µορφή, αυτός που κάνει την επίδοση 

που περιέχει την προβλεπόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
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έκθεση, µαζί µε το έγγραφο σε ψηφιακή

αναφέρονται στην παρ. 1 αρνήθηκαν να πάρουν

υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου αυτού στον

διαδίκου, ανεξάρτητα, αν ο διορισµ

περίπτωση τα αποτελέσµατα αρχίζουν από την τελευταία

αναζήτηση της κατοικίας ή της διαµονής του κατηγορουµένου, εφόσον

άρθρα 156 και 273, γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέτρο, τουλάχιστον µε βάση τη

δηλώσει στην τελευταία φορολογική του δήλωση και τα σχετικά στοιχεία που είναι

στα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών.

Επίδοση σε κατηγορούµενο στη 

1. Ωσότου η απόφαση γίνει αµετάκλητη, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της διαδικασίας στο

ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον κατηγορούµενο, αν η

επίδοση γίνει στη διεύθυνση της κατοικί

ή τον συνήγορό του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση ή την 

ανάκριση ή µε προφορική δήλωση στη διαδικασία στο ακροατήριο ή που αναγράφεται στην έκθεση 

ή στο δικόγραφο άσκησης του ενδίκου ή οιονεί ενδίκου µέσου ή της προσφυγής κατά της απευθείας 

κλήσης ή στη δήλωση αναίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 473, εκτός αν ο κατηγορούµενος είχε 

δηλώσει µεταβολή της πριν από την επίδοση, κατά την επόµενη παράγραφο. Η δήλωση αναίρεσης 

του κατηγορουµένου ή αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στην οικεία δικογραφία µε µέριµνα του 

γραµµατέα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

2. Η µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του κατηγορουµένου µπορεί να γίνει είτε µε 

νεότερη δήλωση του ιδίου ή του

προηγούµενη παράγραφο τρόπους είτε µε χωριστή δήλωση, που αναγράφει την τελευταία διεύθυνση, 

η οποία πρέπει να γίνεται εγγράφως στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη ή, αν η υπόθεση 

έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο, στον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί, µετά δε 

την έκδοση της απόφασης στον εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Επάνω στη 

δήλωση µεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής, συντάσσεται έκθεση για την παρ

της, η οποία καταχωρίζεται σε

εισαγγελέα. Αντίγραφο της δήλωσης µαζί µε

χωρίς χρονοτριβή στην οικεία δικογραφία.

3. Αν η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής που δηλώθηκε τελευταία από τον κατηγορούµενο ή τον 

συνήγορό του είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής, οι επιδόσεις γίνονται στην τελευταία υπαρκτή και πλήρη 

διεύθυνση που δηλώθηκε από αυτόν. Αν ο κατηγορούµενος δεν δήλωσε κατά τις προηγούµενες 

παραγράφους τη διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαµονής του ή αν καµία από τις σχετικές 

δηλώσεις του δεν αφορά σε υπαρκτή και πλήρη διεύθυνση και παράλληλα συντρέχει άρνηση του 

κατηγορουµένου να δηλώσει τη διεύθυνσή του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση 

την ανάκριση ή στη διαδικασία στο

εισαγγελίας πληµµελειοδικών όπου ασκήθηκε η

όπου εκκρεµεί η υπόθεση. Αν έχει διοριστεί

4. Αν ο κατηγορούµενος δηλώσει αρχικά ή µεταγενέστερα διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής στην

αλλοδαπή, οι επιδόσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, γίνονται µόνο στον συνήγορο που διορίστηκε 

κατά το άρθρο 89 παρ. 2, και αν οι συνήγοροι είναι περ

κατηγορούµενος δεν έχει διορίσει συνήγορο, οφείλει στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου να 

διορίσει αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους της έδρας του οικείου πληµµελειοδικείου, στον οποίο 

και µόνον γίνονται όλες οι παραπάνω επιδόσεις. Αν ο κατηγορούµενος παραλείψει το διορισµό 

αντικλήτου ή η επίδοση στον αντίκλητο είναι αδύνατη ή έπαυσε η ιδιότητά του ως αντικλήτου, οι 

επιδόσεις αυτές γίνονται στον γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου, στην περιφέρεια 
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έκθεση, µαζί µε το έγγραφο σε ψηφιακή µορφή. Αν η θυροκόλληση έγινε επειδή τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στην παρ. 1 αρνήθηκαν να πάρουν το επιδιδόµενο έγγραφο ή απουσίαζαν ή δεν 

υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου αυτού στον διορισµένο αντίκλητο του ενδιαφεροµένου 

διαδίκου, ανεξάρτητα, αν ο διορισµός του ήταν ή όχι υποχρεωτικός από τον νόµο. Σε αυτή την 

περίπτωση τα αποτελέσµατα αρχίζουν από την τελευταία χρονικά επίδοση. Η πραγµατική 

αναζήτηση της κατοικίας ή της διαµονής του κατηγορουµένου, εφόσον δεν έχει δηλωθεί κατά τα 

ι µε κάθε πρόσφορο µέτρο, τουλάχιστον µε βάση τη

δηλώσει στην τελευταία φορολογική του δήλωση και τα σχετικά στοιχεία που είναι

στα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Άρθρο 156. 

Επίδοση σε κατηγορούµενο στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση.

1. Ωσότου η απόφαση γίνει αµετάκλητη, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της διαδικασίας στο

ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον κατηγορούµενο, αν η

επίδοση γίνει στη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαµονής του που δηλώθηκε τελευταία από τον ίδιο 

τον συνήγορό του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση ή την 

ή µε προφορική δήλωση στη διαδικασία στο ακροατήριο ή που αναγράφεται στην έκθεση 

άσκησης του ενδίκου ή οιονεί ενδίκου µέσου ή της προσφυγής κατά της απευθείας 

στη δήλωση αναίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 473, εκτός αν ο κατηγορούµενος είχε 

της πριν από την επίδοση, κατά την επόµενη παράγραφο. Η δήλωση αναίρεσης 

αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στην οικεία δικογραφία µε µέριµνα του 

Αρείου Πάγου. 

2. Η µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του κατηγορουµένου µπορεί να γίνει είτε µε 

δήλωση του ιδίου ή του συνηγόρου του, µε κάποιον από τους αναφερόµενους στην 

παράγραφο τρόπους είτε µε χωριστή δήλωση, που αναγράφει την τελευταία διεύθυνση, 

να γίνεται εγγράφως στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη ή, αν η υπόθεση 

στο ακροατήριο, στον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί, µετά δε 

στον εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Επάνω στη 

διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής, συντάσσεται έκθεση για την παρ

της, η οποία καταχωρίζεται σε ειδικό αλφαβητικό ευρετήριο που τηρείται στο γραφείο του 

εισαγγελέα. Αντίγραφο της δήλωσης µαζί µε τη σχετική έκθεση για την παράδοσή της εντάσσεται 

χωρίς χρονοτριβή στην οικεία δικογραφία. 

διαµονής που δηλώθηκε τελευταία από τον κατηγορούµενο ή τον 

του είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής, οι επιδόσεις γίνονται στην τελευταία υπαρκτή και πλήρη 

δηλώθηκε από αυτόν. Αν ο κατηγορούµενος δεν δήλωσε κατά τις προηγούµενες 

διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαµονής του ή αν καµία από τις σχετικές 

υπαρκτή και πλήρη διεύθυνση και παράλληλα συντρέχει άρνηση του 

διεύθυνσή του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση 

την ανάκριση ή στη διαδικασία στο ακροατήριο, οι επιδόσεις γίνονται στον γραµµατέα της 

εισαγγελίας πληµµελειοδικών όπου ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή στον εισαγγελέα του δικαστηρίου 

όπου εκκρεµεί η υπόθεση. Αν έχει διοριστεί αντίκλητος, οι επιδόσεις γίνονται µόνο σε αυτόν.

4. Αν ο κατηγορούµενος δηλώσει αρχικά ή µεταγενέστερα διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής στην

αλλοδαπή, οι επιδόσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, γίνονται µόνο στον συνήγορο που διορίστηκε 

το άρθρο 89 παρ. 2, και αν οι συνήγοροι είναι περισσότεροι, σε έναν από αυτούς. Αν ο 

δεν έχει διορίσει συνήγορο, οφείλει στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου να 

έναν από τους δικηγόρους της έδρας του οικείου πληµµελειοδικείου, στον οποίο 

αραπάνω επιδόσεις. Αν ο κατηγορούµενος παραλείψει το διορισµό 

αντίκλητο είναι αδύνατη ή έπαυσε η ιδιότητά του ως αντικλήτου, οι 

γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου, στην περιφέρεια 
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η θυροκόλληση έγινε επειδή τα πρόσωπα που 

το επιδιδόµενο έγγραφο ή απουσίαζαν ή δεν 

διορισµένο αντίκλητο του ενδιαφεροµένου 

υποχρεωτικός από τον νόµο. Σε αυτή την 

χρονικά επίδοση. Η πραγµατική 

δεν έχει δηλωθεί κατά τα 

ι µε κάθε πρόσφορο µέτρο, τουλάχιστον µε βάση τη διεύθυνση που έχει 

δηλώσει στην τελευταία φορολογική του δήλωση και τα σχετικά στοιχεία που είναι καταχωρισµένα 

δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση. 

1. Ωσότου η απόφαση γίνει αµετάκλητη, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της διαδικασίας στο 

ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον κατηγορούµενο, αν η 

ας ή της διαµονής του που δηλώθηκε τελευταία από τον ίδιο 

τον συνήγορό του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση ή την 

ή µε προφορική δήλωση στη διαδικασία στο ακροατήριο ή που αναγράφεται στην έκθεση 

άσκησης του ενδίκου ή οιονεί ενδίκου µέσου ή της προσφυγής κατά της απευθείας 

στη δήλωση αναίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 473, εκτός αν ο κατηγορούµενος είχε 

της πριν από την επίδοση, κατά την επόµενη παράγραφο. Η δήλωση αναίρεσης 

αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στην οικεία δικογραφία µε µέριµνα του 

2. Η µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του κατηγορουµένου µπορεί να γίνει είτε µε 

συνηγόρου του, µε κάποιον από τους αναφερόµενους στην 

παράγραφο τρόπους είτε µε χωριστή δήλωση, που αναγράφει την τελευταία διεύθυνση, 

να γίνεται εγγράφως στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη ή, αν η υπόθεση 

στο ακροατήριο, στον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί, µετά δε 

στον εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Επάνω στη 

διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής, συντάσσεται έκθεση για την παράδοσή 

ειδικό αλφαβητικό ευρετήριο που τηρείται στο γραφείο του 

τη σχετική έκθεση για την παράδοσή της εντάσσεται 

διαµονής που δηλώθηκε τελευταία από τον κατηγορούµενο ή τον 

του είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής, οι επιδόσεις γίνονται στην τελευταία υπαρκτή και πλήρη 

δηλώθηκε από αυτόν. Αν ο κατηγορούµενος δεν δήλωσε κατά τις προηγούµενες 

διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαµονής του ή αν καµία από τις σχετικές 

υπαρκτή και πλήρη διεύθυνση και παράλληλα συντρέχει άρνηση του 

διεύθυνσή του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση ή 

ακροατήριο, οι επιδόσεις γίνονται στον γραµµατέα της 

ποινική δίωξη ή στον εισαγγελέα του δικαστηρίου 

ι µόνο σε αυτόν. 

4. Αν ο κατηγορούµενος δηλώσει αρχικά ή µεταγενέστερα διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής στην 

αλλοδαπή, οι επιδόσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, γίνονται µόνο στον συνήγορο που διορίστηκε 

ισσότεροι, σε έναν από αυτούς. Αν ο 

δεν έχει διορίσει συνήγορο, οφείλει στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου να 

έναν από τους δικηγόρους της έδρας του οικείου πληµµελειοδικείου, στον οποίο 

αραπάνω επιδόσεις. Αν ο κατηγορούµενος παραλείψει το διορισµό 

αντίκλητο είναι αδύνατη ή έπαυσε η ιδιότητά του ως αντικλήτου, οι 

γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου, στην περιφέρεια 
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του οποίου ενεργείται ή έχει ενεργηθεί η ανάκριση ή η αυτεπάγγελτη προανάκριση. Ο γραµµατέας 

της εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούµενο φάκελο, το 

περιεχόµενο του οποίου µπορούν

συνήγορός του. Ο αντίκλητος δικηγόρος

προαναφερόµενο γραµµατέα ότι έληξε η σχέση

Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής.

1. Αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να γίνει επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του

και η διαµονή του φέρεται άγνωστη ή εξαρχής είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του,

αυτός που κάνει την επίδοση ερευνά στον τηλεφωνικό κατάλογο, σε επαγγελµατικούς καταλόγους,

στα δεδοµένα της ίδιας δικαστικής ή φορολογικής αρχής, η οποία υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει, 

στο οικογενειακό και επαγγελµατικό περιβάλλον του αποδέκτη της επίδοσης, για να διαπιστώσει τη 

διαµονή του. Αν από την έρευνα αυτή η διαµονή παραµένει άγνωστη, η 

γίνεται στο σύζυγό του ή, αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς τα τέκνα ή τους 

αδελφούς. Τα τρίτα αυτά πρόσωπα δεν

επίδοση να έχουν ηλικία κατώτερη των

προφανώς υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή

έγκληµα, αν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον

2. Αν δεν βρεθεί κανείς από τους παραπάνω συγγενε

επίδοσης, αυτή γίνεται στον γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου στην περιφέρεια του

οποίου διενεργείται ή έχει διενεργηθεί η ανάκριση ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. Ο

γραµµατέας της εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούµενο

φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου µπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµενος και 

ο συνήγορός του. 

Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς.

Αν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση υπηρετεί στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα

ασφαλείας γενικά, η επίδοση γίνεται στον ίδιο προσωπικά και αν τούτο είναι ανέφικτο, διαµέσου του

αµέσως προϊσταµένου του. Η επίδοση σε όσους ανήκουν στο εµπορικό ναυτικό ή στην πολιτική

αεροπορία γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 155. Συγχρόνως όµως ανακοινώνεται στον διευθυντή 

ατµοπλοϊκής ή της αεροπορικής εταιρίας του αποδέκτη της επίδοσης.

Αν ο ενδιαφερόµενος κρατείται στη φυλακή ή σε άλλον καθορισµένο

επίδοση γίνεται στον τόπο αυτόν µε κάποιον από τους υπαλλήλους του καταστήµατος κράτησης. Σε 

αυτήν την περίπτωση ως σύνοικοι του ενδιαφεροµένου κατά την έννοια αυτού του άρθρου 

θεωρούνται ο διευθυντής της φυλακής ή του καταστήµατος

∆ιαβίβαση εγγράφου µε ηλεκτρονικά ή µηχανικά µέσα.

Όταν πρόκειται να επιδοθεί έγγραφο σε πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή ή σε άλλο καθορισµένο 

για την κράτηση τόπο ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε 

µπορεί να διαβιβασθεί και µε τηλεοµοιοτυπία ή άλλο ανάλογο µέσο. Το συντασσόµενο για την 

επίδοση αυτή αποδεικτικό µπορεί να διαβιβαστεί σε αυτόν που παράγγειλε την επίδοση αυτή µε ίδιο 

τρόπο. 

Ανακοίνωση του περιεχοµένου του εγ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

ενεργηθεί η ανάκριση ή η αυτεπάγγελτη προανάκριση. Ο γραµµατέας 

επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούµενο φάκελο, το 

περιεχόµενο του οποίου µπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµε

συνήγορός του. Ο αντίκλητος δικηγόρος διατηρεί την ιδιότητά του αυτή, εκτός αν δηλώσει στον 

προαναφερόµενο γραµµατέα ότι έληξε η σχέση εντολής µε τον κατηγορούµενο.

Άρθρο 157. 

Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής. 

πρόκειται να γίνει επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του

η διαµονή του φέρεται άγνωστη ή εξαρχής είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του,

κάνει την επίδοση ερευνά στον τηλεφωνικό κατάλογο, σε επαγγελµατικούς καταλόγους,

της ίδιας δικαστικής ή φορολογικής αρχής, η οποία υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει, 

και επαγγελµατικό περιβάλλον του αποδέκτη της επίδοσης, για να διαπιστώσει τη 

την έρευνα αυτή η διαµονή παραµένει άγνωστη, η 

δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς τα τέκνα ή τους 

αδελφούς. Τα τρίτα αυτά πρόσωπα δεν πρέπει κατά την ανέλεγκτη αντίληψη εκείνου που ενεργεί την 

επίδοση να έχουν ηλικία κατώτερη των δεκαοκτώ ετών, ούτε να είναι ψυχικά ασθενή ή να τελούν 

προφανώς υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή ανάλογης ουσίας, ούτε να είναι παθόντες από το 

έγκληµα, αν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούµενο και αντιστρόφως.

2. Αν δεν βρεθεί κανείς από τους παραπάνω συγγενείς στον τόπο της κατοικίας του αποδέκτη 

επίδοσης, αυτή γίνεται στον γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου στην περιφέρεια του

οποίου διενεργείται ή έχει διενεργηθεί η ανάκριση ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. Ο

ς φυλάσσει τα επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούµενο

φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου µπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµενος και 

Άρθρο 158. 

Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς. 

ι να γίνει η επίδοση υπηρετεί στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα

ασφαλείας γενικά, η επίδοση γίνεται στον ίδιο προσωπικά και αν τούτο είναι ανέφικτο, διαµέσου του

αµέσως προϊσταµένου του. Η επίδοση σε όσους ανήκουν στο εµπορικό ναυτικό ή στην πολιτική

πορία γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 155. Συγχρόνως όµως ανακοινώνεται στον διευθυντή 

ατµοπλοϊκής ή της αεροπορικής εταιρίας του αποδέκτη της επίδοσης. 

Άρθρο 159. 

Επίδοση σε όσους κρατούνται. 

Αν ο ενδιαφερόµενος κρατείται στη φυλακή ή σε άλλον καθορισµένο για την κράτηση τόπο, η 

γίνεται στον τόπο αυτόν µε κάποιον από τους υπαλλήλους του καταστήµατος κράτησης. Σε 

περίπτωση ως σύνοικοι του ενδιαφεροµένου κατά την έννοια αυτού του άρθρου 

της φυλακής ή του καταστήµατος ή ο αναπληρωτής τους.

Άρθρο 160. 

∆ιαβίβαση εγγράφου µε ηλεκτρονικά ή µηχανικά µέσα.

Όταν πρόκειται να επιδοθεί έγγραφο σε πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή ή σε άλλο καθορισµένο 

την κράτηση τόπο ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε 

να διαβιβασθεί και µε τηλεοµοιοτυπία ή άλλο ανάλογο µέσο. Το συντασσόµενο για την 

αποδεικτικό µπορεί να διαβιβαστεί σε αυτόν που παράγγειλε την επίδοση αυτή µε ίδιο 

Άρθρο 161. 

Ανακοίνωση του περιεχοµένου του εγγράφου που επιδίδεται.
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ενεργηθεί η ανάκριση ή η αυτεπάγγελτη προανάκριση. Ο γραµµατέας 

επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούµενο φάκελο, το 

οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµενος και ο 

διατηρεί την ιδιότητά του αυτή, εκτός αν δηλώσει στον 

εντολής µε τον κατηγορούµενο. 

πρόκειται να γίνει επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του 

η διαµονή του φέρεται άγνωστη ή εξαρχής είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του, 

κάνει την επίδοση ερευνά στον τηλεφωνικό κατάλογο, σε επαγγελµατικούς καταλόγους, 

της ίδιας δικαστικής ή φορολογικής αρχής, η οποία υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει, 

και επαγγελµατικό περιβάλλον του αποδέκτη της επίδοσης, για να διαπιστώσει τη 

την έρευνα αυτή η διαµονή παραµένει άγνωστη, η επίδοση του εγγράφου 

δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς τα τέκνα ή τους 

πρέπει κατά την ανέλεγκτη αντίληψη εκείνου που ενεργεί την 

, ούτε να είναι ψυχικά ασθενή ή να τελούν 

ανάλογης ουσίας, ούτε να είναι παθόντες από το 

κατηγορούµενο και αντιστρόφως. 

ίς στον τόπο της κατοικίας του αποδέκτη της 

επίδοσης, αυτή γίνεται στον γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου στην περιφέρεια του 

οποίου διενεργείται ή έχει διενεργηθεί η ανάκριση ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. Ο 

ς φυλάσσει τα επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούµενο 

φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου µπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµενος και 

ι να γίνει η επίδοση υπηρετεί στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα 

ασφαλείας γενικά, η επίδοση γίνεται στον ίδιο προσωπικά και αν τούτο είναι ανέφικτο, διαµέσου του 

αµέσως προϊσταµένου του. Η επίδοση σε όσους ανήκουν στο εµπορικό ναυτικό ή στην πολιτική 

πορία γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 155. Συγχρόνως όµως ανακοινώνεται στον διευθυντή της 

για την κράτηση τόπο, η 

γίνεται στον τόπο αυτόν µε κάποιον από τους υπαλλήλους του καταστήµατος κράτησης. Σε 

περίπτωση ως σύνοικοι του ενδιαφεροµένου κατά την έννοια αυτού του άρθρου 

ή ο αναπληρωτής τους. 

∆ιαβίβαση εγγράφου µε ηλεκτρονικά ή µηχανικά µέσα. 

Όταν πρόκειται να επιδοθεί έγγραφο σε πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή ή σε άλλο καθορισµένο 

την κράτηση τόπο ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αυτό 

να διαβιβασθεί και µε τηλεοµοιοτυπία ή άλλο ανάλογο µέσο. Το συντασσόµενο για την 

αποδεικτικό µπορεί να διαβιβαστεί σε αυτόν που παράγγειλε την επίδοση αυτή µε ίδιο 

γράφου που επιδίδεται. 
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Όποιος επιδίδει έγγραφο οφείλει να ανακοινώνει το περιεχόµενο του εγγράφου στον ενδιαφερόµενο 

και να αναγράφει το γεγονός στο επιδοτήριο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την

πειθαρχική τιµωρία του υπαιτίου.

1. Για την επίδοση που ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 155160, εκείνος που την ενεργεί οφείλει να

συντάξει αποδεικτικό στον τόπο όπου αυτή γίνεται. Στο αποδεικτικό σηµειώνεται, µε ποινή 

ακυρότητας της επίδοσης, ο τόπος, το έτος, 

θέσπισµα ή κλήση του κατηγορουµένου, ο αριθµός αυτού, ο καλών εισαγγελέας, ως και το 

ονοµατεπώνυµο του προσώπου στο

το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε 

πρόσωπο αυτό δηλώσει ότι δεν ξέρει ή δεν

επιδίδεται επικολληθεί κατά το άρθρο 155 παρ.

εκείνου που αρνήθηκε να το παραλάβει κατά το άρθρο

Στην περίπτωση αυτή προσλαµβάνεται από εκείνον που

οποίου το ονοµατεπώνυµο, η κατοικία και το επάγγελµα

µάρτυρας αυτός υπογράφει το αποδεικτικό, αν ξέρει γράµµατα.

2. Αυτός που επιδίδει οφείλει επίσης σε κάθε περίπτωση να σηµειώσει στο έγγραφο τη χρονολογία 

και τον τόπο της επίδοσης, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε, και να υπογράψει τη 

σχετική σηµείωση, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη. Σε περίπτωση επίδοσης βουλεύµατος ή απόφασης 

µε παράδοση σε ψηφιακή µορφή, η σηµείωση του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται επί της 

εκθέσεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 155.

3. Η επίδοση µπορεί να αποδεικνύεται και µε απόδειξη παραλαβής η οποία συντάσσεται κάτω από το

αντίγραφο του εγγράφου που επιδίδεται και υπογράφεται από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η 

επίδοση ή από σύνοικό του. Η απόδειξη συντάσσεται από τα όργανα της επίδοσης ή από τους 

υπαλλήλους της γραµµατείας για τις επιδόσεις που γίνονται µέσα στα δικαστικά καταστήµατα και 

περιέχει απαραιτήτως το ονοµατεπώνυµο εκείνου που επιδίδει και εκείνου που παραλαµβάνει το 

έγγραφο, καθώς και τον τόπο και τη χρονολογία της επίδοσης. Ο τόπος και η χρονολο

επίδοσης σηµειώνεται και στο έγγραφο

αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη. 

Αποδεικτική δύναµη του επιδοτηρίου.

1. Το αποδεικτικό της επίδοσης, που συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 162, έχει απ

δύναµη ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα και επιδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, σε καθένα που έχει 

έννοµο συµφέρον. Η προσβολή του ως πλαστού δεν εµποδίζει την ποινική δίκη να προχωρήσει, αν 

το δικαστήριο κρίνει ότι αυτός στον οποίο έγινε η επίδοση πλ

περιεχόµενο του εγγράφου που επιδόθηκε. Το ίδιο εφαρµόζεται και όταν λείπει κάποιο στοιχείο που 

αναφέρεται στο κύρος του αποδεικτικού εγγράφου. Το ζήτηµα της εµπρόθεσµης γνώσης οφείλει το 

δικαστήριο να το κρίνει αιτιολογηµένα µε τ

2. Τα αποδεικτικά επίδοσης καταδικαστικών αποφάσεων ουδέποτε καταστρέφονται.

Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να

1. Εκείνος που κάνει την επίδοση, και από ασυγχώρητη αµέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των 

άρθρων 155-160 και 162, τιµωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και 

ιδίως όταν αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική 

υπόθεση επιβάλλει υποχρεωτικά στον υπαίτιο την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή προστίµου πενήντα 

έως εκατόν πενήντα (50 έως 150) ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές 
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Όποιος επιδίδει έγγραφο οφείλει να ανακοινώνει το περιεχόµενο του εγγράφου στον ενδιαφερόµενο 

να αναγράφει το γεγονός στο επιδοτήριο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την

πειθαρχική τιµωρία του υπαιτίου. 

Άρθρο 162. 

Το αποδεικτικό της επίδοσης. 

1. Για την επίδοση που ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 155160, εκείνος που την ενεργεί οφείλει να

συντάξει αποδεικτικό στον τόπο όπου αυτή γίνεται. Στο αποδεικτικό σηµειώνεται, µε ποινή 

της επίδοσης, ο τόπος, το έτος, ο µήνας, η ηµέρα και, αν πρόκειται για κλητήριο 

κατηγορουµένου, ο αριθµός αυτού, ο καλών εισαγγελέας, ως και το 

ονοµατεπώνυµο του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Το αποδεικτικό υπογράφεται από 

το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και από εκείνον που ενεργεί την επίδοση. Αν το 

πρόσωπο αυτό δηλώσει ότι δεν ξέρει ή δεν µπορεί να υπογράψει, ή αν αρνηθεί, ή αν το έγγραφο που 

επιδίδεται επικολληθεί κατά το άρθρο 155 παρ. 2, τα γεγονότα αυτά, καθώς και το ονοµατεπώνυµο 

που αρνήθηκε να το παραλάβει κατά το άρθρο 155 παρ. 2, αναγράφονται στο αποδεικτικό. 

Στην περίπτωση αυτή προσλαµβάνεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση ένας µάρτυρας, του 

οποίου το ονοµατεπώνυµο, η κατοικία και το επάγγελµα αναγράφονται στο αποδεικτικό

µάρτυρας αυτός υπογράφει το αποδεικτικό, αν ξέρει γράµµατα. 

2. Αυτός που επιδίδει οφείλει επίσης σε κάθε περίπτωση να σηµειώσει στο έγγραφο τη χρονολογία 

τον τόπο της επίδοσης, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε, και να υπογράψει τη 

σηµείωση, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη. Σε περίπτωση επίδοσης βουλεύµατος ή απόφασης 

σε ψηφιακή µορφή, η σηµείωση του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται επί της 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 155. 

οδεικνύεται και µε απόδειξη παραλαβής η οποία συντάσσεται κάτω από το

αντίγραφο του εγγράφου που επιδίδεται και υπογράφεται από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η 

από σύνοικό του. Η απόδειξη συντάσσεται από τα όργανα της επίδοσης ή από τους 

γραµµατείας για τις επιδόσεις που γίνονται µέσα στα δικαστικά καταστήµατα και 

το ονοµατεπώνυµο εκείνου που επιδίδει και εκείνου που παραλαµβάνει το 

και τη χρονολογία της επίδοσης. Ο τόπος και η χρονολο

επίδοσης σηµειώνεται και στο έγγραφο που παραδίδεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2, 

Άρθρο 163. 

Αποδεικτική δύναµη του επιδοτηρίου. 

1. Το αποδεικτικό της επίδοσης, που συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 162, έχει απ

ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα και επιδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, σε καθένα που έχει 

συµφέρον. Η προσβολή του ως πλαστού δεν εµποδίζει την ποινική δίκη να προχωρήσει, αν 

κρίνει ότι αυτός στον οποίο έγινε η επίδοση πληροφορήθηκε εµπρόθεσµα το 

που επιδόθηκε. Το ίδιο εφαρµόζεται και όταν λείπει κάποιο στοιχείο που 

αποδεικτικού εγγράφου. Το ζήτηµα της εµπρόθεσµης γνώσης οφείλει το 

αιτιολογηµένα µε την απόφασή του για την πρόοδο ή µη της δίκης.

2. Τα αποδεικτικά επίδοσης καταδικαστικών αποφάσεων ουδέποτε καταστρέφονται.

Άρθρο 164. 

Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να

υπογράψουν την έκθεση. 

την επίδοση, και από ασυγχώρητη αµέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των 

160 και 162, τιµωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και 

αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική 

υποχρεωτικά στον υπαίτιο την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή προστίµου πενήντα 

έως 150) ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές 
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Όποιος επιδίδει έγγραφο οφείλει να ανακοινώνει το περιεχόµενο του εγγράφου στον ενδιαφερόµενο 

να αναγράφει το γεγονός στο επιδοτήριο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την 

1. Για την επίδοση που ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 155160, εκείνος που την ενεργεί οφείλει να 

συντάξει αποδεικτικό στον τόπο όπου αυτή γίνεται. Στο αποδεικτικό σηµειώνεται, µε ποινή 

ο µήνας, η ηµέρα και, αν πρόκειται για κλητήριο 

κατηγορουµένου, ο αριθµός αυτού, ο καλών εισαγγελέας, ως και το 

οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Το αποδεικτικό υπογράφεται από 

έγγραφο και από εκείνον που ενεργεί την επίδοση. Αν το 

µπορεί να υπογράψει, ή αν αρνηθεί, ή αν το έγγραφο που 

2, τα γεγονότα αυτά, καθώς και το ονοµατεπώνυµο 

155 παρ. 2, αναγράφονται στο αποδεικτικό. 

ενεργεί την επίδοση ένας µάρτυρας, του 

αναγράφονται στο αποδεικτικό. Ο 

2. Αυτός που επιδίδει οφείλει επίσης σε κάθε περίπτωση να σηµειώσει στο έγγραφο τη χρονολογία 

τον τόπο της επίδοσης, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε, και να υπογράψει τη 

σηµείωση, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη. Σε περίπτωση επίδοσης βουλεύµατος ή απόφασης 

σε ψηφιακή µορφή, η σηµείωση του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται επί της 

οδεικνύεται και µε απόδειξη παραλαβής η οποία συντάσσεται κάτω από το 

αντίγραφο του εγγράφου που επιδίδεται και υπογράφεται από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η 

από σύνοικό του. Η απόδειξη συντάσσεται από τα όργανα της επίδοσης ή από τους 

γραµµατείας για τις επιδόσεις που γίνονται µέσα στα δικαστικά καταστήµατα και 

το ονοµατεπώνυµο εκείνου που επιδίδει και εκείνου που παραλαµβάνει το 

και τη χρονολογία της επίδοσης. Ο τόπος και η χρονολογία της 

που παραδίδεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2, 

1. Το αποδεικτικό της επίδοσης, που συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 162, έχει αποδεικτική 

ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα και επιδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, σε καθένα που έχει 

συµφέρον. Η προσβολή του ως πλαστού δεν εµποδίζει την ποινική δίκη να προχωρήσει, αν 

ηροφορήθηκε εµπρόθεσµα το 

που επιδόθηκε. Το ίδιο εφαρµόζεται και όταν λείπει κάποιο στοιχείο που 

αποδεικτικού εγγράφου. Το ζήτηµα της εµπρόθεσµης γνώσης οφείλει το 

ην απόφασή του για την πρόοδο ή µη της δίκης. 

2. Τα αποδεικτικά επίδοσης καταδικαστικών αποφάσεων ουδέποτε καταστρέφονται. 

Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να 

την επίδοση, και από ασυγχώρητη αµέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των 

160 και 162, τιµωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και 

αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική 

υποχρεωτικά στον υπαίτιο την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή προστίµου πενήντα 

έως 150) ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές 
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διατάξεις από τις οποίες διέπεται, ανάλογα µε το βαθµό της υπαιτιότητά

και αξιόποινη µπορεί να επιβληθεί και η προβλεπόµενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση 

επιδίδεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται µε επιµέλεια του εισαγγελέα της 

έδρας στην προϊσταµένη αρχή αυτού

δικαίωµα να ζητήσει, µέσα σε δεκαπέντε

αναθεώρησή της από το ίδιο δικαστήριο. Σε αυτήν

γραµµατέα. 

2. Όσοι αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο που τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο

τιµωρούνται για απείθεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.

1. Η κοινοποίηση γίνεται προφορικά από τον δικαστή τον εισαγγελέα ή τον 

στους παρόντες διαδίκους, µάρτυρες, πραγµατογνώµονες, τεχνικούς συµβούλους, συνηγόρους ή 

αντικλήτους των διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 151. Η 

κοινοποίηση που γίνεται στο ακροατήριο µνηµονεύεται στα

2. Η κοινοποίηση των βουλευµάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται 

µόλις αυτά εκδοθούν µε παράδοση αντιγράφου από τον γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου ή 

του ανακριτή στον γραµµατέα της εισαγγελίας ή 

Όποιος ενεργεί την κοινοποίηση συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον 

γραµµατέα της εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται 

ότι έγινε την Τρίτη ηµέρα από την ηµέρα που εκδόθηκε το βούλευµα ή η διάταξη.

Προθεσµία για την εµφάνιση στο ακροατήριο.

1. Όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία εµφάνισης των διαδίκων, των

µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων στο ακροατήριο ορίζετ

κλητεύεται διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαµονής, η προθεσµία αυτή είναι τριάντα 

ηµερών, αν η διαµονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ηµερών σε 

κάθε άλλη περίπτωση. 

2. Η προθεσµία αρχίζει την εποµένη της επίδοσης και λήγει την προηγούµενη της ηµέρας της 

δικασίµου. 

 

Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να 

1. Εκείνος που κάνει την επίδοση, και από ασυγχώρητη 

άρθρων 155-160 και 162, τιµωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και 

ιδίως όταν αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική 

υπόθεση επιβάλλει υποχρεωτικά στον

έως εκατόν πενήντα (50 έως 150) ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές 

διατάξεις από τις οποίες διέπεται, ανάλογα µε το βαθµό της υπαιτιότητάς του. Αν η παράβαση είναι 

και αξιόποινη µπορεί να επιβληθεί και η προβλεπόµενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση 

επιδίδεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται µε επιµέλεια του εισαγγελέα της 

έδρας στην προϊσταµένη αρχή αυτού

δικαίωµα να ζητήσει, µέσα σε δεκαπέντε

αναθεώρησή της από το ίδιο δικαστήριο. Σε αυτήν

γραµµατέα. 
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διέπεται, ανάλογα µε το βαθµό της υπαιτιότητάς του. Αν η παράβαση είναι 

επιβληθεί και η προβλεπόµενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση 

περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται µε επιµέλεια του εισαγγελέα της 

έδρας στην προϊσταµένη αρχή αυτού που ενήργησε την επίδοση. Αν ο υπαίτιος δεν παρίσταται, έχει 

δικαίωµα να ζητήσει, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τότε που του επιδόθηκε η απόφαση την 

αναθεώρησή της από το ίδιο δικαστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση συντάσσεται έκθεση από τον 

νται να παραλάβουν το έγγραφο που τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο

τιµωρούνται για απείθεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. 

Άρθρο 165. 

Κοινοποίηση. 

1. Η κοινοποίηση γίνεται προφορικά από τον δικαστή τον εισαγγελέα ή τον 

παρόντες διαδίκους, µάρτυρες, πραγµατογνώµονες, τεχνικούς συµβούλους, συνηγόρους ή 

των διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 151. Η 

γίνεται στο ακροατήριο µνηµονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

2. Η κοινοποίηση των βουλευµάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται 

αυτά εκδοθούν µε παράδοση αντιγράφου από τον γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου ή 

στον γραµµατέα της εισαγγελίας ή µε προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελέα. 

κοινοποίηση συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον 

εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται 

ηµέρα από την ηµέρα που εκδόθηκε το βούλευµα ή η διάταξη.

Άρθρο 166. 

Προθεσµία για την εµφάνιση στο ακροατήριο. 

1. Όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία εµφάνισης των διαδίκων, των

µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων στο ακροατήριο ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες. Αν αυτός που

κλητεύεται διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαµονής, η προθεσµία αυτή είναι τριάντα 

αν η διαµονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ηµερών σε 

αρχίζει την εποµένη της επίδοσης και λήγει την προηγούµενη της ηµέρας της 

Άρθρο 164. 

Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να 

υπογράψουν 

την έκθεση. 

1. Εκείνος που κάνει την επίδοση, και από ασυγχώρητη αµέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των 

160 και 162, τιµωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και 

αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική 

υποχρεωτικά στον υπαίτιο την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή προστίµου πενήντα 

έως 150) ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές 

διέπεται, ανάλογα µε το βαθµό της υπαιτιότητάς του. Αν η παράβαση είναι 

επιβληθεί και η προβλεπόµενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση 

περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται µε επιµέλεια του εισαγγελέα της 

έδρας στην προϊσταµένη αρχή αυτού που ενήργησε την επίδοση. Αν ο υπαίτι

δικαίωµα να ζητήσει, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τότε που του επιδόθηκε η απόφαση την 

αναθεώρησή της από το ίδιο δικαστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση συντάσσεται έκθεση από τον 
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ς του. Αν η παράβαση είναι 

επιβληθεί και η προβλεπόµενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση 

περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται µε επιµέλεια του εισαγγελέα της 

νήργησε την επίδοση. Αν ο υπαίτιος δεν παρίσταται, έχει 

ηµέρες από τότε που του επιδόθηκε η απόφαση την 

την περίπτωση συντάσσεται έκθεση από τον 

νται να παραλάβουν το έγγραφο που τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο 

1. Η κοινοποίηση γίνεται προφορικά από τον δικαστή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτικό υπάλληλο 

παρόντες διαδίκους, µάρτυρες, πραγµατογνώµονες, τεχνικούς συµβούλους, συνηγόρους ή 

των διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 151. Η 

πρακτικά της συνεδρίασης. 

2. Η κοινοποίηση των βουλευµάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται 

αυτά εκδοθούν µε παράδοση αντιγράφου από τον γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου ή 

µε προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελέα. 

κοινοποίηση συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον 

εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται 

ηµέρα από την ηµέρα που εκδόθηκε το βούλευµα ή η διάταξη. 

1. Όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία εµφάνισης των διαδίκων, των 

αι σε δεκαπέντε ηµέρες. Αν αυτός που 

κλητεύεται διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαµονής, η προθεσµία αυτή είναι τριάντα 

αν η διαµονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ηµερών σε 

αρχίζει την εποµένη της επίδοσης και λήγει την προηγούµενη της ηµέρας της 

Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να 

αµέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των 

160 και 162, τιµωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και 

αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική 

υπαίτιο την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή προστίµου πενήντα 

έως 150) ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές 

διέπεται, ανάλογα µε το βαθµό της υπαιτιότητάς του. Αν η παράβαση είναι 

επιβληθεί και η προβλεπόµενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση 

περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται µε επιµέλεια του εισαγγελέα της 

που ενήργησε την επίδοση. Αν ο υπαίτιος δεν παρίσταται, έχει 

ηµέρες από τότε που του επιδόθηκε η απόφαση την 

την περίπτωση συντάσσεται έκθεση από τον 
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2. Όσοι αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο πο

τιµωρούνται για απείθεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.

1. Η κοινοποίηση γίνεται προφορικά από τον δικαστή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτικό υπάλληλο

στους παρόντες διαδίκους, µάρτυρες, πραγµατογνώµονες, τεχνικούς συµβούλους, συνηγόρους ή 

αντικλήτους των διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 151. Η 

κοινοποίηση που γίνεται στο ακροατήριο µνηµονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

2. Η κοινοποίηση των βουλευµάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται

µόλις αυτά εκδοθούν µε παράδοση αντιγράφου από τον γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου ή 

του ανακριτή στον γραµµατέα της εισαγγελίας ή µε προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελ

Όποιος ενεργεί την κοινοποίηση συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον

γραµµατέα της εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται 

ότι έγινε την Τρίτη ηµέρα από την ηµέρα που εκδόθηκε το 

Προθεσµία για την εµφάνιση στο ακροατήριο.

1. Όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία εµφάνισης των διαδίκων, των

µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων στο ακροατήριο ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες. Αν αυτός που

κλητεύεται διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαµονής, η προθεσµία αυτή είναι τριάντα 

ηµερών, αν η διαµονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ηµερών σε 

κάθε άλλη περίπτωση. 

2. Η προθεσµία αρχίζει την εποµένη της επίδοσης και λήγει την προηγούµενη της ηµέρας 

δικασίµου. 

Συνέπειες µη τήρησης των προθεσµιών εµφάνισης στο ακροατήριο.

Η µη τήρηση των προθεσµιών που καθορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, συνεπάγεται την

ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 175 παρ. 2).

 

1. Οι προθεσµίες που ορίζονται στον κώδικα υπολογίζονται σύµφωνα µε το καθιερωµένο 

ηµερολόγιο. Όταν η προθεσµία ορίζεται σε έτη, λήγει µόλις περάσει η αντ

τελευταίου έτους. Όταν η προθεσµία ορίζεται σε µήνες, λήγει µόλις περάσει η µέρα του τελευταίου 

µήνα που αντιστοιχεί αριθµητικά στην ηµέρα έναρξης, και αν δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία 

υπολογίζεται η τελευταία ηµέρα του µήνα. Όταν η

ηµέρα µε την οποία συµπίπτει το

προθεσµία. Αν η τελευταία ηµέρα 

και την εποµένη µη εξαιρετέα ηµέρα. Η

µετά την έναρξή της. 

2. Η τελευταία η µέρα της προθεσµίας για την υποβολή δηλώσεων, την κατάθεση εγγράφων ή την 

άσκηση ενδίκων µέσων, θεωρείται ότι λήγει την στιγµή που λήγει η τελευ

αρµόδιου δικαστικού γραφείου. 

1. Ο εισαγγελέας που διατάσσει την επίδοση της κλήσης µπορεί, αν συντρέχουν κατά την κρίση του

κίνδυνος παραγραφής ή άλλοι εξαιρετικοί λόγοι που µνηµονεύονται στην παρα

να συντµήσει την προθεσµία εµφάνισης των κατηγορουµένων, των µαρτύρων και των 
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2. Όσοι αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο που τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο

τιµωρούνται για απείθεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. 

Άρθρο 165. 

Κοινοποίηση. 

1. Η κοινοποίηση γίνεται προφορικά από τον δικαστή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτικό υπάλληλο

ους, µάρτυρες, πραγµατογνώµονες, τεχνικούς συµβούλους, συνηγόρους ή 

των διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 151. Η 

γίνεται στο ακροατήριο µνηµονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

ση των βουλευµάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται

αυτά εκδοθούν µε παράδοση αντιγράφου από τον γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου ή 

στον γραµµατέα της εισαγγελίας ή µε προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελ

κοινοποίηση συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον

εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται 

ηµέρα από την ηµέρα που εκδόθηκε το βούλευµα ή η διάταξη.

Άρθρο 166. 

Προθεσµία για την εµφάνιση στο ακροατήριο. 

1. Όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία εµφάνισης των διαδίκων, των

µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων στο ακροατήριο ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες. Αν αυτός που

κλητεύεται διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαµονής, η προθεσµία αυτή είναι τριάντα 

αν η διαµονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ηµερών σε 

2. Η προθεσµία αρχίζει την εποµένη της επίδοσης και λήγει την προηγούµενη της ηµέρας 

 

Άρθρο 167. 

Συνέπειες µη τήρησης των προθεσµιών εµφάνισης στο ακροατήριο.

Η µη τήρηση των προθεσµιών που καθορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, συνεπάγεται την

της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 175 παρ. 2). 

Άρθρο 168. 

Υπολογισµός των προθεσµιών. 

1. Οι προθεσµίες που ορίζονται στον κώδικα υπολογίζονται σύµφωνα µε το καθιερωµένο 

Όταν η προθεσµία ορίζεται σε έτη, λήγει µόλις περάσει η αντίστοιχη ηµεροµηνία του 

Όταν η προθεσµία ορίζεται σε µήνες, λήγει µόλις περάσει η µέρα του τελευταίου 

αριθµητικά στην ηµέρα έναρξης, και αν δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία 

του µήνα. Όταν η προθεσµία ορίζεται σε ηµέρες, δεν υπολογίζεται η 

ηµέρα µε την οποία συµπίπτει το χρονικό σηµείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η 

προθεσµία. Αν η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας είναι εξαιρετέα, η προθεσµία παρεκτείνεται έως 

εξαιρετέα ηµέρα. Η εικοσιτετράωρη προθεσµία διαρκεί όλη την επόµενη ηµέρα 

2. Η τελευταία η µέρα της προθεσµίας για την υποβολή δηλώσεων, την κατάθεση εγγράφων ή την 

ενδίκων µέσων, θεωρείται ότι λήγει την στιγµή που λήγει η τελευταία εργάσιµη ώρα του 

Άρθρο 169. 

Σύντµηση της προθεσµίας. 

1. Ο εισαγγελέας που διατάσσει την επίδοση της κλήσης µπορεί, αν συντρέχουν κατά την κρίση του

κίνδυνος παραγραφής ή άλλοι εξαιρετικοί λόγοι που µνηµονεύονται στην παρα

συντµήσει την προθεσµία εµφάνισης των κατηγορουµένων, των µαρτύρων και των 
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υ τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο 

1. Η κοινοποίηση γίνεται προφορικά από τον δικαστή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτικό υπάλληλο 

ους, µάρτυρες, πραγµατογνώµονες, τεχνικούς συµβούλους, συνηγόρους ή 

των διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 151. Η 

γίνεται στο ακροατήριο µνηµονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. 

ση των βουλευµάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται 

αυτά εκδοθούν µε παράδοση αντιγράφου από τον γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου ή 

στον γραµµατέα της εισαγγελίας ή µε προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελέα. 

κοινοποίηση συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον 

εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται  

βούλευµα ή η διάταξη. 

1. Όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία εµφάνισης των διαδίκων, των 

µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων στο ακροατήριο ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες. Αν αυτός που 

κλητεύεται διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαµονής, η προθεσµία αυτή είναι τριάντα 

αν η διαµονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ηµερών σε 

2. Η προθεσµία αρχίζει την εποµένη της επίδοσης και λήγει την προηγούµενη της ηµέρας της 

Συνέπειες µη τήρησης των προθεσµιών εµφάνισης στο ακροατήριο. 

Η µη τήρηση των προθεσµιών που καθορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, συνεπάγεται την 

1. Οι προθεσµίες που ορίζονται στον κώδικα υπολογίζονται σύµφωνα µε το καθιερωµένο 

ίστοιχη ηµεροµηνία του 

Όταν η προθεσµία ορίζεται σε µήνες, λήγει µόλις περάσει η µέρα του τελευταίου 

αριθµητικά στην ηµέρα έναρξης, και αν δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία 

προθεσµία ορίζεται σε ηµέρες, δεν υπολογίζεται η 

χρονικό σηµείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η 

προθεσµίας είναι εξαιρετέα, η προθεσµία παρεκτείνεται έως 

εικοσιτετράωρη προθεσµία διαρκεί όλη την επόµενη ηµέρα 

2. Η τελευταία η µέρα της προθεσµίας για την υποβολή δηλώσεων, την κατάθεση εγγράφων ή την 

ταία εργάσιµη ώρα του 

1. Ο εισαγγελέας που διατάσσει την επίδοση της κλήσης µπορεί, αν συντρέχουν κατά την κρίση του 

κίνδυνος παραγραφής ή άλλοι εξαιρετικοί λόγοι που µνηµονεύονται στην παραγγελία προς επίδοση, 

συντµήσει την προθεσµία εµφάνισης των κατηγορουµένων, των µαρτύρων και των 
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πραγµατογνωµόνων στο ακροατήριο σε οκτώ κατ' ανώτατο όριο ηµέρες, εφόσον πρόκειται για 

πρόσωπα γνωστής διαµονής στην ηµεδαπή.

2. Ο διάδικος προς όφελος του ο

συναινέσει στη σύντµησή της µε γραπτή ή προφορική δήλωσή του στο γραµµατέα του δικαστηρίου 

ή της εισαγγελίας. Για τη δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση. Ανάκληση της δήλωσης δεν 

επιτρέπεται εκτός αν µετά τη δήλωση προκόψουν λόγοι που να δικαιολογούν νέα προθεσµία σε 

αυτόν που παραιτήθηκε, οπότε ο τελευταίος µπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να προσδιοριστεί 

νέα δικάσιµος και, αν δεν του δοθεί,

Οι ακυρότητες διακρίνονται σε σχετικές και απόλυτες.

Απόλυτη ακυρότητα υπάρχει: 

1. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν:

α) τη σύνθεση του δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα 

κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του παρόντος κώδικα για ακυρότητα εξαιτίας κακής 

σύνθεσής του, 

β) την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και την υποχρεωτική συµµετοχή του στη

διαδικασία στο ακροατήριο και σε πράξε

γ) την αναστολή της ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις την επιβάλλει υποχρεωτικά ο νόµος,

δ) την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου ή του προσώπου στο 

οποίο αποδίδεται η πράξη κατά τ

τους παρέχονται από τον νόµο, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

∆ικαιώµατα και τον Χάρτη Θεµελιωδών Ελευθεριών της Ε.Ε.

2. Αν ο κατηγορούµενος ζήτησε να ασκήσει δικαίωµα που του παρέχεται από τον νόµο και το 

δικαστήριο του το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για την σχετική αίτηση.

3. Αν ο υποστηρίζων την κατηγορία παρέστη παράνοµα στην

1. Σχετική ακυρότητα επέρχεται σε κάθε περίπτωση που ο νόµος απαγγέλλει ακυρότητα που δεν 

υπάγεται στις περιπτώσεις του προηγούµενου άρθρου.

2. Σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο 

παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν 

δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από τον νόµο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε 

να αποφανθεί για την σχετική αίτησ

Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσηµα.

Με την επιφύλαξη αντίθετης ρύθµισης, αν δικαστής ή οποιοσδήποτε δηµόσιος υπάλληλος που

εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, συντάξει ή δεχθεί έγγραφο, το οποί

ελλιπές το τέλος ή το ένσηµο που επιβάλλεται από τον νόµο, η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, 

ούτε η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας που ασκήθηκε µε αυτήν.

1. Η απόλυτη ακυρότητα λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο

της διαδικασίας ακόµη και στον Άρειο Πάγο. Αν η απόλυτη ακυρότητα αναφέρεται σε πράξεις της
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στο ακροατήριο σε οκτώ κατ' ανώτατο όριο ηµέρες, εφόσον πρόκειται για 

στην ηµεδαπή. 

2. Ο διάδικος προς όφελος του οποίου ορίζεται κάποια προθεσµία µπορεί να παραιτηθεί ή να 

στη σύντµησή της µε γραπτή ή προφορική δήλωσή του στο γραµµατέα του δικαστηρίου 

εισαγγελίας. Για τη δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση. Ανάκληση της δήλωσης δεν 

ά τη δήλωση προκόψουν λόγοι που να δικαιολογούν νέα προθεσµία σε 

ο τελευταίος µπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να προσδιοριστεί 

νέα δικάσιµος και, αν δεν του δοθεί, να ζητήσει από το δικαστήριο αναβολή της συζήτησης.

Άρθρο 170. 

∆ιάκριση ακυροτήτων. 

Οι ακυρότητες διακρίνονται σε σχετικές και απόλυτες. 

Άρθρο 171. 

Απόλυτη ακυρότητα. 

1. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν: 

α) τη σύνθεση του δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και

κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του παρόντος κώδικα για ακυρότητα εξαιτίας κακής 

β) την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και την υποχρεωτική συµµετοχή του στη

διαδικασία στο ακροατήριο και σε πράξεις της προδικασίας που ορίζονται στον νόµο,

γ) την αναστολή της ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις την επιβάλλει υποχρεωτικά ο νόµος,

δ) την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου ή του προσώπου στο 

αποδίδεται η πράξη κατά την προκαταρκτική εξέταση και την άσκηση των δικαιωµάτων που 

παρέχονται από τον νόµο, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 

και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

Χάρτη Θεµελιωδών Ελευθεριών της Ε.Ε. 

2. Αν ο κατηγορούµενος ζήτησε να ασκήσει δικαίωµα που του παρέχεται από τον νόµο και το 

του το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για την σχετική αίτηση.

3. Αν ο υποστηρίζων την κατηγορία παρέστη παράνοµα στην διαδικασία του ακροατηρίου.

Άρθρο 172. 

Σχετική ακυρότητα. 

1. Σχετική ακυρότητα επέρχεται σε κάθε περίπτωση που ο νόµος απαγγέλλει ακυρότητα που δεν 

στις περιπτώσεις του προηγούµενου άρθρου. 

2. Σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται επίσης και όταν ο εισαγγελέας ή ο

παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν 

που ρητά τους παρέχεται από τον νόµο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε 

για την σχετική αίτηση. 

Άρθρο 173. 

Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσηµα.

Με την επιφύλαξη αντίθετης ρύθµισης, αν δικαστής ή οποιοσδήποτε δηµόσιος υπάλληλος που

καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, συντάξει ή δεχθεί έγγραφο, το οποί

ή το ένσηµο που επιβάλλεται από τον νόµο, η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, 

την υποστήριξη της κατηγορίας που ασκήθηκε µε αυτήν.

Άρθρο 174. 

Πρόταση της ακυρότητας. 

λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο

διαδικασίας ακόµη και στον Άρειο Πάγο. Αν η απόλυτη ακυρότητα αναφέρεται σε πράξεις της
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στο ακροατήριο σε οκτώ κατ' ανώτατο όριο ηµέρες, εφόσον πρόκειται για 

ποίου ορίζεται κάποια προθεσµία µπορεί να παραιτηθεί ή να 

στη σύντµησή της µε γραπτή ή προφορική δήλωσή του στο γραµµατέα του δικαστηρίου 

εισαγγελίας. Για τη δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση. Ανάκληση της δήλωσης δεν 

ά τη δήλωση προκόψουν λόγοι που να δικαιολογούν νέα προθεσµία σε 

ο τελευταίος µπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να προσδιοριστεί 

να ζητήσει από το δικαστήριο αναβολή της συζήτησης. 

οργανισµού δικαστηρίων και 

κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του παρόντος κώδικα για ακυρότητα εξαιτίας κακής 

β) την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και την υποχρεωτική συµµετοχή του στη 

ις της προδικασίας που ορίζονται στον νόµο, 

γ) την αναστολή της ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις την επιβάλλει υποχρεωτικά ο νόµος, 

δ) την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου ή του προσώπου στο 

ην προκαταρκτική εξέταση και την άσκηση των δικαιωµάτων που 

παρέχονται από τον νόµο, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 

και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

2. Αν ο κατηγορούµενος ζήτησε να ασκήσει δικαίωµα που του παρέχεται από τον νόµο και το 

του το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για την σχετική αίτηση. 

διαδικασία του ακροατηρίου. 

1. Σχετική ακυρότητα επέρχεται σε κάθε περίπτωση που ο νόµος απαγγέλλει ακυρότητα που δεν 

επέρχεται επίσης και όταν ο εισαγγελέας ή ο 

παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν 

που ρητά τους παρέχεται από τον νόµο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε 

Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσηµα. 

Με την επιφύλαξη αντίθετης ρύθµισης, αν δικαστής ή οποιοσδήποτε δηµόσιος υπάλληλος που 

καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, συντάξει ή δεχθεί έγγραφο, το οποίο δεν έχει ή έχει 

ή το ένσηµο που επιβάλλεται από τον νόµο, η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, 

την υποστήριξη της κατηγορίας που ασκήθηκε µε αυτήν. 

λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο 

διαδικασίας ακόµη και στον Άρειο Πάγο. Αν η απόλυτη ακυρότητα αναφέρεται σε πράξεις της 
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προδικασίας µπορεί να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως ή να προταθεί ωσότου γίνει αµετάκλητη η

παραποµπή στο ακροατήριο. 

2. Η σχετική ακυρότητα µπορεί να προταθεί από τον εισαγγελέα ή από τους διαδίκους που έχουν

συµφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως 

το τέλος της. Αν αναφέρεται σε πράξη της διαδικασίας

προπαρασκευαστικής, πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε 

τελευταίο βαθµό. 

3. Εκτός από την απόλυτη ακυρότητα που αναφέρεται στο άρθρο 171, η σχετική ακυρότητα που

προήλθε από ενέργεια ή παράλειψη

αυτούς, δεν µπορεί να προταθεί από τους ίδιους.

1. Ακυρότητα που δεν προτάθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο καλύπτεται.

2. Η ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσµατος και του καταλόγου των

µαρτύρων, η ακυρότητα της επίδοσης ή της κοινοποίησής τους, καθώς και η ακυρότητα που 

αναφέρεται στο άρθρο 167 καλύπτονται, αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη 

προβάλλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της, µέχρι να αρχίσει για πρώτη φορά η αποδεικτική 

διαδικασία στο ακροατήριο. 

Μπορεί όµως το δικαστήριο να αναβάλει τη συζήτηση, αν κρίνει ότι από την ακυρότητα, µολονότι

δεν προτάθηκε, είναι δυνατό να παραβιαστούν τα δικαιώµατα υπεράσπισης του κατηγορουµένου ή 

του παριστάµενου προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων.

1. Αρµόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικ

ενώ των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας και προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο 

που αναλαµβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά του βουλεύµατος ή της απόφασης 

ασκήθηκε ένδικο µέσο, η αρµοδιότητα για την κήρυξη της ακυρότητας 

δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο µέσο.

2. Η ακυρότητα µιας πράξης καθιστά άκυρες και τις εξαρτηµένες από αυτήν µεταγενέστερες πράξεις

της ποινικής διαδικασίας. Ο δικαστής µπορεί να κηρύξει άκυρες και πράξεις σύγχρονες ή 

προγενέστερες, µόνο όταν είναι συναφείς µε εκείνη που ακυρώθηκε.

3. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο κηρύσσοντας την ακυρότητα διατάσσει την επανάληψη

των άκυρων πράξεων, αν τούτο είναι αναγκαίο και εφικτό.

4. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις 

άλλος υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, αν αντιληφθεί κάποιον λόγο

ακυρότητας για πράξη που τέλεσε ο ίδιος, έχει υποχρέωση, αν είναι δυνατό, να την επαναλάβει 

αµέσως. 

1. Οι δικαστές δεν ακολουθούν νοµικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όµως να αποφασίζουν κατά 

την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούµενοι από την 

απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και 

πραγµατικών περιστατικών, την 

αιτιολογώντας πάντοτε ειδικά και

συλλογισµούς σχηµάτισαν τη δικανική 

2. Αποδεικτικά µέσα, που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µέσω αυτών, δεν λαµβάνονται 

υπόψη στην ποινική διαδικασία. 
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προδικασίας µπορεί να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως ή να προταθεί ωσότου γίνει αµετάκλητη η

2. Η σχετική ακυρότητα µπορεί να προταθεί από τον εισαγγελέα ή από τους διαδίκους που έχουν

συµφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως 

τέλος της. Αν αναφέρεται σε πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας ή 

πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε 

3. Εκτός από την απόλυτη ακυρότητα που αναφέρεται στο άρθρο 171, η σχετική ακυρότητα που

από ενέργεια ή παράλειψη του εισαγγελέα ή του διαδίκου ή που έγινε δεκτή ρητά από 

να προταθεί από τους ίδιους. 

Άρθρο 175. 

Πότε καλύπτεται η ακυρότητα. 

1. Ακυρότητα που δεν προτάθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο καλύπτεται.

Η ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσµατος και του καταλόγου των

µαρτύρων, η ακυρότητα της επίδοσης ή της κοινοποίησής τους, καθώς και η ακυρότητα που 

στο άρθρο 167 καλύπτονται, αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη 

αντιρρήσεις για την πρόοδό της, µέχρι να αρχίσει για πρώτη φορά η αποδεικτική 

Μπορεί όµως το δικαστήριο να αναβάλει τη συζήτηση, αν κρίνει ότι από την ακυρότητα, µολονότι

α παραβιαστούν τα δικαιώµατα υπεράσπισης του κατηγορουµένου ή 

παριστάµενου προς υποστήριξη της κατηγορίας. 

Άρθρο 176. 

Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων.

1. Αρµόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικ

των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας και προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο 

αναλαµβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά του βουλεύµατος ή της απόφασης 

µέσο, η αρµοδιότητα για την κήρυξη της ακυρότητας ανήκει στο συµβούλιο ή το 

αποφασίζει για το ένδικο µέσο. 

2. Η ακυρότητα µιας πράξης καθιστά άκυρες και τις εξαρτηµένες από αυτήν µεταγενέστερες πράξεις

ποινικής διαδικασίας. Ο δικαστής µπορεί να κηρύξει άκυρες και πράξεις σύγχρονες ή 

µόνο όταν είναι συναφείς µε εκείνη που ακυρώθηκε. 

3. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο κηρύσσοντας την ακυρότητα διατάσσει την επανάληψη

άκυρων πράξεων, αν τούτο είναι αναγκαίο και εφικτό. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ο δικαστής ή

άλλος υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, αν αντιληφθεί κάποιον λόγο

ακυρότητας για πράξη που τέλεσε ο ίδιος, έχει υποχρέωση, αν είναι δυνατό, να την επαναλάβει 

Άρθρο 177. 

Αρχή της ηθικής απόδειξης. 

1. Οι δικαστές δεν ακολουθούν νοµικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όµως να αποφασίζουν κατά 

πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούµενοι από την 

κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια των 

 αξιοπιστία των µαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων, 

αιτιολογώντας πάντοτε ειδικά και εµπεριστατωµένα µε ποια αποδεικτικά µέσα και µε ποιους 

συλλογισµούς σχηµάτισαν τη δικανική τους κρίση. 

οδεικτικά µέσα, που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µέσω αυτών, δεν λαµβάνονται 

 

Άρθρο 178. 
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προδικασίας µπορεί να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως ή να προταθεί ωσότου γίνει αµετάκλητη η 

2. Η σχετική ακυρότητα µπορεί να προταθεί από τον εισαγγελέα ή από τους διαδίκους που έχουν 

συµφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως 

στο ακροατήριο, κύριας ή 

πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε 

3. Εκτός από την απόλυτη ακυρότητα που αναφέρεται στο άρθρο 171, η σχετική ακυρότητα που 

του εισαγγελέα ή του διαδίκου ή που έγινε δεκτή ρητά από 

1. Ακυρότητα που δεν προτάθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο καλύπτεται. 

Η ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσµατος και του καταλόγου των 

µαρτύρων, η ακυρότητα της επίδοσης ή της κοινοποίησής τους, καθώς και η ακυρότητα που 

στο άρθρο 167 καλύπτονται, αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εµφανιστεί και δεν 

αντιρρήσεις για την πρόοδό της, µέχρι να αρχίσει για πρώτη φορά η αποδεικτική 

Μπορεί όµως το δικαστήριο να αναβάλει τη συζήτηση, αν κρίνει ότι από την ακυρότητα, µολονότι 

α παραβιαστούν τα δικαιώµατα υπεράσπισης του κατηγορουµένου ή 

Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων. 

1. Αρµόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συµβούλιο, 

των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας και προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο 

αναλαµβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά του βουλεύµατος ή της απόφασης 

ανήκει στο συµβούλιο ή το 

2. Η ακυρότητα µιας πράξης καθιστά άκυρες και τις εξαρτηµένες από αυτήν µεταγενέστερες πράξεις 

ποινικής διαδικασίας. Ο δικαστής µπορεί να κηρύξει άκυρες και πράξεις σύγχρονες ή 

3. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο κηρύσσοντας την ακυρότητα διατάσσει την επανάληψη 

διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ο δικαστής ή 

άλλος υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, αν αντιληφθεί κάποιον λόγο 

ακυρότητας για πράξη που τέλεσε ο ίδιος, έχει υποχρέωση, αν είναι δυνατό, να την επαναλάβει 

1. Οι δικαστές δεν ακολουθούν νοµικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όµως να αποφασίζουν κατά 

πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούµενοι από την 

που αφορά την αλήθεια των 

αξιοπιστία των µαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων, 

εµπεριστατωµένα µε ποια αποδεικτικά µέσα και µε ποιους 

οδεικτικά µέσα, που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µέσω αυτών, δεν λαµβάνονται 
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Αποδεικτικά µέσα. Βάρος απόδειξης.

1. Στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών µέσων. Κυριότερα αποδεικτικά

µέσα στην ποινική διαδικασία είναι:

α) οι ενδείξεις· 

β) η αυτοψία· 

γ) η πραγµατογνωµοσύνη· 

δ) η οµολογία του κατηγορουµένου·

ε) οι µάρτυρες και 

στ) τα έγγραφα. 

2. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά µέσα, που 

θεµελιώνουν την ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουµένου καθώς και κάθε στοιχείο

που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιµέτρηση της ποινής.

δεν είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγµατ

επικαλείται υπέρ του. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι υποχρεωµένοι να ερευνούν µε επιµέλεια 

κάθε στοιχείο ή αποδεικτικό µέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι 

χρήσιµο για να εξακριβωθεί η αλήθεια.

3. Οποιαδήποτε αµφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος του κατηγορουµένου ή του υπόπτου.

Ενδείξεις είναι τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία συνάγεται κατά λογική ακολουθία η 

ύπαρξη ή ανυπαρξία κάποιου άλλου γεγονότος.

Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία.

1. Αυτοψία µπορεί να γίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε τόπους, πράγµατα ή ανθρώπους για 

να βεβαιωθούν η τέλεση και οι περιστάσεις του εγκλήµατος.

2. Αν το έγκληµα δεν άφησε ίχνη ή άλλα υλικά ευρήµατα ή αν αυτά εξ

εκείνος που ενεργεί την αυτοψία περιγράφει την παρούσα κατάσταση των πραγµάτων, ελέγχοντας

συνάµα κατά το δυνατό και την προηγούµενη.

3. Για την αυτοψία συντάσσεται έκθεση (άρθρα 148 κ.ε.). Αν η αυτοψία έγινε από το δικαστήριο ή 

µέλος αυτού, οι σχετικές διαπιστώσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση 

απαγορεύεται να διατυπώνονται στην έκθεση ή στα πρακτικά, όπου καταχωρίζεται η διενέργεια της 

αυτοψίας, αξιολογικές κρίσεις για την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε προσώπ

Κατά τη διεξαγωγή της αυτοψίας εκείνος που την ενεργεί µπορεί να προβεί είτε ο ίδιος είτε µε τη

συνδροµή ειδικού υπαλλήλου ή εµπειρογνώµονα σε ιχνογραφήµατα, φωτογραφήσεις ή απεικονίσεις 

και ιδίως να πάρει δακτυλικά ή άλλα αποτυπώµατα. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε πειράµατα µε

περιεχόµενο την αναπαράσταση του εγκλήµατος ή την εξακρίβωση άλλων περιστατικών που είναι

χρήσιµα για την ανακάλυψη της αλήθειας. Κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων απαγορεύεται η

δηµοσιότητα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος να 

διαταραχθεί η δηµόσια τάξη. 

Πρόσληψη µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων.

Κατά την αυτοψία µπορούν να προσληφθούν µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες, που ορκίζονται 

νοµότυπα, για να γίνει ο καθορισµός πραγµάτων ή τόπων ή της ταυτότητας προσώπων ή για να 

δοθούν άλλα χρήσιµα στοιχεία. 
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Αποδεικτικά µέσα. Βάρος απόδειξης. 

1. Στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών µέσων. Κυριότερα αποδεικτικά

στην ποινική διαδικασία είναι: 

δ) η οµολογία του κατηγορουµένου· 

2. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά µέσα, που 

την ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουµένου καθώς και κάθε στοιχείο

προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιµέτρηση της ποινής.

δεν είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγµατ

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι υποχρεωµένοι να ερευνούν µε επιµέλεια 

µέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι 

αλήθεια. 

Οποιαδήποτε αµφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος του κατηγορουµένου ή του υπόπτου.

Άρθρο 179. 

Ενδείξεις. 

Ενδείξεις είναι τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία συνάγεται κατά λογική ακολουθία η 

ανυπαρξία κάποιου άλλου γεγονότος. 

Άρθρο 180. 

Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία. 

1. Αυτοψία µπορεί να γίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε τόπους, πράγµατα ή ανθρώπους για 

βεβαιωθούν η τέλεση και οι περιστάσεις του εγκλήµατος. 

2. Αν το έγκληµα δεν άφησε ίχνη ή άλλα υλικά ευρήµατα ή αν αυτά εξαλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν,

εκείνος που ενεργεί την αυτοψία περιγράφει την παρούσα κατάσταση των πραγµάτων, ελέγχοντας

συνάµα κατά το δυνατό και την προηγούµενη. 

3. Για την αυτοψία συντάσσεται έκθεση (άρθρα 148 κ.ε.). Αν η αυτοψία έγινε από το δικαστήριο ή 

αυτού, οι σχετικές διαπιστώσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση 

διατυπώνονται στην έκθεση ή στα πρακτικά, όπου καταχωρίζεται η διενέργεια της 

κρίσεις για την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε προσώπ

Άρθρο 181. 

Απεικονίσεις και πειράµατα. 

Κατά τη διεξαγωγή της αυτοψίας εκείνος που την ενεργεί µπορεί να προβεί είτε ο ίδιος είτε µε τη

συνδροµή ειδικού υπαλλήλου ή εµπειρογνώµονα σε ιχνογραφήµατα, φωτογραφήσεις ή απεικονίσεις 

δακτυλικά ή άλλα αποτυπώµατα. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε πειράµατα µε

περιεχόµενο την αναπαράσταση του εγκλήµατος ή την εξακρίβωση άλλων περιστατικών που είναι

χρήσιµα για την ανακάλυψη της αλήθειας. Κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων απαγορεύεται η

σιότητα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος να 

Άρθρο 182. 

Πρόσληψη µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων. 

 

Κατά την αυτοψία µπορούν να προσληφθούν µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες, που ορκίζονται 

να γίνει ο καθορισµός πραγµάτων ή τόπων ή της ταυτότητας προσώπων ή για να 

Άρθρο 183. 
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1. Στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών µέσων. Κυριότερα αποδεικτικά 

2. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά µέσα, που 

την ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουµένου καθώς και κάθε στοιχείο 

προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιµέτρηση της ποινής. Ο κατηγορούµενος 

δεν είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγµατικά περιστατικά που 

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι υποχρεωµένοι να ερευνούν µε επιµέλεια 

µέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι 

Οποιαδήποτε αµφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος του κατηγορουµένου ή του υπόπτου. 

Ενδείξεις είναι τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία συνάγεται κατά λογική ακολουθία η 

1. Αυτοψία µπορεί να γίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε τόπους, πράγµατα ή ανθρώπους για 

αλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν, 

εκείνος που ενεργεί την αυτοψία περιγράφει την παρούσα κατάσταση των πραγµάτων, ελέγχοντας 

3. Για την αυτοψία συντάσσεται έκθεση (άρθρα 148 κ.ε.). Αν η αυτοψία έγινε από το δικαστήριο ή 

αυτού, οι σχετικές διαπιστώσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση 

διατυπώνονται στην έκθεση ή στα πρακτικά, όπου καταχωρίζεται η διενέργεια της 

κρίσεις για την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε προσώπου. 

Κατά τη διεξαγωγή της αυτοψίας εκείνος που την ενεργεί µπορεί να προβεί είτε ο ίδιος είτε µε τη 

συνδροµή ειδικού υπαλλήλου ή εµπειρογνώµονα σε ιχνογραφήµατα, φωτογραφήσεις ή απεικονίσεις 

δακτυλικά ή άλλα αποτυπώµατα. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε πειράµατα µε 

περιεχόµενο την αναπαράσταση του εγκλήµατος ή την εξακρίβωση άλλων περιστατικών που είναι 

χρήσιµα για την ανακάλυψη της αλήθειας. Κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων απαγορεύεται η 

σιότητα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος να 

Κατά την αυτοψία µπορούν να προσληφθούν µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες, που ορκίζονται 

να γίνει ο καθορισµός πραγµάτων ή τόπων ή της ταυτότητας προσώπων ή για να 
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Πότε διατάσσεται πραγµατογνωµοσύνη.

Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισµένης επιστήµης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και 

κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο µπορούν αυτεπαγγέλτως ή µε 

αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγµατογνωµοσύνη. Η 

πραγµατογνωµοσύνη διατάσσεται υποχρεωτικά, αν ο νόµος ρητά επιβάλλει τη διεξαγωγή της.

Αριθµός των πραγµατογνωµόνων.

Αν η πραγµατογνωµοσύνη δεν µπορεί να γίνει σε εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά από τον νόµο 

καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, διορίζονται δύο ή περισσότεροι πραγµατογνώµονες. Σε 

επείγουσες ή µικρότερης σηµασίας περ

εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις µπορεί να γίνει και προφορικά, επακολουθεί όµως η σύνταξη του 

εγγράφου. 

Το συµβούλιο των πληµµελειοδικών, ύστερα από πρόταση 

καταρτίζει µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο πίνακα πραγµατογνωµόνων κατά 

ειδικότητες από πρόσωπα που διαµένουν στην έδρα του και είναι κατάλληλα για τη διενέργεια 

πραγµατογνωµοσύνης, προτιµώντας δηµόσιους 

παιδοψυχίατροι και παιδοψυχολόγοι,

στα θέµατα γενετήσιας εκµετάλλευσης και

εισαγγελέα εφετών, που έχει το δικ

µεταρρύθµισή του. Το συµβούλιο των εφετών

οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο

∆εκέµβριο κάθε χρόνου από τον εισαγγελέα

περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου

προηγούµενο έτος. 

1. ∆εν µπορούν να διοριστούν πραγµατογνώµονες:

α) όσοι δεν συµπλήρωσαν το 21 ο έτος της ηλικίας τους·

β) όσοι έχουν τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση·

γ) όσοι καταδικάστηκαν για κακούργηµα ή πληµµέληµα που συνεπαγόταν υπό την ισχύ του

προηγούµενου Ποινικού Κώδικα τη στέρηση των πολιτικώ

αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων (άρθρο 60 ΠΚ) ή παραπέµφθηκαν αµετάκλητα για εγκλήµατα 

που συνεπάγονται τέτοιες στερήσεις, καθώς και εκείνοι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια να 

ασκούν το επάγγελµά τους, όσο χρόνο

δ) όσοι έχουν συµπράξει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση της παρούσας κατάστασης του

αντικειµένου της πραγµατογνωµοσύνης·

ε) όσοι αναφέρονται στα άρθρα 209 παρ.2 και 210

στ) σύζυγοι ή συνδεόµενοι µε σύµφωνο συµβίωσης ή συγ

αγχιστείας 

έως και τον τρίτο βαθµό. 

2. Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, η πραγµατογνωµοσύνη είναι άκυρη.

Υποχρέωση των πραγµατογνωµόνων να αποδεχτούν τον διορισµό τους.

Ο διοριζόµενος πραγµατογνώµονας είναι υποχ

είναι δηµόσιος υπάλληλος ή ασκεί νόµιµα επιστήµη, τέχνη ή επάγγελµα που η γνώση τους κρίνεται 
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Πότε διατάσσεται πραγµατογνωµοσύνη. 

Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισµένης επιστήµης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και 

κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο µπορούν αυτεπαγγέλτως ή µε 

κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγµατογνωµοσύνη. Η 

διατάσσεται υποχρεωτικά, αν ο νόµος ρητά επιβάλλει τη διεξαγωγή της.

Άρθρο 184. 

Αριθµός των πραγµατογνωµόνων. 

Αν η πραγµατογνωµοσύνη δεν µπορεί να γίνει σε εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά από τον νόµο 

και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, διορίζονται δύο ή περισσότεροι πραγµατογνώµονες. Σε 

ή µικρότερης σηµασίας περιπτώσεις µπορεί να διοριστεί µόνο ένας. Ο διορισµός τους σε 

επείγουσες περιστάσεις µπορεί να γίνει και προφορικά, επακολουθεί όµως η σύνταξη του 

Άρθρο 185. 

Πίνακας πραγµατογνωµόνων. 

Το συµβούλιο των πληµµελειοδικών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα πληµµελειοδικών,

µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο πίνακα πραγµατογνωµόνων κατά 

από πρόσωπα που διαµένουν στην έδρα του και είναι κατάλληλα για τη διενέργεια 

προτιµώντας δηµόσιους υπαλλήλους. Στον πίνακα περιλαµβάνονται 

παιδοψυχίατροι και παιδοψυχολόγοι, και ελλείψει αυτών, ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξειδικευµένοι 

στα θέµατα γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών. Ο πίνακας υποβάλλεται στον 

εισαγγελέα εφετών, που έχει το δικαίωµα να ζητήσει τον Οκτώβριο από το συµβούλιο των εφετών τη 

µεταρρύθµισή του. Το συµβούλιο των εφετών αποφαίνεται σχετικά τον Νοέµβριο. Ο πίνακας, αφού 

οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο του πληµµελειοδικείου και ανακοινώνεται τον 

ε χρόνου από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στους ανακριτικούς υπαλλήλους της 

περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που συντάχθηκε το 

Άρθρο 188. 

Ποιοι δεν διορίζονται. 

 

πραγµατογνώµονες: 

α) όσοι δεν συµπλήρωσαν το 21 ο έτος της ηλικίας τους· 

β) όσοι έχουν τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση· 

γ) όσοι καταδικάστηκαν για κακούργηµα ή πληµµέληµα που συνεπαγόταν υπό την ισχύ του

προηγούµενου Ποινικού Κώδικα τη στέρηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων ή συνεπάγεται την

αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων (άρθρο 60 ΠΚ) ή παραπέµφθηκαν αµετάκλητα για εγκλήµατα 

συνεπάγονται τέτοιες στερήσεις, καθώς και εκείνοι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια να 

το επάγγελµά τους, όσο χρόνο διαρκούν οι στερήσεις αυτές· 

δ) όσοι έχουν συµπράξει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση της παρούσας κατάστασης του

αντικειµένου της πραγµατογνωµοσύνης· 

ε) όσοι αναφέρονται στα άρθρα 209 παρ.2 και 210 

στ) σύζυγοι ή συνδεόµενοι µε σύµφωνο συµβίωσης ή συγγενείς των διαδίκων εξ αίµατος ή εξ 

2. Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, η πραγµατογνωµοσύνη είναι άκυρη. 

Άρθρο 189. 

Υποχρέωση των πραγµατογνωµόνων να αποδεχτούν τον διορισµό τους.

Ο διοριζόµενος πραγµατογνώµονας είναι υποχρεωµένος να δεχτεί την εντολή που του ανατέθηκε, αν 

δηµόσιος υπάλληλος ή ασκεί νόµιµα επιστήµη, τέχνη ή επάγγελµα που η γνώση τους κρίνεται 
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Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισµένης επιστήµης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και 

κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο µπορούν αυτεπαγγέλτως ή µε 

κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγµατογνωµοσύνη. Η 

διατάσσεται υποχρεωτικά, αν ο νόµος ρητά επιβάλλει τη διεξαγωγή της. 

Αν η πραγµατογνωµοσύνη δεν µπορεί να γίνει σε εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά από τον νόµο 

και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, διορίζονται δύο ή περισσότεροι πραγµατογνώµονες. Σε 

ιπτώσεις µπορεί να διοριστεί µόνο ένας. Ο διορισµός τους σε 

επείγουσες περιστάσεις µπορεί να γίνει και προφορικά, επακολουθεί όµως η σύνταξη του 

του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, 

µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο πίνακα πραγµατογνωµόνων κατά 

από πρόσωπα που διαµένουν στην έδρα του και είναι κατάλληλα για τη διενέργεια 

υπαλλήλους. Στον πίνακα περιλαµβάνονται 

και ελλείψει αυτών, ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξειδικευµένοι 

κακοποίησης παιδιών. Ο πίνακας υποβάλλεται στον 

τον Οκτώβριο από το συµβούλιο των εφετών τη 

αποφαίνεται σχετικά τον Νοέµβριο. Ο πίνακας, αφού 

του πληµµελειοδικείου και ανακοινώνεται τον 

πληµµελειοδικών στους ανακριτικούς υπαλλήλους της 

συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που συντάχθηκε το 

γ) όσοι καταδικάστηκαν για κακούργηµα ή πληµµέληµα που συνεπαγόταν υπό την ισχύ του 

ν τους δικαιωµάτων ή συνεπάγεται την 

αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων (άρθρο 60 ΠΚ) ή παραπέµφθηκαν αµετάκλητα για εγκλήµατα 

συνεπάγονται τέτοιες στερήσεις, καθώς και εκείνοι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια να 

δ) όσοι έχουν συµπράξει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση της παρούσας κατάστασης του 

γενείς των διαδίκων εξ αίµατος ή εξ 

Υποχρέωση των πραγµατογνωµόνων να αποδεχτούν τον διορισµό τους. 

ρεωµένος να δεχτεί την εντολή που του ανατέθηκε, αν 

δηµόσιος υπάλληλος ή ασκεί νόµιµα επιστήµη, τέχνη ή επάγγελµα που η γνώση τους κρίνεται 
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αναγκαία για την ενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης. Αν αδικαιολόγητα, κατά την κρίση εκείνου 

που τον διόρισε, δεν δεχτεί την εντολή, τιµωρείται για απείθεια κατά τις διατάξεις του ποινικού 

κώδικα. Όταν τελειώσει την πραγµατογνωµοσύνη, έχει το δικαίωµα να πάρει τη νόµιµη αµοιβή και 

τα έξοδα που κατέβαλε. 

1. Αν κάποιος καλείται νόµιµα για µαρτυρία, δεν µπορεί να την αρνηθεί, εκτός από τις εξαιρέσεις

που ρητά αναγράφονται στον κώδικα.

2. Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο µπορεί να µην εξετάσει κάποιο µάρτυρα που είναι

παράφρονας ή βρίσκεται προφανώς σε τέτοια διανοητική κατ

παραστήσει τα γεγονότα όπως έχουν συµβεί.

Μη εξεταζόµενοι ως µάρτυρες στο ακροατήριο.

Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν εξετάζονται ως µάρτυρες στο ακροατήριο:

α) όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραµµατέα της ανάκρισης στην ίδια

υπόθεση· 

β) όσοι έχουν παραπεµφθεί να δικαστούν για την ίδια πράξη, ωσότου αµετακλήτως κριθεί η ενοχή

τους· 

γ) όσοι κηρύχθηκαν αµετακλήτως ένοχοι για την πράξη που εκ

επιβλήθηκε ποινή. 

Μόνη η µαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουµένου

για την ίδια πράξη δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµέν

Επαγγελµατικό απόρρητο των µαρτύρων.

1. Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία:

α) τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 371 ΠΚ,

β) οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όταν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωµατικό µυ

αφορά την ασφάλεια του κράτους, εκτός αν ο αρµόδιος υπουργός µε αίτηση της δικαστικής αρχής ή 

κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως τους εξουσιοδοτήσει σχετικά.

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 περ. α' ισχύει, ακόµη και αν τα πρόσωπα

απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελµατικό απόρρητο από µέρους εκείνου 

που τους το εµπιστεύθηκε. 

3. Οι παραπάνω µάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν σε αυτόν που εξετάζει, δίδοντας τον όρκο 

του άρθρου 219 ότι, αν κατέθεταν, θα παραβίαζαν τα απόρρητα που µνηµονεύονται στην παρ. 1. 

Ψευδής δήλωση τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 224 ΠΚ ποινές. Η κατά την παρ. 1 

ακυρότητα επέρχεται ανεξάρτητα από το αν έγινε ή όχι η δήλωση του πρώτου εδαφίου αυτής της 

παραγράφου. 

1. Στην προδικασία και στο ακροατήριο οι µάρτυρες κλητεύονται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και 

ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της αρχής που καλεί και από τον γραµµατέα, και 

φέρει την επίσηµη σφραγίδα της. Επίσης 

οποία πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας, να µνηµονεύει την δικαστική αρχή στην οποία αυτός 

καλείται και να αναγράφει περιληπτικά τις συνέπειες που προβλέπονται αν ο µάρτυρας δεν 

εµφανιστεί. Η κλήση επιδίδεται στο µάρτυρα, σύµφωνα µετά άρθρα 155
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για την ενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης. Αν αδικαιολόγητα, κατά την κρίση εκείνου 

ν δεχτεί την εντολή, τιµωρείται για απείθεια κατά τις διατάξεις του ποινικού 

την πραγµατογνωµοσύνη, έχει το δικαίωµα να πάρει τη νόµιµη αµοιβή και 

Άρθρο 209. 

Υποχρέωση για µαρτυρία. 

α για µαρτυρία, δεν µπορεί να την αρνηθεί, εκτός από τις εξαιρέσεις

ρητά αναγράφονται στον κώδικα. 

2. Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο µπορεί να µην εξετάσει κάποιο µάρτυρα που είναι

παράφρονας ή βρίσκεται προφανώς σε τέτοια διανοητική κατάσταση, ώστε να µην είναι σε θέση να

παραστήσει τα γεγονότα όπως έχουν συµβεί. 

Άρθρο 210. 

Μη εξεταζόµενοι ως µάρτυρες στο ακροατήριο. 

Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν εξετάζονται ως µάρτυρες στο ακροατήριο:

όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραµµατέα της ανάκρισης στην ίδια

β) όσοι έχουν παραπεµφθεί να δικαστούν για την ίδια πράξη, ωσότου αµετακλήτως κριθεί η ενοχή

γ) όσοι κηρύχθηκαν αµετακλήτως ένοχοι για την πράξη που εκδικάζεται, και αν ακόµη δεν 

Άρθρο 211. 

Μαρτυρία συγκατηγορουµένου. 

Μόνη η µαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουµένου

την ίδια πράξη δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµέν

Άρθρο 212. 

Επαγγελµατικό απόρρητο των µαρτύρων. 

1. Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία:

α) τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 371 ΠΚ, 

β) οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όταν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωµατικό µυ

την ασφάλεια του κράτους, εκτός αν ο αρµόδιος υπουργός µε αίτηση της δικαστικής αρχής ή 

από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως τους εξουσιοδοτήσει σχετικά.

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 περ. α' ισχύει, ακόµη και αν τα πρόσωπα 

απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελµατικό απόρρητο από µέρους εκείνου 

3. Οι παραπάνω µάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν σε αυτόν που εξετάζει, δίδοντας τον όρκο 

θεταν, θα παραβίαζαν τα απόρρητα που µνηµονεύονται στην παρ. 1. 

δήλωση τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 224 ΠΚ ποινές. Η κατά την παρ. 1 

επέρχεται ανεξάρτητα από το αν έγινε ή όχι η δήλωση του πρώτου εδαφίου αυτής της 

Άρθρο 213. 

Κλήτευση των µαρτύρων. 

1. Στην προδικασία και στο ακροατήριο οι µάρτυρες κλητεύονται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και 

Η κλήση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της αρχής που καλεί και από τον γραµµατέα, και 

επίσηµη σφραγίδα της. Επίσης πρέπει να περιέχει συνοπτική ένδειξη της υπόθεσης για την 

πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας, να µνηµονεύει την δικαστική αρχή στην οποία αυτός 

αναγράφει περιληπτικά τις συνέπειες που προβλέπονται αν ο µάρτυρας δεν 

επιδίδεται στο µάρτυρα, σύµφωνα µετά άρθρα 155-162, είκοσι τέσσερις ώρες 
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για την ενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης. Αν αδικαιολόγητα, κατά την κρίση εκείνου 

ν δεχτεί την εντολή, τιµωρείται για απείθεια κατά τις διατάξεις του ποινικού 

την πραγµατογνωµοσύνη, έχει το δικαίωµα να πάρει τη νόµιµη αµοιβή και 

α για µαρτυρία, δεν µπορεί να την αρνηθεί, εκτός από τις εξαιρέσεις 

2. Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο µπορεί να µην εξετάσει κάποιο µάρτυρα που είναι 

άσταση, ώστε να µην είναι σε θέση να 

Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν εξετάζονται ως µάρτυρες στο ακροατήριο: 

όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραµµατέα της ανάκρισης στην ίδια 

β) όσοι έχουν παραπεµφθεί να δικαστούν για την ίδια πράξη, ωσότου αµετακλήτως κριθεί η ενοχή 

δικάζεται, και αν ακόµη δεν τους 

Μόνη η µαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουµένου 

την ίδια πράξη δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου. 

1. Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία: 

β) οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όταν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωµατικό µυστικό ή µυστικό που 

την ασφάλεια του κράτους, εκτός αν ο αρµόδιος υπουργός µε αίτηση της δικαστικής αρχής ή 

από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως τους εξουσιοδοτήσει σχετικά. 

 στα οποία αναφέρεται 

απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελµατικό απόρρητο από µέρους εκείνου 

3. Οι παραπάνω µάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν σε αυτόν που εξετάζει, δίδοντας τον όρκο 

θεταν, θα παραβίαζαν τα απόρρητα που µνηµονεύονται στην παρ. 1. 

δήλωση τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 224 ΠΚ ποινές. Η κατά την παρ. 1 

επέρχεται ανεξάρτητα από το αν έγινε ή όχι η δήλωση του πρώτου εδαφίου αυτής της 

1. Στην προδικασία και στο ακροατήριο οι µάρτυρες κλητεύονται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και 

Η κλήση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της αρχής που καλεί και από τον γραµµατέα, και 

πρέπει να περιέχει συνοπτική ένδειξη της υπόθεσης για την 

πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας, να µνηµονεύει την δικαστική αρχή στην οποία αυτός 

αναγράφει περιληπτικά τις συνέπειες που προβλέπονται αν ο µάρτυρας δεν 

162, είκοσι τέσσερις ώρες 
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τουλάχιστον πριν από την ηµέρα για την οποία καλείται, αν πρόκειται για την προδικασία, και 

σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 166, αν πρόκειται για το ακροατήριο.

2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την ανάκριση οι µάρτυρες

µπορούν να κληθούν στην προδικασία και προφορικά. Προφορική κλήτευση στο ακροατήριο µπορεί 

να γίνει µόνο στις περιπτώσεις που ο νόµος την επιτρέπει ρητά. Η βεβαίωση

σύµφωνα µε το άρθρο 165 παρ. 1.

3. Στο στάδιο της προδικασίας µπορεί και αυθόρµητα να προσέλθει κάποιος για να εξετασθεί ως

µάρτυρας. Το γεγονός όµως αυτό πρέπει να µνηµονεύεται στην έκθεση της εξέτασής του.

4. Αν ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή ο ανακριτικός υπάλληλος δεν εξετάσει, χωρίς να υπάρχει

νόµιµος λόγος, τον µάρτυρα ή τον κατηγορούµενο που κλήτευσε και αυτός εµφανίστηκε την ηµέρα 

και την ώρα που είχε οριστεί, τιµωρείται πειθαρχικά.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 4 εφαρµόζο

κατηγορία. 

6. Η κλήτευση µαρτύρων τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν αναγραφεί στην έκθεση κατάθεσης και

έχουν λάβει κωδική ονοµασία, καθώς και η κλήτευση µάρτυρα ο οποίος έχει µετεγκατασταθεί, 

γίνεται διαµέσου της υπηρεσίας προστασίας µαρτύρων της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η βεβαίωση της 

ταυτότητάς τους καθώς και η κατάθεση των ανωτέρω µαρτύρων στο ακροατήριο γίνεται µόνο µε 

τεχνικά µέσα διαµέσου της υπηρεσίας προστασίας µαρτύρων.

Εξακρίβωση της 

Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το επώνυµό του, τον τόπο της 

γέννησης και κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του. Επίσης καλείται να δηλώσει αν τυχόν είναι 

συγγενής µε τον κατηγορούµενο ή µε όποιον αδικ

ερωτήσεις για κάθε περιστατικό που θα µπορούσε να διαφωτίσει εκείνον που διεξάγει την εξέταση 

για τις σχέσεις του µάρτυρα µε τα παραπάνω πρόσωπα και για το βαθµό αξιοπιστίας της µαρτυρίας 

του. 

1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συµµετοχής σε εγκληµατική 

οργάνωση της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ ή σε τροµοκρατική οργάνωση της παρ. 2 του άρθρου 

187Α Π Κ και για συναφείς πράξεις, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα 

προστασία από πιθανή εκδίκηση 

άρθρο 187Γ ΠΚ βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληµατικών δραστηριοτήτων ή των οικείων τους.

2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις αξιόποινες πράξεις 

και 348 παρ. 2 ΠΚ, καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της παράνοµης διακίνησης µεταναστών 

κατά τα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251 /2014, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ. 4, για τ

του θύµατος αυτών των πράξεων, όπως αυτό χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

περιπτώσεων ι’ και ια' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, των οικείων του θύµατος ή των 

ουσιωδών µαρτύρων, ακόµη και όταν

έχει τελεσθεί στο πλαίσιο οργανωµένου

ΠΚ. 

3. Σε υποθέσεις σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α και 235 

ακόµα κι αν δεν τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να παρέχεται 

στους µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος κατ' άρθρο 47, στους ιδιώτες κατ' άρθρο 255 και σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συµβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη των ως 

ή, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και στους οικείους των προαναφερθέντων προσώπων, η 

προβλεπόµενη στην παρ. 4 προστασία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

ηµέρα για την οποία καλείται, αν πρόκειται για την προδικασία, και 

ορίζονται στο άρθρο 166, αν πρόκειται για το ακροατήριο.

ε κατεπείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την ανάκριση οι µάρτυρες

µπορούν να κληθούν στην προδικασία και προφορικά. Προφορική κλήτευση στο ακροατήριο µπορεί 

γίνει µόνο στις περιπτώσεις που ο νόµος την επιτρέπει ρητά. Η βεβαίωση

µε το άρθρο 165 παρ. 1. 

3. Στο στάδιο της προδικασίας µπορεί και αυθόρµητα να προσέλθει κάποιος για να εξετασθεί ως

µάρτυρας. Το γεγονός όµως αυτό πρέπει να µνηµονεύεται στην έκθεση της εξέτασής του.

ακριτής ή ο ανακριτικός υπάλληλος δεν εξετάσει, χωρίς να υπάρχει

λόγος, τον µάρτυρα ή τον κατηγορούµενο που κλήτευσε και αυτός εµφανίστηκε την ηµέρα 

που είχε οριστεί, τιµωρείται πειθαρχικά. 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 4 εφαρµόζονται αναλόγως και σε αυτόν που υποστηρίζει την

6. Η κλήτευση µαρτύρων τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν αναγραφεί στην έκθεση κατάθεσης και

λάβει κωδική ονοµασία, καθώς και η κλήτευση µάρτυρα ο οποίος έχει µετεγκατασταθεί, 

της υπηρεσίας προστασίας µαρτύρων της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η βεβαίωση της 

καθώς και η κατάθεση των ανωτέρω µαρτύρων στο ακροατήριο γίνεται µόνο µε 

της υπηρεσίας προστασίας µαρτύρων. 

Άρθρο 217. 

Εξακρίβωση της ταυτότητας του µάρτυρα. 

Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το επώνυµό του, τον τόπο της 

και κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του. Επίσης καλείται να δηλώσει αν τυχόν είναι 

κατηγορούµενο ή µε όποιον αδικήθηκε και, αν υπάρχει ανάγκη, του υποβάλλονται 

περιστατικό που θα µπορούσε να διαφωτίσει εκείνον που διεξάγει την εξέταση 

µάρτυρα µε τα παραπάνω πρόσωπα και για το βαθµό αξιοπιστίας της µαρτυρίας 

Άρθρο 218. 

Προστασία µαρτύρων. 

1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συµµετοχής σε εγκληµατική 

της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ ή σε τροµοκρατική οργάνωση της παρ. 2 του άρθρου 

συναφείς πράξεις, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα για την αποτελεσµατική 

 ή εκφοβισµό των ουσιωδών µαρτύρων, των προσώπων που κατά το 

αποκάλυψη εγκληµατικών δραστηριοτήτων ή των οικείων τους.

Κατά την ποινική διαδικασία για τις αξιόποινες πράξεις εµπορίας ανθρώπων κατά τα άρθρα 323

και 348 παρ. 2 ΠΚ, καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της παράνοµης διακίνησης µεταναστών 

άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251 /2014, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα, σύµφωνα µε 

ην αποτελεσµατική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό 

των πράξεων, όπως αυτό χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, των οικείων του θύµατος ή των 

ν, ακόµη και όταν οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες αξιόποινες πράξεις δεν 

έχει τελεσθεί στο πλαίσιο οργανωµένου εγκλήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 187 παρ. 1 

3. Σε υποθέσεις σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α και 235 

κι αν δεν τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να παρέχεται 

δηµοσίου συµφέροντος κατ' άρθρο 47, στους ιδιώτες κατ' άρθρο 255 και σε 

συµβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη των ως άνω αξιοποίνων πράξεων 

αναγκαίο, και στους οικείους των προαναφερθέντων προσώπων, η 

προβλεπόµενη στην παρ. 4 προστασία από πιθανολογούµενες πράξεις εκφοβισµού ή αντεκδίκησης.
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ηµέρα για την οποία καλείται, αν πρόκειται για την προδικασία, και 

ορίζονται στο άρθρο 166, αν πρόκειται για το ακροατήριο. 

ε κατεπείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την ανάκριση οι µάρτυρες 

µπορούν να κληθούν στην προδικασία και προφορικά. Προφορική κλήτευση στο ακροατήριο µπορεί 

γίνει µόνο στις περιπτώσεις που ο νόµος την επιτρέπει ρητά. Η βεβαίωση της κλήτευσης γίνεται 

3. Στο στάδιο της προδικασίας µπορεί και αυθόρµητα να προσέλθει κάποιος για να εξετασθεί ως 

µάρτυρας. Το γεγονός όµως αυτό πρέπει να µνηµονεύεται στην έκθεση της εξέτασής του. 

ακριτής ή ο ανακριτικός υπάλληλος δεν εξετάσει, χωρίς να υπάρχει 

λόγος, τον µάρτυρα ή τον κατηγορούµενο που κλήτευσε και αυτός εµφανίστηκε την ηµέρα 

νται αναλόγως και σε αυτόν που υποστηρίζει την 

6. Η κλήτευση µαρτύρων τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν αναγραφεί στην έκθεση κατάθεσης και 

λάβει κωδική ονοµασία, καθώς και η κλήτευση µάρτυρα ο οποίος έχει µετεγκατασταθεί, 

της υπηρεσίας προστασίας µαρτύρων της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η βεβαίωση της 

καθώς και η κατάθεση των ανωτέρω µαρτύρων στο ακροατήριο γίνεται µόνο µε 

Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το επώνυµό του, τον τόπο της 

και κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του. Επίσης καλείται να δηλώσει αν τυχόν είναι 

ήθηκε και, αν υπάρχει ανάγκη, του υποβάλλονται 

περιστατικό που θα µπορούσε να διαφωτίσει εκείνον που διεξάγει την εξέταση 

µάρτυρα µε τα παραπάνω πρόσωπα και για το βαθµό αξιοπιστίας της µαρτυρίας 

1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συµµετοχής σε εγκληµατική 

της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ ή σε τροµοκρατική οργάνωση της παρ. 2 του άρθρου 

για την αποτελεσµατική 

ή εκφοβισµό των ουσιωδών µαρτύρων, των προσώπων που κατά το 

αποκάλυψη εγκληµατικών δραστηριοτήτων ή των οικείων τους. 

εµπορίας ανθρώπων κατά τα άρθρα 323
Α
 

και 348 παρ. 2 ΠΚ, καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της παράνοµης διακίνησης µεταναστών 

άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251 /2014, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα, σύµφωνα µε 

ην αποτελεσµατική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό 

των πράξεων, όπως αυτό χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, των οικείων του θύµατος ή των 

οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες αξιόποινες πράξεις δεν 

εγκλήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 187 παρ. 1 

3. Σε υποθέσεις σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α και 235 έως 237Α ΠΚ, 

κι αν δεν τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να παρέχεται 

δηµοσίου συµφέροντος κατ' άρθρο 47, στους ιδιώτες κατ' άρθρο 255 και σε 

άνω αξιοποίνων πράξεων 

αναγκαίο, και στους οικείους των προαναφερθέντων προσώπων, η 

από πιθανολογούµενες πράξεις εκφοβισµού ή αντεκδίκησης. 
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4. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη µε κατάλληλα εκπαιδευ

κατάθεση µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων ηχητικής και οπτικής ή µόνο ηχητικής µετάδοσής της, η µη

αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόµατος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του

επαγγέλµατος και της ηλικίας του, που

εισαγγελέα πληµµελειοδικών, η µεταβολή των στοιχείων ταυτότητάς, καθώς και η µετάθεση ή 

µετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστηµα, µε δυνατότητα ανάκλησής της, των δηµοσίων 

υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις από τους αρµόδιους 

Υπουργούς, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Η υπουργική 

απόφαση µπορεί να προβλέπει τη µη

άλλους τρόπους διασφάλισης της 

τη σύµφωνη γνώµη του µάρτυρα, δεν

για την ασφάλειά του µέτρο και

συνεργάζεται για την επιτυχία τους.

5. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο µάρτυρας του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία

ταυτότητας, καλείται µε το όνοµα που αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής του. Το δικαστήριο µπορεί 

να διατάξει την αποκάλυψη του πραγµατι

εισαγγελέα ή από ένα διάδικο ή και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να 

διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο 354.

6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του µάρτυρα, µόνη η κατά

αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουµένου.

Όρκος των µαρτύρων στο ακροατήριο.

1. Κάθε µάρτυρας οφείλει, πριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να δώσει τον ακόλουθο όρκο: «∆ηλώνω,

επικαλούµενος την τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα 

χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε».

2. Ο άλαλος µάρτυρας που γνωρίζει να γράφει, ορκίζεται γράφοντας και υπογράφοντας τον άνω 

όρκο. Αν δεν ξέρει να γράφει, δίδει τον όρκο της προηγούµενης παραγράφου, µε την 

διερµηνέα. 

3. Οι κληρικοί ή οι ιερωµένοι κάθε δόγµατος ή αναγνωρισµένης θρησκείας δεν ορκίζονται. Αντί γι'

αυτό δίνουν κατά την παρ. 1 διαβεβαίωση στην ιεροσύνη τους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς από 

τους οποίους διέπονται. 

Όρκος µαρτύρων

1. Στην προδικασία οι µάρτυρες δίνουν πάντοτε τον όρκο της πρώτης παραγράφου του 

προηγούµενου άρθρου, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 221 και 222.

2. Αν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης ο ανακριτής θεωρεί πιθανώς αδύνατη την εµφάνι

κάποιου µάρτυρα στο ακροατήριο, οφείλει να καλέσει τους διαδίκους ή τους συνηγόρους τους να 

παραστούν στην εξέταση του µάρτυρα. Η κλήση πρέπει να γίνει µέσα στην προθεσµία που κρίνει ο 

ανακριτής αναγκαία για την εµφάνισή τους.

Χωρίς όρκο εξετάζονται στην ανάκριση και στην κύρια διαδικασία, όσοι:

α) κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την ανάκριση ή του δικαστηρίου δεν συµπλήρωσαν το 

δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους·

β) έχουν προφανώς εξασθενηµένη τη διάνοια·

γ) στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώµατα ή αποστερήθηκαν θέσεις και αξιώµατα (άρθρο 60 ΠΚ)

εξαιτίας καταδίκης· 

δ) παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας·
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4. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της αστυνοµίας, η

κατάθεση µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων ηχητικής και οπτικής ή µόνο ηχητικής µετάδοσής της, η µη

αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόµατος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του

επαγγέλµατος και της ηλικίας του, που διατάσσονται µε αιτιολογηµένη διάταξη του αρµόδιου 

πληµµελειοδικών, η µεταβολή των στοιχείων ταυτότητάς, καθώς και η µετάθεση ή 

για αόριστο χρονικό διάστηµα, µε δυνατότητα ανάκλησής της, των δηµοσίων 

νται κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις από τους αρµόδιους 

εισήγηση του αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Η υπουργική 

απόφαση µπορεί να προβλέπει τη µη δηµοσίευσή της στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και 

της µυστικότητας της πράξης. Τα µέτρα προστασίας λαµβάνονται µε 

τη σύµφωνη γνώµη του µάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατοµική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο 

για την ασφάλειά του µέτρο και διακόπτονται αν ο µάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν 

νεργάζεται για την επιτυχία τους. 

5. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο µάρτυρας του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία

ταυτότητας, καλείται µε το όνοµα που αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής του. Το δικαστήριο µπορεί 

διατάξει την αποκάλυψη του πραγµατικού ονόµατος του µάρτυρα, αν τούτο ζητηθεί από τον 

ή από ένα διάδικο ή και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να 

ορίζονται στο άρθρο 354. 

6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του µάρτυρα, µόνη η κατά

για την καταδίκη του κατηγορουµένου. 

Άρθρο 219. 

Όρκος των µαρτύρων στο ακροατήριο. 

1. Κάθε µάρτυρας οφείλει, πριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να δώσει τον ακόλουθο όρκο: «∆ηλώνω,

επικαλούµενος την τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα πω όλη την αλήθεια και µόνο την αλήθεια, 

να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε». 

2. Ο άλαλος µάρτυρας που γνωρίζει να γράφει, ορκίζεται γράφοντας και υπογράφοντας τον άνω 

Αν δεν ξέρει να γράφει, δίδει τον όρκο της προηγούµενης παραγράφου, µε την 

3. Οι κληρικοί ή οι ιερωµένοι κάθε δόγµατος ή αναγνωρισµένης θρησκείας δεν ορκίζονται. Αντί γι'

δίνουν κατά την παρ. 1 διαβεβαίωση στην ιεροσύνη τους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς από 

Άρθρο 220. 

Όρκος µαρτύρων στην προδικασία. 

1. Στην προδικασία οι µάρτυρες δίνουν πάντοτε τον όρκο της πρώτης παραγράφου του 

άρθρου, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 221 και 222. 

2. Αν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης ο ανακριτής θεωρεί πιθανώς αδύνατη την εµφάνι

µάρτυρα στο ακροατήριο, οφείλει να καλέσει τους διαδίκους ή τους συνηγόρους τους να 

εξέταση του µάρτυρα. Η κλήση πρέπει να γίνει µέσα στην προθεσµία που κρίνει ο 

για την εµφάνισή τους. 

Άρθρο 221. 

Εξέταση χωρίς όρκο. 

Χωρίς όρκο εξετάζονται στην ανάκριση και στην κύρια διαδικασία, όσοι: 

α) κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την ανάκριση ή του δικαστηρίου δεν συµπλήρωσαν το 

όγδοο έτος της ηλικίας τους· 

β) έχουν προφανώς εξασθενηµένη τη διάνοια· 

στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώµατα ή αποστερήθηκαν θέσεις και αξιώµατα (άρθρο 60 ΠΚ)

δ) παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας· 
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µένο προσωπικό της αστυνοµίας, η 

κατάθεση µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων ηχητικής και οπτικής ή µόνο ηχητικής µετάδοσής της, η µη 

αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόµατος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του 

διατάσσονται µε αιτιολογηµένη διάταξη του αρµόδιου 

πληµµελειοδικών, η µεταβολή των στοιχείων ταυτότητάς, καθώς και η µετάθεση ή 

για αόριστο χρονικό διάστηµα, µε δυνατότητα ανάκλησής της, των δηµοσίων 

νται κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις από τους αρµόδιους 

εισήγηση του αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Η υπουργική 

δηµοσίευσή της στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και 

µυστικότητας της πράξης. Τα µέτρα προστασίας λαµβάνονται µε 

περιορίζουν την ατοµική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο 

διακόπτονται αν ο µάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν 

5. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο µάρτυρας του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία 

ταυτότητας, καλείται µε το όνοµα που αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής του. Το δικαστήριο µπορεί 

κού ονόµατος του µάρτυρα, αν τούτο ζητηθεί από τον 

ή από ένα διάδικο ή και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να 

6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του µάρτυρα, µόνη η κατάθεσή του δεν είναι 

1. Κάθε µάρτυρας οφείλει, πριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να δώσει τον ακόλουθο όρκο: «∆ηλώνω, 

πω όλη την αλήθεια και µόνο την αλήθεια, 

2. Ο άλαλος µάρτυρας που γνωρίζει να γράφει, ορκίζεται γράφοντας και υπογράφοντας τον άνω 

Αν δεν ξέρει να γράφει, δίδει τον όρκο της προηγούµενης παραγράφου, µε την βοήθεια 

3. Οι κληρικοί ή οι ιερωµένοι κάθε δόγµατος ή αναγνωρισµένης θρησκείας δεν ορκίζονται. Αντί γι' 

δίνουν κατά την παρ. 1 διαβεβαίωση στην ιεροσύνη τους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς από 

1. Στην προδικασία οι µάρτυρες δίνουν πάντοτε τον όρκο της πρώτης παραγράφου του 

2. Αν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης ο ανακριτής θεωρεί πιθανώς αδύνατη την εµφάνιση 

µάρτυρα στο ακροατήριο, οφείλει να καλέσει τους διαδίκους ή τους συνηγόρους τους να 

εξέταση του µάρτυρα. Η κλήση πρέπει να γίνει µέσα στην προθεσµία που κρίνει ο 

α) κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την ανάκριση ή του δικαστηρίου δεν συµπλήρωσαν το 

στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώµατα ή αποστερήθηκαν θέσεις και αξιώµατα (άρθρο 60 ΠΚ) 
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ε) δικαιούνται χρηµατική αµοιβή για την καταµήνυση.

Μάρτυρες συγγενείς του 

Σύζυγος και συγγενείς εξ αίµατος του κατηγορουµένου έως και τον τρίτο βαθµό, έχουν δικαίωµα να

αρνηθούν τη µαρτυρία τους και στην προδικασία και στο ακροατήριο. Η διάταξη εφαρµόζεται και 

όταν µόνο ένας από τους κατηγορουµένους που µαζί δικά

µάρτυρα. Όταν κατηγορείται ανήλικος, η µαρτυρία των συγγενών που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο του άρθρου είναι υποχρεωτική.

1. Ο µάρτυρας εξετάζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο

ερωτήσεις για προσωπικές κρίσεις παρά µόνο όταν αυτές συνδέονται αναπόσπαστα µε τα γεγονότα 

που καταθέτει. 

2. Όταν ο µάρτυρας καταθέτοντας δεν αποµακρύνεται από το θέµα, δεν πρέπει να διακόπτεται.

3. Στον µάρτυρα απευθύνονται ερωτήσεις αφού τελειώσει την κατάθεσή του και αν είναι αναγκαία η

συµπλήρωσή της. 

4. Ο µάρτυρας δεν είναι υποχρεωµένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα µπορούσε να 

προκόψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη.

5. Παραπειστικές ερωτήσεις δεν επιτ

Πώς έµαθε ο µάρτυρας όσα καταθέτει.

1. Ο µάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει πώς έµαθε όσα καταθέτει. Αν πρόκειται για γεγονότα που 

άκουσε από άλλους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονοµάσει ταυτόχρονα και 

οποίους τα άκουσε, εκτός αν στον νόµο ορίζεται διαφορετικά.

2. Αν ο µάρτυρας δεν κατονοµάζει την πηγή των πληροφοριών του, η κατάθεσή του απαγορεύεται 

να ληφθεί υπόψη. 

Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ' αντιπαράσταση.

1. Οι µάρτυρες εξετάζονται ο καθένας χωριστά. Πάντως επιτρέπεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να

εξετάζονται κατ' αντιπαράσταση προς τον κατηγορούµενο ή άλλο µάρτυρα.

2. Ο µάρτυρας, όταν πρόκειται να αναγνωρίσει πρόσωπα ή πράγµατα, προσκαλείται προηγουµένως

να τα περιγράψει µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

∆ιατυπώσεις των µαρτυρικών καταθέσεων.

1. Οι µάρτυρες έχουν δικαίωµα να υπαγορεύουν στην ανάκριση τις καταθέσεις τους, αν κατά την 

κρίση εκείνου που εξετάζει, δεν υπάρχουν λόγοι που να επιβάλλο

να γίνεται µνεία της υπαγόρευσης και, αν δεν γίνει υπαγόρευση, όσα κατατέθηκαν θα πρέπει να 

αναγραφούν, αν είναι δυνατό, κατά λέξη. Ο εξεταζόµενος δεν µπορεί να χρησιµοποιεί σηµειώσεις, 

εκτός αν πρόκειται για λογιστικά ζη

επιτρέψει για ειδικούς λόγους. 

2. Αν ο µάρτυρας είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών, εκείνος που τον ανακρίνει καταγράφει κατά λέξη 

στην έκθεση και τις ερωτήσεις που του απευθύνει.

Ανήλικοι µάρτυρες θύµατα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.

1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 

323Α παρ.4, 324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351Α ΠΚ, 

καθώς και στα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, διορίζεται και παρίσταται, ως 

πραγµατογνώµων, ειδικά εκπαιδευµένος παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση 
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ε) δικαιούνται χρηµατική αµοιβή για την καταµήνυση. 

Άρθρο 222. 

Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουµένου. 

Σύζυγος και συγγενείς εξ αίµατος του κατηγορουµένου έως και τον τρίτο βαθµό, έχουν δικαίωµα να

αρνηθούν τη µαρτυρία τους και στην προδικασία και στο ακροατήριο. Η διάταξη εφαρµόζεται και 

µόνο ένας από τους κατηγορουµένους που µαζί δικάζονται έχει την παραπάνω σχέση µε τον 

Όταν κατηγορείται ανήλικος, η µαρτυρία των συγγενών που αναφέρονται στο πρώτο 

είναι υποχρεωτική.  

Άρθρο 223. 

Πώς εξετάζονται οι µάρτυρες. 

1. Ο µάρτυρας εξετάζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 239, και δεν του απευθύνονται 

για προσωπικές κρίσεις παρά µόνο όταν αυτές συνδέονται αναπόσπαστα µε τα γεγονότα 

2. Όταν ο µάρτυρας καταθέτοντας δεν αποµακρύνεται από το θέµα, δεν πρέπει να διακόπτεται.

νονται ερωτήσεις αφού τελειώσει την κατάθεσή του και αν είναι αναγκαία η

4. Ο µάρτυρας δεν είναι υποχρεωµένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα µπορούσε να 

η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. 

5. Παραπειστικές ερωτήσεις δεν επιτρέπεται να απευθύνονται στους µάρτυρες.

Άρθρο 224. 

Πώς έµαθε ο µάρτυρας όσα καταθέτει. 

1. Ο µάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει πώς έµαθε όσα καταθέτει. Αν πρόκειται για γεγονότα που 

από άλλους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονοµάσει ταυτόχρονα και 

άκουσε, εκτός αν στον νόµο ορίζεται διαφορετικά. 

2. Αν ο µάρτυρας δεν κατονοµάζει την πηγή των πληροφοριών του, η κατάθεσή του απαγορεύεται 

Άρθρο 225. 

Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ' αντιπαράσταση.

1. Οι µάρτυρες εξετάζονται ο καθένας χωριστά. Πάντως επιτρέπεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να

εξετάζονται κατ' αντιπαράσταση προς τον κατηγορούµενο ή άλλο µάρτυρα. 

2. Ο µάρτυρας, όταν πρόκειται να αναγνωρίσει πρόσωπα ή πράγµατα, προσκαλείται προηγουµένως

περιγράψει µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Άρθρο 226. 

∆ιατυπώσεις των µαρτυρικών καταθέσεων. 

1. Οι µάρτυρες έχουν δικαίωµα να υπαγορεύουν στην ανάκριση τις καταθέσεις τους, αν κατά την 

εκείνου που εξετάζει, δεν υπάρχουν λόγοι που να επιβάλλουν το αντίθετο. Στην έκθεση πρέπει 

µνεία της υπαγόρευσης και, αν δεν γίνει υπαγόρευση, όσα κατατέθηκαν θα πρέπει να 

είναι δυνατό, κατά λέξη. Ο εξεταζόµενος δεν µπορεί να χρησιµοποιεί σηµειώσεις, 

λογιστικά ζητήµατα ή αν αυτός που διεξάγει την ανάκριση ή το δικαστήριο το 

2. Αν ο µάρτυρας είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών, εκείνος που τον ανακρίνει καταγράφει κατά λέξη 

στην έκθεση και τις ερωτήσεις που του απευθύνει. 

Άρθρο 227. 

µάρτυρες θύµατα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.

1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 

323Α παρ.4, 324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351Α ΠΚ, 

και στα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, διορίζεται και παρίσταται, ως 

πραγµατογνώµων, ειδικά εκπαιδευµένος παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση 
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Σύζυγος και συγγενείς εξ αίµατος του κατηγορουµένου έως και τον τρίτο βαθµό, έχουν δικαίωµα να 

αρνηθούν τη µαρτυρία τους και στην προδικασία και στο ακροατήριο. Η διάταξη εφαρµόζεται και 

ζονται έχει την παραπάνω σχέση µε τον 

Όταν κατηγορείται ανήλικος, η µαρτυρία των συγγενών που αναφέρονται στο πρώτο 

άρθρο 239, και δεν του απευθύνονται 

για προσωπικές κρίσεις παρά µόνο όταν αυτές συνδέονται αναπόσπαστα µε τα γεγονότα 

2. Όταν ο µάρτυρας καταθέτοντας δεν αποµακρύνεται από το θέµα, δεν πρέπει να διακόπτεται. 

νονται ερωτήσεις αφού τελειώσει την κατάθεσή του και αν είναι αναγκαία η 

4. Ο µάρτυρας δεν είναι υποχρεωµένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα µπορούσε να 

ρέπεται να απευθύνονται στους µάρτυρες. 

1. Ο µάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει πώς έµαθε όσα καταθέτει. Αν πρόκειται για γεγονότα που 

από άλλους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονοµάσει ταυτόχρονα και εκείνους από τους 

2. Αν ο µάρτυρας δεν κατονοµάζει την πηγή των πληροφοριών του, η κατάθεσή του απαγορεύεται 

Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ' αντιπαράσταση. 

1. Οι µάρτυρες εξετάζονται ο καθένας χωριστά. Πάντως επιτρέπεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να 

2. Ο µάρτυρας, όταν πρόκειται να αναγνωρίσει πρόσωπα ή πράγµατα, προσκαλείται προηγουµένως 

1. Οι µάρτυρες έχουν δικαίωµα να υπαγορεύουν στην ανάκριση τις καταθέσεις τους, αν κατά την 

υν το αντίθετο. Στην έκθεση πρέπει 

µνεία της υπαγόρευσης και, αν δεν γίνει υπαγόρευση, όσα κατατέθηκαν θα πρέπει να 

είναι δυνατό, κατά λέξη. Ο εξεταζόµενος δεν µπορεί να χρησιµοποιεί σηµειώσεις, 

τήµατα ή αν αυτός που διεξάγει την ανάκριση ή το δικαστήριο το 

2. Αν ο µάρτυρας είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών, εκείνος που τον ανακρίνει καταγράφει κατά λέξη 

µάρτυρες θύµατα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας. 

1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 

323Α παρ.4, 324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351Α ΠΚ, 

και στα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, διορίζεται και παρίσταται, ως 

πραγµατογνώµων, ειδικά εκπαιδευµένος παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση 
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έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Α

Θυµάτων ή που περιλαµβάνεται στον πίνακα πραγµατογνωµόνων, όπου αυτά δεν λειτουργούν. Η 

εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος διενεργείται υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία 

Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λε

χώρους ειδικά σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους για το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση και µε όσο το δυνατόν περιορισµένο αριθµό συνεντεύξεων.

2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιµάζει τον ανήλικο για την εξέταση, 

συνεργαζόµενος προς τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς 

λειτουργούς, καθώς και µε τους τυχόν διορισµένους τεχνικούς συµβούλους του κατηγορουµένου, µη 

εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως προς το θέµα της προσωπικής επαφής αυτών µ

τον ανήλικο. Για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για 

την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και διατυπώνει τις διαπιστώσεις 

του σε γραπτή έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικ

ανηλίκου διενεργείται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς διά 

του παρισταµένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος µπορεί να 

συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εκτός α

προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περίπτωση 

σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη.

3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν δικαίωµα να ζητήσο

ανακρίνοντα ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουµένως διατυπώσει εγγράφως, εκτός αν κατά την 

κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν την 

ψυχική κατάσταση του ανηλίκου.

4. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό 

οπτικοακουστικό µέσο. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική 

παρουσία του στα επόµενα στάδια της διαδικασίας.

5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρο

αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαµατική διαδικασία έχει 

συµπληρώσει το 

δέκατο όγδοο έτος, µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

6. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο 

εισαγγελέας ή οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του 

ανηλίκου, αν δεν έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί συµπληρωµατικά. Α

αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του ανηλίκου γίνεται µε βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, 

χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που 

τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 το

εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις τίθενται από το δικαστήριο µετά από 

ακρόαση του εισαγγελέα και των παριστάµενων διαδίκων και υποβάλλονται στον ανήλικο, εκτός αν 

κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου είναι

κατάσταση του ανηλίκου. 

7. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρµόζεται ανάλογα και επί ανηλίκων θυµάτων των 

αναφερόµενων στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα µπορεί να διεξαχθεί 

και από κοινωνικούς λειτουργούς δήµων ή νοµαρχιών.

Μάρτυρες θύµατα εµπορίας ανθρώπων.

1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 323Α ΠΚ, 

διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρµόζονται

κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208.
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έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Α

Θυµάτων ή που περιλαµβάνεται στον πίνακα πραγµατογνωµόνων, όπου αυτά δεν λειτουργούν. Η 

εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος διενεργείται υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία 

Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λε

χώρους ειδικά σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους για το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση και µε όσο το δυνατόν περιορισµένο αριθµό συνεντεύξεων. 

2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιµάζει τον ανήλικο για την εξέταση, 

νος προς τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς 

λειτουργούς, καθώς και µε τους τυχόν διορισµένους τεχνικούς συµβούλους του κατηγορουµένου, µη 

εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως προς το θέµα της προσωπικής επαφής αυτών µ

τον ανήλικο. Για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για 

την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και διατυπώνει τις διαπιστώσεις 

του σε γραπτή έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Η εξέταση του 

ανηλίκου διενεργείται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς διά 

του παρισταµένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος µπορεί να 

συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του 

προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περίπτωση 

σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη.

3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν δικαίωµα να ζητήσουν να υποβληθούν στον ανήλικο από τον 

ανακρίνοντα ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουµένως διατυπώσει εγγράφως, εκτός αν κατά την 

κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν την 

ψυχική κατάσταση του ανηλίκου. 

Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό 

οπτικοακουστικό µέσο. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική 

παρουσία του στα επόµενα στάδια της διαδικασίας. 

5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου, η γραπτή κατάθεσή του 

αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαµατική διαδικασία έχει 

δέκατο όγδοο έτος, µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο 

εισαγγελέας ή οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του 

ανηλίκου, αν δεν έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί συµπληρωµατικά. Α

αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του ανηλίκου γίνεται µε βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, 

χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που 

τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 το

εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις τίθενται από το δικαστήριο µετά από 

ακρόαση του εισαγγελέα και των παριστάµενων διαδίκων και υποβάλλονται στον ανήλικο, εκτός αν 

κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική 

7. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρµόζεται ανάλογα και επί ανηλίκων θυµάτων των 

αναφερόµενων στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα µπορεί να διεξαχθεί 

ειτουργούς δήµων ή νοµαρχιών. 

Άρθρο 228. 

Μάρτυρες θύµατα εµπορίας ανθρώπων. 

1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 323Α ΠΚ, 

διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρµόζονται

κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208. 
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έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων 

Θυµάτων ή που περιλαµβάνεται στον πίνακα πραγµατογνωµόνων, όπου αυτά δεν λειτουργούν. Η 

εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος διενεργείται υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία 

Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε 

χώρους ειδικά σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους για το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια 

2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιµάζει τον ανήλικο για την εξέταση, 

νος προς τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς 

λειτουργούς, καθώς και µε τους τυχόν διορισµένους τεχνικούς συµβούλους του κατηγορουµένου, µη 

εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως προς το θέµα της προσωπικής επαφής αυτών µε 

τον ανήλικο. Για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για 

την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και διατυπώνει τις διαπιστώσεις 

ογραφίας. Η εξέταση του 

ανηλίκου διενεργείται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς διά 

του παρισταµένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος µπορεί να 

ν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του 

προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περίπτωση 

σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη. 

υν να υποβληθούν στον ανήλικο από τον 

ανακρίνοντα ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουµένως διατυπώσει εγγράφως, εκτός αν κατά την 

κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν την 

Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό 

οπτικοακουστικό µέσο. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική 

νική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου, η γραπτή κατάθεσή του 

αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαµατική διαδικασία έχει 

δέκατο όγδοο έτος, µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 

την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο 

εισαγγελέας ή οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του 

ανηλίκου, αν δεν έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί συµπληρωµατικά. Αν η 

αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του ανηλίκου γίνεται µε βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, 

χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που 

τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου 

εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις τίθενται από το δικαστήριο µετά από 

ακρόαση του εισαγγελέα και των παριστάµενων διαδίκων και υποβάλλονται στον ανήλικο, εκτός αν 

δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική 

7. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρµόζεται ανάλογα και επί ανηλίκων θυµάτων των 

αναφερόµενων στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα µπορεί να διεξαχθεί 

1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 323Α ΠΚ, 

διορίζεται και παρίσταται, ως πραγµατογνώµων, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρµόζονται 
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2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιµάζει τον παθόντα για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς 

τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό 

αυτόν χρησιµοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα 

και την ψυχική κατάσταση του παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή 

ψυχολόγος και ο παθών µπορεί να συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του, εκτός αν ο 

ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφαση του για 

σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου 

στην ερευνώµενη πράξη. Η παρ. 3 του

3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό

οπτικοακουστικό µέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του 

παθόντα αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόµενα στάδια της διαδικασίας.

4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της, η γραπτή κατάθεση του παθόντα 

αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. 

5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 

εισαγγελέας ή οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του 

παθόντα, αν δεν έχει εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξεταστεί συµπληρωµατικά. Αν η αίτηση 

γίνει δεκτή, η εξέταση του παθόντα γίνεται µε βάσ

παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει 

ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις 

περιπτώσεις αυτές. 

1. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως µάρτυρας ή ως 

κατηγορούµενος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής: όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις 

δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν από τον γ

οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις 

δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις 

δίνονται γραπτώς και αυτός απαντά µε τον ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που 

δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού µονογραφηθούν από τον πρόεδρο και τον 

γραµµατέα, καταγράφονται στα πρακτικά και συνοδεύουν τη δικογραφία.

2. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος

ανάκριση ή διευθύνει την συζήτηση, διορίζει έναν ή δύο διερµηνείς, που, αν είναι δυνατό, 

επιλέγονται κατά προτίµηση µεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται µε τον κουφό, 

τον άλαλο ή τον κωφάλαλο. Κατά τα άλλα, τηρούνται αν είναι δυνατό, οι διατάξεις του κώδικα που 

αναφέρονται στους διερµηνείς. 

1. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος, 

κατηγορούµενος, ή µάρτυρας ο οποίος δεν οµιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του

παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερµηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερµηνεία για 

την επικοινωνία µεταξύ των κατηγορουµένων και των συνηγόρων τους σε όλα τα στάδια της 

ποινικής διαδικασίας. Το, κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει την 

προσήκουσα συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής ή οµιλίας. Σε κάθε στάδιο της ποινικής 

διαδικασίας ο εξετάζων εξακριβώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο κατά πόσον ο ύποπτος ή ο 

κατηγορούµενος οµιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται την συνδροµή 

διερµηνέα. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της 

απόφασης µε την οποία κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερµηνείας ή όταν η ποιότητα 
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2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιµάζει τον παθόντα για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς 

τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό 

άλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα 

και την ψυχική κατάσταση του παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή 

ψυχολόγος και ο παθών µπορεί να συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του, εκτός αν ο 

ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφαση του για 

σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου 

στην ερευνώµενη πράξη. Η παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως.

3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό

οπτικοακουστικό µέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του 

αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόµενα στάδια της διαδικασίας.

4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της, η γραπτή κατάθεση του παθόντα 

 

5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 

οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του 

εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξεταστεί συµπληρωµατικά. Αν η αίτηση 

του παθόντα γίνεται µε βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την 

τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει 

εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις 

Άρθρο 229. 

Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι. 

1. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως µάρτυρας ή ως 

κατηγορούµενος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής: όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις 

δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν από τον γραµµατέα της ανάκρισης ή του δικαστηρίου, ενώ 

οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις 

δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις 

ντά µε τον ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που 

δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού µονογραφηθούν από τον πρόεδρο και τον 

γραµµατέα, καταγράφονται στα πρακτικά και συνοδεύουν τη δικογραφία. 

2. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει την 

ανάκριση ή διευθύνει την συζήτηση, διορίζει έναν ή δύο διερµηνείς, που, αν είναι δυνατό, 

επιλέγονται κατά προτίµηση µεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται µε τον κουφό, 

άλαλο. Κατά τα άλλα, τηρούνται αν είναι δυνατό, οι διατάξεις του κώδικα που 

Άρθρο 233. 

∆ιορισµός διερµηνέα. 

1. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος, 

ποίος δεν οµιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του

παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερµηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερµηνεία για 

την επικοινωνία µεταξύ των κατηγορουµένων και των συνηγόρων τους σε όλα τα στάδια της 

ιαδικασίας. Το, κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει την 

προσήκουσα συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής ή οµιλίας. Σε κάθε στάδιο της ποινικής 

διαδικασίας ο εξετάζων εξακριβώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο κατά πόσον ο ύποπτος ή ο 

ύµενος οµιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται την συνδροµή 

διερµηνέα. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της 

απόφασης µε την οποία κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερµηνείας ή όταν η ποιότητα 
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2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιµάζει τον παθόντα για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς 

τούτο µε τους προανακριτικούς υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό 

άλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα 

και την ψυχική κατάσταση του παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή ο 

ψυχολόγος και ο παθών µπορεί να συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του, εκτός αν ο 

ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφαση του για 

σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού 

προηγούµενου άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως. 

3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό 

οπτικοακουστικό µέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του 

αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόµενα στάδια της διαδικασίας. 

4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της, η γραπτή κατάθεση του παθόντα 

5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο 

οι διάδικοι µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του 

εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξεταστεί συµπληρωµατικά. Αν η αίτηση 

η ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την 

τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει 

εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις 

1. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως µάρτυρας ή ως 

κατηγορούµενος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής: όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις 

ραµµατέα της ανάκρισης ή του δικαστηρίου, ενώ 

οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις 

δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις 

ντά µε τον ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που 

δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού µονογραφηθούν από τον πρόεδρο και τον 

δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει την 

ανάκριση ή διευθύνει την συζήτηση, διορίζει έναν ή δύο διερµηνείς, που, αν είναι δυνατό, 

επιλέγονται κατά προτίµηση µεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται µε τον κουφό, 

άλαλο. Κατά τα άλλα, τηρούνται αν είναι δυνατό, οι διατάξεις του κώδικα που 

1. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος, 

ποίος δεν οµιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του 

παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερµηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερµηνεία για 

την επικοινωνία µεταξύ των κατηγορουµένων και των συνηγόρων τους σε όλα τα στάδια της 

ιαδικασίας. Το, κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει την 

προσήκουσα συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής ή οµιλίας. Σε κάθε στάδιο της ποινικής 

διαδικασίας ο εξετάζων εξακριβώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο κατά πόσον ο ύποπτος ή ο 

ύµενος οµιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται την συνδροµή 

διερµηνέα. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της 

απόφασης µε την οποία κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερµηνείας ή όταν η ποιότητα της 
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διερµηνείας δεν είναι επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο 

εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το δικαστικό συµβούλιο και κατά την κύρια διαδικασία το 

δικαστήριο. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινω

τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερµηνέα κριθεί 

από τον εξετάζοντα απαραίτητη. 

2. Ο διορισµός του διερµηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται από το συµβούλιο 

πληµµελειοδικών, ύστερα από πρόταση τ

Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου από πρόσωπα που διαµένουν ή εργάζονται στην έδρα του και κατά 

προτίµηση από δηµοσίους υπαλλήλους. Ο πίνακας υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών, που έως το 

τέλος του Οκτωβρίου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το συµβούλιο εφετών την µεταρρύθµισή του. 

Το συµβούλιο των εφετών αποφαίνεται σχετικά έως το τέλος Νοεµβρίου. Ο πίνακας, αφού 

οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο του πληµµελειοδικείου και ανακοινώνεται έως το 

τέλος ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στους ανακριτικούς 

υπαλλήλους της περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που 

συντάχθηκε το προηγούµενο έτος. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι 

δυνατό να διοριστεί διερµηνέας από εκείνους που είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό πίνακα, µπορεί 

να διορισθεί διερµηνέας και πρόσωπο που δεν περιλαµβάνεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση το 

δικαστήριο µπορεί να διορίσει διερµηνέα και αυτόν που επιλέγει ο κατηγο

3. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζονται 

τα προσόντα των προσώπων που µπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερµηνέων.

4. Όταν η γλώσσα είναι ελάχιστα γνωστή, µπορεί να διοριστεί διερµην

 

Ποιοι δεν µπορούν να διοριστούν διερµηνείς.

Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν µπορεί να διοριστεί διερµηνέας:

α) ο κατηγορούµενος, ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας, ο συνήγορος, ο 

µάρτυρας, ο πραγµατογνώµονας, ο τεχνικός σύµβουλος και εκείνος που ασκεί στην ίδια δίκη 

καθήκοντα δικαστή, εισαγγελέα ή γραµµατέα·

β) όποιος υπάγεται σε µία από τις περιπτώσεις των άρθρων 188 στοιχ. α

Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα 

1. Ο διερµηνέας που διορίστηκε νόµιµα είναι υποχρεωµένος να αποδεχτεί την εντολή, εκτός αν 

συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 190. Σε βάρος εκείνου που χωρίς 

εύλογη αιτία αρνείται την εντολή εφαρµόζονται αναλόγως οι κυρώσ

προβλέπονται για τους πραγµατογνώµονες.

2. Οι διερµηνείς δικαιούνται σε νόµιµη αµοιβή και στα τυχόν έξοδα που κατέβαλαν.

3. Τα έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα έξοδα της µετάφρασης των αποφάσεων που συνεπάγονται 

την στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, των εγγράφων απαγγελίας κατηγορίας και των 

σχετικών µε την κατηγορία δικαστικών αποφάσεων, τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των 

άρθρων 233 επ. και 237, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, βαρύνουν το δηµόσιο.

 

Ο διερµηνέας πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, οφείλει να ορκισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 219 

ενώπιον εκείνου που τον διόρισε ότι θα µεταφράσει µε ακρίβεια και πιστότητα, όλα όσα θα ειπωθούν 

κατά τη συζήτηση ή, αν πρόκειται για την περίπτωσ

εχεµύθεια σχετικά µε όσα του εµπιστεύθηκε ο κατηγορούµενος.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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διερµηνείας δεν είναι επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο 

εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το δικαστικό συµβούλιο και κατά την κύρια διαδικασία το 

δικαστήριο. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινω

τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερµηνέα κριθεί 

 

2. Ο διορισµός του διερµηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται από το συµβούλιο 

πληµµελειοδικών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα του µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του µηνός 

Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου από πρόσωπα που διαµένουν ή εργάζονται στην έδρα του και κατά 

προτίµηση από δηµοσίους υπαλλήλους. Ο πίνακας υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών, που έως το 

το δικαίωµα να ζητήσει από το συµβούλιο εφετών την µεταρρύθµισή του. 

Το συµβούλιο των εφετών αποφαίνεται σχετικά έως το τέλος Νοεµβρίου. Ο πίνακας, αφού 

οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο του πληµµελειοδικείου και ανακοινώνεται έως το 

εµβρίου κάθε χρόνου από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στους ανακριτικούς 

υπαλλήλους της περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που 

συντάχθηκε το προηγούµενο έτος. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι 

δυνατό να διοριστεί διερµηνέας από εκείνους που είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό πίνακα, µπορεί 

να διορισθεί διερµηνέας και πρόσωπο που δεν περιλαµβάνεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση το 

δικαστήριο µπορεί να διορίσει διερµηνέα και αυτόν που επιλέγει ο κατηγορούµενος εκτός πίνακα.

3. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζονται 

τα προσόντα των προσώπων που µπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερµηνέων.

4. Όταν η γλώσσα είναι ελάχιστα γνωστή, µπορεί να διοριστεί διερµηνέας του διερµηνέα.

Άρθρο 234. 

Ποιοι δεν µπορούν να διοριστούν διερµηνείς. 

Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν µπορεί να διοριστεί διερµηνέας: 

α) ο κατηγορούµενος, ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας, ο συνήγορος, ο 

µονας, ο τεχνικός σύµβουλος και εκείνος που ασκεί στην ίδια δίκη 

καθήκοντα δικαστή, εισαγγελέα ή γραµµατέα· 

β) όποιος υπάγεται σε µία από τις περιπτώσεις των άρθρων 188 στοιχ. α-δ, 209 παρ. 2,210 και 222.

Άρθρο 235. 

Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερµηνείας.

1. Ο διερµηνέας που διορίστηκε νόµιµα είναι υποχρεωµένος να αποδεχτεί την εντολή, εκτός αν 

συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 190. Σε βάρος εκείνου που χωρίς 

εύλογη αιτία αρνείται την εντολή εφαρµόζονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 202 που 

προβλέπονται για τους πραγµατογνώµονες. 

2. Οι διερµηνείς δικαιούνται σε νόµιµη αµοιβή και στα τυχόν έξοδα που κατέβαλαν.

3. Τα έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα έξοδα της µετάφρασης των αποφάσεων που συνεπάγονται 

ρίας ενός προσώπου, των εγγράφων απαγγελίας κατηγορίας και των 

σχετικών µε την κατηγορία δικαστικών αποφάσεων, τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των 

άρθρων 233 επ. και 237, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, βαρύνουν το δηµόσιο.

Άρθρο 236. 

Όρκος του διερµηνέα. 

Ο διερµηνέας πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, οφείλει να ορκισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 219 

ενώπιον εκείνου που τον διόρισε ότι θα µεταφράσει µε ακρίβεια και πιστότητα, όλα όσα θα ειπωθούν 

κατά τη συζήτηση ή, αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 238, τα έγγραφα, τηρώντας πλήρη 

εχεµύθεια σχετικά µε όσα του εµπιστεύθηκε ο κατηγορούµενος. 

Άρθρο 239. 
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διερµηνείας δεν είναι επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο 

εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το δικαστικό συµβούλιο και κατά την κύρια διαδικασία το 

δικαστήριο. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η 

τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερµηνέα κριθεί 

2. Ο διορισµός του διερµηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται από το συµβούλιο 

ου εισαγγελέα του µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του µηνός 

Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου από πρόσωπα που διαµένουν ή εργάζονται στην έδρα του και κατά 

προτίµηση από δηµοσίους υπαλλήλους. Ο πίνακας υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών, που έως το 

το δικαίωµα να ζητήσει από το συµβούλιο εφετών την µεταρρύθµισή του. 

Το συµβούλιο των εφετών αποφαίνεται σχετικά έως το τέλος Νοεµβρίου. Ο πίνακας, αφού 

οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο του πληµµελειοδικείου και ανακοινώνεται έως το 

εµβρίου κάθε χρόνου από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στους ανακριτικούς 

υπαλλήλους της περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που 

συντάχθηκε το προηγούµενο έτος. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι 

δυνατό να διοριστεί διερµηνέας από εκείνους που είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό πίνακα, µπορεί 

να διορισθεί διερµηνέας και πρόσωπο που δεν περιλαµβάνεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση το 

ρούµενος εκτός πίνακα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζονται 

τα προσόντα των προσώπων που µπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερµηνέων. 

έας του διερµηνέα. 

α) ο κατηγορούµενος, ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας, ο συνήγορος, ο 

µονας, ο τεχνικός σύµβουλος και εκείνος που ασκεί στην ίδια δίκη 

δ, 209 παρ. 2,210 και 222. 

διερµηνείας. 

1. Ο διερµηνέας που διορίστηκε νόµιµα είναι υποχρεωµένος να αποδεχτεί την εντολή, εκτός αν 

συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 190. Σε βάρος εκείνου που χωρίς 

εις του άρθρου 202 που 

2. Οι διερµηνείς δικαιούνται σε νόµιµη αµοιβή και στα τυχόν έξοδα που κατέβαλαν. 

3. Τα έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα έξοδα της µετάφρασης των αποφάσεων που συνεπάγονται 

ρίας ενός προσώπου, των εγγράφων απαγγελίας κατηγορίας και των 

σχετικών µε την κατηγορία δικαστικών αποφάσεων, τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των 

άρθρων 233 επ. και 237, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, βαρύνουν το δηµόσιο. 

Ο διερµηνέας πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, οφείλει να ορκισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 219 

ενώπιον εκείνου που τον διόρισε ότι θα µεταφράσει µε ακρίβεια και πιστότητα, όλα όσα θα ειπωθούν 

η του άρθρου 238, τα έγγραφα, τηρώντας πλήρη 
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1. Σκοπός της κύριας ανάκρισης είναι η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να 

βεβαιωθεί η τέλεση εγκλήµατος και να αποφασιστεί αν πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε δίκη γι' αυτό.

2. Κατά την κύρια ανάκριση γίνεται καθετί που µπορεί να βοηθήσει την εξακρίβωση της αλήθειας, 

εξετάζεται και βεβαιώνεται αυτεπαγγέλτως όχι µόνο η ενοχή, αλλά και η αθωότητα του 

κατηγορουµένου, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την 

επιµέτρηση της ποινής. 

Αν ο κατηγορούµενος είναι ανήλικος, γίνεται ειδική έρευνα για την υγιεινή, την ηθική και τη 

διανοητική του κατάσταση, για την προηγούµενη ζωή του, για τ

για το περιβάλλον του. Γι' αυτό το σκοπό όποιος ενεργεί την ανάκριση µπορεί να αναθέσει τη 

συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών σε έναν από τους επιµελητές που υπηρετούν στις κατά 

τόπους Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων. Η

δικογραφία, λαµβάνει δε γνώση αυτής και ο κατηγορούµενος.

Τόπος και χρόνος της ανάκρισης.

Ως προς τον τόπο και το χρόνο της κύριας ανάκρισης δεν υπάρχει κανένας περιορισµός, δεν πρέπει 

όµως να γίνεται σε ακατάλληλο τόπο και χρόνο. Η ανάκριση µπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια 

της νύχτας και Κυριακές και γιορτές.

Η ανάκριση γίνεται πάντοτε εγγράφως και χωρίς δηµοσιότητα· διενεργείται µε την παρουσία 

δικαστικού γραµµατέα ή δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου ή, αν δεν υπάρχουν αυτοί, µε παρουσία 

δύο µαρτύρων που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 150. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθούν τέτοιοι 

µάρτυρες, όποιος διενεργεί την ανάκριση είναι υποχρεωµένος να την ολοκληρώσει και µόν

Για κάθε ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους.

1. Αυτόφωρο είναι το έγκληµα του οποίου ο δράστης καταλαµβάνεται την ώρα που το τελεί.

2. Θεωρείται επίσης ότι υπάρχει αυτόφωρο έγκληµα όταν 

πράξη από τη δηµόσια δύναµη ή από τον παθόντα ή µε δηµόσια κραυγή, όπως και όταν 

συλλαµβάνεται σε χρόνο πολύ κοντινό στην αξιόποινη πράξη µε αντικείµενα ή ίχνη από τα οποία 

συνάγεται η διάπραξη του εγκλήµατος. Ποτέ δε

περιπτώσεις, αν πέρασε όλη η επόµενη ηµέρα από την τέλεση της πράξης.

3. Τα εγκλήµατα που τελούνται από ανηλίκους δεν δικάζονται ως αυτόφωρα.

Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής.

1. Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 240, 241 και 245 παρ. 1 εδάφιο δ΄ 

έως ζ΄ και µε αυτή επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να 

αποφασισθεί αν πρέπει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Για την επίτευξη του σκοπού α

προκαταρκτική εξέταση µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 178 

αποδεικτικά µέσα και να διενεργηθούν όλες οι ανακριτικές πράξεις των άρθρων 253, 256, 257, 259, 

260, 264 και 265 καθώς και όσες προβλέπονται σε ειδικούς νόµους.

προκαταρκτική εξέταση για τις πράξεις των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ, είναι δυνατόν να 

διαταχθούν µε την αιτιολογία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 254 και οι 

αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ειδικές α

παραγγελία του εισαγγελέα που ενεργεί κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 εδάφιο γ΄ έως στ΄ του

άρθρου 254. 
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Σκοπός της ανάκρισης. 

1. Σκοπός της κύριας ανάκρισης είναι η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να 

ος και να αποφασιστεί αν πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε δίκη γι' αυτό.

2. Κατά την κύρια ανάκριση γίνεται καθετί που µπορεί να βοηθήσει την εξακρίβωση της αλήθειας, 

εξετάζεται και βεβαιώνεται αυτεπαγγέλτως όχι µόνο η ενοχή, αλλά και η αθωότητα του 

µένου, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την 

Αν ο κατηγορούµενος είναι ανήλικος, γίνεται ειδική έρευνα για την υγιεινή, την ηθική και τη 

διανοητική του κατάσταση, για την προηγούµενη ζωή του, για τις οικογενειακές συνθήκες και γενικά 

για το περιβάλλον του. Γι' αυτό το σκοπό όποιος ενεργεί την ανάκριση µπορεί να αναθέσει τη 

συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών σε έναν από τους επιµελητές που υπηρετούν στις κατά 

τόπους Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων. Η σχετική έκθεση των επιµελητών τίθεται στη 

δικογραφία, λαµβάνει δε γνώση αυτής και ο κατηγορούµενος. 

Άρθρο 240. 

Τόπος και χρόνος της ανάκρισης. 

Ως προς τον τόπο και το χρόνο της κύριας ανάκρισης δεν υπάρχει κανένας περιορισµός, δεν πρέπει 

ε ακατάλληλο τόπο και χρόνο. Η ανάκριση µπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια 

της νύχτας και Κυριακές και γιορτές. 

Άρθρο 241. 

Η ανάκριση είναι έγγραφη. 

Η ανάκριση γίνεται πάντοτε εγγράφως και χωρίς δηµοσιότητα· διενεργείται µε την παρουσία 

ατέα ή δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου ή, αν δεν υπάρχουν αυτοί, µε παρουσία 

δύο µαρτύρων που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 150. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθούν τέτοιοι 

µάρτυρες, όποιος διενεργεί την ανάκριση είναι υποχρεωµένος να την ολοκληρώσει και µόν

Για κάθε ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους.

Άρθρο 242. 

Αυτόφωρο έγκληµα. 

1. Αυτόφωρο είναι το έγκληµα του οποίου ο δράστης καταλαµβάνεται την ώρα που το τελεί.

2. Θεωρείται επίσης ότι υπάρχει αυτόφωρο έγκληµα όταν ο δράστης καταδιώκεται αµέσως µετά την

πράξη από τη δηµόσια δύναµη ή από τον παθόντα ή µε δηµόσια κραυγή, όπως και όταν 

σε χρόνο πολύ κοντινό στην αξιόποινη πράξη µε αντικείµενα ή ίχνη από τα οποία 

συνάγεται η διάπραξη του εγκλήµατος. Ποτέ δεν θεωρείται ότι συντρέχει µία από τις παραπάνω 

περιπτώσεις, αν πέρασε όλη η επόµενη ηµέρα από την τέλεση της πράξης. 

3. Τα εγκλήµατα που τελούνται από ανηλίκους δεν δικάζονται ως αυτόφωρα. 

Άρθρο 243. 

Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής.

Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 240, 241 και 245 παρ. 1 εδάφιο δ΄ 

έως ζ΄ και µε αυτή επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να 

αποφασισθεί αν πρέπει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Για την επίτευξη του σκοπού α

προκαταρκτική εξέταση µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 178 

αποδεικτικά µέσα και να διενεργηθούν όλες οι ανακριτικές πράξεις των άρθρων 253, 256, 257, 259, 

260, 264 και 265 καθώς και όσες προβλέπονται σε ειδικούς νόµους. Κατ’ εξαίρεση, αν ενεργείται 

προκαταρκτική εξέταση για τις πράξεις των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ, είναι δυνατόν να 

διαταχθούν µε την αιτιολογία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 254 και οι 

αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ειδικές ανακριτικές πράξεις, µετά από έγγραφη

παραγγελία του εισαγγελέα που ενεργεί κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 εδάφιο γ΄ έως στ΄ του
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1. Σκοπός της κύριας ανάκρισης είναι η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να 

ος και να αποφασιστεί αν πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε δίκη γι' αυτό. 

2. Κατά την κύρια ανάκριση γίνεται καθετί που µπορεί να βοηθήσει την εξακρίβωση της αλήθειας, 

εξετάζεται και βεβαιώνεται αυτεπαγγέλτως όχι µόνο η ενοχή, αλλά και η αθωότητα του 

µένου, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την 

Αν ο κατηγορούµενος είναι ανήλικος, γίνεται ειδική έρευνα για την υγιεινή, την ηθική και τη 

ις οικογενειακές συνθήκες και γενικά 

για το περιβάλλον του. Γι' αυτό το σκοπό όποιος ενεργεί την ανάκριση µπορεί να αναθέσει τη 

συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών σε έναν από τους επιµελητές που υπηρετούν στις κατά 

σχετική έκθεση των επιµελητών τίθεται στη 

Ως προς τον τόπο και το χρόνο της κύριας ανάκρισης δεν υπάρχει κανένας περιορισµός, δεν πρέπει 

ε ακατάλληλο τόπο και χρόνο. Η ανάκριση µπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια 

Η ανάκριση γίνεται πάντοτε εγγράφως και χωρίς δηµοσιότητα· διενεργείται µε την παρουσία 

ατέα ή δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου ή, αν δεν υπάρχουν αυτοί, µε παρουσία 

δύο µαρτύρων που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 150. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθούν τέτοιοι 

µάρτυρες, όποιος διενεργεί την ανάκριση είναι υποχρεωµένος να την ολοκληρώσει και µόνος του. 

Για κάθε ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους. 

1. Αυτόφωρο είναι το έγκληµα του οποίου ο δράστης καταλαµβάνεται την ώρα που το τελεί. 

ο δράστης καταδιώκεται αµέσως µετά την 

πράξη από τη δηµόσια δύναµη ή από τον παθόντα ή µε δηµόσια κραυγή, όπως και όταν 

σε χρόνο πολύ κοντινό στην αξιόποινη πράξη µε αντικείµενα ή ίχνη από τα οποία 

ν θεωρείται ότι συντρέχει µία από τις παραπάνω 

 

Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής. 

Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 240, 241 και 245 παρ. 1 εδάφιο δ΄ 

έως ζ΄ και µε αυτή επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να 

αποφασισθεί αν πρέπει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού κατά την 

προκαταρκτική εξέταση µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 178 

αποδεικτικά µέσα και να διενεργηθούν όλες οι ανακριτικές πράξεις των άρθρων 253, 256, 257, 259, 

Κατ’ εξαίρεση, αν ενεργείται 

προκαταρκτική εξέταση για τις πράξεις των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ, είναι δυνατόν να 

διαταχθούν µε την αιτιολογία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 254 και οι 

νακριτικές πράξεις, µετά από έγγραφη 

παραγγελία του εισαγγελέα που ενεργεί κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 εδάφιο γ΄ έως στ΄ του 
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2. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την κατά 

το άρθρο 37 πληροφόρηση της αρµόδιας αρχής µέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής δίωξης δεν 

µπορεί να υπερβεί τους έξι µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί 

έως τρεις το πολύ µήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενερ

επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστηµα, µε ειδικά αιτιολογηµένη πράξη του εισαγγελέα 

πληµµελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση.

∆ικαιώµατα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση.

1. Αν η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται ύστερα από µ

προσώπου ή αν κατά τη διάρκειά της αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, 

το πρόσωπο αυτό καλείται υποχρεωτικώς πριν από πέντε τουλάχιστον ηµέρες αν κατοικεί ή διαµένει 

σε γνωστή διεύθυνση στο εσωτερικό κα

διαµένει σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, για την παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται χωρίς όρκο.

Ο ύποπτος έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 89, 90, 91, 92 παρ. 1, 95, 96, 99 παρ. 1 

εδ. α', 2 και 4, 100, 101, 102, 103 και 104, καθώς και το δικαίωµα να διορίσει τεχνικό σύµβουλο σε 

περίπτωση διεξαγωγής πραγµατογνωµοσύνης, εφαρµοζόµενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 

183.Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υπόπτου περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο τη γνωστοποίη

ποινικών διατάξεων, η παραβίαση των οποίων διερευνάται, καθώς και των θεµάτων επί των οποίων 

θα παράσχει εξηγήσεις. Τα ως άνω δικαιώµατά του µπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε 

εκπροσωπούµενος από συνήγορο που διορίζεται κατά το άρθρο 89 παρ. 2

αναγκαία η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προκαταρκτική 

εξέταση. Οι διατάξεις των άρθρων 156 και 273 παρ. 1 γ εφαρµόζονται αναλόγως. Εφόσον ο ύποπτος 

κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η προκαταρ

εξέτασή του. 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο κλήση προς παροχή εξηγήσεων για πράξη τιµωρούµενη σε 

βαθµό κακουργήµατος, µπορεί να παραλειφθεί, αν από τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης 

προκύπτει σαφώς ότι ο ύποπτος έχει σχεδιάσει την φυγή του ή την τέλεση νέων εγκληµάτων και 

έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις για την άµεση άσκηση ποινικής δίωξης.

3. Προηγούµενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε µε όρκο ή χωρίς τη δυνατότητα άσκησης 

των δικαιωµάτων της παρ. 1 εδ. β' απαγορεύεται να αποτελέσει µέρος της δικογραφίας. Τυχόν 

παραµονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη.

4. Αν, µετά την περάτωση της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να κινηθεί ποινική δίωξη για 

πράξη ουσιωδώς διαφορετική από εκείνη για την οποία διενεργήθηκε αυτή, καλείται ο ύποπτος 

υποχρεωτικά να ασκήσει εκ νέου τα πιο πάνω δικαιώµατά του, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

άρθρου αυτού.  

5. Το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο επιλύει όλες τις διαφορές ή αµφισβητήσεις που π

κατά την προκαταρκτική εξέταση µεταξύ του υπόπτου και εκείνου που υποστηρίζει την κατηγορία ή 

µεταξύ αυτών και του εισαγγελέα.

1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο µετά από γραπτή παραγγελία 

του εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν ληφθεί η απολογία του κατηγορουµένου.

Εφόσον ο κατηγορούµενος κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η προανά

και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται µόνο στις περιπτώσεις του 

εδαφίου δ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 2 

εδάφιο β ΄, 322 παρ. 3 εδάφιο α΄ περίπτωση γ΄ και 323 εδάφι

υπάλληλος που ορίζεται σύµφωνα µε τ

προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιόν 
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2. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την κατά 

όρηση της αρµόδιας αρχής µέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής δίωξης δεν 

µπορεί να υπερβεί τους έξι µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί 

έως τρεις το πολύ µήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενερ

επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστηµα, µε ειδικά αιτιολογηµένη πράξη του εισαγγελέα 

πληµµελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση. 

Άρθρο 244. 

∆ικαιώµατα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση.

Αν η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται ύστερα από µήνυση ή έγκληση κατά ορισµένου 

προσώπου ή αν κατά τη διάρκειά της αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, 

το πρόσωπο αυτό καλείται υποχρεωτικώς πριν από πέντε τουλάχιστον ηµέρες αν κατοικεί ή διαµένει 

σε γνωστή διεύθυνση στο εσωτερικό και πριν από δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες αν κατοικεί ή 

διαµένει σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, για την παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται χωρίς όρκο.

Ο ύποπτος έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 89, 90, 91, 92 παρ. 1, 95, 96, 99 παρ. 1 

και 4, 100, 101, 102, 103 και 104, καθώς και το δικαίωµα να διορίσει τεχνικό σύµβουλο σε 

περίπτωση διεξαγωγής πραγµατογνωµοσύνης, εφαρµοζόµενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 

183.Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υπόπτου περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο τη γνωστοποίη

ποινικών διατάξεων, η παραβίαση των οποίων διερευνάται, καθώς και των θεµάτων επί των οποίων 

θα παράσχει εξηγήσεις. Τα ως άνω δικαιώµατά του µπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε 

εκπροσωπούµενος από συνήγορο που διορίζεται κατά το άρθρο 89 παρ. 2

αναγκαία η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προκαταρκτική 

εξέταση. Οι διατάξεις των άρθρων 156 και 273 παρ. 1 γ εφαρµόζονται αναλόγως. Εφόσον ο ύποπτος 

κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο κλήση προς παροχή εξηγήσεων για πράξη τιµωρούµενη σε 

βαθµό κακουργήµατος, µπορεί να παραλειφθεί, αν από τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης 

ποπτος έχει σχεδιάσει την φυγή του ή την τέλεση νέων εγκληµάτων και 

έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις για την άµεση άσκηση ποινικής δίωξης. 

3. Προηγούµενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε µε όρκο ή χωρίς τη δυνατότητα άσκησης 

1 εδ. β' απαγορεύεται να αποτελέσει µέρος της δικογραφίας. Τυχόν 

παραµονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη.

4. Αν, µετά την περάτωση της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να κινηθεί ποινική δίωξη για 

ετική από εκείνη για την οποία διενεργήθηκε αυτή, καλείται ο ύποπτος 

υποχρεωτικά να ασκήσει εκ νέου τα πιο πάνω δικαιώµατά του, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

5. Το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο επιλύει όλες τις διαφορές ή αµφισβητήσεις που π

την προκαταρκτική εξέταση µεταξύ του υπόπτου και εκείνου που υποστηρίζει την κατηγορία ή 

αυτών και του εισαγγελέα. 

Άρθρο 245. 

Πότε και από ποιον ενεργείται. 

Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο µετά από γραπτή παραγγελία 

εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν ληφθεί η απολογία του κατηγορουµένου.

Εφόσον ο κατηγορούµενος κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η προανά

και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται µόνο στις περιπτώσεις του 

εδαφίου δ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 2 

εδάφιο β ΄, 322 παρ. 3 εδάφιο α΄ περίπτωση γ΄ και 323 εδάφιο γ΄ περίπτωση γ΄. Ο ανακριτικός 

υπάλληλος που ορίζεται σύµφωνα µε τo εδάφιο α΄ είναι υποχρεωµένος να διενεργήσει όλες τις 

προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιόν 
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2. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την κατά 

όρηση της αρµόδιας αρχής µέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής δίωξης δεν 

µπορεί να υπερβεί τους έξι µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί 

έως τρεις το πολύ µήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το 

επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστηµα, µε ειδικά αιτιολογηµένη πράξη του εισαγγελέα 

∆ικαιώµατα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση. 

ήνυση ή έγκληση κατά ορισµένου 

προσώπου ή αν κατά τη διάρκειά της αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, 

το πρόσωπο αυτό καλείται υποχρεωτικώς πριν από πέντε τουλάχιστον ηµέρες αν κατοικεί ή διαµένει 

ι πριν από δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες αν κατοικεί ή 

διαµένει σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, για την παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται χωρίς όρκο. 

Ο ύποπτος έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 89, 90, 91, 92 παρ. 1, 95, 96, 99 παρ. 1 

και 4, 100, 101, 102, 103 και 104, καθώς και το δικαίωµα να διορίσει τεχνικό σύµβουλο σε 

περίπτωση διεξαγωγής πραγµατογνωµοσύνης, εφαρµοζόµενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 

183.Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υπόπτου περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο τη γνωστοποίηση των 

ποινικών διατάξεων, η παραβίαση των οποίων διερευνάται, καθώς και των θεµάτων επί των οποίων 

θα παράσχει εξηγήσεις. Τα ως άνω δικαιώµατά του µπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε 

εκπροσωπούµενος από συνήγορο που διορίζεται κατά το άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται 

αναγκαία η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προκαταρκτική 

εξέταση. Οι διατάξεις των άρθρων 156 και 273 παρ. 1 γ εφαρµόζονται αναλόγως. Εφόσον ο ύποπτος 

κτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο κλήση προς παροχή εξηγήσεων για πράξη τιµωρούµενη σε 

βαθµό κακουργήµατος, µπορεί να παραλειφθεί, αν από τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης 

ποπτος έχει σχεδιάσει την φυγή του ή την τέλεση νέων εγκληµάτων και 

3. Προηγούµενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε µε όρκο ή χωρίς τη δυνατότητα άσκησης 

1 εδ. β' απαγορεύεται να αποτελέσει µέρος της δικογραφίας. Τυχόν 

παραµονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη. 

4. Αν, µετά την περάτωση της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να κινηθεί ποινική δίωξη για 

ετική από εκείνη για την οποία διενεργήθηκε αυτή, καλείται ο ύποπτος 

υποχρεωτικά να ασκήσει εκ νέου τα πιο πάνω δικαιώµατά του, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

5. Το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο επιλύει όλες τις διαφορές ή αµφισβητήσεις που προκύπτουν 

την προκαταρκτική εξέταση µεταξύ του υπόπτου και εκείνου που υποστηρίζει την κατηγορία ή 

Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο µετά από γραπτή παραγγελία 

εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν ληφθεί η απολογία του κατηγορουµένου. 

Εφόσον ο κατηγορούµενος κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται 

και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται µόνο στις περιπτώσεις του 

εδαφίου δ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 2 

ο γ΄ περίπτωση γ΄. Ο ανακριτικός 

εδάφιο α΄ είναι υποχρεωµένος να διενεργήσει όλες τις 

προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιόν 
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του τους µάρτυρες για εξέταση και τους κα

κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του. Αν οι µάρτυρες και οι κατηγορούµενοι είναι 

κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των 

µαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουµένων από τον αρµόδιο ανακριτικό υπάλληλο, 

ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Ο αρχικά ορισθείς 

ανακριτικός υπάλληλος µετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία µε εκτελεσµένη 

πλήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα 

Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε µία εφετειακή περιφέρεια. Η 

προανάκριση περατώνεται: α) µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο ή β)

πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συµβούλιο ή γ) µε παραγγελία του εισαγγελέα στον 

ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήµατος. Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση 

µπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο. Πρόταση στο συµβούλιο γίνεται, εφ

κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 

ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούµενοι και δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε 

βάρος µερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή ν

ο εισαγγελέας µπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει µόνο ως προς αυτούς στο 

δικαστικό συµβούλιο. 

2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκηµα και από την καθυστέρηση απειλείται άµεσος 

κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγµατοποίησης 

συγκεκριµένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο µέλλον ή αν πρόκειται για 

αυτόφωρο κακούργηµα ή πληµµέληµα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι 

υποχρεωµένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η 

πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούµενη παραγγελία του εισαγγελέα. 

Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα µε το ταχύτερο µέσο και του υποβάλλουν χωρίς 

χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.

3. Αν από την αυτεπάγγελτη προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη ορισµένου 

εγκλήµατος, η δικογραφία τίθεται µε πρά

πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραµένει άγνωστος µετά από προκαταρκτική εξέταση. Στην 

περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη θεωρείται ότι ασκήθηκε µε την έκδοση της πιο 

πάνω πράξης του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και τον χαρακτηρισµό του αδικήµατος και 

τον χρόνο τέλεσής του. Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία ανασύρεται από το 

αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. Αν οι κατηγορούµενοι είναι περισσότερ

αρχειοθέτηση γίνεται µόνον ως προς αυτόν που παρέµεινε άγνωστος.

Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση.

1. Την κύρια ανάκριση την ενεργεί µόνο ο ανακριτής, µετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, 

η οποία καθορίζει και εξειδικεύει την αξιόποι

2. Τέτοια παραγγελία δίνει ο εισαγγελέας:

α) σε κακουργήµατα, 

β) σε πληµµελήµατα στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης καθώς 

και σε εκείνα στα οποία, κατά την κρίση του, 

κατηγορούµενο περιοριστικοί όροι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 283.

Ο ανακριτής έχει το δικαίωµα να µην εκτελέσει την παραγγελία του εισαγγελέα για την ενέργεια 

κύριας ανάκρισης, µόνο αν θεωρεί τον εαυτό του αναρµόδιο ή αν η πράξη δεν έχει αξιόποινο 
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του τους µάρτυρες για εξέταση και τους κατηγορούµενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί 

κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του. Αν οι µάρτυρες και οι κατηγορούµενοι είναι 

κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των 

των απολογιών των κατηγορουµένων από τον αρµόδιο ανακριτικό υπάλληλο, 

ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Ο αρχικά ορισθείς 

ανακριτικός υπάλληλος µετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία µε εκτελεσµένη 

ήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα 

Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε µία εφετειακή περιφέρεια. Η 

προανάκριση περατώνεται: α) µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο ή β)

πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συµβούλιο ή γ) µε παραγγελία του εισαγγελέα στον 

ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήµατος. Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση 

µπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο. Πρόταση στο συµβούλιο γίνεται, εφ

κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 

ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούµενοι και δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε 

βάρος µερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, 

ο εισαγγελέας µπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει µόνο ως προς αυτούς στο 

2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκηµα και από την καθυστέρηση απειλείται άµεσος 

αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγµατοποίησης 

συγκεκριµένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο µέλλον ή αν πρόκειται για 

αυτόφωρο κακούργηµα ή πληµµέληµα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι 

ειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η 

πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούµενη παραγγελία του εισαγγελέα. 

Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα µε το ταχύτερο µέσο και του υποβάλλουν χωρίς 

χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε. 

Αν από την αυτεπάγγελτη προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη ορισµένου 

εγκλήµατος, η δικογραφία τίθεται µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. Το ίδιο µπορεί να 

πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραµένει άγνωστος µετά από προκαταρκτική εξέταση. Στην 

περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη θεωρείται ότι ασκήθηκε µε την έκδοση της πιο 

του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και τον χαρακτηρισµό του αδικήµατος και 

τον χρόνο τέλεσής του. Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία ανασύρεται από το 

αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. Αν οι κατηγορούµενοι είναι περισσότερ

αρχειοθέτηση γίνεται µόνον ως προς αυτόν που παρέµεινε άγνωστος. 

Άρθρο 246. 

Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση. 

Την κύρια ανάκριση την ενεργεί µόνο ο ανακριτής, µετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, 

η οποία καθορίζει και εξειδικεύει την αξιόποινη πράξη και την ποινική διάταξη που την προβλέπει.

2. Τέτοια παραγγελία δίνει ο εισαγγελέας: 

β) σε πληµµελήµατα στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης καθώς 

και σε εκείνα στα οποία, κατά την κρίση του, συντρέχει περίπτωση να επιβληθούν στον 

κατηγορούµενο περιοριστικοί όροι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 283. 

Άρθρο 247. 

∆ιαφωνία του ανακριτή. 

Ο ανακριτής έχει το δικαίωµα να µην εκτελέσει την παραγγελία του εισαγγελέα για την ενέργεια 

ν θεωρεί τον εαυτό του αναρµόδιο ή αν η πράξη δεν έχει αξιόποινο 
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τηγορούµενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί 

κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του. Αν οι µάρτυρες και οι κατηγορούµενοι είναι 

κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των 

των απολογιών των κατηγορουµένων από τον αρµόδιο ανακριτικό υπάλληλο, 

ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Ο αρχικά ορισθείς 

ανακριτικός υπάλληλος µετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία µε εκτελεσµένη 

ήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα 

Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε µία εφετειακή περιφέρεια. Η 

προανάκριση περατώνεται: α) µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο ή β) µε 

πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συµβούλιο ή γ) µε παραγγελία του εισαγγελέα στον 

ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήµατος. Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση 

µπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο. Πρόταση στο συµβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας 

κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 

ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούµενοι και δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε 

α παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, 

ο εισαγγελέας µπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει µόνο ως προς αυτούς στο 

2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκηµα και από την καθυστέρηση απειλείται άµεσος 

αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγµατοποίησης 

συγκεκριµένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο µέλλον ή αν πρόκειται για 

αυτόφωρο κακούργηµα ή πληµµέληµα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι 

ειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η 

πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούµενη παραγγελία του εισαγγελέα. 

Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα µε το ταχύτερο µέσο και του υποβάλλουν χωρίς 

χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί 

Αν από την αυτεπάγγελτη προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη ορισµένου 

ξη του αρµόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. Το ίδιο µπορεί να 

πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραµένει άγνωστος µετά από προκαταρκτική εξέταση. Στην 

περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη θεωρείται ότι ασκήθηκε µε την έκδοση της πιο 

του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και τον χαρακτηρισµό του αδικήµατος και 

τον χρόνο τέλεσής του. Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία ανασύρεται από το 

αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. Αν οι κατηγορούµενοι είναι περισσότεροι, η 

Την κύρια ανάκριση την ενεργεί µόνο ο ανακριτής, µετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, 

νη πράξη και την ποινική διάταξη που την προβλέπει. 

β) σε πληµµελήµατα στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης καθώς 

συντρέχει περίπτωση να επιβληθούν στον 

Ο ανακριτής έχει το δικαίωµα να µην εκτελέσει την παραγγελία του εισαγγελέα για την ενέργεια 

ν θεωρεί τον εαυτό του αναρµόδιο ή αν η πράξη δεν έχει αξιόποινο 
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 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

χαρακτήρα ή αν παραγράφηκε το αξιόποινο ή αν υπάρχουν λόγοι που εµποδίζουν ή αναστέλλουν την 

ποινική δίωξη. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη διαφωνία αποφασίζει το δικαστικό συµβούλιο.

Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση Αρχή της αναλογικότητας.

 

1. Ο ανακριτής και οι ανακριτικοί υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί ανακριτικές πράξεις 

κατά το άρθρο 249 παρ. 2 και 3 οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τ

έγκληµα και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν µάρτυρες και κατηγορουµένους, να µεταβαίνουν επί 

τόπου για ενέργεια αυτοψίας, αφού πάρουν µαζί τους, αν υπάρχει ανάγκη, ιατροδικαστές ή άλλους 

πραγµατογνώµονες, να διεξάγουν έρευνες, να καταλαµβάνουν πειστήρια

οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την 

εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήµατος.

2. Κατά τη διενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης ο ανακριτής και οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν 

να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγµατος).

∆ικαιώµατα εκείνου που ανακρίνει. Θορυβοποιοί.

1. Όταν γίνεται αυτοψία, έρευνα και κατάσχεση, οι αναφερόµενοι στο προηγούµενο άρθρο έχουν 

δικαίωµα να κλείνουν κατοικίες ολικά ή µερικά,

γενικά να παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υπεξαιρεθούν, υπεξαχθούν ή µεταβληθούν

αντικείµενα χρήσιµα στην ανάκριση ούτε να αποµακρυνθούν ή να ξεφύγουν από τις έρευνες τους 

ύποπτοι. 

2. Τα ίδια πρόσωπα µπορούν επίσης να διατάξουν να µην αποµακρυνθεί κανένας πριν από το τέλος 

της έρευνας και να έρθουν πάλι όσοι αποµακρύνθηκαν.

3. Αν κάποιος, όσο γίνονται οι παραπάνω ή άλλες ανακριτικές πράξεις, διαταράσσει µε 

οποιονδήποτε τρόπο την ησυχία και την τάξη 

αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο έχουν δικαίωµα να διατάξουν την αποµάκρυνσή του. Αν αυτός 

επιµένει να θορυβεί ή να εναντιώνεται, µπορούν να διατάξουν την κράτησή του έως είκοσι τέσσερις 

ώρες. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στην έκθεση της ανάκρισης. Όταν εκείνος που θορυβεί ή 

εναντιώνεται είναι συνήγορος διαδίκου, όσοι ενεργούν την ανάκριση έχουν δικαίωµα να διατάξουν 

µόνο την αποµάκρυνσή του, που

περίπτωση οι παραπάνω οφείλουν να

νόµος το επιβάλλει. 

Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας.

Αν διεξάγεται ανακριτική διαδικασία για κακούργηµα ή πληµµέληµα, έρευνα διενεργείται, κι αν 

αυτή αφορά κατοικία µε την παρουσία πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, όταν µπορεί 

βάσιµα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήµατος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή 

τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθεί ή να διευκολυνθεί

Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισµένων εγκληµάτων.

1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 187, των άρθρων 187Α, 207 παρ. 1 

και 2, 208 παρ. 1 εδ. α', 208Α εκτός από τις ιδιαίτερα 

ανηλίκου, του άρθρου 338 σε βάρος ανηλίκου, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 339, της παρ. 1 του 

άρθρου 342, των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α ΠΚ η έρευνα µπορεί να συµπεριλάβει και τη 

διενέργεια: 

α) συγκαλυµµένης έρευνας, κατά την οποία ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό 

τις οδηγίες του, προσφέρεται να διευκολύνει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήµατα της παρ. 1, την 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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χαρακτήρα ή αν παραγράφηκε το αξιόποινο ή αν υπάρχουν λόγοι που εµποδίζουν ή αναστέλλουν την 

ποινική δίωξη. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη διαφωνία αποφασίζει το δικαστικό συµβούλιο.

Άρθρο 251. 

Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση Αρχή της αναλογικότητας.

1. Ο ανακριτής και οι ανακριτικοί υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί ανακριτικές πράξεις 

κατά το άρθρο 249 παρ. 2 και 3 οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τ

έγκληµα και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν µάρτυρες και κατηγορουµένους, να µεταβαίνουν επί 

τόπου για ενέργεια αυτοψίας, αφού πάρουν µαζί τους, αν υπάρχει ανάγκη, ιατροδικαστές ή άλλους 

πραγµατογνώµονες, να διεξάγουν έρευνες, να καταλαµβάνουν πειστήρια και γενικά να ενεργούν 

οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την 

εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήµατος. 

Κατά τη διενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης ο ανακριτής και οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν 

ν την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγµατος). 

Άρθρο 252. 

∆ικαιώµατα εκείνου που ανακρίνει. Θορυβοποιοί. 

1. Όταν γίνεται αυτοψία, έρευνα και κατάσχεση, οι αναφερόµενοι στο προηγούµενο άρθρο έχουν 

δικαίωµα να κλείνουν κατοικίες ολικά ή µερικά, να θέτουν σφραγίδες, να διορίζουν φύλακες και 

γενικά να παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υπεξαιρεθούν, υπεξαχθούν ή µεταβληθούν

αντικείµενα χρήσιµα στην ανάκριση ούτε να αποµακρυνθούν ή να ξεφύγουν από τις έρευνες τους 

πα µπορούν επίσης να διατάξουν να µην αποµακρυνθεί κανένας πριν από το τέλος 

έρευνας και να έρθουν πάλι όσοι αποµακρύνθηκαν. 

3. Αν κάποιος, όσο γίνονται οι παραπάνω ή άλλες ανακριτικές πράξεις, διαταράσσει µε 

τρόπο την ησυχία και την τάξη ή εναντιώνεται στα µέτρα που διατάχθηκαν, όσοι 

προηγούµενο άρθρο έχουν δικαίωµα να διατάξουν την αποµάκρυνσή του. Αν αυτός 

ή να εναντιώνεται, µπορούν να διατάξουν την κράτησή του έως είκοσι τέσσερις 

αναφέρεται στην έκθεση της ανάκρισης. Όταν εκείνος που θορυβεί ή 

διαδίκου, όσοι ενεργούν την ανάκριση έχουν δικαίωµα να διατάξουν 

µόνο την αποµάκρυνσή του, που εκτελείται βίαια αν αρνείται να αποµακρυνθεί. Σε αυτή την 

η οι παραπάνω οφείλουν να διορίσουν για τον κατηγορούµενο άλλο συνήγορο, όπου ο 

Άρθρο 253. 

Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας. 

Αν διεξάγεται ανακριτική διαδικασία για κακούργηµα ή πληµµέληµα, έρευνα διενεργείται, κι αν 

τοικία µε την παρουσία πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, όταν µπορεί 

υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήµατος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή 

ή η αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να 

ηθεί ή να διευκολυνθεί µόνο µε αυτήν. 

Άρθρο 254. 

Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισµένων εγκληµάτων.

1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 187, των άρθρων 187Α, 207 παρ. 1 

και 2, 208 παρ. 1 εδ. α', 208Α εκτός από τις ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, 323Α, 336 σε βάρος 

ανηλίκου, του άρθρου 338 σε βάρος ανηλίκου, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 339, της παρ. 1 του 

άρθρου 342, των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α ΠΚ η έρευνα µπορεί να συµπεριλάβει και τη 

νας, κατά την οποία ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό 

τις οδηγίες του, προσφέρεται να διευκολύνει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήµατα της παρ. 1, την 
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χαρακτήρα ή αν παραγράφηκε το αξιόποινο ή αν υπάρχουν λόγοι που εµποδίζουν ή αναστέλλουν την 

ποινική δίωξη. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη διαφωνία αποφασίζει το δικαστικό συµβούλιο. 

Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση Αρχή της αναλογικότητας. 

1. Ο ανακριτής και οι ανακριτικοί υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί ανακριτικές πράξεις 

κατά το άρθρο 249 παρ. 2 και 3 οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το 

έγκληµα και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν µάρτυρες και κατηγορουµένους, να µεταβαίνουν επί 

τόπου για ενέργεια αυτοψίας, αφού πάρουν µαζί τους, αν υπάρχει ανάγκη, ιατροδικαστές ή άλλους 

και γενικά να ενεργούν 

οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την 

Κατά τη διενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης ο ανακριτής και οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν 

 

1. Όταν γίνεται αυτοψία, έρευνα και κατάσχεση, οι αναφερόµενοι στο προηγούµενο άρθρο έχουν 

να θέτουν σφραγίδες, να διορίζουν φύλακες και 

γενικά να παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υπεξαιρεθούν, υπεξαχθούν ή µεταβληθούν 

αντικείµενα χρήσιµα στην ανάκριση ούτε να αποµακρυνθούν ή να ξεφύγουν από τις έρευνες τους 

πα µπορούν επίσης να διατάξουν να µην αποµακρυνθεί κανένας πριν από το τέλος 

3. Αν κάποιος, όσο γίνονται οι παραπάνω ή άλλες ανακριτικές πράξεις, διαταράσσει µε 

ή εναντιώνεται στα µέτρα που διατάχθηκαν, όσοι 

προηγούµενο άρθρο έχουν δικαίωµα να διατάξουν την αποµάκρυνσή του. Αν αυτός 

ή να εναντιώνεται, µπορούν να διατάξουν την κράτησή του έως είκοσι τέσσερις 

αναφέρεται στην έκθεση της ανάκρισης. Όταν εκείνος που θορυβεί ή 

διαδίκου, όσοι ενεργούν την ανάκριση έχουν δικαίωµα να διατάξουν 

εκτελείται βίαια αν αρνείται να αποµακρυνθεί. Σε αυτή την 

διορίσουν για τον κατηγορούµενο άλλο συνήγορο, όπου ο 

Αν διεξάγεται ανακριτική διαδικασία για κακούργηµα ή πληµµέληµα, έρευνα διενεργείται, κι αν 

τοικία µε την παρουσία πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, όταν µπορεί 

υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήµατος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή 

ή η αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να 

Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισµένων εγκληµάτων. 

1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 187, των άρθρων 187Α, 207 παρ. 1 

ελαφρές περιπτώσεις, 323Α, 336 σε βάρος 

ανηλίκου, του άρθρου 338 σε βάρος ανηλίκου, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 339, της παρ. 1 του 

άρθρου 342, των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α ΠΚ η έρευνα µπορεί να συµπεριλάβει και τη 

νας, κατά την οποία ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό 

τις οδηγίες του, προσφέρεται να διευκολύνει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήµατα της παρ. 1, την 
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οποία ο δράστης του εν λόγω εγκλήµατος είχε προαποφασίσει. Η διενέργεια της συγκαλυµµένη

έρευνας γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, για δε τις ενέργειες του 

συγκαλυµµένα δρώντος ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. 

Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος

οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του 

κατηγορουµένου. 

β) ανακριτικής διείσδυσης, κατά την οποία ανακριτικός υπάλληλος µε συγκαλυµµένα στοιχεία 

ταυτότητας αναλαµβάνει διεκπεραιωτικά καθή

σκοπό την εξιχνίαση της δοµής της, την αποκάλυψη των µελών της, καθώς και τη διακρίβωση των 

εγκληµάτων της παρ. 1, την τέλεση των οποίων τα µέλη της οργάνωσης είχαν προαποφασίσει. Τα 

ίδια καθήκοντα µπορεί να αναλάβει και ιδιώτης υπό τους όρους των παραγράφων 2 έως 6 του 

παρόντος και εφόσον κατά τα λοιπά για τη δράση του είναι ενήµερος ο εισαγγελέας 

πληµµελειοδικών. Ο ενεργών την ανακριτική διείσδυση µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία 

ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται µε αυτά για τις ανάγκες της 

έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία έκδοσης των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης 

ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η διενέργεια της ανακριτικής 

διείσδυσης γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, για δε τις ενέργειες του 

συγκαλυµµένα δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έ

τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα 

δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, 

δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου.

γ) ελεγχόµενων µεταφορών, όπως οι µεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν.

(Α'88). 

δ) άρσης του απορρήτου του περιεχοµένου των επικοινωνιών ή των δεδοµένων θέσης και κίνησης 

αυτών, µε την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των άρθρων 

121), όπως αυτά ισχύουν. 

ε) καταγραφής της δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας µε συσκευές ήχου ή εικόνας 

ή µε άλλα ειδικά τεχνικά µέσα. 

στ) συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι ανακριτικές πράξεις της προηγούµενης παραγράφου διεξάγονται, µε την τήρηση των 

εγγυήσεων και τις διαδικασίες των επόµενων παραγράφων, µόνο:

α) αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεσθεί αξιόποινη πράξη από τις αναφερόµενες στην 

παρ. 1 του άρθρου αυτού. 

β) αν η εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης ή η εξιχνίαση των τροµοκρατικών πράξεων των 

άρθρων 187Α Π Κ ή των λοιπών πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού είναι 

διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής.

3. Για τη διενέργεια των αναφερόµενων στην 

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού 

αποφαίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένο βούλευµά τούτο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο µετά από 

πρόταση του εισαγγελέα. Στην αιτιολογία του βουλεύµατος γίνεται ειδική µνεία:

α) της αξιόποινης πράξης, 

β) των σοβαρών ενδείξεων ενοχής σε βάρος του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η 

ανακριτική πράξη, 

γ) του σκοπού αυτής, 

δ) της αδυναµίας ή ιδιαίτερης δυσχέρειας διακρίβωσης του εγ

ε) της απόλυτα αναγκαίας χρονικής διάρκειας της ανακριτικής πράξης. Σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις την έρευνα µπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής. Στην περίπτωση αυτή ο 
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οποία ο δράστης του εν λόγω εγκλήµατος είχε προαποφασίσει. Η διενέργεια της συγκαλυµµένη

έρευνας γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, για δε τις ενέργειες του 

συγκαλυµµένα δρώντος ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. 

Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος

οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του 

β) ανακριτικής διείσδυσης, κατά την οποία ανακριτικός υπάλληλος µε συγκαλυµµένα στοιχεία 

ταυτότητας αναλαµβάνει διεκπεραιωτικά καθήκοντα σε εγκληµατική ή τροµοκρατική οργάνωση µε 

σκοπό την εξιχνίαση της δοµής της, την αποκάλυψη των µελών της, καθώς και τη διακρίβωση των 

εγκληµάτων της παρ. 1, την τέλεση των οποίων τα µέλη της οργάνωσης είχαν προαποφασίσει. Τα 

αναλάβει και ιδιώτης υπό τους όρους των παραγράφων 2 έως 6 του 

παρόντος και εφόσον κατά τα λοιπά για τη δράση του είναι ενήµερος ο εισαγγελέας 

πληµµελειοδικών. Ο ενεργών την ανακριτική διείσδυση µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία 

κά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται µε αυτά για τις ανάγκες της 

έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία έκδοσης των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης 

ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

αιωµάτων και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η διενέργεια της ανακριτικής 

διείσδυσης γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, για δε τις ενέργειες του 

συγκαλυµµένα δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έ

τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα 

δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, 

δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου. 

ελεγχόµενων µεταφορών, όπως οι µεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν.

δ) άρσης του απορρήτου του περιεχοµένου των επικοινωνιών ή των δεδοµένων θέσης και κίνησης 

αυτών, µε την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των άρθρων 4 και 5 του ν. 2225/1994 (Α' 

ε) καταγραφής της δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας µε συσκευές ήχου ή εικόνας 

στ) συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

πράξεις της προηγούµενης παραγράφου διεξάγονται, µε την τήρηση των 

εγγυήσεων και τις διαδικασίες των επόµενων παραγράφων, µόνο: 

α) αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεσθεί αξιόποινη πράξη από τις αναφερόµενες στην 

εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης ή η εξιχνίαση των τροµοκρατικών πράξεων των 

άρθρων 187Α Π Κ ή των λοιπών πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού είναι 

διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής. 

3. Για τη διενέργεια των αναφερόµενων στην παρ. 1 ανακριτικών πράξεων, καθώς και για το 

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού 

αποφαίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένο βούλευµά τούτο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο µετά από 

τιολογία του βουλεύµατος γίνεται ειδική µνεία:

β) των σοβαρών ενδείξεων ενοχής σε βάρος του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η 

δ) της αδυναµίας ή ιδιαίτερης δυσχέρειας διακρίβωσης του εγκλήµατος µε άλλο τρόπο, και 

ε) της απόλυτα αναγκαίας χρονικής διάρκειας της ανακριτικής πράξης. Σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις την έρευνα µπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής. Στην περίπτωση αυτή ο 
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οποία ο δράστης του εν λόγω εγκλήµατος είχε προαποφασίσει. Η διενέργεια της συγκαλυµµένης 

έρευνας γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, για δε τις ενέργειες του 

συγκαλυµµένα δρώντος ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. 

Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος ή του ιδιώτη, οι 

οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του 

β) ανακριτικής διείσδυσης, κατά την οποία ανακριτικός υπάλληλος µε συγκαλυµµένα στοιχεία 

κοντα σε εγκληµατική ή τροµοκρατική οργάνωση µε 

σκοπό την εξιχνίαση της δοµής της, την αποκάλυψη των µελών της, καθώς και τη διακρίβωση των 

εγκληµάτων της παρ. 1, την τέλεση των οποίων τα µέλη της οργάνωσης είχαν προαποφασίσει. Τα 

αναλάβει και ιδιώτης υπό τους όρους των παραγράφων 2 έως 6 του 

παρόντος και εφόσον κατά τα λοιπά για τη δράση του είναι ενήµερος ο εισαγγελέας 

πληµµελειοδικών. Ο ενεργών την ανακριτική διείσδυση µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία 

κά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται µε αυτά για τις ανάγκες της 

έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία έκδοσης των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης 

ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

αιωµάτων και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η διενέργεια της ανακριτικής 

διείσδυσης γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, για δε τις ενέργειες του 

συγκαλυµµένα δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά 

τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα 

δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, 

ελεγχόµενων µεταφορών, όπως οι µεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν. 2145/1993 

δ) άρσης του απορρήτου του περιεχοµένου των επικοινωνιών ή των δεδοµένων θέσης και κίνησης 

4 και 5 του ν. 2225/1994 (Α' 

ε) καταγραφής της δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας µε συσκευές ήχου ή εικόνας 

πράξεις της προηγούµενης παραγράφου διεξάγονται, µε την τήρηση των 

α) αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεσθεί αξιόποινη πράξη από τις αναφερόµενες στην 

εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης ή η εξιχνίαση των τροµοκρατικών πράξεων των 

άρθρων 187Α Π Κ ή των λοιπών πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού είναι 

παρ. 1 ανακριτικών πράξεων, καθώς και για το 

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού 

αποφαίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένο βούλευµά τούτο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο µετά από 

τιολογία του βουλεύµατος γίνεται ειδική µνεία: 

β) των σοβαρών ενδείξεων ενοχής σε βάρος του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η 

κλήµατος µε άλλο τρόπο, και  

ε) της απόλυτα αναγκαίας χρονικής διάρκειας της ανακριτικής πράξης. Σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις την έρευνα µπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής. Στην περίπτωση αυτή ο 
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εισαγγελέας ή ο ανακριτής είναι υποχρεωµέ

ηµερών στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, το οποίο ελέγχει παράλληλα την συνδροµή των 

εξαιρετικά επειγουσών περιστάσεων. ∆ιαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης αίρεται 

αυτοδικαίως. Αν εντός ευλόγου χρόνο

εκδοθεί βούλευµα, τα τυχόν ευρήµατα δεν είναι αξιοποιήσιµα.

4. Οι αναφερόµενες στα στοιχεία γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 ανακριτικές πράξεις µπορούν να 

επιβληθούν υπό τους όρους της παραγράφου 3 κ

προκειµένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου ή ο τόπος διαµονής ή της κατοικίας 

του και εφόσον είναι τεχνικά αδύνατη η εξακρίβωση αυτών των στοιχείων µε άλλον τρόπο. Στις 

περιπτώσεις αυτές το αποδεικτικό υλικό που αφορά το τρίτο πρόσωπο καταστρέφεται αµέσως µετά 

την επίτευξη του ανακριτικού σκοπού, εκτός εάν µε αυτό αποδεικνύεται η εκ µέρους του τέλεση 

κακουργήµατος κατά της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της προσωπικής ή γενετήσιας 

ελευθερίας, του πολιτεύµατος ή της ακεραιότητας της χώρας, οπότε επιτρέπεται η αξιοποίησή του σε 

δίκη για τα εν λόγω εγκλήµατα. 

5. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτάται κατά τη διενέργεια των αναφερόµενων στην παράγραφο 

1ανακριτικών πράξεων αξιοποιείται στο πλαίσιο της α

πράξη για την οποία επιτρέπεται η διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων. Κατ' εξαίρεση 

επιτρέπεται το στοιχείο αυτό ή η αποκτηθείσα γνώση να χρησιµοποιηθούν και σε άλλη ποινική δίκη 

για τη βεβαίωση εγκλήµατος της

εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό συµβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί 

αυτού. Κάθε άλλο στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διενέργεια των αναφερόµενων στην 

παρ. 1 ανακριτικών πράξεων απαγορεύεται, για λόγους δικαιότητας της διαδικασίας, να 

χρησιµοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως άµεση ή έµµεση απόδειξη στην ίδια ή σε άλλη ποινική, 

πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τα

στοιχεία αυτά ή οι αποκτηθείσες γνώσεις να χρησιµοποιηθούν για τη βεβαίωση εγκλήµατος, τη 

σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης εγκληµατικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό 

συµβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµ

ερευνών που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόµους, των οποίων οι ρυθµίσεις εξακολουθούν να 

ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος.

Ειδικές ανακριτικές πράξεις επ

1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ, εφόσον 

αυτές δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης, η έρευνα µπορεί να 

συµπεριλάβει και τη διενέργεια: 

α) συγκαλυµµένης έρευνας, την οποία ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µε παραγγελία του αρµόδιου 

εισαγγελέα και αφού ενηµερωθεί προηγουµένως εγγράφως ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που 

εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκληµάτων διαφθοράς. Η εν λόγω παραγγε

δίδεται, αν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τελείται ήδη ή πρόκειται να επαναληφθεί η τέλεση 

κάποιας από τις προαναφερόµενες αξιόποινες πράξεις, όπως προκύπτει από ενδείξεις για 

προηγούµενη συστηµατική δράση του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η

έρευνα ή από την εύρεση αδικαιολόγητων περιουσιακών στοιχείων του κατά τον έλεγχο της 

περιουσιακής κατάστασής του, και η αποκάλυψη αυτής είναι µε άλλον τρόπο αδύνατη ή ιδιαιτέρως 

δυσχερής. Κατά τη συγκαλυµµένη έρευνα ο ανακριτικός υπάλληλος ή

οδηγίες του, εµφανίζεται ως ωφελούµενος ή ως µεσολαβητής ωφελουµένου προσώπου από την 

αξιόποινη πράξη της παρ. 1, την τέλεση της οποίας ο δράστης είχε προαποφασίσει. Η συγκαλυµµένη 

έρευνα ενεργείται για εύλογο κατά τις περιστ

υπερβαίνει τους τρεις µήνες και µπορεί να παραταθεί για ακόµη ένα τρίµηνο. Ο ενεργών τη 
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εισαγγελέας ή ο ανακριτής είναι υποχρεωµένοι να εισαγάγουν το ζήτηµα µέσα σε προθεσµία τριών 

ηµερών στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, το οποίο ελέγχει παράλληλα την συνδροµή των 

εξαιρετικά επειγουσών περιστάσεων. ∆ιαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης αίρεται 

αυτοδικαίως. Αν εντός ευλόγου χρόνου, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ηµέρες, δεν 

εκδοθεί βούλευµα, τα τυχόν ευρήµατα δεν είναι αξιοποιήσιµα. 

4. Οι αναφερόµενες στα στοιχεία γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 ανακριτικές πράξεις µπορούν να 

επιβληθούν υπό τους όρους της παραγράφου 3 και κατά τρίτου αµέτοχου στο έγκληµα προσώπου, 

προκειµένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου ή ο τόπος διαµονής ή της κατοικίας 

του και εφόσον είναι τεχνικά αδύνατη η εξακρίβωση αυτών των στοιχείων µε άλλον τρόπο. Στις 

ικτικό υλικό που αφορά το τρίτο πρόσωπο καταστρέφεται αµέσως µετά 

την επίτευξη του ανακριτικού σκοπού, εκτός εάν µε αυτό αποδεικνύεται η εκ µέρους του τέλεση 

κακουργήµατος κατά της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της προσωπικής ή γενετήσιας 

ου πολιτεύµατος ή της ακεραιότητας της χώρας, οπότε επιτρέπεται η αξιοποίησή του σε 

5. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτάται κατά τη διενέργεια των αναφερόµενων στην παράγραφο 

1ανακριτικών πράξεων αξιοποιείται στο πλαίσιο της αυτής ποινικής δίκης, υπό τον όρο ότι αφορά 

πράξη για την οποία επιτρέπεται η διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων. Κατ' εξαίρεση 

επιτρέπεται το στοιχείο αυτό ή η αποκτηθείσα γνώση να χρησιµοποιηθούν και σε άλλη ποινική δίκη 

για τη βεβαίωση εγκλήµατος της παραγράφου 1, τη σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης 

εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό συµβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί 

αυτού. Κάθε άλλο στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διενέργεια των αναφερόµενων στην 

κών πράξεων απαγορεύεται, για λόγους δικαιότητας της διαδικασίας, να 

χρησιµοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως άµεση ή έµµεση απόδειξη στην ίδια ή σε άλλη ποινική, 

πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τα

στοιχεία αυτά ή οι αποκτηθείσες γνώσεις να χρησιµοποιηθούν για τη βεβαίωση εγκλήµατος, τη 

σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης εγκληµατικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό 

συµβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και κατά την διενέργεια των αντίστοιχων 

ερευνών που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόµους, των οποίων οι ρυθµίσεις εξακολουθούν να 

ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 255. 

Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκληµάτων διαφθοράς.

1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ, εφόσον 

αυτές δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης, η έρευνα µπορεί να 

έρευνας, την οποία ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µε παραγγελία του αρµόδιου 

εισαγγελέα και αφού ενηµερωθεί προηγουµένως εγγράφως ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που 

εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκληµάτων διαφθοράς. Η εν λόγω παραγγε

δίδεται, αν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τελείται ήδη ή πρόκειται να επαναληφθεί η τέλεση 

κάποιας από τις προαναφερόµενες αξιόποινες πράξεις, όπως προκύπτει από ενδείξεις για 

προηγούµενη συστηµατική δράση του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η

έρευνα ή από την εύρεση αδικαιολόγητων περιουσιακών στοιχείων του κατά τον έλεγχο της 

περιουσιακής κατάστασής του, και η αποκάλυψη αυτής είναι µε άλλον τρόπο αδύνατη ή ιδιαιτέρως 

δυσχερής. Κατά τη συγκαλυµµένη έρευνα ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις 

οδηγίες του, εµφανίζεται ως ωφελούµενος ή ως µεσολαβητής ωφελουµένου προσώπου από την 

αξιόποινη πράξη της παρ. 1, την τέλεση της οποίας ο δράστης είχε προαποφασίσει. Η συγκαλυµµένη 

έρευνα ενεργείται για εύλογο κατά τις περιστάσεις χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους τρεις µήνες και µπορεί να παραταθεί για ακόµη ένα τρίµηνο. Ο ενεργών τη 
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νοι να εισαγάγουν το ζήτηµα µέσα σε προθεσµία τριών 

ηµερών στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, το οποίο ελέγχει παράλληλα την συνδροµή των 

εξαιρετικά επειγουσών περιστάσεων. ∆ιαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης αίρεται 

υ, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ηµέρες, δεν 

4. Οι αναφερόµενες στα στοιχεία γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 ανακριτικές πράξεις µπορούν να 

αι κατά τρίτου αµέτοχου στο έγκληµα προσώπου, 

προκειµένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου ή ο τόπος διαµονής ή της κατοικίας 

του και εφόσον είναι τεχνικά αδύνατη η εξακρίβωση αυτών των στοιχείων µε άλλον τρόπο. Στις 

ικτικό υλικό που αφορά το τρίτο πρόσωπο καταστρέφεται αµέσως µετά 

την επίτευξη του ανακριτικού σκοπού, εκτός εάν µε αυτό αποδεικνύεται η εκ µέρους του τέλεση 

κακουργήµατος κατά της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της προσωπικής ή γενετήσιας 

ου πολιτεύµατος ή της ακεραιότητας της χώρας, οπότε επιτρέπεται η αξιοποίησή του σε 

5. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτάται κατά τη διενέργεια των αναφερόµενων στην παράγραφο 

υτής ποινικής δίκης, υπό τον όρο ότι αφορά 

πράξη για την οποία επιτρέπεται η διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων. Κατ' εξαίρεση 

επιτρέπεται το στοιχείο αυτό ή η αποκτηθείσα γνώση να χρησιµοποιηθούν και σε άλλη ποινική δίκη 

παραγράφου 1, τη σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης 

εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό συµβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί 

αυτού. Κάθε άλλο στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διενέργεια των αναφερόµενων στην 

κών πράξεων απαγορεύεται, για λόγους δικαιότητας της διαδικασίας, να 

χρησιµοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως άµεση ή έµµεση απόδειξη στην ίδια ή σε άλλη ποινική, 

πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τα 

στοιχεία αυτά ή οι αποκτηθείσες γνώσεις να χρησιµοποιηθούν για τη βεβαίωση εγκλήµατος, τη 

σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης εγκληµατικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό 

όζονται και κατά την διενέργεια των αντίστοιχων 

ερευνών που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόµους, των οποίων οι ρυθµίσεις εξακολουθούν να 

ί εγκληµάτων διαφθοράς. 

1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ, εφόσον 

αυτές δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης, η έρευνα µπορεί να 

έρευνας, την οποία ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µε παραγγελία του αρµόδιου 

εισαγγελέα και αφού ενηµερωθεί προηγουµένως εγγράφως ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που 

εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκληµάτων διαφθοράς. Η εν λόγω παραγγελία 

δίδεται, αν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τελείται ήδη ή πρόκειται να επαναληφθεί η τέλεση 

κάποιας από τις προαναφερόµενες αξιόποινες πράξεις, όπως προκύπτει από ενδείξεις για 

προηγούµενη συστηµατική δράση του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η συγκεκριµένη 

έρευνα ή από την εύρεση αδικαιολόγητων περιουσιακών στοιχείων του κατά τον έλεγχο της 

περιουσιακής κατάστασής του, και η αποκάλυψη αυτής είναι µε άλλον τρόπο αδύνατη ή ιδιαιτέρως 

ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις 

οδηγίες του, εµφανίζεται ως ωφελούµενος ή ως µεσολαβητής ωφελουµένου προσώπου από την 

αξιόποινη πράξη της παρ. 1, την τέλεση της οποίας ο δράστης είχε προαποφασίσει. Η συγκαλυµµένη 

άσεις χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους τρεις µήνες και µπορεί να παραταθεί για ακόµη ένα τρίµηνο. Ο ενεργών τη 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

συγκαλυµµένη έρευνα µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα 

στοιχεία και να συναλλάσσεται µε αυτά για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες 

και η διαδικασία εκδόσεως των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται µε κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων

∆ικαιωµάτων και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασ

δρώντος συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που

αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην

έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου.

β) άρσης του απορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας εκτός κατοικίας και συσχέτισης ή 

συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στα στοιχεία γ', δ' και ε' 

της παρ. 1 του άρθρου 254. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 3 του ίδιου 

άρθρου. 

2. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά την διενέργεια των προαναφερόµενων ανακριτικών

πράξεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τους λόγους που όρισε το δικαστικό 

∆ιατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία. Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία.

1. Όποιος στις περιπτώσεις του άρθρου 253 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ενεργεί την έρευνα 

σε κατοικία, προσλαµβάνει και άλλον ανακριτικό υπάλλ

αυτός έχει προσληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 150. Αν βρει την πόρτα κλειστή και ο ένοικος αρνείται 

να την ανοίξει, µπορεί να την παραβιάσει παρουσία του ανακριτικού υπαλλήλου µε τον οποίο 

συµπράττει. 

2. Αν την έρευνα την ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µη έχων την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού,

απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού.

3. Αντίγραφο της έκθεσης για την έρευνα δίνεται ατελώς στον ένοικο της κατοικίας όπου έγινε αυτή, 

µε προφορική αίτησή του. 

4. Στις έρευνες των κατοικιών πρέπει να αποφεύγεται µε επιµέλεια κάθε περιττή δηµοσιότητα και 

κάθε ενόχληση των ενοίκων που δεν είναι απόλυτα αναγκαία. Πρέπει επίσης να καταβάλλεται 

µέριµνα για τη διαφύλαξη της υπόληψης και των ατοµικών µυστικών που δεν έχουν σχέση µε 

πράξη της κατηγορίας, καθώς και να διεξάγεται η ενέργεια µε κάθε ευπρέπεια και κοσµιότητα. 

Όποιος διεξάγει την έρευνα πρέπει

να παρευρίσκεται κατά τη διεξαγωγή

ένας γείτονας. 

5. Η νυχτερινή έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις και µόνο στον 

εισαγγελέα, στον ανακριτή, στους ειρηνοδίκες ή στους πταισµατοδίκες:

α) αν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που διώκεται νόµιµα,

β) αν κάποιος συλλαµβάνεται επ' αυτοφώρω να διαπράττει µέσα στην κατοικία κακούργηµα ή

πληµµέληµα, 

γ) αν γίνεται συγκέντρωση σε κατοικία όπου παίζονται κατ' επάγγελµα τυχερά παιχνίδια ή η 

κατοικία χρησιµοποιείται ως τόπος κατ' επάγγελµα ακολασίας.

6. Η διάρκεια της νύχτας ορίζεται: από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί για το διάστηµα από την 1

Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου, και από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί για το διάστηµα από την

Απριλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου.

 

1. Στους κατηγορουµένους γίνεται σωµατική έρευνα, όταν εκείνος που διεξάγει την ανάκριση κρίνει 

ότι εξαιτίας σπουδαίων λόγων είναι χρήσιµη για την εξακρίβωση της αλήθειας. Σε τρίτα πρόσωπα 

διενεργείται σωµατική έρευνα, όταν υπάρχει σοβαρή και βάσιµη υπόνοια 
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συγκαλυµµένη έρευνα µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα 

µε αυτά για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες 

και η διαδικασία εκδόσεως των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται µε κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τις ενέργειες του συγκαλυµµένα

δρώντος συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που

αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην

λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου. 

β) άρσης του απορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας εκτός κατοικίας και συσχέτισης ή 

συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στα στοιχεία γ', δ' και ε' 

4. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 3 του ίδιου 

2. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά την διενέργεια των προαναφερόµενων ανακριτικών

πράξεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τους λόγους που όρισε το δικαστικό 

Άρθρο 256. 

∆ιατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία. Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία.

1. Όποιος στις περιπτώσεις του άρθρου 253 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ενεργεί την έρευνα 

κατοικία, προσλαµβάνει και άλλον ανακριτικό υπάλληλο, µε τον οποίο συµπράττει, εκτός αν 

προσληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 150. Αν βρει την πόρτα κλειστή και ο ένοικος αρνείται 

µπορεί να την παραβιάσει παρουσία του ανακριτικού υπαλλήλου µε τον οποίο 

ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µη έχων την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού,

απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού. 

3. Αντίγραφο της έκθεσης για την έρευνα δίνεται ατελώς στον ένοικο της κατοικίας όπου έγινε αυτή, 

ες των κατοικιών πρέπει να αποφεύγεται µε επιµέλεια κάθε περιττή δηµοσιότητα και 

ενόχληση των ενοίκων που δεν είναι απόλυτα αναγκαία. Πρέπει επίσης να καταβάλλεται 

διαφύλαξη της υπόληψης και των ατοµικών µυστικών που δεν έχουν σχέση µε 

καθώς και να διεξάγεται η ενέργεια µε κάθε ευπρέπεια και κοσµιότητα. 

Όποιος διεξάγει την έρευνα πρέπει να προσκαλεί τον ένοικο των διαµερισµάτων που θα ερευνηθούν 

να παρευρίσκεται κατά τη διεξαγωγή της. Σε περίπτωση απουσίας του, προσκαλείται να παρευρεθεί 

5. Η νυχτερινή έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις και µόνο στον 

στον ανακριτή, στους ειρηνοδίκες ή στους πταισµατοδίκες: 

α) αν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που διώκεται νόµιµα, 

) αν κάποιος συλλαµβάνεται επ' αυτοφώρω να διαπράττει µέσα στην κατοικία κακούργηµα ή

γ) αν γίνεται συγκέντρωση σε κατοικία όπου παίζονται κατ' επάγγελµα τυχερά παιχνίδια ή η 

χρησιµοποιείται ως τόπος κατ' επάγγελµα ακολασίας. 

διάρκεια της νύχτας ορίζεται: από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί για το διάστηµα από την 1

Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου, και από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί για το διάστηµα από την

Απριλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου. 

Άρθρο 257. 

Σωµατικές έρευνες. 

Στους κατηγορουµένους γίνεται σωµατική έρευνα, όταν εκείνος που διεξάγει την ανάκριση κρίνει 

ότι εξαιτίας σπουδαίων λόγων είναι χρήσιµη για την εξακρίβωση της αλήθειας. Σε τρίτα πρόσωπα 

διενεργείται σωµατική έρευνα, όταν υπάρχει σοβαρή και βάσιµη υπόνοια ότι θα βρεθούν ίχνη ή άλλα 
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συγκαλυµµένη έρευνα µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα 

µε αυτά για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες 

και η διαδικασία εκδόσεως των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται µε κοινή υπουργική 

ίας του Πολίτη. Για τις ενέργειες του συγκαλυµµένα 

δρώντος συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που 

αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην 

β) άρσης του απορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας εκτός κατοικίας και συσχέτισης ή 

συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στα στοιχεία γ', δ' και ε' 

4. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 3 του ίδιου 

2. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά την διενέργεια των προαναφερόµενων ανακριτικών 

πράξεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τους λόγους που όρισε το δικαστικό συµβούλιο.  

∆ιατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία. Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία. 

1. Όποιος στις περιπτώσεις του άρθρου 253 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ενεργεί την έρευνα 

ηλο, µε τον οποίο συµπράττει, εκτός αν 

προσληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 150. Αν βρει την πόρτα κλειστή και ο ένοικος αρνείται 

µπορεί να την παραβιάσει παρουσία του ανακριτικού υπαλλήλου µε τον οποίο 

ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µη έχων την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού, 

3. Αντίγραφο της έκθεσης για την έρευνα δίνεται ατελώς στον ένοικο της κατοικίας όπου έγινε αυτή, 

ες των κατοικιών πρέπει να αποφεύγεται µε επιµέλεια κάθε περιττή δηµοσιότητα και 

ενόχληση των ενοίκων που δεν είναι απόλυτα αναγκαία. Πρέπει επίσης να καταβάλλεται 

διαφύλαξη της υπόληψης και των ατοµικών µυστικών που δεν έχουν σχέση µε την 

καθώς και να διεξάγεται η ενέργεια µε κάθε ευπρέπεια και κοσµιότητα. 

να προσκαλεί τον ένοικο των διαµερισµάτων που θα ερευνηθούν 

προσκαλείται να παρευρεθεί 

5. Η νυχτερινή έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις και µόνο στον 

) αν κάποιος συλλαµβάνεται επ' αυτοφώρω να διαπράττει µέσα στην κατοικία κακούργηµα ή 

γ) αν γίνεται συγκέντρωση σε κατοικία όπου παίζονται κατ' επάγγελµα τυχερά παιχνίδια ή η 

διάρκεια της νύχτας ορίζεται: από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί για το διάστηµα από την 1 

Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου, και από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί για το διάστηµα από την 1 

Στους κατηγορουµένους γίνεται σωµατική έρευνα, όταν εκείνος που διεξάγει την ανάκριση κρίνει 

ότι εξαιτίας σπουδαίων λόγων είναι χρήσιµη για την εξακρίβωση της αλήθειας. Σε τρίτα πρόσωπα 

ότι θα βρεθούν ίχνη ή άλλα 
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αντικείµενα που σχετίζονται µε την κατηγορούµενη πράξη ή απόλυτη ανάγκη. Με τη διεξαγωγή της 

σωµατικής έρευνας δεν θα πρέπει να προκαλείται βλάβη στην υγεία του προσώπου που υπόκειται σε 

αυτήν, ούτε να θίγεται, κατά το δυνατό, η 

και στις σωµατικές έρευνες. 

2. Η σωµατική έρευνα πρέπει να γίνεται ιδιαιτέρως και χωριστά για κάθε πρόσωπο. Αν αναζητείται

ορισµένο πράγµα ή έγγραφο, εκείνος που ενεργεί την έρευνα καλεί προηγουµένως το

το παραδώσει. 

Σύνταξη έκθεσης για την έρευνα.

Μόλις τελειώσει µία έρευνα, συντάσσεται έκθεση κατά τα άρθρα 148 κ.ε.

βρέθηκαν και σχετίζονται µε την ανακριτικό σκοπό της έρευνας, κατάσχονται και

µεσεγγύηση µε την τήρηση των άρθρων 259 και 267

Όποιος ενεργεί την ανάκριση µπορεί να προβαίνει οποτεδήποτε σε µεσεγγύηση πραγµάτων ή 

εγγράφων που σχετίζονται µε το έγκληµα, ακόµη και όταν δεν κατασχέθηκαν, αλλά απλώς 

παραδόθηκαν σε αυτόν. 

Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση.

1. Η κύρια ανάκριση δεν µπορεί να θεωρηθεί τελειωµένη, αν δεν απολογηθεί ο κατηγορούµενος. 

Μπορεί όµως να θεωρηθεί τελειωµένη, χωρίς κλήτευση και απολογία του κατηγορουµένου, αν µετά 

την διενέργεια ανακριτικών πράξεων δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις εναντίον του ή συντρέχει 

περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 301 παρ. 4 εδ. α' και 303 παρ. 5 εδ. α'.

2. Αν ο κατηγορούµενος κλήθηκε σε απολογία, από απείθεια όµως δεν παρουσιάζεται και ο 

ανακριτής κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις εναντίον του, τότε η ανάκριση µπορεί να θεωρηθεί 

τελειωµένη µε την έκδοση εντάλµατος βίαιης προσαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 272 και αν οι 

ενδείξεις είναι σοβαρές µε την έκδοση εντάλµατος σύλληψης σύµφωνα µε το άρθρο 276.

1. Στον κατηγορούµενο επιδίδεται κλήση για να εµφανισθεί στον ανακριτή, εκτός από την 

περίπτωση του άρθρου 276. 

2. Η κλήση γίνεται εγγράφως και πρέπει να αναφέρει την αξιόποινη πράξη για την οποία διεξάγεται 

ανάκριση, να έχει την επίσηµη σφραγίδα και να έχει υπογράφει από τον ανακριτή και τον 

γραµµατέα. Η επίδοσή της γίνεται στον κλητευόµενο είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την 

ηµέρα που ορίζεται για την εµφάνισή του.

Αν ο κατηγορούµενος που κλήθηκε δεν εµφανίστηκε, µπορεί να εκδοθεί εναντίον του ένταλµα 

βίαιης προσαγωγής, αν δεν συντρέχει περίπτωση να εκδοθεί ένταλµα σύλληψης σύµφωνα µε το 

άρθρο 276. Το ένταλµα βίαιης προσαγωγής εκτελείται σύµφωνα µε το άρθρο 277.

1. α) Όταν ο κατηγορούµενος εµφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ή του εισαγγελέα ή του ειρηνοδίκη ή 

των ανακριτικών υπαλλήλων του άρθρου 31, αυτοί είναι υποχρεωµένοι να εξακριβώσουν τα στοιχεία 

της ταυτότητάς του από το δελτίο της αστυνοµικής τ

προσκαλώντας τον ταυτόχρονα να δηλώσει την τωρινή διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαµονής 

του (πόλη, χωριό, συνοικία, οδό, αριθµό). Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στην έκθεση της 

απολογίας, 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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αντικείµενα που σχετίζονται µε την κατηγορούµενη πράξη ή απόλυτη ανάγκη. Με τη διεξαγωγή της 

σωµατικής έρευνας δεν θα πρέπει να προκαλείται βλάβη στην υγεία του προσώπου που υπόκειται σε 

αυτήν, ούτε να θίγεται, κατά το δυνατό, η αξιοπρέπειά του. Η διάταξη του άρθρου 199 εφαρµόζεται 

2. Η σωµατική έρευνα πρέπει να γίνεται ιδιαιτέρως και χωριστά για κάθε πρόσωπο. Αν αναζητείται

ορισµένο πράγµα ή έγγραφο, εκείνος που ενεργεί την έρευνα καλεί προηγουµένως το

Άρθρο 258. 

Σύνταξη έκθεσης για την έρευνα. 

Μόλις τελειώσει µία έρευνα, συντάσσεται έκθεση κατά τα άρθρα 148 κ.ε.

βρέθηκαν και σχετίζονται µε την ανακριτικό σκοπό της έρευνας, κατάσχονται και

µεσεγγύηση µε την τήρηση των άρθρων 259 και 267-268. 

Άρθρο 259. 

Μεσεγγύηση. 

Όποιος ενεργεί την ανάκριση µπορεί να προβαίνει οποτεδήποτε σε µεσεγγύηση πραγµάτων ή 

που σχετίζονται µε το έγκληµα, ακόµη και όταν δεν κατασχέθηκαν, αλλά απλώς 

Άρθρο 270. 

Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση. 

1. Η κύρια ανάκριση δεν µπορεί να θεωρηθεί τελειωµένη, αν δεν απολογηθεί ο κατηγορούµενος. 

όµως να θεωρηθεί τελειωµένη, χωρίς κλήτευση και απολογία του κατηγορουµένου, αν µετά 

ενέργεια ανακριτικών πράξεων δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις εναντίον του ή συντρέχει 

εφαρµογής των άρθρων 301 παρ. 4 εδ. α' και 303 παρ. 5 εδ. α'. 

2. Αν ο κατηγορούµενος κλήθηκε σε απολογία, από απείθεια όµως δεν παρουσιάζεται και ο 

κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις εναντίον του, τότε η ανάκριση µπορεί να θεωρηθεί 

τελειωµένη µε την έκδοση εντάλµατος βίαιης προσαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 272 και αν οι 

ενδείξεις είναι σοβαρές µε την έκδοση εντάλµατος σύλληψης σύµφωνα µε το άρθρο 276.

Άρθρο 271. 

Κλήση κατηγορουµένου. 

1. Στον κατηγορούµενο επιδίδεται κλήση για να εµφανισθεί στον ανακριτή, εκτός από την 

2. Η κλήση γίνεται εγγράφως και πρέπει να αναφέρει την αξιόποινη πράξη για την οποία διεξάγεται 

ν επίσηµη σφραγίδα και να έχει υπογράφει από τον ανακριτή και τον 

γραµµατέα. Η επίδοσή της γίνεται στον κλητευόµενο είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την 

ηµέρα που ορίζεται για την εµφάνισή του. 

Άρθρο 272. 

Ένταλµα βίαιης προσαγωγής. 

ενος που κλήθηκε δεν εµφανίστηκε, µπορεί να εκδοθεί εναντίον του ένταλµα 

βίαιης προσαγωγής, αν δεν συντρέχει περίπτωση να εκδοθεί ένταλµα σύλληψης σύµφωνα µε το 

ένταλµα βίαιης προσαγωγής εκτελείται σύµφωνα µε το άρθρο 277.

Άρθρο 273. 

Εξέταση κατηγορουµένου. 

1. α) Όταν ο κατηγορούµενος εµφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ή του εισαγγελέα ή του ειρηνοδίκη ή 

των ανακριτικών υπαλλήλων του άρθρου 31, αυτοί είναι υποχρεωµένοι να εξακριβώσουν τα στοιχεία 

της ταυτότητάς του από το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητας ή από το διαβατήριό του, 

προσκαλώντας τον ταυτόχρονα να δηλώσει την τωρινή διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαµονής 

του (πόλη, χωριό, συνοικία, οδό, αριθµό). Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στην έκθεση της 
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αντικείµενα που σχετίζονται µε την κατηγορούµενη πράξη ή απόλυτη ανάγκη. Με τη διεξαγωγή της 

σωµατικής έρευνας δεν θα πρέπει να προκαλείται βλάβη στην υγεία του προσώπου που υπόκειται σε 

αξιοπρέπειά του. Η διάταξη του άρθρου 199 εφαρµόζεται 

2. Η σωµατική έρευνα πρέπει να γίνεται ιδιαιτέρως και χωριστά για κάθε πρόσωπο. Αν αναζητείται 

ορισµένο πράγµα ή έγγραφο, εκείνος που ενεργεί την έρευνα καλεί προηγουµένως τον κάτοχό του να 

Μόλις τελειώσει µία έρευνα, συντάσσεται έκθεση κατά τα άρθρα 148 κ.ε. Τα πράγµατα που 

βρέθηκαν και σχετίζονται µε την ανακριτικό σκοπό της έρευνας, κατάσχονται και υποβάλλονται σε 

Όποιος ενεργεί την ανάκριση µπορεί να προβαίνει οποτεδήποτε σε µεσεγγύηση πραγµάτων ή 

που σχετίζονται µε το έγκληµα, ακόµη και όταν δεν κατασχέθηκαν, αλλά απλώς 

1. Η κύρια ανάκριση δεν µπορεί να θεωρηθεί τελειωµένη, αν δεν απολογηθεί ο κατηγορούµενος. 

όµως να θεωρηθεί τελειωµένη, χωρίς κλήτευση και απολογία του κατηγορουµένου, αν µετά 

ενέργεια ανακριτικών πράξεων δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις εναντίον του ή συντρέχει 

2. Αν ο κατηγορούµενος κλήθηκε σε απολογία, από απείθεια όµως δεν παρουσιάζεται και ο 

κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις εναντίον του, τότε η ανάκριση µπορεί να θεωρηθεί 

τελειωµένη µε την έκδοση εντάλµατος βίαιης προσαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 272 και αν οι 

ενδείξεις είναι σοβαρές µε την έκδοση εντάλµατος σύλληψης σύµφωνα µε το άρθρο 276. 

1. Στον κατηγορούµενο επιδίδεται κλήση για να εµφανισθεί στον ανακριτή, εκτός από την 

2. Η κλήση γίνεται εγγράφως και πρέπει να αναφέρει την αξιόποινη πράξη για την οποία διεξάγεται 

ν επίσηµη σφραγίδα και να έχει υπογράφει από τον ανακριτή και τον 

γραµµατέα. Η επίδοσή της γίνεται στον κλητευόµενο είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την 

ενος που κλήθηκε δεν εµφανίστηκε, µπορεί να εκδοθεί εναντίον του ένταλµα 

βίαιης προσαγωγής, αν δεν συντρέχει περίπτωση να εκδοθεί ένταλµα σύλληψης σύµφωνα µε το 

ένταλµα βίαιης προσαγωγής εκτελείται σύµφωνα µε το άρθρο 277. 

1. α) Όταν ο κατηγορούµενος εµφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ή του εισαγγελέα ή του ειρηνοδίκη ή 

των ανακριτικών υπαλλήλων του άρθρου 31, αυτοί είναι υποχρεωµένοι να εξακριβώσουν τα στοιχεία 

ου ταυτότητας ή από το διαβατήριό του, 

προσκαλώντας τον ταυτόχρονα να δηλώσει την τωρινή διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαµονής 

του (πόλη, χωριό, συνοικία, οδό, αριθµό). Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στην έκθεση της 
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β) Αν ο κατηγορούµενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και δεν αµφισβητεί 

την ταυτότητα που του αποδίδεται, όποιος ενεργεί την εξέταση καταχωρίζει στην έκθεση της 

απολογίας το γεγονός αυτό, καθώς και τα κατά τη δήλωση του κατηγορουµένου στοιχεία της 

ταυτότητάς του, αποστέλλοντας αµέσως απόσπασµα του µέρους αυτού της έκθεσης στον εισαγγελέα 

που άσκησε την ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων της ταυτότητας 

που δηλώθηκαν, 

γ) Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση υπενθυµίζει στον κατηγορ

υποχρέωσή του, να δηλώσει κάθε µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του σύµφωνα µε 

την παρ. 2 του άρθρου 156 και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης, µνηµονεύοντας ρητά το 

γεγονός αυτό στην έκθεση της απολογίας,

δ) Στην έκθεση απολογίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και η

αρµόδια ∆ΟΥ του κατηγορουµένου. Αν αυτός δεν έχει ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά το 

επώνυµο και το όνοµα του πατέρα του, το πατρικό επώνυµο και το όνοµα της µητέρας του, η 

ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό.

2. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου και του εξηγηθούν τα δικαιώµατά του, 

εκείνος που ενεργεί την εξέτασή του εκθέτει µε πληρότητα και σαφήνεια την πράξη για την οποία 

κατηγορείται και τον προσκαλεί να απολογηθεί και να υποδείξει τα µέσα της υπεράσπισής του. Ο 

κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί να απαντήσει. Επίσης έχει δικαίωµα να παραδώσει την 

απολογία του γραπτή. Σε αυτήν την περίπτωση όποιος ενεργεί την ανάκριση

κατηγορούµενο τις απαραίτητες ερωτήσεις για να αποσαφηνιστεί το περιεχόµενο της έγγραφης 

απολογίας. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναγράφονται ρητά στην έκθεση.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 223 παρ. 2,3 και 5 και 225 εφαρµόζονται και για την εξέταση

κατηγορουµένων. 

Έρευνα των µέσων της υπεράσπισης.

Ο κατηγορούµενος πρέπει να καλείται να εκθέτει πλήρως τους λόγους που συµβάλλουν στην 

υπεράσπισή του. Όποιος ενεργεί την εξέταση πρέπει να ερευνά µε επιµέλεια κάθε περιστατικό που 

επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι χρήσιµο για να εξακριβωθεί η αλήθεια. 

Ο ανακρίνων, αφού προηγουµένως διατυπώσει τη γνώµη του ο εισαγγελέας, έχει την υποχρέωση µε 

διάταξή του να αιτιολογεί την απόρριψη των αποδεικτικών αιτηµάτων του άρθρου 102.

1. Προκειµένου για αυτόφωρα κακουργήµατα και πληµµελήµατα οι ανακριτικοί υπάλληλοι του 

άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνοµικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το 

δικαίωµα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τι

του κώδικα για την άµεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα.

2. Στα εγκλήµατα που διώκονται µε έγκληση δεν επιτρέπεται η σύλληψη, εκτός αν προηγουµένως 

υποβληθεί η έγκληση, έστω και προφορικά, σε εκείνον που έχει 

3. Στα αυτόφωρα κακουργήµατα και πληµµελήµατα ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών έχει 

το δικαίωµα να εκδίδει εναντίον του δράστη που διώκεται ένταλµα σύλληψής του, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στα άρθρα 276 και 277. Το ένταλ

καταργεί. 

1. Εκτός από την περίπτωση του άρθρου 275, κανείς δεν συλλαµβάνεται χωρίς ειδικά και 

εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα του ανακριτή ή βούλευµα του δικαστικού σ

που πρέπει να επιδίδονται κατά τη στιγµή της σύλληψης.
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ισχυρίζεται ότι δεν έχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και δεν αµφισβητεί 

την ταυτότητα που του αποδίδεται, όποιος ενεργεί την εξέταση καταχωρίζει στην έκθεση της 

απολογίας το γεγονός αυτό, καθώς και τα κατά τη δήλωση του κατηγορουµένου στοιχεία της 

τητάς του, αποστέλλοντας αµέσως απόσπασµα του µέρους αυτού της έκθεσης στον εισαγγελέα 

που άσκησε την ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων της ταυτότητας 

γ) Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση υπενθυµίζει στον κατηγορούµενο ή στον ύποπτο την 

υποχρέωσή του, να δηλώσει κάθε µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του σύµφωνα µε 

την παρ. 2 του άρθρου 156 και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης, µνηµονεύοντας ρητά το 

γεγονός αυτό στην έκθεση της απολογίας, 

κθεση απολογίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και η

αρµόδια ∆ΟΥ του κατηγορουµένου. Αν αυτός δεν έχει ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά το 

επώνυµο και το όνοµα του πατέρα του, το πατρικό επώνυµο και το όνοµα της µητέρας του, η 

ροµηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό.

2. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου και του εξηγηθούν τα δικαιώµατά του, 

εκείνος που ενεργεί την εξέτασή του εκθέτει µε πληρότητα και σαφήνεια την πράξη για την οποία 

κατηγορείται και τον προσκαλεί να απολογηθεί και να υποδείξει τα µέσα της υπεράσπισής του. Ο 

δικαίωµα να αρνηθεί να απαντήσει. Επίσης έχει δικαίωµα να παραδώσει την 

απολογία του γραπτή. Σε αυτήν την περίπτωση όποιος ενεργεί την ανάκριση

κατηγορούµενο τις απαραίτητες ερωτήσεις για να αποσαφηνιστεί το περιεχόµενο της έγγραφης 

απολογίας. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναγράφονται ρητά στην έκθεση. 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 223 παρ. 2,3 και 5 και 225 εφαρµόζονται και για την εξέταση

Άρθρο 274. 

Έρευνα των µέσων της υπεράσπισης. 

Ο κατηγορούµενος πρέπει να καλείται να εκθέτει πλήρως τους λόγους που συµβάλλουν στην 

υπεράσπισή του. Όποιος ενεργεί την εξέταση πρέπει να ερευνά µε επιµέλεια κάθε περιστατικό που 

υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι χρήσιµο για να εξακριβωθεί η αλήθεια. 

Ο ανακρίνων, αφού προηγουµένως διατυπώσει τη γνώµη του ο εισαγγελέας, έχει την υποχρέωση µε 

διάταξή του να αιτιολογεί την απόρριψη των αποδεικτικών αιτηµάτων του άρθρου 102.

Άρθρο 275. 

Στα αυτόφωρα εγκλήµατα. 

1. Προκειµένου για αυτόφωρα κακουργήµατα και πληµµελήµατα οι ανακριτικοί υπάλληλοι του 

άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνοµικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το 

δικαίωµα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγµατος και του άρθρου 279 

του κώδικα για την άµεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα. 

2. Στα εγκλήµατα που διώκονται µε έγκληση δεν επιτρέπεται η σύλληψη, εκτός αν προηγουµένως 

υποβληθεί η έγκληση, έστω και προφορικά, σε εκείνον που έχει δικαίωµα να συλλάβει το δράστη.

3. Στα αυτόφωρα κακουργήµατα και πληµµελήµατα ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών έχει 

το δικαίωµα να εκδίδει εναντίον του δράστη που διώκεται ένταλµα σύλληψής του, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στα άρθρα 276 και 277. Το ένταλµα αυτό µπορεί ο εισαγγελέας να το ανακαλεί ή να το 

Άρθρο 276. 

Σύλληψη µε ένταλµα. 

1. Εκτός από την περίπτωση του άρθρου 275, κανείς δεν συλλαµβάνεται χωρίς ειδικά και 

εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα του ανακριτή ή βούλευµα του δικαστικού σ

που πρέπει να επιδίδονται κατά τη στιγµή της σύλληψης. 
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ισχυρίζεται ότι δεν έχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και δεν αµφισβητεί 

την ταυτότητα που του αποδίδεται, όποιος ενεργεί την εξέταση καταχωρίζει στην έκθεση της 

απολογίας το γεγονός αυτό, καθώς και τα κατά τη δήλωση του κατηγορουµένου στοιχεία της 

τητάς του, αποστέλλοντας αµέσως απόσπασµα του µέρους αυτού της έκθεσης στον εισαγγελέα 

που άσκησε την ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων της ταυτότητας 

ούµενο ή στον ύποπτο την 

υποχρέωσή του, να δηλώσει κάθε µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του σύµφωνα µε 

την παρ. 2 του άρθρου 156 και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης, µνηµονεύοντας ρητά το 

κθεση απολογίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και η 

αρµόδια ∆ΟΥ του κατηγορουµένου. Αν αυτός δεν έχει ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά το 

επώνυµο και το όνοµα του πατέρα του, το πατρικό επώνυµο και το όνοµα της µητέρας του, η 

ροµηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό. 

2. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου και του εξηγηθούν τα δικαιώµατά του, 

εκείνος που ενεργεί την εξέτασή του εκθέτει µε πληρότητα και σαφήνεια την πράξη για την οποία 

κατηγορείται και τον προσκαλεί να απολογηθεί και να υποδείξει τα µέσα της υπεράσπισής του. Ο 

δικαίωµα να αρνηθεί να απαντήσει. Επίσης έχει δικαίωµα να παραδώσει την 

απολογία του γραπτή. Σε αυτήν την περίπτωση όποιος ενεργεί την ανάκριση απευθύνει στον 

κατηγορούµενο τις απαραίτητες ερωτήσεις για να αποσαφηνιστεί το περιεχόµενο της έγγραφης 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 223 παρ. 2,3 και 5 και 225 εφαρµόζονται και για την εξέταση 

Ο κατηγορούµενος πρέπει να καλείται να εκθέτει πλήρως τους λόγους που συµβάλλουν στην 

υπεράσπισή του. Όποιος ενεργεί την εξέταση πρέπει να ερευνά µε επιµέλεια κάθε περιστατικό που 

υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι χρήσιµο για να εξακριβωθεί η αλήθεια. 

Ο ανακρίνων, αφού προηγουµένως διατυπώσει τη γνώµη του ο εισαγγελέας, έχει την υποχρέωση µε 

διάταξή του να αιτιολογεί την απόρριψη των αποδεικτικών αιτηµάτων του άρθρου 102. 

1. Προκειµένου για αυτόφωρα κακουργήµατα και πληµµελήµατα οι ανακριτικοί υπάλληλοι του 

άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνοµικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το 

ς διατάξεις του Συντάγµατος και του άρθρου 279 

2. Στα εγκλήµατα που διώκονται µε έγκληση δεν επιτρέπεται η σύλληψη, εκτός αν προηγουµένως 

δικαίωµα να συλλάβει το δράστη. 

3. Στα αυτόφωρα κακουργήµατα και πληµµελήµατα ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών έχει 

το δικαίωµα να εκδίδει εναντίον του δράστη που διώκεται ένταλµα σύλληψής του, σύµφωνα µε όσα 

µα αυτό µπορεί ο εισαγγελέας να το ανακαλεί ή να το 

1. Εκτός από την περίπτωση του άρθρου 275, κανείς δεν συλλαµβάνεται χωρίς ειδικά και 

εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα του ανακριτή ή βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου, 
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2. Ο ανακριτής εκδίδει το ένταλµα σύλληψης αφού προηγουµένως διατυπώσει την γνώµη του ο 

εισαγγελέας, και µόνο στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται προσωρινή κράτηση κατά τα άρθρα 286 

και 287. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διαταχθεί η σύλληψη και η προσωρινή κράτηση και από 

το δικαστικό συµβούλιο. Το κατά την παράγραφο αυτή ένταλµα σύλληψης εκδίδεται µόνο όταν 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επί τη βάσει συγκεκριµένων περιστατικών, που πρέπει να 

µνηµονεύονται στο σώµα του εντάλµατος, ότι ο κατηγορούµενος έχει σχεδιάσει την φυγή του ή την 

τέλεση άλλων σοβαρών εγκληµάτων.

3. Το ένταλµα σύλληψης περιέχει το όνοµα, το επώνυµο, την κατοικία και την ακριβέστερη δυνατή 

περιγραφή του προσώπου που συλλαµβάνε

και µνεία του άρθρου που το προβλέπει. Έχει επίσης την επίσηµη σφραγίδα και την υπογραφή του 

ανακριτή και του γραµµατέα. 

4. Το ένταλµα σύλληψης µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µετά από προηγούµενη σύµφ

του εισαγγελέα, αν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την έκδοσή του.

Εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης.

1. Το ένταλµα σύλληψης που εκδίδεται µε το νόµιµο τύπο είναι εκτελεστό σε όλη την επικράτεια. Η 

εκτέλεσή του γίνεται µε τη φροντίδα το

εκτέλεση ενταλµάτων. 

2. Αν ο κατηγορούµενος βρίσκεται σε άλλη δικαστική περιφέρεια, ο εισαγγελέας µπορεί να 

αποστείλει το ένταλµα σύλληψης απευθείας στην επιτόπια αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλε

ενταλµάτων. 

3. Όλες οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές, µόλις τους επιδειχθεί το ένταλµα, οφείλουν να 

βοηθήσουν για τη σύλληψη χωρίς αναβολή και µέσα στα όρια της αρµοδιότητάς τους.

4. Η εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης που αφορά στρατιωτικό γίνεται

διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.

1. Σύλληψη δεν µπορεί να γίνει: 

α) όσο διαρκεί η ιερουργία, σε οίκηµα που προορίζεται για τη θεία λατρεία

β) τη νύχτα σε ιδιωτική κατοικία, εκτός αν αυτό

διατυπώσεις του άρθρου 256. 

Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στα όργανα που εκτελούν την 

σύλληψη. 

2. Τα αρµόδια για τη σύλληψη όργανα οφείλουν να συµπεριφέρονται µε κάθε δυνατή

αυτόν που συλλαµβάνουν και να σέβονται την τιµή του. Γι’ αυτό δεν πρέπει να µεταχειρίζονται βία 

παρά µόνο αν υπάρχει ανάγκη και δεν επιτρέπεται να τον δεσµεύουν παρά µόνο όταν ο 

συλλαµβανόµενος αντιστέκεται ή είναι ύποπτος φυγής.

Προσαγωγή του κατηγορουµένου.

1. Ο συλλαµβανόµενος επ' αυτοφώρω ή µε ένταλµα οδηγείται χωρίς αναβολή στον αρµόδιο 

εισαγγελέα, το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη σύλληψή του και, αν η σύλληψη 

έγινε έξω από την έδρα του, στον απολύτως αναγκ

κακούργηµα ή αν η σύλληψη έγινε µε ένταλµα του ανακριτή, ο εισαγγελέας παραπέµπει στον 

ανακριτή εκείνον που έχει συλληφθεί και αν πρόκειται για πληµµέληµα, ενεργεί σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στα άρθρα 43,51,246 παρ. 2β και 417 κ.ε. Ειδικά σε περίπτωση σύλληψης επ' αυτοφώρω 

για πληµµέληµα, ο ανακριτικός υπάλληλος εντός δώδεκα (12) ωρών ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο 

τον εισαγγελέα, ο οποίος µπορεί,

προσωπικότητα του δράστη, να δώσει εντολή
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2. Ο ανακριτής εκδίδει το ένταλµα σύλληψης αφού προηγουµένως διατυπώσει την γνώµη του ο 

εισαγγελέας, και µόνο στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται προσωρινή κράτηση κατά τα άρθρα 286 

τις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διαταχθεί η σύλληψη και η προσωρινή κράτηση και από 

το δικαστικό συµβούλιο. Το κατά την παράγραφο αυτή ένταλµα σύλληψης εκδίδεται µόνο όταν 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επί τη βάσει συγκεκριµένων περιστατικών, που πρέπει να 

ηµονεύονται στο σώµα του εντάλµατος, ότι ο κατηγορούµενος έχει σχεδιάσει την φυγή του ή την 

τέλεση άλλων σοβαρών εγκληµάτων. 

3. Το ένταλµα σύλληψης περιέχει το όνοµα, το επώνυµο, την κατοικία και την ακριβέστερη δυνατή 

περιγραφή του προσώπου που συλλαµβάνεται, σηµείωση για το έγκληµα για το οποίο κατηγορείται 

και µνεία του άρθρου που το προβλέπει. Έχει επίσης την επίσηµη σφραγίδα και την υπογραφή του 

4. Το ένταλµα σύλληψης µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µετά από προηγούµενη σύµφ

του εισαγγελέα, αν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την έκδοσή του. 

Άρθρο 277. 

Εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης. 

1. Το ένταλµα σύλληψης που εκδίδεται µε το νόµιµο τύπο είναι εκτελεστό σε όλη την επικράτεια. Η 

εκτέλεσή του γίνεται µε τη φροντίδα του εισαγγελέα από τις αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί η 

2. Αν ο κατηγορούµενος βρίσκεται σε άλλη δικαστική περιφέρεια, ο εισαγγελέας µπορεί να 

αποστείλει το ένταλµα σύλληψης απευθείας στην επιτόπια αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλε

3. Όλες οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές, µόλις τους επιδειχθεί το ένταλµα, οφείλουν να 

βοηθήσουν για τη σύλληψη χωρίς αναβολή και µέσα στα όρια της αρµοδιότητάς τους.

4. Η εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης που αφορά στρατιωτικό γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές

διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα. 

Άρθρο 278. 

Πώς γίνεται η σύλληψη. 

α) όσο διαρκεί η ιερουργία, σε οίκηµα που προορίζεται για τη θεία λατρεία 

β) τη νύχτα σε ιδιωτική κατοικία, εκτός αν αυτός που διαµένει εκεί το ζητήσει ρητά ή αν τηρηθούν οι

Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στα όργανα που εκτελούν την 

2. Τα αρµόδια για τη σύλληψη όργανα οφείλουν να συµπεριφέρονται µε κάθε δυνατή

που συλλαµβάνουν και να σέβονται την τιµή του. Γι’ αυτό δεν πρέπει να µεταχειρίζονται βία 

αν υπάρχει ανάγκη και δεν επιτρέπεται να τον δεσµεύουν παρά µόνο όταν ο 

αντιστέκεται ή είναι ύποπτος φυγής. 

Άρθρο 279. 

Προσαγωγή του κατηγορουµένου. 

1. Ο συλλαµβανόµενος επ' αυτοφώρω ή µε ένταλµα οδηγείται χωρίς αναβολή στον αρµόδιο 

το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη σύλληψή του και, αν η σύλληψη 

την έδρα του, στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την µεταφορά του. Αν πρόκειται για 

η σύλληψη έγινε µε ένταλµα του ανακριτή, ο εισαγγελέας παραπέµπει στον 

συλληφθεί και αν πρόκειται για πληµµέληµα, ενεργεί σύµφωνα µε όσα 

παρ. 2β και 417 κ.ε. Ειδικά σε περίπτωση σύλληψης επ' αυτοφώρω 

υπάλληλος εντός δώδεκα (12) ωρών ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο 

τον εισαγγελέα, ο οποίος µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήµατος και την 

α του δράστη, να δώσει εντολή να αφεθεί αυτός ελεύθερος και να µην εφαρµοσθεί η 
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2. Ο ανακριτής εκδίδει το ένταλµα σύλληψης αφού προηγουµένως διατυπώσει την γνώµη του ο 

εισαγγελέας, και µόνο στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται προσωρινή κράτηση κατά τα άρθρα 286 

τις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διαταχθεί η σύλληψη και η προσωρινή κράτηση και από 

το δικαστικό συµβούλιο. Το κατά την παράγραφο αυτή ένταλµα σύλληψης εκδίδεται µόνο όταν 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επί τη βάσει συγκεκριµένων περιστατικών, που πρέπει να 

ηµονεύονται στο σώµα του εντάλµατος, ότι ο κατηγορούµενος έχει σχεδιάσει την φυγή του ή την 

3. Το ένταλµα σύλληψης περιέχει το όνοµα, το επώνυµο, την κατοικία και την ακριβέστερη δυνατή 

ται, σηµείωση για το έγκληµα για το οποίο κατηγορείται 

και µνεία του άρθρου που το προβλέπει. Έχει επίσης την επίσηµη σφραγίδα και την υπογραφή του 

4. Το ένταλµα σύλληψης µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη 

1. Το ένταλµα σύλληψης που εκδίδεται µε το νόµιµο τύπο είναι εκτελεστό σε όλη την επικράτεια. Η 

υ εισαγγελέα από τις αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί η 

2. Αν ο κατηγορούµενος βρίσκεται σε άλλη δικαστική περιφέρεια, ο εισαγγελέας µπορεί να 

αποστείλει το ένταλµα σύλληψης απευθείας στην επιτόπια αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση 

3. Όλες οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές, µόλις τους επιδειχθεί το ένταλµα, οφείλουν να 

βοηθήσουν για τη σύλληψη χωρίς αναβολή και µέσα στα όρια της αρµοδιότητάς τους. 

σύµφωνα µε τις σχετικές 

ς που διαµένει εκεί το ζητήσει ρητά ή αν τηρηθούν οι 

Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στα όργανα που εκτελούν την 

2. Τα αρµόδια για τη σύλληψη όργανα οφείλουν να συµπεριφέρονται µε κάθε δυνατή ευγένεια σε 

που συλλαµβάνουν και να σέβονται την τιµή του. Γι’ αυτό δεν πρέπει να µεταχειρίζονται βία 

αν υπάρχει ανάγκη και δεν επιτρέπεται να τον δεσµεύουν παρά µόνο όταν ο 

1. Ο συλλαµβανόµενος επ' αυτοφώρω ή µε ένταλµα οδηγείται χωρίς αναβολή στον αρµόδιο 

το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη σύλληψή του και, αν η σύλληψη 

αίο χρόνο για την µεταφορά του. Αν πρόκειται για 

η σύλληψη έγινε µε ένταλµα του ανακριτή, ο εισαγγελέας παραπέµπει στον 

συλληφθεί και αν πρόκειται για πληµµέληµα, ενεργεί σύµφωνα µε όσα 

παρ. 2β και 417 κ.ε. Ειδικά σε περίπτωση σύλληψης επ' αυτοφώρω 

υπάλληλος εντός δώδεκα (12) ωρών ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο 

λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήµατος και την 

να αφεθεί αυτός ελεύθερος και να µην εφαρµοσθεί η 
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προβλεπόµενη για τα αυτόφωρα εγκλήµατα

περίπτωση αυτή ο ανακριτικός υπάλληλος

εκθέσεις που συντάχθηκαν για τη συγκεκριµένη

2. Αν ο συλλαµβανόµενος αµφισβητεί την ταυτότητα που του αποδίδεται ή ισχυρίζεται ότι έπαυσε 

να ισχύει το ένταλµα σύλληψης ή το βούλευµα, οδηγείται σε έναν από τους ανακριτικούς 

υπαλλήλους του τόπου της σύλληψης που αναφέρονται στο άρθρο 31. Ο ανακριτικός υπάλληλος 

εξετάζει τα στοιχεία της ταυτότητας και ζητεί πληροφορίες µε το ταχύτερο µέσο για την ισχύ του 

εντάλµατος ή του βουλεύµατος. Αν η ταυτότητα δεν αποδείχθηκε ή έχει παύσει να ισχύει 

σύλληψης ή το βούλευµα, ή δεν εκδόθηκε το ένταλµα σύµφωνα µε τον τύπο που απαιτείται, εκείνος 

που έχει συλληφθεί απολύεται αµέσως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ανακριτικός υπάλληλος τον 

στέλνει µαζί µε την έκθεση που έχει

µπορεί επίσης να εξετάσει και αυτή την

Όλα τα έγγραφα και τα άλλα αντικείµενα που βρέθηκαν σε αυτόν που έχει συλληφθεί και έχουν 

σχέση µε το έγκληµα κατάσχονται και παραδίδονται µε

εισαγγελέα ή ανακριτή. 

Κράτηση του προσώπου που συλλαµβάνεται.

Όποιος έχει συλληφθεί κρατείται στις φυλακές για υποδίκους ή στο αστυνοµικό κρατητήριο ή, κατά 

τις περιστάσεις, στο σπίτι του υπό φρούρηση,

εκδοθεί το ένταλµα προσωρινής κράτησης ή απολυθεί.

 

1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνοµικό όργανο που συνέλαβε τον δράστη επ' αυτοφώρω έχει 

την υποχρέωση να τον φέρει αµέσως ή, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του δικαστηρίου, µέσα 

στον απόλυτα αναγκαίο για τη µεταφορά χρόνο, στον αρµόδιο εισαγγελέα 

σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκλήµατος, που πρέπει υποχρεωτικά να τη συντάξει. Ο εισαγγελέας 

µπορεί να παραπέµψει τον κατηγορούµενο αµέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο ακροατήριο του 

αρµόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την ηµέρα

εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά την ηµέρα αυτή δεν συνεδριάζει το αρµόδιο δικαστήριο, ορίζεται 

έκτακτη δικάσιµη για την ίδια ηµέρα ή, όταν υπάρχει απόλυτη αδυναµία συγκρότησης του 

δικαστηρίου αυθηµερόν, για την επόµενη ηµέρα. Ο εισαγγελέας γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία 

της κατηγορίας στον κατηγορούµενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σε αυτόν κλητηρίου 

θεσπίσµατος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται και προσαρτάται στη δικογραφία 

συνοπτική έκθεση που υπογράφεται από τον εισαγγελέα, τον γραµµατέα και τον κατηγορούµενο και 

σε περίπτωση ανάγκης µόνο από τον εισαγγελέα.

2. Αν το πληµµέληµα υπάγεται στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου και αυτό 

συνεδριάζει την ηµέρα που τελέστηκε το πληµµέλ

κατηγορούµενος µετά τη σύλληψή του κατά την παρ. 1 προσάγεται χωρίς χρονοτριβή στο 

δικαστήριο, το οποίο και δικάζει αµέσως την υπόθεση που εισάγεται από τον εισαγγελέα, ο οποίος 

και παρίσταται στην συνεδρίαση.

3. Αν το πληµµέληµα διώκεται µόνο µε έγκληση, αυτή µπορεί να υποβληθεί και προφορικά σ' 

εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν τον δράστη αυτόφωρου εγκλήµατος, οπότε η 

σχετική δήλωση περιλαµβάνεται στην έκθεση για τη σύλληψη (άρθρο 275 παρ. 2).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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προβλεπόµενη για τα αυτόφωρα εγκλήµατα διαδικασία του άρθρου 418παρ. 1 εδ. α' και παρ. 2. Στην 

περίπτωση αυτή ο ανακριτικός υπάλληλος υποβάλλει στον εισαγγελέα, χωρίς χρονοτριβ

εκθέσεις που συντάχθηκαν για τη συγκεκριµένη υπόθεση. 

2. Αν ο συλλαµβανόµενος αµφισβητεί την ταυτότητα που του αποδίδεται ή ισχυρίζεται ότι έπαυσε 

ισχύει το ένταλµα σύλληψης ή το βούλευµα, οδηγείται σε έναν από τους ανακριτικούς 

τόπου της σύλληψης που αναφέρονται στο άρθρο 31. Ο ανακριτικός υπάλληλος 

ταυτότητας και ζητεί πληροφορίες µε το ταχύτερο µέσο για την ισχύ του 

Αν η ταυτότητα δεν αποδείχθηκε ή έχει παύσει να ισχύει 

εκδόθηκε το ένταλµα σύµφωνα µε τον τύπο που απαιτείται, εκείνος 

αµέσως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ανακριτικός υπάλληλος τον 

στέλνει µαζί µε την έκθεση που έχει συντάξει στην αρχή που ζήτησε τη σύλληψή του, η οποία 

µπορεί επίσης να εξετάσει και αυτή την ταυτότητά του. 

Άρθρο 280. 

Κατάσχεση πειστηρίων. 

Όλα τα έγγραφα και τα άλλα αντικείµενα που βρέθηκαν σε αυτόν που έχει συλληφθεί και έχουν 

µε το έγκληµα κατάσχονται και παραδίδονται µε αυτόν και την σχετική έκθεση στον αρµόδιο 

Άρθρο 281. 

Κράτηση του προσώπου που συλλαµβάνεται. 

Όποιος έχει συλληφθεί κρατείται στις φυλακές για υποδίκους ή στο αστυνοµικό κρατητήριο ή, κατά 

περιστάσεις, στο σπίτι του υπό φρούρηση, στην περίπτωση όµως αυτή µε δικά του έξοδα, ωσότου 

το ένταλµα προσωρινής κράτησης ή απολυθεί. 

Άρθρο 418. 

∆ιαδικασία. 

1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνοµικό όργανο που συνέλαβε τον δράστη επ' αυτοφώρω έχει 

την υποχρέωση να τον φέρει αµέσως ή, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του δικαστηρίου, µέσα 

στον απόλυτα αναγκαίο για τη µεταφορά χρόνο, στον αρµόδιο εισαγγελέα µαζί µε την έκθεση για τη 

σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκλήµατος, που πρέπει υποχρεωτικά να τη συντάξει. Ο εισαγγελέας 

µπορεί να παραπέµψει τον κατηγορούµενο αµέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο ακροατήριο του 

αρµόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την ηµέρα εκείνη, το οποίο και ασχολείται αµέσως µε την 

εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά την ηµέρα αυτή δεν συνεδριάζει το αρµόδιο δικαστήριο, ορίζεται 

έκτακτη δικάσιµη για την ίδια ηµέρα ή, όταν υπάρχει απόλυτη αδυναµία συγκρότησης του 

ην επόµενη ηµέρα. Ο εισαγγελέας γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία 

της κατηγορίας στον κατηγορούµενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σε αυτόν κλητηρίου 

θεσπίσµατος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται και προσαρτάται στη δικογραφία 

που υπογράφεται από τον εισαγγελέα, τον γραµµατέα και τον κατηγορούµενο και 

σε περίπτωση ανάγκης µόνο από τον εισαγγελέα. 

2. Αν το πληµµέληµα υπάγεται στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου και αυτό 

συνεδριάζει την ηµέρα που τελέστηκε το πληµµέληµα στην περιφέρεια του τόπου της τέλεσης, ο 

κατηγορούµενος µετά τη σύλληψή του κατά την παρ. 1 προσάγεται χωρίς χρονοτριβή στο 

δικαστήριο, το οποίο και δικάζει αµέσως την υπόθεση που εισάγεται από τον εισαγγελέα, ο οποίος 

και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

. Αν το πληµµέληµα διώκεται µόνο µε έγκληση, αυτή µπορεί να υποβληθεί και προφορικά σ' 

εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν τον δράστη αυτόφωρου εγκλήµατος, οπότε η 

σχετική δήλωση περιλαµβάνεται στην έκθεση για τη σύλληψη (άρθρο 275 παρ. 2).

Άρθρο 419. 

Κράτηση του κατηγορουµένου. 
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διαδικασία του άρθρου 418παρ. 1 εδ. α' και παρ. 2. Στην 

υποβάλλει στον εισαγγελέα, χωρίς χρονοτριβή, όλες τις 

2. Αν ο συλλαµβανόµενος αµφισβητεί την ταυτότητα που του αποδίδεται ή ισχυρίζεται ότι έπαυσε 

ισχύει το ένταλµα σύλληψης ή το βούλευµα, οδηγείται σε έναν από τους ανακριτικούς 

τόπου της σύλληψης που αναφέρονται στο άρθρο 31. Ο ανακριτικός υπάλληλος 

ταυτότητας και ζητεί πληροφορίες µε το ταχύτερο µέσο για την ισχύ του 

Αν η ταυτότητα δεν αποδείχθηκε ή έχει παύσει να ισχύει το ένταλµα 

εκδόθηκε το ένταλµα σύµφωνα µε τον τύπο που απαιτείται, εκείνος 

αµέσως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ανακριτικός υπάλληλος τον 

ησε τη σύλληψή του, η οποία 

Όλα τα έγγραφα και τα άλλα αντικείµενα που βρέθηκαν σε αυτόν που έχει συλληφθεί και έχουν 

αυτόν και την σχετική έκθεση στον αρµόδιο 

Όποιος έχει συλληφθεί κρατείται στις φυλακές για υποδίκους ή στο αστυνοµικό κρατητήριο ή, κατά 

στην περίπτωση όµως αυτή µε δικά του έξοδα, ωσότου 

1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνοµικό όργανο που συνέλαβε τον δράστη επ' αυτοφώρω έχει 

την υποχρέωση να τον φέρει αµέσως ή, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του δικαστηρίου, µέσα 

µαζί µε την έκθεση για τη 

σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκλήµατος, που πρέπει υποχρεωτικά να τη συντάξει. Ο εισαγγελέας 

µπορεί να παραπέµψει τον κατηγορούµενο αµέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο ακροατήριο του 

εκείνη, το οποίο και ασχολείται αµέσως µε την 

εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά την ηµέρα αυτή δεν συνεδριάζει το αρµόδιο δικαστήριο, ορίζεται 

έκτακτη δικάσιµη για την ίδια ηµέρα ή, όταν υπάρχει απόλυτη αδυναµία συγκρότησης του 

ην επόµενη ηµέρα. Ο εισαγγελέας γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία 

της κατηγορίας στον κατηγορούµενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σε αυτόν κλητηρίου 

θεσπίσµατος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται και προσαρτάται στη δικογραφία 

που υπογράφεται από τον εισαγγελέα, τον γραµµατέα και τον κατηγορούµενο και 

2. Αν το πληµµέληµα υπάγεται στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου και αυτό 

ηµα στην περιφέρεια του τόπου της τέλεσης, ο 

κατηγορούµενος µετά τη σύλληψή του κατά την παρ. 1 προσάγεται χωρίς χρονοτριβή στο 

δικαστήριο, το οποίο και δικάζει αµέσως την υπόθεση που εισάγεται από τον εισαγγελέα, ο οποίος 

. Αν το πληµµέληµα διώκεται µόνο µε έγκληση, αυτή µπορεί να υποβληθεί και προφορικά σ' 

εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν τον δράστη αυτόφωρου εγκλήµατος, οπότε η 

σχετική δήλωση περιλαµβάνεται στην έκθεση για τη σύλληψη (άρθρο 275 παρ. 2). 
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Αν η εκδίκαση της υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόµενη ηµέρα, ο εισαγγελέας µπορεί να 

διατάξει την κράτηση του κατηγορουµένου στο αστυνοµικό κρατητήριο, αλλά αυτή δεν επιτρέπεται 

να παραταθεί περισσότερο από είκοσι 

προθεσµία δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή 

της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας παραπέµπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία.

Αν η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πρόκειται να γίνει την ίδια µέρα κατά την οποία ο δράστης 

προσάγεται ενώπιον του εισαγγελέα, ο εισαγγελέας µπορεί να παραπέµψει στο ακροατήριο µαζί µε 

τον κατηγορούµενο και τους άλλους συναίτιους που δεν έχο

περίπτωση φροντίζει να επιδοθεί σε αυτούς κλητήριο θέσπισµα χωρίς την τήρηση καµιάς 

προθεσµίας. 

 

1. Εκείνος που σύµφωνα µε το άρθρο 418 πραγµατοποίησε τη σύλληψη έχει υποχρέωση να 

κλητεύσει προφορικά τους µάρτυρες, καθώς και αυτούς που προτείνονται από τον κατηγορούµενο 

(άρθρο 327 παρ. 1), αναφέροντας την κλήτευση αυτή στην έκθεση σύλληψης. Αν η εκδίκαση της 

υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόµενη ηµέρα της προσαγωγής του κατηγορουµένου σ

εισαγγελέα, µπορεί αυτός να διατάξει την προφορική επίσης κλήτευση των µαρτύρων, ακόµη και µε 

τη φροντίδα εκείνου που συνέλαβε τον δράστη.

2. Στους µάρτυρες που καλούνται µε αυτό τον τρόπο επιβάλλονται σε περίπτωση απείθειας οι ποινές 

που ορίζονται για τους λιποµάρτυρες και η βίαιη προσαγωγή, η οποία διατάσσεται από το 

δικαστήριο και εκτελείται χωρίς χρονοτριβή, ακόµα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

3. Εκείνος που πραγµατοποίησε τη σύλληψη δεν εξετάζεται ως µάρτυρας, παρά διαβάζεται στο 

ακροατήριο η έκθεσή του για τη σύλληψη και για τη βεβαίωση του εγκλήµατος. Μπορεί όµως το 

δικαστήριο, µε αίτηση του εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, να επιτρέψει 

την εξέτασή του. 

4. Τα δικαιώµατα και τα οδοιπορικά των µαρτύρων εκκαθαρίζονται

συζήτηση και πληρώνονται κατά τις κοινές διατάξεις.
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Αν η εκδίκαση της υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόµενη ηµέρα, ο εισαγγελέας µπορεί να 

διατάξει την κράτηση του κατηγορουµένου στο αστυνοµικό κρατητήριο, αλλά αυτή δεν επιτρέπεται 

να παραταθεί περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες από την προσαγωγή. Αν µέσα σε αυτήν την 

προθεσµία δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή 

της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας παραπέµπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία.

Άρθρο 420. 

Κλήτευση των συναιτίων. 

Αν η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πρόκειται να γίνει την ίδια µέρα κατά την οποία ο δράστης 

προσάγεται ενώπιον του εισαγγελέα, ο εισαγγελέας µπορεί να παραπέµψει στο ακροατήριο µαζί µε 

τον κατηγορούµενο και τους άλλους συναίτιους που δεν έχουν συλληφθεί. Ο ίδιος τότε σε αυτήν την 

περίπτωση φροντίζει να επιδοθεί σε αυτούς κλητήριο θέσπισµα χωρίς την τήρηση καµιάς 

Άρθρο 421. 

Κλήτευση µαρτύρων. 

1. Εκείνος που σύµφωνα µε το άρθρο 418 πραγµατοποίησε τη σύλληψη έχει υποχρέωση να 

σει προφορικά τους µάρτυρες, καθώς και αυτούς που προτείνονται από τον κατηγορούµενο 

(άρθρο 327 παρ. 1), αναφέροντας την κλήτευση αυτή στην έκθεση σύλληψης. Αν η εκδίκαση της 

υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόµενη ηµέρα της προσαγωγής του κατηγορουµένου σ

εισαγγελέα, µπορεί αυτός να διατάξει την προφορική επίσης κλήτευση των µαρτύρων, ακόµη και µε 

τη φροντίδα εκείνου που συνέλαβε τον δράστη. 

2. Στους µάρτυρες που καλούνται µε αυτό τον τρόπο επιβάλλονται σε περίπτωση απείθειας οι ποινές 

τους λιποµάρτυρες και η βίαιη προσαγωγή, η οποία διατάσσεται από το 

δικαστήριο και εκτελείται χωρίς χρονοτριβή, ακόµα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

3. Εκείνος που πραγµατοποίησε τη σύλληψη δεν εξετάζεται ως µάρτυρας, παρά διαβάζεται στο 

η έκθεσή του για τη σύλληψη και για τη βεβαίωση του εγκλήµατος. Μπορεί όµως το 

δικαστήριο, µε αίτηση του εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, να επιτρέψει 

4. Τα δικαιώµατα και τα οδοιπορικά των µαρτύρων εκκαθαρίζονται από εκείνον που διευθύνει τη 

συζήτηση και πληρώνονται κατά τις κοινές διατάξεις. 
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Αν η εκδίκαση της υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόµενη ηµέρα, ο εισαγγελέας µπορεί να 

διατάξει την κράτηση του κατηγορουµένου στο αστυνοµικό κρατητήριο, αλλά αυτή δεν επιτρέπεται 

τέσσερις ώρες από την προσαγωγή. Αν µέσα σε αυτήν την 

προθεσµία δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή 

της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας παραπέµπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία. 

Αν η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πρόκειται να γίνει την ίδια µέρα κατά την οποία ο δράστης 

προσάγεται ενώπιον του εισαγγελέα, ο εισαγγελέας µπορεί να παραπέµψει στο ακροατήριο µαζί µε 

υν συλληφθεί. Ο ίδιος τότε σε αυτήν την 

περίπτωση φροντίζει να επιδοθεί σε αυτούς κλητήριο θέσπισµα χωρίς την τήρηση καµιάς 

1. Εκείνος που σύµφωνα µε το άρθρο 418 πραγµατοποίησε τη σύλληψη έχει υποχρέωση να 

σει προφορικά τους µάρτυρες, καθώς και αυτούς που προτείνονται από τον κατηγορούµενο 

(άρθρο 327 παρ. 1), αναφέροντας την κλήτευση αυτή στην έκθεση σύλληψης. Αν η εκδίκαση της 

υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόµενη ηµέρα της προσαγωγής του κατηγορουµένου στον 

εισαγγελέα, µπορεί αυτός να διατάξει την προφορική επίσης κλήτευση των µαρτύρων, ακόµη και µε 

2. Στους µάρτυρες που καλούνται µε αυτό τον τρόπο επιβάλλονται σε περίπτωση απείθειας οι ποινές 

τους λιποµάρτυρες και η βίαιη προσαγωγή, η οποία διατάσσεται από το 

δικαστήριο και εκτελείται χωρίς χρονοτριβή, ακόµα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

3. Εκείνος που πραγµατοποίησε τη σύλληψη δεν εξετάζεται ως µάρτυρας, παρά διαβάζεται στο 

η έκθεσή του για τη σύλληψη και για τη βεβαίωση του εγκλήµατος. Μπορεί όµως το 

δικαστήριο, µε αίτηση του εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, να επιτρέψει 

από εκείνον που διευθύνει τη 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
(όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας

«Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
 

1. Όσοι από το προσωπικό του Υπουργείου εκτελούν µε οποιοδήποτε τρόπο καθήκοντα εκκαθαριστή

αποδοχών ή δαπανών ή διαχειριστή χρηµάτων ή άλλων αξιών ή υλικού είναι δηµόσιοι υπόλογοι και

λογοδοτούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµο

δηµόσιους υπόλογους. 

2. Τα ένσηµα, χρήµατα παρασκευής συσσιτίου, τα είδη και υλικά των πρατηρίων και λεσχών και οι

εισπράξεις τους θεωρούνται κατά τη διαχείρισή τους ότι ανήκουν στο ∆ηµόσιο και όσοι τα 

διαχειρίζονται είναι δηµόσιοι υπόλογοι.

1. Οι αποφοιτούντες από τις σχολές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης υποχρεούνται να υπηρετήσουν

στην Ελληνική Αστυνοµία επί ορισµένο χρονικό διάστηµα, χωρίς δικαίωµα παραίτησης, ως εξής:

α. Οι αστυφύλακες οκτώ έτη από την κατάταξή τους, περιλαµβανοµένου του χρόνου εκπαίδευσης 

και του χρόνου δοκιµασίας. 

β. Οι υπαστυνόµοι δέκα έτη από τότε του αποφοιτούν από τη σχολή αξιωµατικών.

2. Mε τον κανονισµό προσωπικού είναι δυνατό να προβλέπεται χρο

υπηρεσίας για όσους από το αστυνοµικό προσωπικό:

α. Μετεκπαιδεύονται στις σχολές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.

β. Εκπαιδεύονται ή µετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό έκτος των σχολών του 

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 

γ. Εισέρχονται στα σώµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας ως αξιωµατικοί ειδικών υπηρεσιών.

3. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την υπηρεσία 

και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραµονή του στην υπηρεσία

ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελµατική του σταδιοδροµία σε άλλους τοµείς ή παρακωλύει την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής 

υπηρεσίας. Για τη συνδροµή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται 

αρµόδιο συµβούλιο των άρθρων 45 και 47.

∆ωσιδικία αστυνοµικού προσωπικού

1. Για την εκδίκαση ποινικών αδικηµάτων που διαπράττονται από το αστυνοµικό προσωπικό 

αρµόδια είναι τα κοινά ποινικά δικαστήρια σύµφωνα µε τις διατ

δικονοµίας. 

2. Οι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν την ειδική δωσιδικία που προβλέπεται από 

διατάξεις των άρθρων 111 και 112 του κώδικα ποινικής δικονοµίας.

3. Oι ποινικές και δικονοµικές διατάξεις των άρθρων 145 , 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154 

και 163 του β.δ. της 31.12.1957/20.1.1958 (ΦΕΚ 11') διατηρούνται σε ισχύ για το αστυνοµικό 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
(όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης

 
ΝΟΜΟΣ 1481/1984 

(ΦΕΚ 152 τ. Α΄) 
Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης» 

Άρθρο 16 

∆ηµόσιοι υπόλογοι 

1. Όσοι από το προσωπικό του Υπουργείου εκτελούν µε οποιοδήποτε τρόπο καθήκοντα εκκαθαριστή

αποδοχών ή δαπανών ή διαχειριστή χρηµάτων ή άλλων αξιών ή υλικού είναι δηµόσιοι υπόλογοι και

λογοδοτούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου για το δηµόσιο λογιστικό, που διέπουν 

2. Τα ένσηµα, χρήµατα παρασκευής συσσιτίου, τα είδη και υλικά των πρατηρίων και λεσχών και οι

εισπράξεις τους θεωρούνται κατά τη διαχείρισή τους ότι ανήκουν στο ∆ηµόσιο και όσοι τα 

είναι δηµόσιοι υπόλογοι. 

Άρθρο 35 

Υποχρεωτική υπηρεσία 

 

1. Οι αποφοιτούντες από τις σχολές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης υποχρεούνται να υπηρετήσουν

Ελληνική Αστυνοµία επί ορισµένο χρονικό διάστηµα, χωρίς δικαίωµα παραίτησης, ως εξής:

α. Οι αστυφύλακες οκτώ έτη από την κατάταξή τους, περιλαµβανοµένου του χρόνου εκπαίδευσης 

β. Οι υπαστυνόµοι δέκα έτη από τότε του αποφοιτούν από τη σχολή αξιωµατικών.

2. Mε τον κανονισµό προσωπικού είναι δυνατό να προβλέπεται χρονικό διάστηµα υποχρεωτικής

υπηρεσίας για όσους από το αστυνοµικό προσωπικό: 

α. Μετεκπαιδεύονται στις σχολές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 

β. Εκπαιδεύονται ή µετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό έκτος των σχολών του 

Εισέρχονται στα σώµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας ως αξιωµατικοί ειδικών υπηρεσιών.

3. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την υπηρεσία 

πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραµονή του στην υπηρεσία

επαχθής για την επαγγελµατική του σταδιοδροµία σε άλλους τοµείς ή παρακωλύει την 

της προσωπικότητάς του εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής 

συνδροµή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το κατά περίπτωση 

άρθρων 45 και 47. 

Άρθρο 40 

∆ωσιδικία αστυνοµικού προσωπικού 

1. Για την εκδίκαση ποινικών αδικηµάτων που διαπράττονται από το αστυνοµικό προσωπικό 

είναι τα κοινά ποινικά δικαστήρια σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ποινικής 

2. Οι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν την ειδική δωσιδικία που προβλέπεται από 

διατάξεις των άρθρων 111 και 112 του κώδικα ποινικής δικονοµίας. 

ποινικές και δικονοµικές διατάξεις των άρθρων 145 , 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154 

του β.δ. της 31.12.1957/20.1.1958 (ΦΕΚ 11') διατηρούνται σε ισχύ για το αστυνοµικό 
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προκήρυξης) 

1. Όσοι από το προσωπικό του Υπουργείου εκτελούν µε οποιοδήποτε τρόπο καθήκοντα εκκαθαριστή 

αποδοχών ή δαπανών ή διαχειριστή χρηµάτων ή άλλων αξιών ή υλικού είναι δηµόσιοι υπόλογοι και 

υ για το δηµόσιο λογιστικό, που διέπουν τους 

2. Τα ένσηµα, χρήµατα παρασκευής συσσιτίου, τα είδη και υλικά των πρατηρίων και λεσχών και οι 

εισπράξεις τους θεωρούνται κατά τη διαχείρισή τους ότι ανήκουν στο ∆ηµόσιο και όσοι τα 

1. Οι αποφοιτούντες από τις σχολές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης υποχρεούνται να υπηρετήσουν 

Ελληνική Αστυνοµία επί ορισµένο χρονικό διάστηµα, χωρίς δικαίωµα παραίτησης, ως εξής: 

α. Οι αστυφύλακες οκτώ έτη από την κατάταξή τους, περιλαµβανοµένου του χρόνου εκπαίδευσης 

β. Οι υπαστυνόµοι δέκα έτη από τότε του αποφοιτούν από τη σχολή αξιωµατικών. 

νικό διάστηµα υποχρεωτικής 

β. Εκπαιδεύονται ή µετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό έκτος των σχολών του 

Εισέρχονται στα σώµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας ως αξιωµατικοί ειδικών υπηρεσιών. 

3. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την υπηρεσία 

πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραµονή του στην υπηρεσία αποβαίνει 

επαχθής για την επαγγελµατική του σταδιοδροµία σε άλλους τοµείς ή παρακωλύει την 

της προσωπικότητάς του εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής 

οριστικά το κατά περίπτωση 

1. Για την εκδίκαση ποινικών αδικηµάτων που διαπράττονται από το αστυνοµικό προσωπικό 

άξεις του κώδικα ποινικής 

2. Οι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν την ειδική δωσιδικία που προβλέπεται από τις 

ποινικές και δικονοµικές διατάξεις των άρθρων 145 , 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154 

του β.δ. της 31.12.1957/20.1.1958 (ΦΕΚ 11') διατηρούνται σε ισχύ για το αστυνοµικό 
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προσωπικό, µε την επιφύλαξη άλλων ποινικών διατάξεων µε τις οποίες τιµωρο

αδικήµατα αυτά. 

 

Ή κατέβασε στο κινητό σου την εφαρµογή

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι»
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επιφύλαξη άλλων ποινικών διατάξεων µε τις οποίες τιµωρο

 

 

 

Για να παραγγείλεις το βιβλίο 

Προανάκριση» επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και

στο email: kon.triantafillou.kar@gmail.com

 

 

 

 

Ή κατέβασε στο κινητό σου την εφαρµογή 

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες- 

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι» 

 

 

ΝΟΜΟΣ 4249/2014  

(ΦΕΚ 73, τ. Α΄) 

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της 

Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων 
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επιφύλαξη άλλων ποινικών διατάξεων µε τις οποίες τιµωρούνται βαρύτερα τα 

Για να παραγγείλεις το βιβλίο «Αστυνοµική 

επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και 

kon.triantafillou.kar@gmail.com 

 

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της 

Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων 
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αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξ

διατάξεις» 

1. Η Ελληνική Αστυνοµία είναι Σώµα Ασφάλειας, µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια, 

εκτός από τους χώρους αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος 

µε το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 (Α΄102) και έχει ως αποστολή:

α. την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης 

των πολιτών, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας,

β. την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του Κράτους και του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στο πλαίσιο της συνταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει την άσκηση 

της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας,

γ. την πρόληψη και αποτροπή της παράνοµης εισόδου 

έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραµονή και εργασία των 

αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας 

συνόρων. 

2. Η Ελληνική Αστυνοµία συµµετέχ

θεοµηνίες και ατυχήµατα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέµου σε συνεργασία µε τις

συναρµόδιες εθνικές αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και σε συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις στην

εξασφάλιση της εθνικής άµυνας. 

3. Η άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης περιλαµβάνει ιδίως:

α. τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννοµης προστασίας στους 

πολίτες και συνδροµής στις αρχές,

β. την τήρηση της τάξης στους δηµόσιο

συναθροίσεις και την προστασία των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων των πολιτών κατά τις 

εκδηλώσεις αυτές, 

γ. τον έλεγχο της λειτουργίας δηµόσιων κέντρων, θεαµάτων και καταστηµάτων,

δ. την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τη µεταγωγή των κρατουµένων,

ε. τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νοµοθεσίας,

στ. την άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνόµευσης.

4. Η άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας περιλαµβάνει:

α. τη ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζ

χώρους, 

β. τη µέριµνα για την εφαρµογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που

σχετίζονται µε την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων,

γ. τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχηµάτων.

5. Η άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:

α. τη δίωξη των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και λοιπών

περιουσιακών δικαιωµάτων, 

β. τη δίωξη του οικονοµικού και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος,

γ. τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών,

δ. τη δίωξη του λαθρεµπορίου και της αρχαιοκαπηλίας,

ε. τη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρµογή των διατάξεων για τα ήθη,

στ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υποµνήµ

εθνικού 

νοµίσµατος και συναλλάγµατος, 

ζ. την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και τον έλεγχο των
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αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 

 

Άρθρο 11 

Αποστολή 

1. Η Ελληνική Αστυνοµία είναι Σώµα Ασφάλειας, µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια, 

από τους χώρους αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύµφωνα 

άρθρο 5 του ν. 4150/2013 (Α΄102) και έχει ως αποστολή: 

α. την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης 

πολιτών, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας,

ι καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του Κράτους και του 

πολιτεύµατος, στο πλαίσιο της συνταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει την άσκηση 

δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, 

γ. την πρόληψη και αποτροπή της παράνοµης εισόδου − εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον 

της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραµονή και εργασία των 

χώρα, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας 

2. Η Ελληνική Αστυνοµία συµµετέχει στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από

θεοµηνίες και ατυχήµατα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέµου σε συνεργασία µε τις

συναρµόδιες εθνικές αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και σε συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις στην

 

3. Η άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης περιλαµβάνει ιδίως: 

α. τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννοµης προστασίας στους 

και συνδροµής στις αρχές, 

β. την τήρηση της τάξης στους δηµόσιους χώρους και στις δηµόσιες συγκεντρώσεις και 

την προστασία των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων των πολιτών κατά τις 

γ. τον έλεγχο της λειτουργίας δηµόσιων κέντρων, θεαµάτων και καταστηµάτων,

στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τη µεταγωγή των κρατουµένων,

ε. τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νοµοθεσίας, 

στ. την άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνόµευσης. 

4. Η άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας περιλαµβάνει: 

α. τη ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων στους δρόµους και στους λοιπούς δηµόσιους

β. τη µέριµνα για την εφαρµογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που

σχετίζονται µε την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων,  

γ. τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχηµάτων. 

άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως: 

α. τη δίωξη των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και λοιπών

β. τη δίωξη του οικονοµικού και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, 

ο και τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, 

δ. τη δίωξη του λαθρεµπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, 

ε. τη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρµογή των διατάξεων για τα ήθη,

στ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υποµνήµατα και την προστασία του 

 

ζ. την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και τον έλεγχο των
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ης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 

1. Η Ελληνική Αστυνοµία είναι Σώµα Ασφάλειας, µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια, 

Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύµφωνα 

α. την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης 

πολιτών, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας, 

ι καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του Κράτους και του 

πολιτεύµατος, στο πλαίσιο της συνταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει την άσκηση 

εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον 

της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραµονή και εργασία των 

χώρα, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας 

ει στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από 

θεοµηνίες και ατυχήµατα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέµου σε συνεργασία µε τις 

συναρµόδιες εθνικές αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και σε συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις στην 

α. τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννοµης προστασίας στους 

υς χώρους και στις δηµόσιες συγκεντρώσεις και 

την προστασία των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων των πολιτών κατά τις 

γ. τον έλεγχο της λειτουργίας δηµόσιων κέντρων, θεαµάτων και καταστηµάτων,  

στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τη µεταγωγή των κρατουµένων, 

ών και οχηµάτων στους δρόµους και στους λοιπούς δηµόσιους 

β. τη µέριµνα για την εφαρµογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που 

α. τη δίωξη των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και λοιπών 

ε. τη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρµογή των διατάξεων για τα ήθη, 

ατα και την προστασία του 

ζ. την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και τον έλεγχο των 
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προσώπων αυτών, 

η. την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεµµένων αντικειµένω

θ. την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόµενων προσώπων.

6. Η άσκηση της αστυνοµίας κρατικής ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:

α. την προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος,

β. την προστασία των επίσηµων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρ

γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες,

δ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη διάπραξη αδικηµάτων σε βάρος 

προσώπων ή οµάδας προσώπων λόγω του χρώµατος, της φυλής, της θρησκε

εθνοτικής τους καταγωγής. 

7. Η άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων περιλαµβάνει ιδίως:

α. την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της παράνοµης εισόδου 

β. τον εντοπισµό και τη σύλληψη των αλ

εργάζονται παράνοµα στη χώρα και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη ή τον επαναπατρισµό τους, 

καθώς και τον εντοπισµό και τη σύλληψη των προσώπων που διακινούν παράνοµα µετανάστες ή 

διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο 

στη δικαιοσύνη, 

γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην είσοδο προσώπων στο ελληνικό έδαφος 

και την έξοδο από αυτό, καθώς και την παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα,

δ. τη µέριµνα για την ασφαλή προσωρινή κράτηση και φύλαξη σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπό

συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειας των µη νόµιµων µεταναστών που τελούν υπό καθεστώς

νόµιµου περιορισµού της ελευθερίας τους.

8. Η Ελληνική Αστυνοµία, για την εκπλήρ

α. χρησιµοποιεί επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους διαλεύκανσης των εγκληµάτων και διαθέτει

εγκληµατολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές,

β. διαθέτει και χρησιµοποιεί τα αναγκαία επίγεια, εναέρ

υλικοτεχνικό εξοπλισµό, 

γ. µπορεί να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε φορείς και οργανισµούς άλλων Υπουργείων και

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέµατα γενικής αστυνόµευσης και εξυπηρέτησης των 

πολιτών, κοινής αρµοδιότητας, τα οποία εγκρίνονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού,

δ. συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συµµετέχει στο

∆ιεθνή Οργανισµό Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας (∆.Ο.Ε.Α. 

Αστυνοµική Υπηρεσία (EUROPOL), στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών 

∆ιεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισµούς, καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

χειρίζονται θέµατα αστυνοµικής φύσης.

9. H έκταση των αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας που εµπίπτουν στα κατά τις 

προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέµατα της 

ισχύουσες κάθε φορά για τα θέµατα αυτά διατάξεις.

Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας

1. Η Ελληνική Αστυνοµία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώµα Ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς

οργανικούς νόµους. 

Το προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο και σε πολιτικό.

Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνοµικοί, οι Ειδικοί Φρουροί, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι

συνοριακοί φύλακες ορισµένου χρόνου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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η. την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεµµένων αντικειµένω

θ. την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόµενων προσώπων. 

6. Η άσκηση της αστυνοµίας κρατικής ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως: 

α. την προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, 

β. την προστασία των επίσηµων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται στη χώρα,

γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες,

δ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη διάπραξη αδικηµάτων σε βάρος 

ή οµάδας προσώπων λόγω του χρώµατος, της φυλής, της θρησκε

7. Η άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων περιλαµβάνει ιδίως:

α. την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της παράνοµης εισόδου –ε ξόδου αλλοδαπών στη χώρα,

β. τον εντοπισµό και τη σύλληψη των αλλοδαπών που εισέρχονται, εξέρχονται, διαµένουν ή 

παράνοµα στη χώρα και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη ή τον επαναπατρισµό τους, 

εντοπισµό και τη σύλληψη των προσώπων που διακινούν παράνοµα µετανάστες ή 

είσοδο − έξοδο και εργασία των αλλοδαπών και την παραποµπή τους 

γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην είσοδο προσώπων στο ελληνικό έδαφος 

την έξοδο από αυτό, καθώς και την παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα,

δ. τη µέριµνα για την ασφαλή προσωρινή κράτηση και φύλαξη σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπό

συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειας των µη νόµιµων µεταναστών που τελούν υπό καθεστώς

περιορισµού της ελευθερίας τους. 

8. Η Ελληνική Αστυνοµία, για την εκπλήρωση της αποστολής της: 

α. χρησιµοποιεί επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους διαλεύκανσης των εγκληµάτων και διαθέτει

εγκληµατολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές,

β. διαθέτει και χρησιµοποιεί τα αναγκαία επίγεια, εναέρια και πλωτά µεταφορικά και άλλα µέσα και

γ. µπορεί να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε φορείς και οργανισµούς άλλων Υπουργείων και

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέµατα γενικής αστυνόµευσης και εξυπηρέτησης των 

κοινής αρµοδιότητας, τα οποία εγκρίνονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού,

δ. συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συµµετέχει στο

Οργανισµό Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας (∆.Ο.Ε.Α. – INTERPOL), στην Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία (EUROPOL), στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη διαχείριση της 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών − µελών της Ε.Ε. (FRONTEX), σε 

Οργανισµούς, καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

φύσης. 

9. H έκταση των αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας που εµπίπτουν στα κατά τις 

παραγράφους του άρθρου αυτού θέµατα της αποστολής της, προσδιορίζεται από τις 

για τα θέµατα αυτά διατάξεις. 

 

Άρθρο 13 

Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας

1. Η Ελληνική Αστυνοµία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώµα Ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς

προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο και σε πολιτικό. 

Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνοµικοί, οι Ειδικοί Φρουροί, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι

συνοριακοί φύλακες ορισµένου χρόνου. 
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η. την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεµµένων αντικειµένων, 

ίσκονται στη χώρα, 

γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, 

δ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη διάπραξη αδικηµάτων σε βάρος 

ή οµάδας προσώπων λόγω του χρώµατος, της φυλής, της θρησκείας και της εθνικής ή 

7. Η άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων περιλαµβάνει ιδίως: 

ε ξόδου αλλοδαπών στη χώρα, 

λοδαπών που εισέρχονται, εξέρχονται, διαµένουν ή 

παράνοµα στη χώρα και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη ή τον επαναπατρισµό τους, 

εντοπισµό και τη σύλληψη των προσώπων που διακινούν παράνοµα µετανάστες ή 

έξοδο και εργασία των αλλοδαπών και την παραποµπή τους 

γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην είσοδο προσώπων στο ελληνικό έδαφος 

την έξοδο από αυτό, καθώς και την παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, 

δ. τη µέριµνα για την ασφαλή προσωρινή κράτηση και φύλαξη σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπό 

συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειας των µη νόµιµων µεταναστών που τελούν υπό καθεστώς 

α. χρησιµοποιεί επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους διαλεύκανσης των εγκληµάτων και διαθέτει 

εγκληµατολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές, 

ια και πλωτά µεταφορικά και άλλα µέσα και 

γ. µπορεί να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε φορείς και οργανισµούς άλλων Υπουργείων και 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέµατα γενικής αστυνόµευσης και εξυπηρέτησης των 

κοινής αρµοδιότητας, τα οποία εγκρίνονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, 

δ. συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συµµετέχει στο 

INTERPOL), στην Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία (EUROPOL), στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη διαχείριση της 

µελών της Ε.Ε. (FRONTEX), σε 

Οργανισµούς, καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

9. H έκταση των αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας που εµπίπτουν στα κατά τις 

αποστολής της, προσδιορίζεται από τις 

Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας 

1. Η Ελληνική Αστυνοµία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώµα Ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς 

Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνοµικοί, οι Ειδικοί Φρουροί, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι 
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 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

Το ένστολο προσωπικό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία «αντίστοιχη της στρατιωτ

πειθαρχίας και δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δηµόσιους

πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη νόµου.

Στην Ελληνική Αστυνοµία ανήκουν, ως ειδική κατηγορία προσωπι

αστυνοµικοί, 

που εντάσσονται σε αυτή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για 

την 

πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος, την π

έννοµης τάξης και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. Το ένστολο προσωπικό θεωρείται ότι 

βρίσκεται 

σε διατεταγµένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή του.

3. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών 

µέσων 

και µηχανηµάτων και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισµό, εφόδια και 

µέσα. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη, 

το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα

εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάµεων µε τη συνδροµή ειδικών εκπαιδευτών των ενόπλων δυνάµεων.

Επίσης, δύναται να εκπαιδεύεται σε σχολές και κέντρα εκπαίδευσης αν

εξωτερικού. 

1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και είναι υπεύθυνος έναντι

του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο

Αρχηγός επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία 

δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί µέχρι ένα ακόµη έτος. Η ως άνω θητεία λήγει µε την έναρξη 

των τακτικών κρίσεων του έτους συµπλήρωσής της. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από

της θητείας του επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην 

άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του 

ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. µπορεί στον Αρχη

που αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθµός του Στρατηγού εν αποστρατεία.

2. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος Αντιστράτηγος µετά τον Αρχηγό και άµεσος βοηθός του 

Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.

3. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον 

Προϊστάµενο του Επιτελείου, στους Προϊσταµένους των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελλην

Αστυνοµίας, στους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και στους Προϊσταµένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου 

Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης, ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από αυτές πο

µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, µπορεί να µεταβιβάζει 

στα πιο πάνω όργανα το δικαίωµα να υπογράφουν ’’µε εντολή του’’.

4. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι Γενικοί Επιθεωρητές, ο Προϊστάµενος του 

Επιτελείου, οι Προϊστάµενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι ∆ιευθυντές 

των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι Προϊστάµενοι των 

Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης µπο

να µεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε υφισταµένους 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

Το ένστολο προσωπικό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία «αντίστοιχη της στρατιωτικής» και ειδικούς κανόνες

πειθαρχίας και δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δηµόσιους

πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη νόµου.

Στην Ελληνική Αστυνοµία ανήκουν, ως ειδική κατηγορία προσωπικού, και οι δηµοτικοί 

που εντάσσονται σε αυτή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για 

πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος, την προστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και της

έννοµης τάξης και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. Το ένστολο προσωπικό θεωρείται ότι 

σε διατεταγµένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή του.

ς Ελληνικής Αστυνοµίας εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών 

και µηχανηµάτων και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισµό, εφόδια και 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 

το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα

εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάµεων µε τη συνδροµή ειδικών εκπαιδευτών των ενόπλων δυνάµεων.

Επίσης, δύναται να εκπαιδεύεται σε σχολές και κέντρα εκπαίδευσης αντίστοιχων Υπηρεσιών του

Άρθρο 36 

∆ιοίκηση 

1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και είναι υπεύθυνος έναντι

του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο

αι από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία 

δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί µέχρι ένα ακόµη έτος. Η ως άνω θητεία λήγει µε την έναρξη 

των τακτικών κρίσεων του έτους συµπλήρωσής της. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από

της θητείας του επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην 

άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του 

ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. µπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας 

που αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθµός του Στρατηγού εν αποστρατεία. 

2. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος Αντιστράτηγος µετά τον Αρχηγό και άµεσος βοηθός του 

Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος. 

3. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον 

Προϊστάµενο του Επιτελείου, στους Προϊσταµένους των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελλην

Αστυνοµίας, στους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και στους Προϊσταµένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου 

Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης, ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από αυτές πο

µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, µπορεί να µεταβιβάζει 

στα πιο πάνω όργανα το δικαίωµα να υπογράφουν ’’µε εντολή του’’. 

Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι Γενικοί Επιθεωρητές, ο Προϊστάµενος του 

οι Προϊστάµενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι ∆ιευθυντές 

των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι Προϊστάµενοι των 

Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης µπο

να µεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε υφισταµένους 
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ικής» και ειδικούς κανόνες 

πειθαρχίας και δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δηµόσιους 

πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη νόµου. 

κού, και οι δηµοτικοί 

που εντάσσονται σε αυτή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 

2. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για 

ροστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και της 

έννοµης τάξης και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. Το ένστολο προσωπικό θεωρείται ότι 

σε διατεταγµένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή του. 

ς Ελληνικής Αστυνοµίας εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών 

και µηχανηµάτων και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισµό, εφόδια και 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 

το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα 

εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάµεων µε τη συνδροµή ειδικών εκπαιδευτών των ενόπλων δυνάµεων. 

τίστοιχων Υπηρεσιών του 

1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και είναι υπεύθυνος έναντι 

του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο 

αι από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία 

δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί µέχρι ένα ακόµη έτος. Η ως άνω θητεία λήγει µε την έναρξη 

των τακτικών κρίσεων του έτους συµπλήρωσής της. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη 

της θητείας του επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην 

άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του 

γό της Ελληνικής Αστυνοµίας 

 

2. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος Αντιστράτηγος µετά τον Αρχηγό και άµεσος βοηθός του 

3. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον 

Προϊστάµενο του Επιτελείου, στους Προϊσταµένους των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, στους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και στους Προϊσταµένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου 

Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης, ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από αυτές που του 

µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, µπορεί να µεταβιβάζει 

Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι Γενικοί Επιθεωρητές, ο Προϊστάµενος του 

οι Προϊστάµενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι ∆ιευθυντές 

των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι Προϊστάµενοι των 

Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης µπορούν 

να µεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε υφισταµένους 
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τους το δικαίωµα υπογραφής ’’µε εντολή τους’’ για θέµατα αρµοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που 

τους µεταβίβασαν µε αποφάσεις τους οι προϊστάµενοί τους.

 

 

«Πειθαρχικό ∆ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

Στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος υπόκειται το Αστυνοµικό προσωπικό της

Ελληνικής Αστυνοµίας. 

1. Με τον όρο πειθαρχία νοείται: 

α) Η πιστή συµµόρφωση των αστυνοµικών προς το Σύνταγµα και τους νόµους.

β) Η πρόθυµη και χωρίς αντιρρήσεις υπακοή των κατωτέρων προς τους ανωτέρους ως και η άµεση

εκτέλεση των διαταγών τους, οι οποίες αφορούν στην εφαρµογή των νόµων και 

και 

των διαταγών της Υπηρεσίας. 

γ) Ο σεβασµός των κατά βαθµό κατωτέρων προς τους ανωτέρους εντός και εκτός Υπηρεσίας.

δ) Η αξιοπρεπής και κόσµια συµπεριφορά των κατά βαθµό ανωτέρων προς τους κατωτέρους.

ε) Η ευγενής συµπεριφορά των αστυνο

προστασία των δικαιωµάτων αυτών, που προβλέπονται από το Σύνταγµα και τους νόµους.

2. Η πειθαρχία, ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της συνοχής και τη διασφάλιση της 

οµαλής λειτουργίας και της αρµο

αποτελεί καθήκον του προσωπικού της.

3. Οι διαταγές πρέπει να είναι νόµιµες, σαφείς και να διατυπώνονται µε ευπρέπεια. Οι αναφορές 

πρέπει να είναι σύντοµες, σαφείς και να διατυπώνονται µε σεβασµό.

4. Ο ανώτερος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της διαταγής του ο δε κατώτερος υποχρεούται να 

εκτελεί µε ακρίβεια τη διαταγή που έλαβε και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της και για τις 

συνέπειες της µη εκτέλεσής της. Ο κατώτερος δικαιούται να τύχει ακρ

παράπονά του, αφού εκτελέσει τη διαταγή.

Ο κατώτερος αν λάβει διαταγή την οποία θεωρεί παράνοµη, οφείλει πριν την εκτελέσει ν’ αναφέρει 

εγγράφως την αντίθετη γνώµη του και να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η εκτέλεσή της 

όµως δεν καθιστά νόµιµη τη διαταγή αυτή. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης η αναφορά 

υποβάλλεται αµέσως προφορικά και στη συνέχεια εγγράφως.

5. Η µεταξύ οµοιοβάθµων αρχαιότητα στις υπηρεσιακές σχέσεις, εξοµοιούται µε διαφορά βαθµού.

6. Ο αστυνοµικός είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις του.

1. Ο αστυνοµικός δεν διώκεται δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα. Νέα πειθαρχική 

δίωξη για το ίδιο παράπτωµα είναι απαράδεκτη.

2. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωµα επιβά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

τους το δικαίωµα υπογραφής ’’µε εντολή τους’’ για θέµατα αρµοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που 

τους µεταβίβασαν µε αποφάσεις τους οι προϊστάµενοί τους. 

Π.∆. 120/2008 

(ΦΕΚ 182, τ. Α΄) 
Πειθαρχικό ∆ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού»

 

 

Άρθρο 1 

Έκταση εφαρµογής 

Στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος υπόκειται το Αστυνοµικό προσωπικό της

Άρθρο 2 

Γενικά περί πειθαρχίας 

 

α) Η πιστή συµµόρφωση των αστυνοµικών προς το Σύνταγµα και τους νόµους.

β) Η πρόθυµη και χωρίς αντιρρήσεις υπακοή των κατωτέρων προς τους ανωτέρους ως και η άµεση

εκτέλεση των διαταγών τους, οι οποίες αφορούν στην εφαρµογή των νόµων και 

γ) Ο σεβασµός των κατά βαθµό κατωτέρων προς τους ανωτέρους εντός και εκτός Υπηρεσίας.

δ) Η αξιοπρεπής και κόσµια συµπεριφορά των κατά βαθµό ανωτέρων προς τους κατωτέρους.

ε) Η ευγενής συµπεριφορά των αστυνοµικών προς τους πολίτες, καθώς και ο σεβασµός και η 

προστασία των δικαιωµάτων αυτών, που προβλέπονται από το Σύνταγµα και τους νόµους.

2. Η πειθαρχία, ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της συνοχής και τη διασφάλιση της 

οµαλής λειτουργίας και της αρµονικής συνεργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

αποτελεί καθήκον του προσωπικού της. 

3. Οι διαταγές πρέπει να είναι νόµιµες, σαφείς και να διατυπώνονται µε ευπρέπεια. Οι αναφορές 

πρέπει να είναι σύντοµες, σαφείς και να διατυπώνονται µε σεβασµό. 

4. Ο ανώτερος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της διαταγής του ο δε κατώτερος υποχρεούται να 

εκτελεί µε ακρίβεια τη διαταγή που έλαβε και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της και για τις 

συνέπειες της µη εκτέλεσής της. Ο κατώτερος δικαιούται να τύχει ακρόασης και να υποβάλει τα 

παράπονά του, αφού εκτελέσει τη διαταγή. 

Ο κατώτερος αν λάβει διαταγή την οποία θεωρεί παράνοµη, οφείλει πριν την εκτελέσει ν’ αναφέρει 

εγγράφως την αντίθετη γνώµη του και να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η εκτέλεσή της 

όµως δεν καθιστά νόµιµη τη διαταγή αυτή. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης η αναφορά 

υποβάλλεται αµέσως προφορικά και στη συνέχεια εγγράφως. 

5. Η µεταξύ οµοιοβάθµων αρχαιότητα στις υπηρεσιακές σχέσεις, εξοµοιούται µε διαφορά βαθµού.

προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις του.

Άρθρο 3 

Γενικές Αρχές 

1. Ο αστυνοµικός δεν διώκεται δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα. Νέα πειθαρχική 

για το ίδιο παράπτωµα είναι απαράδεκτη. 

2. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωµα επιβάλλεται µία µόνο πειθαρχική ποινή. 
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τους το δικαίωµα υπογραφής ’’µε εντολή τους’’ για θέµατα αρµοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που 

» 

Στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος υπόκειται το Αστυνοµικό προσωπικό της 

α) Η πιστή συµµόρφωση των αστυνοµικών προς το Σύνταγµα και τους νόµους. 

β) Η πρόθυµη και χωρίς αντιρρήσεις υπακοή των κατωτέρων προς τους ανωτέρους ως και η άµεση 

εκτέλεση των διαταγών τους, οι οποίες αφορούν στην εφαρµογή των νόµων και των κανονισµών ως 

γ) Ο σεβασµός των κατά βαθµό κατωτέρων προς τους ανωτέρους εντός και εκτός Υπηρεσίας. 

δ) Η αξιοπρεπής και κόσµια συµπεριφορά των κατά βαθµό ανωτέρων προς τους κατωτέρους. 

µικών προς τους πολίτες, καθώς και ο σεβασµός και η 

προστασία των δικαιωµάτων αυτών, που προβλέπονται από το Σύνταγµα και τους νόµους. 

2. Η πειθαρχία, ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της συνοχής και τη διασφάλιση της 

νικής συνεργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

3. Οι διαταγές πρέπει να είναι νόµιµες, σαφείς και να διατυπώνονται µε ευπρέπεια. Οι αναφορές 

4. Ο ανώτερος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της διαταγής του ο δε κατώτερος υποχρεούται να 

εκτελεί µε ακρίβεια τη διαταγή που έλαβε και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της και για τις 

όασης και να υποβάλει τα 

Ο κατώτερος αν λάβει διαταγή την οποία θεωρεί παράνοµη, οφείλει πριν την εκτελέσει ν’ αναφέρει 

εγγράφως την αντίθετη γνώµη του και να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η εκτέλεσή της 

όµως δεν καθιστά νόµιµη τη διαταγή αυτή. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης η αναφορά 

5. Η µεταξύ οµοιοβάθµων αρχαιότητα στις υπηρεσιακές σχέσεις, εξοµοιούται µε διαφορά βαθµού. 

προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις του. 

1. Ο αστυνοµικός δεν διώκεται δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα. Νέα πειθαρχική 
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3. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώµατος µέχρι το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας 

ίσχυσαν περισσότεροι νόµοι, εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµενέστερες για τον διωκόµενο 

διατάξεις. 

4. Η προαγωγή του αστυνοµικού δεν αίρει την πειθαρχική ευθύνη αυτού για παράπτωµα 

προγενέστερο της προαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ως προς το διαδικαστικό 

µέρος οι διατάξεις που ισχύουν για το βαθµό που φέρει.

5. Η χάρη, η αποκατάσταση ή η µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο άρση του ποινικώς κολασίµου της 

πράξης ή η άρση εν όλω ή εν µέρει των συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το 

πειθαρχικώς κολάσιµο της πράξης.

6. Για συρρέοντα πειθαρχικά παραπτώµατα, που τελ

χρόνο επιβάλλεται µία ποινή. Κατά την επιµέτρηση της ποινής αυτής λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός 

των πειθαρχικών παραπτωµάτων. Αν ένα ή περισσότερα από τα συρρέοντα παραπτώµατα περιέλθει 

σε γνώση της Υπηρεσίας µετά την επιβολή ποινής για µερικά απ’ αυτά, αίρεται η ποινή αυτή και 

επιβάλλεται νέα ποινή για όλα τα παραπτώµατα. Στην περίπτωση που τα παραπτώµατα αυτά είναι, 

κατά την κρίση του ασκούντος την πειθαρχική δίωξη, µικρής σηµασίας σε σχέση µε το παράπτωµα ή 

τα παραπτώµατα για τα οποία έχει επιβληθεί ποινή, δεν αίρεται αυτή ούτε επιβάλλεται άλλη ποινή 

και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδαφ. α΄ της παρ. 1 και του εδαφ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου. 

Έννοια πειθαρχικού παραπτώµατος

1. Πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού 

καθήκοντος µε πράξη (ενέργεια ή παράλειψη).

2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αστυνοµικό 

από τις διατάξεις του Συντάγµατος, των νόµων, των 

Υπηρεσίας καθώς και από τη συµπεριφορά, που πρέπει να τηρεί ο αστυνοµικός εντός και εκτός 

υπηρεσίας λόγω της ιδιότητάς του.

3. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα τιµωρούνται ακόµη και αν τελέσθηκαν εκτός του εδάφους της 

επικράτειας. 

1. Οι πειθαρχικές ποινές, που επιβάλλονται στους Αστυνοµικούς και καταχωρίζονται στα ατοµικά 

τους έγγραφα, είναι: 

α) Απόταξη. 

β) Αργία µε απόλυση διάρκειας δύο (2) έως έξι (6) µήνες.

γ) Αργία µε πρόσκαιρη παύση διάρκειας

δ) Πρόστιµο µέχρι τρεις µηνιαίους βασικούς µηνιαίους µισθούς του τιµωρουµένου.

ε) Επίπληξη. 

2. Η απόταξη και οι αργίες είναι ανώτερες το δε πρόστιµο και η επίπληξη κατώτερες πειθαρχικές 

ποινές. 

3. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία τελεί 

ο υπαίτιος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου.

4. Οι ανώτερες πειθαρχικές ποινές δεν επιβάλλονται στον ιερέα του Σώµατος και στους εφέδρους 

που ανακαλούνται στην ενέργεια. Σε περίπτωση διάπραξης απ’ αυτούς πειθαρχικού παραπτώµατος 

που επισύρει τις προαναφερόµενες ποινές, αυτοί απολύονται του Σώµατος οι δε έφεδροι 

διαγράφονται από τα στελέχη της εφεδρείας µε απόφαση του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, 

στο οποίο παραπέµπονται µε το ερώτηµα της παραµονής ή της απόλυσής τους.

αποφανθεί υπέρ της παραµονής τους, µπορεί να επιβάλλει σ΄ αυτούς κατώτερη πειθαρχική ποινή.
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3. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώµατος µέχρι το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας 

ίσχυσαν περισσότεροι νόµοι, εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµενέστερες για τον διωκόµενο 

µικού δεν αίρει την πειθαρχική ευθύνη αυτού για παράπτωµα 

προγενέστερο της προαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ως προς το διαδικαστικό 

µέρος οι διατάξεις που ισχύουν για το βαθµό που φέρει. 

5. Η χάρη, η αποκατάσταση ή η µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο άρση του ποινικώς κολασίµου της 

πράξης ή η άρση εν όλω ή εν µέρει των συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το 

πειθαρχικώς κολάσιµο της πράξης. 

6. Για συρρέοντα πειθαρχικά παραπτώµατα, που τελέσθηκαν από τον αστυνοµικό στον ίδιο τόπο και 

χρόνο επιβάλλεται µία ποινή. Κατά την επιµέτρηση της ποινής αυτής λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός 

των πειθαρχικών παραπτωµάτων. Αν ένα ή περισσότερα από τα συρρέοντα παραπτώµατα περιέλθει 

την επιβολή ποινής για µερικά απ’ αυτά, αίρεται η ποινή αυτή και 

επιβάλλεται νέα ποινή για όλα τα παραπτώµατα. Στην περίπτωση που τα παραπτώµατα αυτά είναι, 

κατά την κρίση του ασκούντος την πειθαρχική δίωξη, µικρής σηµασίας σε σχέση µε το παράπτωµα ή 

αραπτώµατα για τα οποία έχει επιβληθεί ποινή, δεν αίρεται αυτή ούτε επιβάλλεται άλλη ποινή 

και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδαφ. α΄ της παρ. 1 και του εδαφ. α΄ της παρ. 2 του 

Άρθρο 4 

Έννοια πειθαρχικού παραπτώµατος 

α αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού 

καθήκοντος µε πράξη (ενέργεια ή παράλειψη). 

2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αστυνοµικό 

από τις διατάξεις του Συντάγµατος, των νόµων, των κανονισµών του Σώµατος, των διαταγών της 

Υπηρεσίας καθώς και από τη συµπεριφορά, που πρέπει να τηρεί ο αστυνοµικός εντός και εκτός 

υπηρεσίας λόγω της ιδιότητάς του. 

3. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα τιµωρούνται ακόµη και αν τελέσθηκαν εκτός του εδάφους της 

Άρθρο 5 

Πειθαρχικές ποινές 

1. Οι πειθαρχικές ποινές, που επιβάλλονται στους Αστυνοµικούς και καταχωρίζονται στα ατοµικά 

β) Αργία µε απόλυση διάρκειας δύο (2) έως έξι (6) µήνες. 

γ) Αργία µε πρόσκαιρη παύση διάρκειας δεκαπέντε (15) ηµερών έως τεσσάρων (4) µηνών.

δ) Πρόστιµο µέχρι τρεις µηνιαίους βασικούς µηνιαίους µισθούς του τιµωρουµένου.

2. Η απόταξη και οι αργίες είναι ανώτερες το δε πρόστιµο και η επίπληξη κατώτερες πειθαρχικές 

ές ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία τελεί 

ο υπαίτιος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου. 

4. Οι ανώτερες πειθαρχικές ποινές δεν επιβάλλονται στον ιερέα του Σώµατος και στους εφέδρους 

ι στην ενέργεια. Σε περίπτωση διάπραξης απ’ αυτούς πειθαρχικού παραπτώµατος 

που επισύρει τις προαναφερόµενες ποινές, αυτοί απολύονται του Σώµατος οι δε έφεδροι 

διαγράφονται από τα στελέχη της εφεδρείας µε απόφαση του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, 

οίο παραπέµπονται µε το ερώτηµα της παραµονής ή της απόλυσής τους.

αποφανθεί υπέρ της παραµονής τους, µπορεί να επιβάλλει σ΄ αυτούς κατώτερη πειθαρχική ποινή.
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3. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώµατος µέχρι το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας 

ίσχυσαν περισσότεροι νόµοι, εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµενέστερες για τον διωκόµενο 

µικού δεν αίρει την πειθαρχική ευθύνη αυτού για παράπτωµα 

προγενέστερο της προαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ως προς το διαδικαστικό 

5. Η χάρη, η αποκατάσταση ή η µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο άρση του ποινικώς κολασίµου της 

πράξης ή η άρση εν όλω ή εν µέρει των συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το 

έσθηκαν από τον αστυνοµικό στον ίδιο τόπο και 

χρόνο επιβάλλεται µία ποινή. Κατά την επιµέτρηση της ποινής αυτής λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός 

των πειθαρχικών παραπτωµάτων. Αν ένα ή περισσότερα από τα συρρέοντα παραπτώµατα περιέλθει 

την επιβολή ποινής για µερικά απ’ αυτά, αίρεται η ποινή αυτή και 

επιβάλλεται νέα ποινή για όλα τα παραπτώµατα. Στην περίπτωση που τα παραπτώµατα αυτά είναι, 

κατά την κρίση του ασκούντος την πειθαρχική δίωξη, µικρής σηµασίας σε σχέση µε το παράπτωµα ή 

αραπτώµατα για τα οποία έχει επιβληθεί ποινή, δεν αίρεται αυτή ούτε επιβάλλεται άλλη ποινή 

και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδαφ. α΄ της παρ. 1 και του εδαφ. α΄ της παρ. 2 του 

α αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού 

2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αστυνοµικό 

κανονισµών του Σώµατος, των διαταγών της 

Υπηρεσίας καθώς και από τη συµπεριφορά, που πρέπει να τηρεί ο αστυνοµικός εντός και εκτός 

3. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα τιµωρούνται ακόµη και αν τελέσθηκαν εκτός του εδάφους της 

1. Οι πειθαρχικές ποινές, που επιβάλλονται στους Αστυνοµικούς και καταχωρίζονται στα ατοµικά 

δεκαπέντε (15) ηµερών έως τεσσάρων (4) µηνών. 

δ) Πρόστιµο µέχρι τρεις µηνιαίους βασικούς µηνιαίους µισθούς του τιµωρουµένου. 

2. Η απόταξη και οι αργίες είναι ανώτερες το δε πρόστιµο και η επίπληξη κατώτερες πειθαρχικές 

ές ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία τελεί 

4. Οι ανώτερες πειθαρχικές ποινές δεν επιβάλλονται στον ιερέα του Σώµατος και στους εφέδρους 

ι στην ενέργεια. Σε περίπτωση διάπραξης απ’ αυτούς πειθαρχικού παραπτώµατος 

που επισύρει τις προαναφερόµενες ποινές, αυτοί απολύονται του Σώµατος οι δε έφεδροι 

διαγράφονται από τα στελέχη της εφεδρείας µε απόφαση του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, 

οίο παραπέµπονται µε το ερώτηµα της παραµονής ή της απόλυσής τους. Αν το συµβούλιο 

αποφανθεί υπέρ της παραµονής τους, µπορεί να επιβάλλει σ΄ αυτούς κατώτερη πειθαρχική ποινή. 
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1. Η πειθαρχική ευθύνη αρχίζει µε την κατ

τρόπο έξοδό του από το Σώµα, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων.

2. Πράξεις που τελέσθηκαν από αστυνοµικό πριν από την κατάταξή του και αποτελούν πειθαρχικά

παραπτώµατα µε την έννοια των διατάξεω

διαπράχθηκαν: 

α) Κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του στο δηµόσιο και δεν εκδικάσθηκαν.

β) Πριν αποκτήσει την ιδιότητα του αστυνοµικού και προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. α΄,

β΄, γ΄, η΄ και ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και

γ) Κατά τη διάρκεια της επιλογής ή του διαγωνισµού µέχρι την κατάταξή του και σχετίζονται µε τη

συµµετοχή στο διαγωνισµό και τις προϋποθέσεις της κατάταξής του.

3. Η πειθαρχική διαδικασία που έχει αρχίσει για πειθαρχικά παραπτ

πειθαρχική ποινή, συνεχίζεται και µετά την έξοδο του αστυνοµικού από το Σώµα, µε εξαίρεση την

περίπτωση του θανάτου. Στις περιπτώσεις αυτές το πειθαρχικό συµβούλιο επιβάλλει, αν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις, µόνο τις ανώτερες 

συνεπάγεται τη διαγραφή του τιµωρηθέντος από τα στελέχη της εφεδρείας οι δε αργίες δεν 

εκτελούνται και η σχετική απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου καταχωρείται στα ατοµικά 

έγγραφα του τιµωρηθέντος. Αν όµως ο τιµωρηθείς επανέλθει στην ενέργεια, οι ποινές των αργιών 

εκτελούνται. 

4. Στην έννοια της πειθαρχικής διαδικασίας για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου

περιλαµβάνεται και η προκαταρκτική διοικητική εξέταση (Π.∆.Ε.).

Παραγραφή 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που τιµωρούνται µε ανώτερες πειθαρχικές ποινές παραγράφονται 

µετά πέντε (5) έτη τα δε άλλα µετά δύο (2) έτη από την τέλεσή τους

2. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται 

χρόνος που ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου, αν αυτός είναι µεγαλύτερος, άλλως ισχύει ο 

µεγαλύτερος χρόνος παραγραφής που προβλέπεται για το πειθαρχικό παράπτωµα.

3. Την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος αναστέλλουν:

α) Επί πειθαρχικών παραπτωµάτων, των οποίων η πραγµατική βάση αποτελεί ταυτόχρονα την

αντικειµενική υπόσταση ποινικού αδικήµατος, η ποινική διαδικασία µε τους ιδίους όρους και

προϋποθέσεις που αναστέλλει και την παραγραφή του ποινικού αδικήµατος.

β) Η πειθαρχική δίωξη µέχρι να εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθµό ο δε χρόνος αναστολής δεν

µπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη και

γ) Η έκδοση απόφασης σε πρώτο βαθµό που επιβάλλει πειθαρχική ποινή.

4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται µε την τέλεση άλλου πειθ

παραπτώµατος, που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στην παρεµπόδιση της πειθαρχικής

δίωξης γι’ αυτό. 

5. Η παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωµάτων, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6, 

αρχίζει από την κατάταξη του αστυνοµικού.
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Άρθρο 6 

∆ιάρκεια πειθαρχικής ευθύνης 

1. Η πειθαρχική ευθύνη αρχίζει µε την κατάταξη του αστυνοµικού και λήγει µε την καθ΄ οιονδήποτε

τρόπο έξοδό του από το Σώµα, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων.

2. Πράξεις που τελέσθηκαν από αστυνοµικό πριν από την κατάταξή του και αποτελούν πειθαρχικά

παραπτώµατα µε την έννοια των διατάξεων του παρόντος διώκονται πειθαρχικά, εφόσον 

α) Κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του στο δηµόσιο και δεν εκδικάσθηκαν.

β) Πριν αποκτήσει την ιδιότητα του αστυνοµικού και προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. α΄,

της παρ. 1 του άρθρου 10 και 

γ) Κατά τη διάρκεια της επιλογής ή του διαγωνισµού µέχρι την κατάταξή του και σχετίζονται µε τη

συµµετοχή στο διαγωνισµό και τις προϋποθέσεις της κατάταξής του. 

3. Η πειθαρχική διαδικασία που έχει αρχίσει για πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν ανώτερη

πειθαρχική ποινή, συνεχίζεται και µετά την έξοδο του αστυνοµικού από το Σώµα, µε εξαίρεση την

περίπτωση του θανάτου. Στις περιπτώσεις αυτές το πειθαρχικό συµβούλιο επιβάλλει, αν συντρέχουν 

προϋποθέσεις, µόνο τις ανώτερες πειθαρχικές ποινές και η µεν ποινή της απόταξης εκτελείται και

συνεπάγεται τη διαγραφή του τιµωρηθέντος από τα στελέχη της εφεδρείας οι δε αργίες δεν 

και η σχετική απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου καταχωρείται στα ατοµικά 

ντος. Αν όµως ο τιµωρηθείς επανέλθει στην ενέργεια, οι ποινές των αργιών 

4. Στην έννοια της πειθαρχικής διαδικασίας για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου

περιλαµβάνεται και η προκαταρκτική διοικητική εξέταση (Π.∆.Ε.). 

Άρθρο 7 

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που τιµωρούνται µε ανώτερες πειθαρχικές ποινές παραγράφονται 

πέντε (5) έτη τα δε άλλα µετά δύο (2) έτη από την τέλεσή τους 

2. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται 

που ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου, αν αυτός είναι µεγαλύτερος, άλλως ισχύει ο 

χρόνος παραγραφής που προβλέπεται για το πειθαρχικό παράπτωµα.

3. Την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος αναστέλλουν: 

ιθαρχικών παραπτωµάτων, των οποίων η πραγµατική βάση αποτελεί ταυτόχρονα την

αντικειµενική υπόσταση ποινικού αδικήµατος, η ποινική διαδικασία µε τους ιδίους όρους και

προϋποθέσεις που αναστέλλει και την παραγραφή του ποινικού αδικήµατος. 

ωξη µέχρι να εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθµό ο δε χρόνος αναστολής δεν

µπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη και  

γ) Η έκδοση απόφασης σε πρώτο βαθµό που επιβάλλει πειθαρχική ποινή. 

4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται µε την τέλεση άλλου πειθ

παραπτώµατος, που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στην παρεµπόδιση της πειθαρχικής

5. Η παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωµάτων, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6, 

αρχίζει από την κατάταξη του αστυνοµικού. 

Άρθρο 8 
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άταξη του αστυνοµικού και λήγει µε την καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο έξοδό του από το Σώµα, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. 

2. Πράξεις που τελέσθηκαν από αστυνοµικό πριν από την κατάταξή του και αποτελούν πειθαρχικά 

ν του παρόντος διώκονται πειθαρχικά, εφόσον 

α) Κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του στο δηµόσιο και δεν εκδικάσθηκαν. 

β) Πριν αποκτήσει την ιδιότητα του αστυνοµικού και προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. α΄, 

γ) Κατά τη διάρκεια της επιλογής ή του διαγωνισµού µέχρι την κατάταξή του και σχετίζονται µε τη 

ώµατα που επισύρουν ανώτερη 

πειθαρχική ποινή, συνεχίζεται και µετά την έξοδο του αστυνοµικού από το Σώµα, µε εξαίρεση την 

περίπτωση του θανάτου. Στις περιπτώσεις αυτές το πειθαρχικό συµβούλιο επιβάλλει, αν συντρέχουν 

πειθαρχικές ποινές και η µεν ποινή της απόταξης εκτελείται και 

συνεπάγεται τη διαγραφή του τιµωρηθέντος από τα στελέχη της εφεδρείας οι δε αργίες δεν 

και η σχετική απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου καταχωρείται στα ατοµικά 

ντος. Αν όµως ο τιµωρηθείς επανέλθει στην ενέργεια, οι ποινές των αργιών 

4. Στην έννοια της πειθαρχικής διαδικασίας για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που τιµωρούνται µε ανώτερες πειθαρχικές ποινές παραγράφονται 

2. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν παρέλθει ο 

που ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου, αν αυτός είναι µεγαλύτερος, άλλως ισχύει ο 

χρόνος παραγραφής που προβλέπεται για το πειθαρχικό παράπτωµα. 

ιθαρχικών παραπτωµάτων, των οποίων η πραγµατική βάση αποτελεί ταυτόχρονα την 

αντικειµενική υπόσταση ποινικού αδικήµατος, η ποινική διαδικασία µε τους ιδίους όρους και 

ωξη µέχρι να εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθµό ο δε χρόνος αναστολής δεν 

4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται µε την τέλεση άλλου πειθαρχικού 

παραπτώµατος, που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στην παρεµπόδιση της πειθαρχικής 

5. Η παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωµάτων, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6, 
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1. Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας εφαρµόζονται ανάλογα και 

στο πειθαρχικό δίκαιο, αν συνάδουν µε τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας και δεν 

αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

2. Εφαρµόζονται οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν ιδίως:

α) Τους λόγους που αποκλείουν το άδικο της πράξης και την ικανότητα προς καταλογισµό.

β) Το δικαίωµα σιγής του εγκαλουµένου.

γ) Το τεκµήριο αθωότητας του εγκαλουµένου και τη

δ) Το δικαίωµα παράστασης του εγκαλουµένου µε συνήγορο σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής

διαδικασίας. 

Κατά την επιµέτρηση του ύψους των πειθαρχικών ποινών λαµβάνονται υπόψη:

1. Η βαρύτητα του παραπτώµατος, για την οποία συνεκτιµώνται ιδίως η φύση, το είδος και το

αντικείµενο του παραπτώµατος, η βλάβη που προξένησε ή ο κίνδυνος που προκάλεσε, η επίδραση 

που είχε στην εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας και στο κύρος του Σώµατος καθώς και ο βαθ

του δόλου ή της αµέλειας του υπαιτίου.

2. Η προσωπικότητα του υπαιτίου, για την οποία συνεκτιµώνται ιδίως ο βαθµός, η πείρα, ο χρόνος

υπηρεσίας, ο χαρακτήρας, η προηγούµενη διαγωγή, η τυχόν διάπραξη του αυτού ή άλλου 

πειθαρχικού παραπτώµατος, η ψυχική 

παραπτώµατος, η αφορµή που του δόθηκε, ο σκοπός που επεδίωκε, η έµπρακτη µετάνοια που 

επέδειξε και η προθυµία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του.

3. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε τ

τρόπος διάπραξής του και γενικά οι συνθήκες τέλεσής του.

 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή Απόταξης

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, που επισύρουν την ποινή απόταξης, είναι τα κατωτέρω 

περιοριστικώς αναφερόµενα: 

α) Πράξεις που υποδηλώνουν έλλειψη πίστης, σεβασµού και αφοσίωσης στο Σύνταγµα και στο

∆ηµοκρατικό Πολίτευµα της Χώρας.

β) Πράξεις που υπονοµεύουν άµεσα ή έµµεσα την έννοµη τάξη.

γ) Πράξεις που συνιστούν βασανιστήρια και άλλες προσβολές της αν

την έννοια του άρθρου 137 Α του Π.Κ.

δ) Η συµµετοχή σε κάθε µορφής απεργία.

ε) Η απείθεια ή η άρνηση εκτέλεσης διαταγής ανωτέρου, που αναφέρεται σε υπηρεσιακό καθήκον.

στ) Παραβίαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας, που σχετίζεται µε ε

απορρήτων και άκρως απορρήτων εγγράφων της Υπηρεσίας.

ζ) Η κατά τρόπον αναξιοπρεπή χρησιµοποίηση της αστυνοµικής ιδιότητας για την προς όφελος του

ιδίου ή τρίτων σύναψη χρεών, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν εγκαίρως.

η) Η τέλεση ή η απόπειρα τέλεσης εγκληµάτων σε βαθµό κακουργήµατος και η τέλεση ή απόπειρα

τέλεσης των εγκληµάτων, Αντίστασης (Άρθρο 167 Π.Κ.), ελευθέρωσης φυλακισµένου από πρόθεση

(Άρθρο 172 παρ. 1 Π.Κ.), εγκληµατικής οργάνωσης (Άρθρο 187 Π.Κ.), παραχάραξης (Άρθρο 207 

Π.Κ.), πλαστογραφίας (Άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (Άρθρο 217 Π.Κ.), 

πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήµων (Άρθρο 218 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης 

(Άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγής εγγράφου (Άρθρο 222 Π.Κ.), ψευδορκίας (Άρθρο 224 Π.Κ.), 

ψευδούς ανώµοτης κατάθεσης 

υπόθαλψης εγκληµατία (Άρθρο 231 Π.Κ.),

Π.Κ.), κατάχρησης εξουσίας (Άρθρο 239 Π.Κ.),
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1. Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας εφαρµόζονται ανάλογα και 

πειθαρχικό δίκαιο, αν συνάδουν µε τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας και δεν 

διατάξεις του παρόντος. 

2. Εφαρµόζονται οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν ιδίως: 

α) Τους λόγους που αποκλείουν το άδικο της πράξης και την ικανότητα προς καταλογισµό.

β) Το δικαίωµα σιγής του εγκαλουµένου. 

γ) Το τεκµήριο αθωότητας του εγκαλουµένου και τη λειτουργία των αµφιβολιών υπέρ αυτού.

δ) Το δικαίωµα παράστασης του εγκαλουµένου µε συνήγορο σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής

΄Άρθρο 9 

Επιµέτρηση της ποινής 

Κατά την επιµέτρηση του ύψους των πειθαρχικών ποινών λαµβάνονται υπόψη:

του παραπτώµατος, για την οποία συνεκτιµώνται ιδίως η φύση, το είδος και το

του παραπτώµατος, η βλάβη που προξένησε ή ο κίνδυνος που προκάλεσε, η επίδραση 

εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας και στο κύρος του Σώµατος καθώς και ο βαθ

αµέλειας του υπαιτίου. 

2. Η προσωπικότητα του υπαιτίου, για την οποία συνεκτιµώνται ιδίως ο βαθµός, η πείρα, ο χρόνος

υπηρεσίας, ο χαρακτήρας, η προηγούµενη διαγωγή, η τυχόν διάπραξη του αυτού ή άλλου 

παραπτώµατος, η ψυχική του κατάσταση, τα αίτια που οδήγησαν στην τέλεση του 

αφορµή που του δόθηκε, ο σκοπός που επεδίωκε, η έµπρακτη µετάνοια που 

να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του. 

3. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε το παράπτωµα και ιδίως ο χρόνος, ο τόπος, τα µέσα, ο 

διάπραξής του και γενικά οι συνθήκες τέλεσής του. 

Άρθρο 10 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή Απόταξης 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, που επισύρουν την ποινή απόταξης, είναι τα κατωτέρω 

α) Πράξεις που υποδηλώνουν έλλειψη πίστης, σεβασµού και αφοσίωσης στο Σύνταγµα και στο

∆ηµοκρατικό Πολίτευµα της Χώρας. 

β) Πράξεις που υπονοµεύουν άµεσα ή έµµεσα την έννοµη τάξη. 

γ) Πράξεις που συνιστούν βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά 

έννοια του άρθρου 137 Α του Π.Κ. 

δ) Η συµµετοχή σε κάθε µορφής απεργία. 

ε) Η απείθεια ή η άρνηση εκτέλεσης διαταγής ανωτέρου, που αναφέρεται σε υπηρεσιακό καθήκον.

στ) Παραβίαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας, που σχετίζεται µε εθνικά θέµατα ή τη διαρροή 

και άκρως απορρήτων εγγράφων της Υπηρεσίας. 

ζ) Η κατά τρόπον αναξιοπρεπή χρησιµοποίηση της αστυνοµικής ιδιότητας για την προς όφελος του

ή τρίτων σύναψη χρεών, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν εγκαίρως. 

απόπειρα τέλεσης εγκληµάτων σε βαθµό κακουργήµατος και η τέλεση ή απόπειρα

τέλεσης των εγκληµάτων, Αντίστασης (Άρθρο 167 Π.Κ.), ελευθέρωσης φυλακισµένου από πρόθεση

(Άρθρο 172 παρ. 1 Π.Κ.), εγκληµατικής οργάνωσης (Άρθρο 187 Π.Κ.), παραχάραξης (Άρθρο 207 

πλαστογραφίας (Άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (Άρθρο 217 Π.Κ.), 

και κατάχρησης ενσήµων (Άρθρο 218 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης 

υπεξαγωγής εγγράφου (Άρθρο 222 Π.Κ.), ψευδορκίας (Άρθρο 224 Π.Κ.), 

 (Άρθρο 225 Π.Κ.), ψευδούς καταµήνυσης (Άρθρο 229 Π.Κ.), 

υπόθαλψης εγκληµατία (Άρθρο 231 Π.Κ.), παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας (Άρθρα 235

Π.Κ.), κατάχρησης εξουσίας (Άρθρο 239 Π.Κ.), ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης (Άρθρο 242
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1. Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας εφαρµόζονται ανάλογα και 

πειθαρχικό δίκαιο, αν συνάδουν µε τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας και δεν 

α) Τους λόγους που αποκλείουν το άδικο της πράξης και την ικανότητα προς καταλογισµό. 

λειτουργία των αµφιβολιών υπέρ αυτού. 

δ) Το δικαίωµα παράστασης του εγκαλουµένου µε συνήγορο σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής 

Κατά την επιµέτρηση του ύψους των πειθαρχικών ποινών λαµβάνονται υπόψη: 

του παραπτώµατος, για την οποία συνεκτιµώνται ιδίως η φύση, το είδος και το 

του παραπτώµατος, η βλάβη που προξένησε ή ο κίνδυνος που προκάλεσε, η επίδραση 

εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας και στο κύρος του Σώµατος καθώς και ο βαθµός 

2. Η προσωπικότητα του υπαιτίου, για την οποία συνεκτιµώνται ιδίως ο βαθµός, η πείρα, ο χρόνος 

υπηρεσίας, ο χαρακτήρας, η προηγούµενη διαγωγή, η τυχόν διάπραξη του αυτού ή άλλου 

του κατάσταση, τα αίτια που οδήγησαν στην τέλεση του 

αφορµή που του δόθηκε, ο σκοπός που επεδίωκε, η έµπρακτη µετάνοια που 

ο παράπτωµα και ιδίως ο χρόνος, ο τόπος, τα µέσα, ο 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, που επισύρουν την ποινή απόταξης, είναι τα κατωτέρω 

α) Πράξεις που υποδηλώνουν έλλειψη πίστης, σεβασµού και αφοσίωσης στο Σύνταγµα και στο 

θρώπινης αξιοπρέπειας κατά 

ε) Η απείθεια ή η άρνηση εκτέλεσης διαταγής ανωτέρου, που αναφέρεται σε υπηρεσιακό καθήκον. 

θνικά θέµατα ή τη διαρροή 

ζ) Η κατά τρόπον αναξιοπρεπή χρησιµοποίηση της αστυνοµικής ιδιότητας για την προς όφελος του 

απόπειρα τέλεσης εγκληµάτων σε βαθµό κακουργήµατος και η τέλεση ή απόπειρα 

τέλεσης των εγκληµάτων, Αντίστασης (Άρθρο 167 Π.Κ.), ελευθέρωσης φυλακισµένου από πρόθεση 

(Άρθρο 172 παρ. 1 Π.Κ.), εγκληµατικής οργάνωσης (Άρθρο 187 Π.Κ.), παραχάραξης (Άρθρο 207 

πλαστογραφίας (Άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (Άρθρο 217 Π.Κ.), 

και κατάχρησης ενσήµων (Άρθρο 218 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης 

υπεξαγωγής εγγράφου (Άρθρο 222 Π.Κ.), ψευδορκίας (Άρθρο 224 Π.Κ.), 

(Άρθρο 225 Π.Κ.), ψευδούς καταµήνυσης (Άρθρο 229 Π.Κ.), 

παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας (Άρθρα 235−236 

ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης (Άρθρο 242 
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Π.Κ.), καταπίεσης (Άρθρο 244 Π.Κ.), απιστίας περί την

εµπιστευµένων πραγµάτων (άρθρο 257 Π.Κ.), παράβασης

παρότρυνσης υφισταµένων και ανοχής (Άρθρο 261 Π.Κ.), εµπρησµού

Π.Κ.), έκθεσης (Άρθρο 306 Π.Κ.), παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής

εµπορίας δούλων (Άρθρο 323 Π.Κ.), εµπορίας ανθρώπων (Άρθρο 323 Α΄ Π.Κ.),

κατακράτησης (Άρθρο 325 Π.Κ.), κατακράτησης παρά το Σύνταγµα (Άρθρο 326 Π.Κ.),

βίας (Άρθρο 330 Π. Κ.), εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκληµάτων

εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.), συκοφαντικής

363 Π.Κ.), παραβίασης απορρήτου των τηλεφωνηµάτων και της προφ

Α΄ Π.Κ.), κλοπής (άρθρο 372 Π.Κ.), υπεξαίρεσης κοινής και στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.),

εκβίασης (Άρθρο 385 Π. Κ.), απάτης (Άρθρο 386 Π.Κ.), απάτης σχετικής µε τις ασφάλειες (Άρθρο 

388 Π.Κ.), αποδοχής και διάθεσης προϊόν

404 Π. Κ), παραβάσεις της νοµοθεσίας περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, αλλοδαπών, αρχαιοτήτων και 

λαθρεµπορίας, ως και παραβάσεις της νοµοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών εφόσον οι τελευταίες 

τιµωρούνται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους.

θ) Η από πρόθεση τέλεση κάθε εγκλήµατος που στρέφεται κατ’ ανωτέρου και σχετίζεται µε την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. 

ι) Η αυθαίρετη απουσία επί πέντε (5) συνεχείς ηµέρες ή δέκα (10) ηµέρες συνολικά σ’ ένα έτος.

ια) Η χρήση ναρκωτικών ουσιών ή η ροπή στη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών.

ιβ) Η χαρακτηριστικά αναξιοπρεπής ή ανάξια για αστυνοµικό συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας

ή συµπεριφορά που µαρτυρεί διαφθορά χαρακτήρα.

ιγ) Η βαρειά παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος από πρόθεση,

ιδ) Η δηµόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκηση κριτικής των πράξεων της ιεραρχίας µε 

προσβλητικές ή υποτιµητικές εκφράσεις και

ιε) Η παροχή υπηρεσιών, συλλογής πληροφοριών για λογαριασµό τρίτων, φρούρησης ή φύ

προστασίας προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόλησή του στα

καταστήµατα του άρθρου 1 του Π.∆.180/1979 (Φ.Ε.Κ.46 τ. Α΄).

2. Η ποινή της απόταξης επιβάλλεται και στην περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος που

επισύρει ποινή αργίας µε απόλυση, εφ’ όσον κατά την τελευταία πενταετία ο υπαίτιος έχει 

τελεσίδικα τιµωρηθεί είτε µε την ποινή αυτή είτε µε δύο (2) ποινές αργίας µε πρόσκαιρη παύση.

3. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης των εγκληµάτων αν

(Άρθρο 167 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς 

βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγής εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), ψευδορκίας (Άρθρο 224 

Π.Κ.), ψευδούς ανώµοτης κατάθεσης (άρθρο 225 Π.Κ.), ψευδούς καταµήνυσης (άρθ

ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης

(άρθρο 257 Π.Κ. ), παράβασης καθήκοντος

ζωής (άρθρο 307 Π.Κ.), παράνοµης κατακράτησης

Σύνταγµα (Άρθρο 326 Π.Κ.), παράνοµης βίας (άρθρο 330

(άρθρο 363 Π.Κ.), που προβλέπονται από το εδάφ. η΄ της παρ. 1,

εκτιµώντας τη βαρύτητα του παραπτώµατος, την προσωπι

υπό τις οποίες τελέσθηκαν, µπορεί να επιβάλλει αντί της ποινής της απόταξης

απόλυση. 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε απόλυση

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, που επισύρουν την ποινή αρ

περιοριστικώς αναφερόµενα: 

α) Η παραβίαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας, που µπορεί να επιφέρει βλάβη της Υπηρεσίας ή τρίτων 

ή να δυσχεράνει το έργο αυτής. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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Π.Κ.), καταπίεσης (Άρθρο 244 Π.Κ.), απιστίας περί την υπηρεσία (Άρθρο 256 Π.Κ), εκµετάλλευσης 

εµπιστευµένων πραγµάτων (άρθρο 257 Π.Κ.), παράβασης καθήκοντος (Άρθρο 259 Π.Κ.), 

παρότρυνσης υφισταµένων και ανοχής (Άρθρο 261 Π.Κ.), εµπρησµού από πρόθεση (Άρθρ

Π.Κ.), έκθεσης (Άρθρο 306 Π.Κ.), παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής

εµπορίας δούλων (Άρθρο 323 Π.Κ.), εµπορίας ανθρώπων (Άρθρο 323 Α΄ Π.Κ.),

κατακράτησης (Άρθρο 325 Π.Κ.), κατακράτησης παρά το Σύνταγµα (Άρθρο 326 Π.Κ.),

βίας (Άρθρο 330 Π. Κ.), εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκληµάτων

εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.), συκοφαντικής

363 Π.Κ.), παραβίασης απορρήτου των τηλεφωνηµάτων και της προφορικής συνοµιλίας (Άρθρο

Α΄ Π.Κ.), κλοπής (άρθρο 372 Π.Κ.), υπεξαίρεσης κοινής και στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.),

εκβίασης (Άρθρο 385 Π. Κ.), απάτης (Άρθρο 386 Π.Κ.), απάτης σχετικής µε τις ασφάλειες (Άρθρο 

Π.Κ.), αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος (Άρθρο 394 Π. Κ), τοκογλυφίας (Άρθρο 

παραβάσεις της νοµοθεσίας περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, αλλοδαπών, αρχαιοτήτων και 

ως και παραβάσεις της νοµοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών εφόσον οι τελευταίες 

νή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

θ) Η από πρόθεση τέλεση κάθε εγκλήµατος που στρέφεται κατ’ ανωτέρου και σχετίζεται µε την 

ι) Η αυθαίρετη απουσία επί πέντε (5) συνεχείς ηµέρες ή δέκα (10) ηµέρες συνολικά σ’ ένα έτος.

χρήση ναρκωτικών ουσιών ή η ροπή στη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών.

ιβ) Η χαρακτηριστικά αναξιοπρεπής ή ανάξια για αστυνοµικό συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας

συµπεριφορά που µαρτυρεί διαφθορά χαρακτήρα. 

παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος από πρόθεση, 

ιδ) Η δηµόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκηση κριτικής των πράξεων της ιεραρχίας µε 

υποτιµητικές εκφράσεις και  

ιε) Η παροχή υπηρεσιών, συλλογής πληροφοριών για λογαριασµό τρίτων, φρούρησης ή φύ

προστασίας προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόλησή του στα

καταστήµατα του άρθρου 1 του Π.∆.180/1979 (Φ.Ε.Κ.46 τ. Α΄). 

2. Η ποινή της απόταξης επιβάλλεται και στην περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος που

ποινή αργίας µε απόλυση, εφ’ όσον κατά την τελευταία πενταετία ο υπαίτιος έχει 

τιµωρηθεί είτε µε την ποινή αυτή είτε µε δύο (2) ποινές αργίας µε πρόσκαιρη παύση.

3. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης των εγκληµάτων αν

167 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς 

220 Π.Κ.), υπεξαγωγής εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), ψευδορκίας (Άρθρο 224 

κατάθεσης (άρθρο 225 Π.Κ.), ψευδούς καταµήνυσης (άρθ

ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης (άρθρο 242 Π.Κ.), εκµετάλλευσης εµπιστευµένων πραγµάτων 

(άρθρο 257 Π.Κ. ), παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο 

ζωής (άρθρο 307 Π.Κ.), παράνοµης κατακράτησης (άρθρο 325 Π.Κ.), κ

Σύνταγµα (Άρθρο 326 Π.Κ.), παράνοµης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), και συκοφαντικής δυσφήµησης 

(άρθρο 363 Π.Κ.), που προβλέπονται από το εδάφ. η΄ της παρ. 1, το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, 

εκτιµώντας τη βαρύτητα του παραπτώµατος, την προσωπικότητα του υπαιτίου και τις περιστάσεις 

υπό τις οποίες τελέσθηκαν, µπορεί να επιβάλλει αντί της ποινής της απόταξης

Άρθρο 11 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε απόλυση

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, που επισύρουν την ποινή αργίας µε απόλυση, είναι τα κατωτέρω

α) Η παραβίαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας, που µπορεί να επιφέρει βλάβη της Υπηρεσίας ή τρίτων 
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υπηρεσία (Άρθρο 256 Π.Κ), εκµετάλλευσης 

καθήκοντος (Άρθρο 259 Π.Κ.), 

από πρόθεση (Άρθρο 264 

Π.Κ.), έκθεσης (Άρθρο 306 Π.Κ.), παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (Άρθρο 307 Π.Κ.), 

εµπορίας δούλων (Άρθρο 323 Π.Κ.), εµπορίας ανθρώπων (Άρθρο 323 Α΄ Π.Κ.), παράνοµης 

κατακράτησης (Άρθρο 325 Π.Κ.), κατακράτησης παρά το Σύνταγµα (Άρθρο 326 Π.Κ.), παράνοµης 

βίας (Άρθρο 330 Π. Κ.), εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκληµάτων οικονοµικής 

εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.), συκοφαντικής δυσφήµησης (Άρθρο 

ορικής συνοµιλίας (Άρθρο 370 

Α΄ Π.Κ.), κλοπής (άρθρο 372 Π.Κ.), υπεξαίρεσης κοινής και στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.), 

εκβίασης (Άρθρο 385 Π. Κ.), απάτης (Άρθρο 386 Π.Κ.), απάτης σχετικής µε τις ασφάλειες (Άρθρο 

των εγκλήµατος (Άρθρο 394 Π. Κ), τοκογλυφίας (Άρθρο 

παραβάσεις της νοµοθεσίας περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, αλλοδαπών, αρχαιοτήτων και 

ως και παραβάσεις της νοµοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών εφόσον οι τελευταίες 

θ) Η από πρόθεση τέλεση κάθε εγκλήµατος που στρέφεται κατ’ ανωτέρου και σχετίζεται µε την 

ι) Η αυθαίρετη απουσία επί πέντε (5) συνεχείς ηµέρες ή δέκα (10) ηµέρες συνολικά σ’ ένα έτος. 

χρήση ναρκωτικών ουσιών ή η ροπή στη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών. 

ιβ) Η χαρακτηριστικά αναξιοπρεπής ή ανάξια για αστυνοµικό συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας 

ιδ) Η δηµόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκηση κριτικής των πράξεων της ιεραρχίας µε 

ιε) Η παροχή υπηρεσιών, συλλογής πληροφοριών για λογαριασµό τρίτων, φρούρησης ή φύλαξης ή 

προστασίας προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόλησή του στα 

2. Η ποινή της απόταξης επιβάλλεται και στην περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος που 

ποινή αργίας µε απόλυση, εφ’ όσον κατά την τελευταία πενταετία ο υπαίτιος έχει 

τιµωρηθεί είτε µε την ποινή αυτή είτε µε δύο (2) ποινές αργίας µε πρόσκαιρη παύση. 

3. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης των εγκληµάτων αντίστασης 

167 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς 

220 Π.Κ.), υπεξαγωγής εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), ψευδορκίας (Άρθρο 224 

κατάθεσης (άρθρο 225 Π.Κ.), ψευδούς καταµήνυσης (άρθρο 229 Π.Κ.), 

(άρθρο 242 Π.Κ.), εκµετάλλευσης εµπιστευµένων πραγµάτων 

(άρθρο 259 Π.Κ.), παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο 

(άρθρο 325 Π.Κ.), κατακράτησης παρά το 

Π.Κ.), και συκοφαντικής δυσφήµησης 

το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, 

υπαιτίου και τις περιστάσεις 

υπό τις οποίες τελέσθηκαν, µπορεί να επιβάλλει αντί της ποινής της απόταξης ποινή αργίας µε 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε απόλυση 

γίας µε απόλυση, είναι τα κατωτέρω 

α) Η παραβίαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας, που µπορεί να επιφέρει βλάβη της Υπηρεσίας ή τρίτων 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

β) Οι οποιασδήποτε µορφής δηµόσιες εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών 

προσώπων. 

γ) Η δηµόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκηση κριτικής των πράξεων της Ιεραρχίας µε τη χρήση

ψευδών ή αβασίµων επιχειρηµάτων.

δ) Η µέθη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

ε) Η συµµετοχή σε παράνοµα παίγνια, που διενεργούνται ιδίως σε δηµόσια κέντρα ή 

δηµόσιους χώρους και η παραµονή σ’ αυτούς τους χώρους όταν διενεργούνται παράνοµα παίγνια, 

χωρίς να ενεργεί για την εφαρµογή του νόµου κατά των παραβατών.

στ) Η από βαρειά αµέλεια ελευθέρωση φυλακισµένου.

ζ) Η από πρόθεση τέλεση ή απόπειρα τέλεσης πληµµελήµατος, κατά του οποίου απειλείται

στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3) µηνών, εφόσον η πράξη αυτή δεν εµπίπτει 

στις περιπτώσεις του προηγούµενου άρθρου.

η) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων από µία (1) έως τέσσερις (4) συνεχείς

ηµέρες ή µέχρι εννέα (9) συνολικά ηµέρες σε ένα έτος.

θ) Η από βαρειά αµέλεια απώλεια οπλισµού και άλλων δηµοσίων ειδών ή εγγράφων.

ι) Κάθε πράξη που αντιβαίνει στο υπηρεσιακό καθήκον ή συνιστά σοβαρή παραµέληση αυτού ή

ασυµβίβαστη προς την ιδιότητα του αστυνοµικού διαγωγή, εφόσον δεν τιµωρείται βαρύτερα από 

άλλη διάταξη. 

ια) Η βάναυση συµπεριφορά προς οµοιόβαθµους, υφισταµένους ή πολίτες, εφόσον δεν εµπίπτει στην

περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10.

ιβ) Η από πρόθεση µη έγκαιρη διεκπεραίωση υπηρεσιακών εγγράφων, εφόσον οδήγησε στην

πρόκληση σοβαρής υπηρεσιακής ανωµαλίας ή στην παραγραφή ποινικών αδικηµάτων ή πειθαρχικών

παραπτωµάτων. 

ιγ) Η παρότρυνση σε απείθεια κατά των νόµων, των κανονισµών ή των διαταγών της Υπηρεσίας.

ιδ) Η παράλειψη αναφοράς πληροφορίας, που αφορά στην τέλεση εγκλήµατος ή στο δράστη αυτού

εφόσον δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

ιε) Η συγκάλυψη σοβαρών πειθαρχικών παραπτωµάτων 

ιστ) Η χωρίς την καταβολή αντιτίµου αποδοχή υπηρεσιών ή τροφίµων και ποτών προς άµεση

κατανάλωση, εφόσον δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

2. Η ποινή της Αργίας µε απόλυση επιβάλλεται και στην περίπτωση τέλεσης πε

παραπτώµατος που επισύρει ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση, αν µέσα σε δύο (2) χρόνια ο 

υπαίτιος έχει τελεσίδικα τιµωρηθεί µε την ποινή αυτή.

 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση

 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που 

περιοριστικώς αναφερόµενα: 

α) Η απώλεια υπηρεσιακών εγγράφων ή η από αµέλεια µη έγκαιρη διεκπεραίωση αυτών, εφόσον 

οδήγησε στην πρόκληση σοβαρής υπηρεσιακής ανωµαλίας ή στη παραγραφή ποινικών αδικ

ή πειθαρχικών παραπτωµάτων. 

β) Η από ελαφρά αµέλεια ελευθέρωση φυλακισµένου.

γ) Η εκτέλεση κατά το χρόνο αναρρωτικής άδειας οποιασδήποτε εργασίας ή δραστηριότητας, που 

δεν συνάδει µε την κατάσταση της υγείας του ή µε τη σχετική γνωµάτευση του υπηρεσ

ή µπορεί να επιβραδύνει την ανάρρωσή του ή να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του και

δ) Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των 

διατάξεων του εδαφ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και του εδαφ. α
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β) Οι οποιασδήποτε µορφής δηµόσιες εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών κοµµάτων ή πολιτικών

γ) Η δηµόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκηση κριτικής των πράξεων της Ιεραρχίας µε τη χρήση

ή αβασίµων επιχειρηµάτων. 

δ) Η µέθη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

ε) Η συµµετοχή σε παράνοµα παίγνια, που διενεργούνται ιδίως σε δηµόσια κέντρα ή 

χώρους και η παραµονή σ’ αυτούς τους χώρους όταν διενεργούνται παράνοµα παίγνια, 

για την εφαρµογή του νόµου κατά των παραβατών. 

ιά αµέλεια ελευθέρωση φυλακισµένου. 

ζ) Η από πρόθεση τέλεση ή απόπειρα τέλεσης πληµµελήµατος, κατά του οποίου απειλείται

ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3) µηνών, εφόσον η πράξη αυτή δεν εµπίπτει 

προηγούµενου άρθρου. 

η) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων από µία (1) έως τέσσερις (4) συνεχείς

ηµέρες ή µέχρι εννέα (9) συνολικά ηµέρες σε ένα έτος. 

θ) Η από βαρειά αµέλεια απώλεια οπλισµού και άλλων δηµοσίων ειδών ή εγγράφων.

στο υπηρεσιακό καθήκον ή συνιστά σοβαρή παραµέληση αυτού ή

ασυµβίβαστη προς την ιδιότητα του αστυνοµικού διαγωγή, εφόσον δεν τιµωρείται βαρύτερα από 

ια) Η βάναυση συµπεριφορά προς οµοιόβαθµους, υφισταµένους ή πολίτες, εφόσον δεν εµπίπτει στην

περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10. 

ιβ) Η από πρόθεση µη έγκαιρη διεκπεραίωση υπηρεσιακών εγγράφων, εφόσον οδήγησε στην

σοβαρής υπηρεσιακής ανωµαλίας ή στην παραγραφή ποινικών αδικηµάτων ή πειθαρχικών

κατά των νόµων, των κανονισµών ή των διαταγών της Υπηρεσίας.

ιδ) Η παράλειψη αναφοράς πληροφορίας, που αφορά στην τέλεση εγκλήµατος ή στο δράστη αυτού

εφόσον δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 

ιε) Η συγκάλυψη σοβαρών πειθαρχικών παραπτωµάτων κατωτέρων ή νεοτέρων στο βαθµό και

ιστ) Η χωρίς την καταβολή αντιτίµου αποδοχή υπηρεσιών ή τροφίµων και ποτών προς άµεση

κατανάλωση, εφόσον δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 

2. Η ποινή της Αργίας µε απόλυση επιβάλλεται και στην περίπτωση τέλεσης πε

που επισύρει ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση, αν µέσα σε δύο (2) χρόνια ο 

τιµωρηθεί µε την ποινή αυτή. 

Άρθρο 12 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση είναι τα κατωτέρω

α) Η απώλεια υπηρεσιακών εγγράφων ή η από αµέλεια µη έγκαιρη διεκπεραίωση αυτών, εφόσον 

στην πρόκληση σοβαρής υπηρεσιακής ανωµαλίας ή στη παραγραφή ποινικών αδικ

β) Η από ελαφρά αµέλεια ελευθέρωση φυλακισµένου. 

γ) Η εκτέλεση κατά το χρόνο αναρρωτικής άδειας οποιασδήποτε εργασίας ή δραστηριότητας, που 

συνάδει µε την κατάσταση της υγείας του ή µε τη σχετική γνωµάτευση του υπηρεσ

να επιβραδύνει την ανάρρωσή του ή να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του και

δ) Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των 

του εδαφ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11.
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κοµµάτων ή πολιτικών 

γ) Η δηµόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκηση κριτικής των πράξεων της Ιεραρχίας µε τη χρήση 

ε) Η συµµετοχή σε παράνοµα παίγνια, που διενεργούνται ιδίως σε δηµόσια κέντρα ή άλλους 

χώρους και η παραµονή σ’ αυτούς τους χώρους όταν διενεργούνται παράνοµα παίγνια, 

ζ) Η από πρόθεση τέλεση ή απόπειρα τέλεσης πληµµελήµατος, κατά του οποίου απειλείται 

ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3) µηνών, εφόσον η πράξη αυτή δεν εµπίπτει 

η) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων από µία (1) έως τέσσερις (4) συνεχείς 

θ) Η από βαρειά αµέλεια απώλεια οπλισµού και άλλων δηµοσίων ειδών ή εγγράφων. 

στο υπηρεσιακό καθήκον ή συνιστά σοβαρή παραµέληση αυτού ή 

ασυµβίβαστη προς την ιδιότητα του αστυνοµικού διαγωγή, εφόσον δεν τιµωρείται βαρύτερα από 

ια) Η βάναυση συµπεριφορά προς οµοιόβαθµους, υφισταµένους ή πολίτες, εφόσον δεν εµπίπτει στην 

ιβ) Η από πρόθεση µη έγκαιρη διεκπεραίωση υπηρεσιακών εγγράφων, εφόσον οδήγησε στην 

σοβαρής υπηρεσιακής ανωµαλίας ή στην παραγραφή ποινικών αδικηµάτων ή πειθαρχικών 

κατά των νόµων, των κανονισµών ή των διαταγών της Υπηρεσίας. 

ιδ) Η παράλειψη αναφοράς πληροφορίας, που αφορά στην τέλεση εγκλήµατος ή στο δράστη αυτού 

κατωτέρων ή νεοτέρων στο βαθµό και 

ιστ) Η χωρίς την καταβολή αντιτίµου αποδοχή υπηρεσιών ή τροφίµων και ποτών προς άµεση 

2. Η ποινή της Αργίας µε απόλυση επιβάλλεται και στην περίπτωση τέλεσης πειθαρχικού 

που επισύρει ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση, αν µέσα σε δύο (2) χρόνια ο 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση 

επισύρουν ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση είναι τα κατωτέρω 

α) Η απώλεια υπηρεσιακών εγγράφων ή η από αµέλεια µη έγκαιρη διεκπεραίωση αυτών, εφόσον 

στην πρόκληση σοβαρής υπηρεσιακής ανωµαλίας ή στη παραγραφή ποινικών αδικηµάτων 

γ) Η εκτέλεση κατά το χρόνο αναρρωτικής άδειας οποιασδήποτε εργασίας ή δραστηριότητας, που 

συνάδει µε την κατάσταση της υγείας του ή µε τη σχετική γνωµάτευση του υπηρεσιακού γιατρού 

να επιβραδύνει την ανάρρωσή του ή να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του και 

δ) Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των 

΄ της παρ. 1 του άρθρου 11. 
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2. Η ποινή της Αργίας µε πρόσκαιρη παύση επιβάλλεται και στην περίπτωση τέλεσης πειθαρχικού

παραπτώµατος που επισύρει ποινή προστίµου, εφόσον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη ο υπαίτιος έχει

τελεσίδικα τιµωρηθεί µε ποινή προστίµου 

προστίµου, που σωρευτικά υπερβαίνουν τον ένα Μηνιαίο Βασικό Μισθό.

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή προστίµου

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν την ποινή του προστίµου είναι τα κατωτέρω

αναφερόµενα: 

α) Η κατ’ επάγγελµα άσκηση εµπορίας ή τέχνης ή η άσκηση άλλου επαγγέλµατος και η χωρίς άδεια 

της Υπηρεσίας άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

π.δ. 538/1989 (ΦΕΚ Α΄ - 224). 

β) Η έλλειψη αµεροληψίας και αντικειµενικότητας στις υπηρεσιακές ενέργειες.

γ) Η αναξιοπρεπής συµπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας καθώς και το αντικανονικό της στολής.

δ) Η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για ευνοϊκή υπηρεσιακή µεταχείριση.

ε) Η πληµµελής ή η µη έγκαιρη εκτέλεση της

εκτέλεσης αυτής. 

στ) Η εκτός υπηρεσίας µέθη, που µπορεί να προκαλέσει δυσµενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή 

Υπηρεσίας ή η κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας χρήση οινοπνευµατωδών ποτών.

ζ) Η άσκηση κριτικής υπηρεσιακών πράξεων αστυνοµικών, που γίνεται δηµόσια γραπτά ή 

προφορικά µε χρησιµοποίηση ανακριβών στοιχείων ή µε απρεπείς εκφράσεις.

η) Η από πρόθεση ψευδής αναφορά, κατάθεση ή δήλωση και οι κακόβουλοι υπαινιγµοί ή

χαρακτηρισµοί ενώπιον οποιασδήποτε υπηρεσίας

θ) Η χαλαρότητα, η αδράνεια και γενικά η αµέλεια στη διοίκηση, ως και ο ανεπαρκής έλεγχος και

εποπτεία των υφισταµένων. 

ι) Η µη απονοµή του οφειλόµενου χαιρετισµού και η µη τήρηση των τύπων εκδήλωσης σεβασµού

προς τα εθνικά σύµβολα και τους ανωτέρους.

ια) Η συγκάλυψη ελαφρών παραπτωµάτων κατωτέρων και γενικά η πληµµελής διαχείριση 

πειθαρχικής δικαιοδοσίας. 

ιβ) Η αποσιώπηση των παραπόνων κατωτέρων και η ανάρµοστη συµπεριφορά προς αυτούς.

ιγ) Η αδικαιολόγητη εµµονή στην υποβολή αίτησης για θέµα για το οποίο έχει ήδη αποφανθεί η

υπηρεσία. 

ιδ) Η ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους πολίτες, συναδέλφους και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

ιε) Η υπέρβαση της ιεραρχίας, κατά παράβαση των κειµένων διατάξεων.

ιστ) Η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής παροχής, εφόσον δεν συνιστά δωροληψία και παρέχεται λόγω 

της ιδιότητάς του. 

ιζ) Η µη παροχή οφειλόµενης συνδροµής σε αστυνοµικό, εφόσον δεν συνιστά ποινικό αδίκηµα.

ιη) Η αναρµόδια παρέµβαση υπέρ ή κατά τρίτου προσώπου.

ιθ) Η λόγω ασυνήθιστης χρήσης φθορά του οπλισµού και άλλων δηµοσίων ειδών ως και κάθε πράξη

µε την οποία επέρχεται βλάβη, φθορά ή απώλεια των δηµοσίων αυτών ειδών. Η παράλειψη 

αναφοράς για βλάβη, φθορά, ή απώλεια και η µη ακριβής συµµόρφωση προς τις υποχρεώ

συντήρησης, χρήσης ή διαχείρισης των υλικών µέσων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.

κ) Η αδικαιολόγητη µη µετάβαση για ιατρική εξέταση. Η ψευδής δήλωση ασθενείας προς αποφυγή

εκτέλεσης υπηρεσίας ή διαταγής µετακίνησης, αν ο αστυνοµικός κριθεί ικανός γι

υπηρεσίας από τον ιατρό που εκτελεί την υγειονοµική υπηρεσία της Αστυνοµίας και

κα) Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τους νόµους, τους κανονισµούς και τις διαταγές 

της υπηρεσίας. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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2. Η ποινή της Αργίας µε πρόσκαιρη παύση επιβάλλεται και στην περίπτωση τέλεσης πειθαρχικού

παραπτώµατος που επισύρει ποινή προστίµου, εφόσον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη ο υπαίτιος έχει

τελεσίδικα τιµωρηθεί µε ποινή προστίµου τουλάχιστον ενός Μηνιαίου Βασικού Μισθού ή µε ποινές

προστίµου, που σωρευτικά υπερβαίνουν τον ένα Μηνιαίο Βασικό Μισθό. 

 

Άρθρο 13 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή προστίµου 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν την ποινή του προστίµου είναι τα κατωτέρω

α) Η κατ’ επάγγελµα άσκηση εµπορίας ή τέχνης ή η άσκηση άλλου επαγγέλµατος και η χωρίς άδεια 

Υπηρεσίας άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

ι αντικειµενικότητας στις υπηρεσιακές ενέργειες.

γ) Η αναξιοπρεπής συµπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας καθώς και το αντικανονικό της στολής.

δ) Η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για ευνοϊκή υπηρεσιακή µεταχείριση. 

ε) Η πληµµελής ή η µη έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας, καθώς και η παράλειψη ή παρέλκυση

στ) Η εκτός υπηρεσίας µέθη, που µπορεί να προκαλέσει δυσµενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή 

Υπηρεσίας ή η κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας χρήση οινοπνευµατωδών ποτών.

εσιακών πράξεων αστυνοµικών, που γίνεται δηµόσια γραπτά ή 

χρησιµοποίηση ανακριβών στοιχείων ή µε απρεπείς εκφράσεις. 

η) Η από πρόθεση ψευδής αναφορά, κατάθεση ή δήλωση και οι κακόβουλοι υπαινιγµοί ή

ενώπιον οποιασδήποτε υπηρεσίας ή τρίτου κατά οποιουδήποτε µέλους του Σώµατος.

θ) Η χαλαρότητα, η αδράνεια και γενικά η αµέλεια στη διοίκηση, ως και ο ανεπαρκής έλεγχος και

ι) Η µη απονοµή του οφειλόµενου χαιρετισµού και η µη τήρηση των τύπων εκδήλωσης σεβασµού

τα εθνικά σύµβολα και τους ανωτέρους. 

ια) Η συγκάλυψη ελαφρών παραπτωµάτων κατωτέρων και γενικά η πληµµελής διαχείριση 

ιβ) Η αποσιώπηση των παραπόνων κατωτέρων και η ανάρµοστη συµπεριφορά προς αυτούς.

εµµονή στην υποβολή αίτησης για θέµα για το οποίο έχει ήδη αποφανθεί η

ιδ) Η ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους πολίτες, συναδέλφους και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

ιε) Η υπέρβαση της ιεραρχίας, κατά παράβαση των κειµένων διατάξεων. 

ιστ) Η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής παροχής, εφόσον δεν συνιστά δωροληψία και παρέχεται λόγω 

ιζ) Η µη παροχή οφειλόµενης συνδροµής σε αστυνοµικό, εφόσον δεν συνιστά ποινικό αδίκηµα.

ιη) Η αναρµόδια παρέµβαση υπέρ ή κατά τρίτου προσώπου. 

θ) Η λόγω ασυνήθιστης χρήσης φθορά του οπλισµού και άλλων δηµοσίων ειδών ως και κάθε πράξη

την οποία επέρχεται βλάβη, φθορά ή απώλεια των δηµοσίων αυτών ειδών. Η παράλειψη 

βλάβη, φθορά, ή απώλεια και η µη ακριβής συµµόρφωση προς τις υποχρεώ

διαχείρισης των υλικών µέσων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.

κ) Η αδικαιολόγητη µη µετάβαση για ιατρική εξέταση. Η ψευδής δήλωση ασθενείας προς αποφυγή

εκτέλεσης υπηρεσίας ή διαταγής µετακίνησης, αν ο αστυνοµικός κριθεί ικανός γι

από τον ιατρό που εκτελεί την υγειονοµική υπηρεσία της Αστυνοµίας και

κα) Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τους νόµους, τους κανονισµούς και τις διαταγές 
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2. Η ποινή της Αργίας µε πρόσκαιρη παύση επιβάλλεται και στην περίπτωση τέλεσης πειθαρχικού 

παραπτώµατος που επισύρει ποινή προστίµου, εφόσον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη ο υπαίτιος έχει 

τουλάχιστον ενός Μηνιαίου Βασικού Μισθού ή µε ποινές 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν την ποινή του προστίµου είναι τα κατωτέρω 

α) Η κατ’ επάγγελµα άσκηση εµπορίας ή τέχνης ή η άσκηση άλλου επαγγέλµατος και η χωρίς άδεια 

Υπηρεσίας άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

ι αντικειµενικότητας στις υπηρεσιακές ενέργειες. 

γ) Η αναξιοπρεπής συµπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας καθώς και το αντικανονικό της στολής. 

 

υπηρεσίας, καθώς και η παράλειψη ή παρέλκυση 

στ) Η εκτός υπηρεσίας µέθη, που µπορεί να προκαλέσει δυσµενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της 

Υπηρεσίας ή η κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας χρήση οινοπνευµατωδών ποτών. 

εσιακών πράξεων αστυνοµικών, που γίνεται δηµόσια γραπτά ή 

 

η) Η από πρόθεση ψευδής αναφορά, κατάθεση ή δήλωση και οι κακόβουλοι υπαινιγµοί ή 

ή τρίτου κατά οποιουδήποτε µέλους του Σώµατος. 

θ) Η χαλαρότητα, η αδράνεια και γενικά η αµέλεια στη διοίκηση, ως και ο ανεπαρκής έλεγχος και 

ι) Η µη απονοµή του οφειλόµενου χαιρετισµού και η µη τήρηση των τύπων εκδήλωσης σεβασµού 

ια) Η συγκάλυψη ελαφρών παραπτωµάτων κατωτέρων και γενικά η πληµµελής διαχείριση της 

ιβ) Η αποσιώπηση των παραπόνων κατωτέρων και η ανάρµοστη συµπεριφορά προς αυτούς. 

εµµονή στην υποβολή αίτησης για θέµα για το οποίο έχει ήδη αποφανθεί η 

ιδ) Η ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους πολίτες, συναδέλφους και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών. 

ιστ) Η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής παροχής, εφόσον δεν συνιστά δωροληψία και παρέχεται λόγω 

ιζ) Η µη παροχή οφειλόµενης συνδροµής σε αστυνοµικό, εφόσον δεν συνιστά ποινικό αδίκηµα. 

θ) Η λόγω ασυνήθιστης χρήσης φθορά του οπλισµού και άλλων δηµοσίων ειδών ως και κάθε πράξη 

την οποία επέρχεται βλάβη, φθορά ή απώλεια των δηµοσίων αυτών ειδών. Η παράλειψη 

βλάβη, φθορά, ή απώλεια και η µη ακριβής συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις 

διαχείρισης των υλικών µέσων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας. 

κ) Η αδικαιολόγητη µη µετάβαση για ιατρική εξέταση. Η ψευδής δήλωση ασθενείας προς αποφυγή 

εκτέλεσης υπηρεσίας ή διαταγής µετακίνησης, αν ο αστυνοµικός κριθεί ικανός για εκτέλεση 

από τον ιατρό που εκτελεί την υγειονοµική υπηρεσία της Αστυνοµίας και  

κα) Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τους νόµους, τους κανονισµούς και τις διαταγές 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

2. Τα παραπτώµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις των

παρ. 1, τιµωρούνται µε την ποινή του προστίµου εφόσον δεν τιµωρούνται βαρύτερα από άλλη 

διάταξη. 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή επίπληξης

1. Την ποινή της επίπληξης επισύρουν τα όλως ελαφρά 

των καθηκόντων, τη συµπεριφορά, την εµφάνιση και την παράσταση γενικά του αστυνοµικού εντός 

και εκτός υπηρεσίας. 

2. Η ποινή της επίπληξης επιβάλλεται επίσης και για τα παραπτώµατα του προηγούµενου άρθρου, αν

το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο, εκτιµώντας τη βαρύτητα του παραπτώµατος, την προσωπικότητα του

υπαιτίου και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν, κρίνει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί η ποινή

του προστίµου. 

1. Αρµόδιοι για τη λήψη του διοικητικού µέτρου της

α) Ο Υπουργός Εσωτερικών για τους Αντιστρατήγους.

β) Ο Υφυπουργός Εσωτερικών για τους Υποστράτηγους και Ταξιάρχους.

γ) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας για τους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές.

δ) Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας για 

ε) Ο Προϊστάµενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας για τους λοιπούς

αστυνοµικούς. 

2. Σε διαθεσιµότητα µπορεί να τίθενται οι αστυνοµικοί, όταν ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη 

για ποινικό αδίκηµα για το οποίο απειλείται ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) 

µηνών ή διατάσσεται σε βάρος τους Ε.∆.Ε., για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο απειλείται 

ανώτερη πειθαρχική ποινή. Η διάρκεια της διαθεσιµότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ 

(18) µήνες, εκτός αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο απειλείται η ποινή της 

απόταξης οπότε µπορεί να διαρκέσει µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η διαθεσιµότητα µπορεί να 

λήξει και πριν την συµπλήρωση των παραπάνω χρονικών ορίων, µε πράξη του

αποφάσισε, εκτός αν επιβλήθηκε µε τελεσίδική διοικητική πράξη πειθαρχική ποινή, οπότε λήγει µε 

την έναρξη εκτέλεσής της. 

3. Σε διαθεσιµότητα τίθενται υποχρεωτικά οι αστυνοµικοί για όλο το χρονικό διάστηµα που εκτίουν

στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση. Σε περίπτωση αντικατάστασης 

προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους δεν διακόπτεται η διαθεσιµότητα. Η διάρκεια 

υποχρεωτικής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της δυνητικής διαθεσιµότητας.

4. Σε διαθεσιµότητα τίθενται υποχρεωτικά και οι αστυνοµικοί στους οποίους επιβλήθηκε ποινή 

απόταξης και διαγράφηκαν από τη δύναµη του Σώµατος, σε περίπτωση που η απόφαση µε την οποία 

επιβλήθηκε η ποινή αυτή ακυρώθηκε από διοικητικό δικαστήριο. Η διαθεσιµότητα αυτή διαρκεί 

µέχρι να αποφανθεί για την υπόθεση το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, που επιλαµβάνεται µετά την 

ακυρωτική απόφαση και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην 

περίπτωση της διαθεσιµότητας. 

6. Η θέση του αστυνοµικού σε διαθεσιµότητα δεν κωλύει την εκ νέου θέση αυτού στην ίδια 

κατάσταση για άλλο πειθαρχικό παράπτωµα ή ποινικό αδίκηµα. Στην περίπτωση όµως αυτή η νέα 

διαθεσιµότητα αρχίζει µετά τη λήξη της πρώτης.

7. Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας για άλλο πειθαρχικό παράπτωµα, κατά το χρόνο που ο

αστυνοµικός τελεί σε διαθεσιµότητα, αναστέλλεται η κατάσταση της διαθεσιµότητας από την έναρξη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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2. Τα παραπτώµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφ. α, β΄, δ΄, ζ΄, ιγ΄, ιθ΄ και κα΄ 

1, τιµωρούνται µε την ποινή του προστίµου εφόσον δεν τιµωρούνται βαρύτερα από άλλη 

 

 

, 

Άρθρο 14 

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή επίπληξης 

1. Την ποινή της επίπληξης επισύρουν τα όλως ελαφρά παραπτώµατα, που αφορούν την εκτέλεση 

καθηκόντων, τη συµπεριφορά, την εµφάνιση και την παράσταση γενικά του αστυνοµικού εντός 

2. Η ποινή της επίπληξης επιβάλλεται επίσης και για τα παραπτώµατα του προηγούµενου άρθρου, αν

πειθαρχικό όργανο, εκτιµώντας τη βαρύτητα του παραπτώµατος, την προσωπικότητα του

υπαιτίου και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν, κρίνει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί η ποινή

Άρθρο 15 

1. Αρµόδιοι για τη λήψη του διοικητικού µέτρου της διαθεσιµότητας, είναι: 

α) Ο Υπουργός Εσωτερικών για τους Αντιστρατήγους. 

β) Ο Υφυπουργός Εσωτερικών για τους Υποστράτηγους και Ταξιάρχους. 

γ) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας για τους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές. 

δ) Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας για τους λοιπούς Αξιωµατικούς και

ε) Ο Προϊστάµενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας για τους λοιπούς

2. Σε διαθεσιµότητα µπορεί να τίθενται οι αστυνοµικοί, όταν ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη 

οποίο απειλείται ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) 

διατάσσεται σε βάρος τους Ε.∆.Ε., για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο απειλείται 

πειθαρχική ποινή. Η διάρκεια της διαθεσιµότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ 

εκτός αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο απειλείται η ποινή της 

να διαρκέσει µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η διαθεσιµότητα µπορεί να 

συµπλήρωση των παραπάνω χρονικών ορίων, µε πράξη του

επιβλήθηκε µε τελεσίδική διοικητική πράξη πειθαρχική ποινή, οπότε λήγει µε 

3. Σε διαθεσιµότητα τίθενται υποχρεωτικά οι αστυνοµικοί για όλο το χρονικό διάστηµα που εκτίουν

ας ποινή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση. Σε περίπτωση αντικατάστασης 

προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους δεν διακόπτεται η διαθεσιµότητα. Η διάρκεια 

υποχρεωτικής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της δυνητικής διαθεσιµότητας. 

τίθενται υποχρεωτικά και οι αστυνοµικοί στους οποίους επιβλήθηκε ποινή 

και διαγράφηκαν από τη δύναµη του Σώµατος, σε περίπτωση που η απόφαση µε την οποία 

ποινή αυτή ακυρώθηκε από διοικητικό δικαστήριο. Η διαθεσιµότητα αυτή διαρκεί 

για την υπόθεση το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, που επιλαµβάνεται µετά την 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 

5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην 

6. Η θέση του αστυνοµικού σε διαθεσιµότητα δεν κωλύει την εκ νέου θέση αυτού στην ίδια 

για άλλο πειθαρχικό παράπτωµα ή ποινικό αδίκηµα. Στην περίπτωση όµως αυτή η νέα 

αρχίζει µετά τη λήξη της πρώτης. 

επιβολής ποινής αργίας για άλλο πειθαρχικό παράπτωµα, κατά το χρόνο που ο

αστυνοµικός τελεί σε διαθεσιµότητα, αναστέλλεται η κατάσταση της διαθεσιµότητας από την έναρξη
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εδαφ. α, β΄, δ΄, ζ΄, ιγ΄, ιθ΄ και κα΄ της 

1, τιµωρούνται µε την ποινή του προστίµου εφόσον δεν τιµωρούνται βαρύτερα από άλλη 

παραπτώµατα, που αφορούν την εκτέλεση 

καθηκόντων, τη συµπεριφορά, την εµφάνιση και την παράσταση γενικά του αστυνοµικού εντός 

2. Η ποινή της επίπληξης επιβάλλεται επίσης και για τα παραπτώµατα του προηγούµενου άρθρου, αν 

πειθαρχικό όργανο, εκτιµώντας τη βαρύτητα του παραπτώµατος, την προσωπικότητα του 

υπαιτίου και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν, κρίνει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί η ποινή 

 

τους λοιπούς Αξιωµατικούς και 

ε) Ο Προϊστάµενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας για τους λοιπούς 

2. Σε διαθεσιµότητα µπορεί να τίθενται οι αστυνοµικοί, όταν ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη 

οποίο απειλείται ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) 

διατάσσεται σε βάρος τους Ε.∆.Ε., για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο απειλείται 

πειθαρχική ποινή. Η διάρκεια της διαθεσιµότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ 

εκτός αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο απειλείται η ποινή της 

να διαρκέσει µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η διαθεσιµότητα µπορεί να 

συµπλήρωση των παραπάνω χρονικών ορίων, µε πράξη του οργάνου που την 

επιβλήθηκε µε τελεσίδική διοικητική πράξη πειθαρχική ποινή, οπότε λήγει µε 

3. Σε διαθεσιµότητα τίθενται υποχρεωτικά οι αστυνοµικοί για όλο το χρονικό διάστηµα που εκτίουν 

ας ποινή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση. Σε περίπτωση αντικατάστασης της 

προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους δεν διακόπτεται η διαθεσιµότητα. Η διάρκεια της 

τίθενται υποχρεωτικά και οι αστυνοµικοί στους οποίους επιβλήθηκε ποινή 

και διαγράφηκαν από τη δύναµη του Σώµατος, σε περίπτωση που η απόφαση µε την οποία 

ποινή αυτή ακυρώθηκε από διοικητικό δικαστήριο. Η διαθεσιµότητα αυτή διαρκεί 

για την υπόθεση το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, που επιλαµβάνεται µετά την 

5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην 

6. Η θέση του αστυνοµικού σε διαθεσιµότητα δεν κωλύει την εκ νέου θέση αυτού στην ίδια 

για άλλο πειθαρχικό παράπτωµα ή ποινικό αδίκηµα. Στην περίπτωση όµως αυτή η νέα 

επιβολής ποινής αργίας για άλλο πειθαρχικό παράπτωµα, κατά το χρόνο που ο 

αστυνοµικός τελεί σε διαθεσιµότητα, αναστέλλεται η κατάσταση της διαθεσιµότητας από την έναρξη 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

έκτισης της ποινής και συνεχίζεται µετά την έκτιση της.

8. Οι τελούντες σε κατάσταση διαθεσιµότητας:

α) ∆εν εκτελούν υπηρεσία από την επίδοση σ’ αυτούς της σχετικής απόφασης αλλά υποχρεούνται, 

εφόσον κλητεύονται, να εµφανίζονται για εξέταση ενώπιον των αρµοδίων δικαστικών και 

ανακριτικών αρχών, οπότε έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

τους, χωρίς να διακόπτεται 

η κατάσταση στην οποία τελούν. 

β) ∆εν επιτρέπεται να φέρουν τη στολή ούτε να αποµακρύνονται από την έδρα της Υπηρεσίας τους 

χωρίς την έγκριση, κατά περίπτωση, των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται στην παρ

γ) Υπόκεινται στις διατάξεις περί πειθαρχίας όπως και οι εν ενεργεία αστυνοµικοί και

δ) Υποχρεούνται να παραδίδουν τον ατοµικό οπλισµό και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, οπότε

εφοδιάζονται µε σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας, που φέρει φωτογραφία µε 

τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. 

9. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας, που διανύθηκε για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο 

επακολούθησε η επιβολή της ποινής της απόταξης και εκείνος που διανύθηκε λόγω έκτισης 

στερητικής της ελευθερίας ποινή

υπηρεσίας. Σε περίπτωση επιβολής

έκτισης της ποινής αυτής. Αν επιβλήθηκε

χρόνος της διαθεσιµότητας λογίζεται ως χρόνος

αυτής. 

1. Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω απείθειας ή µέθης ή αντικανονικού της στολής κρίνεται ότι ο

αστυνοµικός δεν µπορεί να εκτελέσει 

εκτός υπηρεσίας µέχρι ένα 8ωρο. 

2. Το µέτρο αυτό επιβάλλεται από τους αρµόδιους για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης και από 

τον εκτελούντα καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας βαθµοφόρο, είναι δε αν

πειθαρχικές κυρώσεις, που προβλέπονται για το συγκεκριµένο πειθαρχικό παράπτωµα.

3. Ο αρµόδιος για τον έλεγχο της πειθαρχικής ποινής, που επιβάλλεται για το παράπτωµα συνεπεία 

του οποίου ο αστυνοµικός τέθηκε εκτός υπηρεσίας, αποφαίνεται κα

µέτρου αυτού. Σε περίπτωση επικύρωσης του µέτρου ο αστυνοµικός στερείται των ανάλογων 

αποδοχών, ανεξάρτητα από την επιβολή ή όχι πειθαρχικής ποινής.

1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωµάτων 

οργάνων και ενεργείται αυτεπάγγελτα µε βάση τα στοιχεία που µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο

περιέρχονται σ’ αυτά. 

2. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται: 

α) Με απευθείας κλήση προς απολογία, αν πρόκειται για πειθαρχικ

κατώτερη πειθαρχική ποινή και 

β) Με την έκδοση διαταγής για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.∆.Ε.), αν πρόκειται για

πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή.

3. Για ελαφρά παραπτώµατα, τα οποία προδήλως

άσκηση της δίωξης, εκτιµώντας την εν γένει εντός και εκτός υπηρεσίας διαγωγή του αστυνοµικού, 

µπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Στην περίπτωση που ο 

αρµόδιος να θέσει την υπόθεση στο αρχείο φέρει βαθµό κατώτερο του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, 

αυτός υποβάλει την υπόθεση στο ∆ιευθυντή της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης ή εξοµοιούµενης µ’ 

αυτήν Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει
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έκτισης της ποινής και συνεχίζεται µετά την έκτιση της. 

ιαθεσιµότητας: 

α) ∆εν εκτελούν υπηρεσία από την επίδοση σ’ αυτούς της σχετικής απόφασης αλλά υποχρεούνται, 

κλητεύονται, να εµφανίζονται για εξέταση ενώπιον των αρµοδίων δικαστικών και 

οπότε έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εν ενεργεία συναδέλφων 

 

β) ∆εν επιτρέπεται να φέρουν τη στολή ούτε να αποµακρύνονται από την έδρα της Υπηρεσίας τους 

την έγκριση, κατά περίπτωση, των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται στην παρ

γ) Υπόκεινται στις διατάξεις περί πειθαρχίας όπως και οι εν ενεργεία αστυνοµικοί και

δ) Υποχρεούνται να παραδίδουν τον ατοµικό οπλισµό και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, οπότε

εφοδιάζονται µε σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας, που φέρει φωτογραφία µε 

 

9. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας, που διανύθηκε για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο 

η επιβολή της ποινής της απόταξης και εκείνος που διανύθηκε λόγω έκτισης 

ποινής ή προσωρινής κράτησης, δεν θεωρείται χρόνος πραγµατικής 

υπηρεσίας. Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας, ο χρόνος διαθεσιµότητας λογίζεται ως χρόνος 

έκτισης της ποινής αυτής. Αν επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή ή δεν επιβλήθηκε ποινή, ο 

θεσιµότητας λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και αίρονται οι συνέπειες 

Άρθρο 17 

Θέση εκτός υπηρεσίας 

1. Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω απείθειας ή µέθης ή αντικανονικού της στολής κρίνεται ότι ο

αστυνοµικός δεν µπορεί να εκτελέσει υπηρεσία, επιβάλλεται σ’ αυτόν το διοικητικό µέτρο της θέσης

 

2. Το µέτρο αυτό επιβάλλεται από τους αρµόδιους για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης και από 

εκτελούντα καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας βαθµοφόρο, είναι δε αν

κυρώσεις, που προβλέπονται για το συγκεκριµένο πειθαρχικό παράπτωµα.

3. Ο αρµόδιος για τον έλεγχο της πειθαρχικής ποινής, που επιβάλλεται για το παράπτωµα συνεπεία 

οποίου ο αστυνοµικός τέθηκε εκτός υπηρεσίας, αποφαίνεται και για την επικύρωση ή µη του 

αυτού. Σε περίπτωση επικύρωσης του µέτρου ο αστυνοµικός στερείται των ανάλογων 

ανεξάρτητα από την επιβολή ή όχι πειθαρχικής ποινής. 

Άρθρο 21 

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωµάτων αποτελεί καθήκον των αρµοδίων γι’ αυτή πειθαρχικών

οργάνων και ενεργείται αυτεπάγγελτα µε βάση τα στοιχεία που µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο

 

α) Με απευθείας κλήση προς απολογία, αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει 

β) Με την έκδοση διαταγής για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.∆.Ε.), αν πρόκειται για

πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή. 

3. Για ελαφρά παραπτώµατα, τα οποία προδήλως επισύρουν ποινή επίπληξης, ο αρµόδιος για την

της δίωξης, εκτιµώντας την εν γένει εντός και εκτός υπηρεσίας διαγωγή του αστυνοµικού, 

την υπόθεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Στην περίπτωση που ο 

θεση στο αρχείο φέρει βαθµό κατώτερο του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, 

στο ∆ιευθυντή της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης ή εξοµοιούµενης µ’ 

αυτήν Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει τελεσίδικα για την έγκριση ή µη της αρχειοθέτησης.
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α) ∆εν εκτελούν υπηρεσία από την επίδοση σ’ αυτούς της σχετικής απόφασης αλλά υποχρεούνται, 

κλητεύονται, να εµφανίζονται για εξέταση ενώπιον των αρµοδίων δικαστικών και 

των εν ενεργεία συναδέλφων 

β) ∆εν επιτρέπεται να φέρουν τη στολή ούτε να αποµακρύνονται από την έδρα της Υπηρεσίας τους 

την έγκριση, κατά περίπτωση, των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται στην παρ. 1. 

γ) Υπόκεινται στις διατάξεις περί πειθαρχίας όπως και οι εν ενεργεία αστυνοµικοί και 

δ) Υποχρεούνται να παραδίδουν τον ατοµικό οπλισµό και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, οπότε 

εφοδιάζονται µε σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας, που φέρει φωτογραφία µε πολιτική περιβολή και 

9. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας, που διανύθηκε για πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο 

η επιβολή της ποινής της απόταξης και εκείνος που διανύθηκε λόγω έκτισης 

ς ή προσωρινής κράτησης, δεν θεωρείται χρόνος πραγµατικής 

ποινής αργίας, ο χρόνος διαθεσιµότητας λογίζεται ως χρόνος 

κατώτερη πειθαρχική ποινή ή δεν επιβλήθηκε ποινή, ο 

πραγµατικής υπηρεσίας και αίρονται οι συνέπειες 

1. Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω απείθειας ή µέθης ή αντικανονικού της στολής κρίνεται ότι ο 

υπηρεσία, επιβάλλεται σ’ αυτόν το διοικητικό µέτρο της θέσης 

2. Το µέτρο αυτό επιβάλλεται από τους αρµόδιους για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης και από 

εκτελούντα καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας βαθµοφόρο, είναι δε ανεξάρτητο από τις 

κυρώσεις, που προβλέπονται για το συγκεκριµένο πειθαρχικό παράπτωµα. 

3. Ο αρµόδιος για τον έλεγχο της πειθαρχικής ποινής, που επιβάλλεται για το παράπτωµα συνεπεία 

ι για την επικύρωση ή µη του 

αυτού. Σε περίπτωση επικύρωσης του µέτρου ο αστυνοµικός στερείται των ανάλογων 

αποτελεί καθήκον των αρµοδίων γι’ αυτή πειθαρχικών 

οργάνων και ενεργείται αυτεπάγγελτα µε βάση τα στοιχεία που µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο 

ό παράπτωµα που επισύρει 

β) Με την έκδοση διαταγής για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.∆.Ε.), αν πρόκειται για 

επισύρουν ποινή επίπληξης, ο αρµόδιος για την 

της δίωξης, εκτιµώντας την εν γένει εντός και εκτός υπηρεσίας διαγωγή του αστυνοµικού, 

την υπόθεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Στην περίπτωση που ο 

θεση στο αρχείο φέρει βαθµό κατώτερο του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, 

στο ∆ιευθυντή της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης ή εξοµοιούµενης µ’ 

τελεσίδικα για την έγκριση ή µη της αρχειοθέτησης. 
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Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης

1. Αρµόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης µε την έκδοση διαταγής προς διενέργεια Ε.∆.Ε., 

είναι ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης, ο 

Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Ελλ

Αρχηγείου, οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας, και οι Προϊστάµενοι των Κλάδων για όλο το 

Αστυνοµικό προσωπικό, ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ο ∆ιευθυντής της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Επισήµω

Υπηρεσιών τους. Αρµόδιοι για την άσκηση

διενέργεια Ε.∆.Ε. είναι επίσης οι ∆ιευθυντές των

Υπηρεσιών επιπέδου ∆ιεύθυνσης για το προσωπικό των

παραπτώµατα που προβλέπονται από το εδάφ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου

Σε περίπτωση που ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από περισσότερους συναρµοδίους για το ίδιο 

πειθαρχικό παράπτωµα, κατισχύει η τ

διενεργηθείσες πράξεις οι οποίες παραµένουν έγκυρες.

2. Η Ε.∆.Ε. διατάσσεται πάντοτε από αξιωµατικό ανώτερο του διωκοµένου.

3. Αρµόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης µε απευθείας κλήση προς απολογία

από τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο πειθαρχικά όργανα και οι αξιωµατικοί 

ανεξαρτήτως βαθµού, για όλους τους κατά βαθµό κατώτερους αστυνοµικούς, ανεξάρτητα αν αυτοί 

υπάγονται ή όχι διοικητικά σ΄ αυτούς καθώς και Ανθυπαστυνόµοι και Αρχ

διοικητές υπηρεσιών, για το κατά βαθµό κατώτερο προσωπικό τους.

4. Οι αξιωµατικοί της προηγούµενης παραγράφου όταν δεν είναι διοικητές Υπηρεσιών, µπορούν αντί 

να ασκήσουν πειθαρχική δίωξη κατά του αστυνοµικού, να υποβάλλουν αναφορά κ

ίδια δυνατότητα έχουν και οι διοικητές υπηρεσιών, όταν ο ελεγχόµενος δεν υπάγεται διοικητικά σ’ 

αυτούς. 

Καταγγελίες κατά των αστυνοµικών

1. Η εξέταση των πειθαρχικών παραπτωµάτων που φέρονται ότι τελέσθηκαν από αστυνοµικούς σε 

βάρος πολιτών, προηγείται της εξέτασης των άλλων πειθαρχικών παραπτωµάτων.

2. Η καταγγελία εναντίον αστυνοµικών γίνεται µε έγγραφη αναφορά ή προφορικά ενώπιον 

αξιωµατικού, οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση.

3. Ανώνυµες ή προφορικές καταγγελίες κατά αστυνοµικών, 

να υπογράψει σχετική έκθεση, δεν µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για άσκηση πειθαρχικής 

δίωξης αλλά αν είναι συγκεκριµένες και συνιστούν, σε περίπτωση βασιµότητάς τους, πειθαρχικό 

παράπτωµα που επισύρει ανώτερη πειθα

άλλη περίπτωση τίθενται στο αρχείο και εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του τελευταίου εδαφίου 

της παραγράφου 3 του άρθρου 21.

4. Όποιος καταγγέλλει αστυνοµικό δικαιούται να πληροφορείται ύστερα από αίτη

αποτέλεσµα της καταγγελίας του.

Προκαταρκτική ∆ιοικητική εξέταση

1. Η Προκαταρκτική ∆ιοικητική Εξέταση (Π.∆.Ε.) διενεργείται:

α) Στην περίπτωση που απλώς πιθανολογείται ή δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την τέλεση

συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τελέσθηκε ή όχι 

πειθαρχικό παράπτωµα. 

β) Για την εξακρίβωση των συνθηκών τραυµατισµού ή των αιτιών πάθησης αστυνοµικών,

προκειµένου να κριθεί αν έχουν σχέση µε την υπηρεσία και

γ) Για την εξακρίβωση περιστατικών ή συµβάντων που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

Άρθρο 22 

Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

1. Αρµόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης µε την έκδοση διαταγής προς διενέργεια Ε.∆.Ε., 

ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης, ο 

Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο Προϊστάµενος του Επιτελείου του 

Επιθεωρητές Αστυνοµίας, και οι Προϊστάµενοι των Κλάδων για όλο το 

∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ο ∆ιευθυντής της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Επισήµων και οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, για το προσωπικό των 

Υπηρεσιών τους. Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης µε την έκδοση διαταγής για 

διενέργεια Ε.∆.Ε. είναι επίσης οι ∆ιευθυντές των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και οι ∆ιευθυντές 

υ ∆ιεύθυνσης για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους, µε εξαίρεση τα 

παραπτώµατα που προβλέπονται από το εδάφ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10. 

Σε περίπτωση που ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από περισσότερους συναρµοδίους για το ίδιο 

παράπτωµα, κατισχύει η του ιεραρχικά ανωτέρου, στον οποίο υποβάλλονται οι 

οποίες παραµένουν έγκυρες. 

2. Η Ε.∆.Ε. διατάσσεται πάντοτε από αξιωµατικό ανώτερο του διωκοµένου. 

3. Αρµόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης µε απευθείας κλήση προς απολογία

τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο πειθαρχικά όργανα και οι αξιωµατικοί 

βαθµού, για όλους τους κατά βαθµό κατώτερους αστυνοµικούς, ανεξάρτητα αν αυτοί 

διοικητικά σ΄ αυτούς καθώς και Ανθυπαστυνόµοι και Αρχιφύλακες, εφόσον είναι 

για το κατά βαθµό κατώτερο προσωπικό τους. 

4. Οι αξιωµατικοί της προηγούµενης παραγράφου όταν δεν είναι διοικητές Υπηρεσιών, µπορούν αντί 

ασκήσουν πειθαρχική δίωξη κατά του αστυνοµικού, να υποβάλλουν αναφορά κ

δυνατότητα έχουν και οι διοικητές υπηρεσιών, όταν ο ελεγχόµενος δεν υπάγεται διοικητικά σ’ 

Άρθρο 23 

Καταγγελίες κατά των αστυνοµικών 

Η εξέταση των πειθαρχικών παραπτωµάτων που φέρονται ότι τελέσθηκαν από αστυνοµικούς σε 

πολιτών, προηγείται της εξέτασης των άλλων πειθαρχικών παραπτωµάτων.

2. Η καταγγελία εναντίον αστυνοµικών γίνεται µε έγγραφη αναφορά ή προφορικά ενώπιον 

οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση. 

3. Ανώνυµες ή προφορικές καταγγελίες κατά αστυνοµικών, για τις οποίες ο καταγγέλλων δεν δέχεται 

υπογράψει σχετική έκθεση, δεν µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για άσκηση πειθαρχικής 

αν είναι συγκεκριµένες και συνιστούν, σε περίπτωση βασιµότητάς τους, πειθαρχικό 

επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση. Σε κάθε 

τίθενται στο αρχείο και εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του τελευταίου εδαφίου 

άρθρου 21. 

4. Όποιος καταγγέλλει αστυνοµικό δικαιούται να πληροφορείται ύστερα από αίτη

της καταγγελίας του. 

Άρθρο 24 

Προκαταρκτική ∆ιοικητική εξέταση 

1. Η Προκαταρκτική ∆ιοικητική Εξέταση (Π.∆.Ε.) διενεργείται: 

α) Στην περίπτωση που απλώς πιθανολογείται ή δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την τέλεση

ικού παραπτώµατος, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τελέσθηκε ή όχι 

β) Για την εξακρίβωση των συνθηκών τραυµατισµού ή των αιτιών πάθησης αστυνοµικών,

να κριθεί αν έχουν σχέση µε την υπηρεσία και 

ικών ή συµβάντων που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία.
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1. Αρµόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης µε την έκδοση διαταγής προς διενέργεια Ε.∆.Ε., 

ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης, ο 

ηνικής Αστυνοµίας, ο Προϊστάµενος του Επιτελείου του 

Επιθεωρητές Αστυνοµίας, και οι Προϊστάµενοι των Κλάδων για όλο το 

∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ο ∆ιευθυντής της Γενικής 

και οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, για το προσωπικό των 

πειθαρχικής δίωξης µε την έκδοση διαταγής για 

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και οι ∆ιευθυντές 

Υπηρεσιών τους, µε εξαίρεση τα 

Σε περίπτωση που ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από περισσότερους συναρµοδίους για το ίδιο 

ου ιεραρχικά ανωτέρου, στον οποίο υποβάλλονται οι 

3. Αρµόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης µε απευθείας κλήση προς απολογία είναι εκτός 

τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο πειθαρχικά όργανα και οι αξιωµατικοί 

βαθµού, για όλους τους κατά βαθµό κατώτερους αστυνοµικούς, ανεξάρτητα αν αυτοί 

ιφύλακες, εφόσον είναι 

4. Οι αξιωµατικοί της προηγούµενης παραγράφου όταν δεν είναι διοικητές Υπηρεσιών, µπορούν αντί 

ασκήσουν πειθαρχική δίωξη κατά του αστυνοµικού, να υποβάλλουν αναφορά κατ’ αυτού. Την 

δυνατότητα έχουν και οι διοικητές υπηρεσιών, όταν ο ελεγχόµενος δεν υπάγεται διοικητικά σ’ 

Η εξέταση των πειθαρχικών παραπτωµάτων που φέρονται ότι τελέσθηκαν από αστυνοµικούς σε 

πολιτών, προηγείται της εξέτασης των άλλων πειθαρχικών παραπτωµάτων. 

2. Η καταγγελία εναντίον αστυνοµικών γίνεται µε έγγραφη αναφορά ή προφορικά ενώπιον 

για τις οποίες ο καταγγέλλων δεν δέχεται 

υπογράψει σχετική έκθεση, δεν µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για άσκηση πειθαρχικής 

αν είναι συγκεκριµένες και συνιστούν, σε περίπτωση βασιµότητάς τους, πειθαρχικό 

ρχική ποινή διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση. Σε κάθε 

τίθενται στο αρχείο και εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του τελευταίου εδαφίου 

4. Όποιος καταγγέλλει αστυνοµικό δικαιούται να πληροφορείται ύστερα από αίτησή του το 

α) Στην περίπτωση που απλώς πιθανολογείται ή δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την τέλεση 

ικού παραπτώµατος, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τελέσθηκε ή όχι 

β) Για την εξακρίβωση των συνθηκών τραυµατισµού ή των αιτιών πάθησης αστυνοµικών, 

ικών ή συµβάντων που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία. 
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2. Η Π.∆.Ε. είναι µυστική διατάσσεται δε από ανώτερο αξιωµατικό εκείνου κατά του οποίου 

στρέφεται και ενεργείται είτε από τον ίδιο το διατάξαντα ή κατόπιν διαταγής του από άλλον 

αξιωµατικό ανώτερο ή αρχαιότερο

αναγκαία η συµπλήρωση της Π.∆.Ε., εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 26. Η Π.∆.Ε. που ενεργείται για να διαπιστωθεί αν τελέσθηκαν πειθαρχικά παραπτώµατα 

που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και στην περίπτωση ια΄ της παρ. 1 

του άρθρου 11 σε βάρος πολιτών, ανατίθεται σε αξιωµατικό ∆ιεύθυνσης ή Υπηρεσίας που 

εξοµοιώνεται µ’ αυτή, άλλης από εκείνη

αστυνοµικοί. 

3. Ο ενεργών την Π.∆.Ε. εξετάζει τους µάρτυρες, συλλέγει κάθε αποδεικτικό στοιχείο προς 

διαπίστωση τέλεσης ή µη πειθαρχικού παραπτώµατος και αν κατά την κρίση του προκύπτουν σαφείς 

ενδείξεις τέλεσης συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος, 

στρέφεται να δώσει έγγραφες εξηγήσεις, χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει επιβαρυντικά γι’ αυτόν 

περιστατικά. Η εξέταση του καταγγέλλοντος, των µαρτύρων καθώς και αυτών που έχουν 

οποιαδήποτε ανάµιξη στην υπόθεση γίνεται προφορικ

ή να δέχεται έγγραφα στοιχεία των ανωτέρω προσώπων και να εξετάζει αν κρίνει αναγκαίο ενόρκως 

τους µάρτυρες που θεωρεί ότι η µαρτυρία τους είναι ουσιώδης για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

4. Αν κατά τη διενέργεια της Π.∆.Ε. προκύψει ευθύνη αστυνοµικού ανωτέρου ή αρχαιοτέρου 

εκείνου που τη διέταξε ή την ενεργεί, ο ενεργών αναφέρει γι’ αυτό στον διατάξαντα, προκειµένου να 

ενεργήσει σχετικά. 

5. Αν κατά τη διενέργεια της Π.∆.Ε. διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικού παραπτ

επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή, ο ενεργών αυτή καλεί σε απολογία τον υπαίτιο αστυνοµικό 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 και για την εκδίκαση του παραπτώµατος εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 και του άρθρου 38 του παρ

6. Η Π.∆.Ε. περατούται εντός της οριζόµενης από τον διατάξαντα προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να

υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, εάν συντρέχουν εξαιρετικοί

λόγοι, µε αιτιολογηµένη απόφαση του διατάξαντος, για χρο

υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα.  

Απ’ ευθείας κλήση προς απολογία

1. Η πειθαρχική δίωξη µε απ’ ευθείας κλήση προς απολογία ασκείται στην περίπτωση που ο 

αρµόδιος για αυτή έχει ιδία αντίληψη του πειθαρχικού 

περιήλθαν σ’ αυτόν καθ’ οιονδήποτε νόµιµο τρόπο, προκύπτουν σαφείς ενδείξεις τελέσεως 

συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος που επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή. Ο 

εγκαλούµενος δικαιούται να λάβει γνώση

αντίγραφα των εγγράφων και απολογούµενος να

των οποίων και µέχρι δύο ένορκες βεβαιώσεις

συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη. 

2. Η κλήση σε απολογία περιέχει:

α) Τα στοιχεία του διωκοµένου (βαθµός, αριθµός µητρώου, επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο).

β) Πλήρη και ακριβή προσδιορισµό των πράξεων που στοιχειοθετούν τα αποδιδόµενα στον 

αστυνοµικό παραπτώµατα καθώς και τις τυχόν ειδικές συνθήκες κάτω από τις 

πράξεις αυτές. 

γ) Τον τόπο και χρόνο τέλεσης των πράξεων.

δ) Τις διατάξεις που προβλέπουν τα πειθαρχικά παραπτώµατα.

ε) Την προθεσµία προς υποβολή έγγραφης απολογίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

πέντε (5) ηµερών από την επίδοση της κλήσης.
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Η Π.∆.Ε. είναι µυστική διατάσσεται δε από ανώτερο αξιωµατικό εκείνου κατά του οποίου 

και ενεργείται είτε από τον ίδιο το διατάξαντα ή κατόπιν διαταγής του από άλλον 

αρχαιότερο εκείνου κατά του οποίου στρέφεται. Σε περίπτωση που κρίνεται 

Π.∆.Ε., εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 

Η Π.∆.Ε. που ενεργείται για να διαπιστωθεί αν τελέσθηκαν πειθαρχικά παραπτώµατα 

στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και στην περίπτωση ια΄ της παρ. 1 

πολιτών, ανατίθεται σε αξιωµατικό ∆ιεύθυνσης ή Υπηρεσίας που 

εξοµοιώνεται µ’ αυτή, άλλης από εκείνη στην οποία υπάγονται διοικητικά οι εµπλεκόµε

3. Ο ενεργών την Π.∆.Ε. εξετάζει τους µάρτυρες, συλλέγει κάθε αποδεικτικό στοιχείο προς 

τέλεσης ή µη πειθαρχικού παραπτώµατος και αν κατά την κρίση του προκύπτουν σαφείς 

συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος, καλεί εκείνον κατά του οποίου 

εξηγήσεις, χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει επιβαρυντικά γι’ αυτόν 

Η εξέταση του καταγγέλλοντος, των µαρτύρων καθώς και αυτών που έχουν 

υπόθεση γίνεται προφορικά. Ο ενεργών όµως την Π.∆.Ε. µπορεί να ζητά 

των ανωτέρω προσώπων και να εξετάζει αν κρίνει αναγκαίο ενόρκως 

µαρτυρία τους είναι ουσιώδης για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

της Π.∆.Ε. προκύψει ευθύνη αστυνοµικού ανωτέρου ή αρχαιοτέρου 

τη διέταξε ή την ενεργεί, ο ενεργών αναφέρει γι’ αυτό στον διατάξαντα, προκειµένου να 

5. Αν κατά τη διενέργεια της Π.∆.Ε. διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικού παραπτ

κατώτερη πειθαρχική ποινή, ο ενεργών αυτή καλεί σε απολογία τον υπαίτιο αστυνοµικό 

διατάξεις του άρθρου 25 και για την εκδίκαση του παραπτώµατος εφαρµόζονται οι 

του άρθρου 31 και του άρθρου 38 του παρόντος. 

6. Η Π.∆.Ε. περατούται εντός της οριζόµενης από τον διατάξαντα προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να

υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, εάν συντρέχουν εξαιρετικοί

λόγοι, µε αιτιολογηµένη απόφαση του διατάξαντος, για χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να

Άρθρο 25 

Απ’ ευθείας κλήση προς απολογία 

1. Η πειθαρχική δίωξη µε απ’ ευθείας κλήση προς απολογία ασκείται στην περίπτωση που ο 

αυτή έχει ιδία αντίληψη του πειθαρχικού παραπτώµατος ή από τα στοιχεία που 

οιονδήποτε νόµιµο τρόπο, προκύπτουν σαφείς ενδείξεις τελέσεως 

παραπτώµατος που επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή. Ο 

εγκαλούµενος δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου, να ζητήσει 

αντίγραφα των εγγράφων και απολογούµενος να προσκοµίσει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, µεταξύ 

των οποίων και µέχρι δύο ένορκες βεβαιώσεις µάρτυρα, που συντάχθηκαν ενώπιον 

 

α περιέχει: 

α) Τα στοιχεία του διωκοµένου (βαθµός, αριθµός µητρώου, επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο).

β) Πλήρη και ακριβή προσδιορισµό των πράξεων που στοιχειοθετούν τα αποδιδόµενα στον 

παραπτώµατα καθώς και τις τυχόν ειδικές συνθήκες κάτω από τις 

γ) Τον τόπο και χρόνο τέλεσης των πράξεων. 

δ) Τις διατάξεις που προβλέπουν τα πειθαρχικά παραπτώµατα. 

ε) Την προθεσµία προς υποβολή έγγραφης απολογίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

πίδοση της κλήσης. 

 

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι            

99 

Η Π.∆.Ε. είναι µυστική διατάσσεται δε από ανώτερο αξιωµατικό εκείνου κατά του οποίου 

και ενεργείται είτε από τον ίδιο το διατάξαντα ή κατόπιν διαταγής του από άλλον 

εκείνου κατά του οποίου στρέφεται. Σε περίπτωση που κρίνεται 

Π.∆.Ε., εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 

Η Π.∆.Ε. που ενεργείται για να διαπιστωθεί αν τελέσθηκαν πειθαρχικά παραπτώµατα 

στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και στην περίπτωση ια΄ της παρ. 1 

πολιτών, ανατίθεται σε αξιωµατικό ∆ιεύθυνσης ή Υπηρεσίας που 

στην οποία υπάγονται διοικητικά οι εµπλεκόµενοι 

3. Ο ενεργών την Π.∆.Ε. εξετάζει τους µάρτυρες, συλλέγει κάθε αποδεικτικό στοιχείο προς 

τέλεσης ή µη πειθαρχικού παραπτώµατος και αν κατά την κρίση του προκύπτουν σαφείς 

καλεί εκείνον κατά του οποίου 

εξηγήσεις, χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει επιβαρυντικά γι’ αυτόν 

Η εξέταση του καταγγέλλοντος, των µαρτύρων καθώς και αυτών που έχουν 

ά. Ο ενεργών όµως την Π.∆.Ε. µπορεί να ζητά 

των ανωτέρω προσώπων και να εξετάζει αν κρίνει αναγκαίο ενόρκως 

µαρτυρία τους είναι ουσιώδης για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

της Π.∆.Ε. προκύψει ευθύνη αστυνοµικού ανωτέρου ή αρχαιοτέρου 

τη διέταξε ή την ενεργεί, ο ενεργών αναφέρει γι’ αυτό στον διατάξαντα, προκειµένου να 

5. Αν κατά τη διενέργεια της Π.∆.Ε. διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος που 

κατώτερη πειθαρχική ποινή, ο ενεργών αυτή καλεί σε απολογία τον υπαίτιο αστυνοµικό 

διατάξεις του άρθρου 25 και για την εκδίκαση του παραπτώµατος εφαρµόζονται οι 

6. Η Π.∆.Ε. περατούται εντός της οριζόµενης από τον διατάξαντα προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, εάν συντρέχουν εξαιρετικοί 

νικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να 

1. Η πειθαρχική δίωξη µε απ’ ευθείας κλήση προς απολογία ασκείται στην περίπτωση που ο 

παραπτώµατος ή από τα στοιχεία που 

οιονδήποτε νόµιµο τρόπο, προκύπτουν σαφείς ενδείξεις τελέσεως 

παραπτώµατος που επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή. Ο 

ου πειθαρχικού φακέλου, να ζητήσει 

προσκοµίσει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, µεταξύ 

µάρτυρα, που συντάχθηκαν ενώπιον 

α) Τα στοιχεία του διωκοµένου (βαθµός, αριθµός µητρώου, επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο). 

β) Πλήρη και ακριβή προσδιορισµό των πράξεων που στοιχειοθετούν τα αποδιδόµενα στον 

παραπτώµατα καθώς και τις τυχόν ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκαν οι 

ε) Την προθεσµία προς υποβολή έγγραφης απολογίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
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στ) Υπόµνηση των δικαιωµάτων που έχει ο εγκαλούµενος να λάβει γνώση των στοιχείων του 

φακέλου, να ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και να προσκοµίσει έγγραφα αποδεικτικά 

στοιχεία µεταξύ των οποίων και µέχρι δύο ένορκες βεβαιώσεις 

συντάχθηκαν ενώπιον συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη και

ζ) Τον τόπο και την ηµεροµηνία σύνταξης της κλήσης, την υπογραφή του ασκούντος την πειθαρχική

δίωξη, το ονοµατεπώνυµο και το βαθµό του καθώς και τη σφραγίδα της Υπηρεσίας.

3. Η κλήση σε απολογία συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραµένει στο 

αρχείο της Υπηρεσίας και το δεύτερο επιδίδεται στον εγκαλούµενο µε αποδεικτικό επίδοσης που 

συντάσσεται επί του σώµατος του πρώτου αντιτύπου.

4. Σε περίπτωση που ο εγκαλούµενος αρνείται να παραλάβει την κλήση ή να υπογράψει το 

αποδεικτικό, γίνεται σχετική µνεία σ’ αυτό από τον επιδίδοντα παρουσία µάρτυρα, ο οποίος 

προσυπογράφει το αποδεικτικό. Αν ο εγκαλούµενος αρνείται να προσέλθει προς παραλαβή της 

κλήσης, αυτή επιδίδεται στην κατοικία του σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ποιν. ∆.

5. Η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται και στην περίπτωση που ο εγκαλούµενος δεν υπέβαλε

εµπρόθεσµα την απολογία του. Η απολογία που υποβάλλεται εκπρόθεσµα αλλά πριν την έκδοση 

απόφασης ή την επικύρωση της ποινής, λαµβάνεται υπόψη.

6. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως και συντάσσεται σε ύφος κόσµιο ο δε εγκαλούµενος

περιορίζεται µόνο στα απαραίτητα για την υπεράσπισή του ζητήµατα. Οι περιεχόµενες στην 

απολογία προσβλητικές εκφράσει

απαραίτητες για την υπεράσπισή του,

πειθαρχική δίωξη ασκείται µετά την

7. Στην περίπτωση που ο εγκαλούµενος ε

αντικατασταθεί µε διαταγή, που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της κλήσης της παραγράφου 2. Η

προθεσµία προς απολογία αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας παραλαβής της διαταγής από

την Υπηρεσία του εγκαλουµένου και αν αυτός κωλύεται από την εποµένη της άρσης του κωλύµατος.

 

1. Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) διενεργείται όταν από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτουν 

σαφείς 

ενδείξεις για την τέλεση συγκεκριµένου πειθαρ

πειθαρχική 

ποινή, προκειµένου να διαπιστωθούν η τέλεση ή µη αυτού, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

τελέσθηκε 

και ο τυχόν υπαίτιος. 

2. Η Ε.∆.Ε., µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2622

όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 2713/1999, διενεργείται:

α) Για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης.

β) Για τους αντιστράτηγους από τον Αρχηγό και

γ) Για τους λοιπούς αστυνοµικούς από αξιωµατικό ανώ

πειθαρχικής δίωξης, ο οποίος ορίζεται µε τη σχετική διαταγή, εκτός αν ο διατάξας κρίνει ότι πρέπει 

να την ενεργήσει ο ίδιος. Η διενέργεια της Ε.∆.Ε. κοινοποιείται στις ιεραρχικά προϊστάµενες 

Υπηρεσίες. Αν διαταχθεί συµπλήρωση της Ε.∆.Ε., ανατίθεται είτε στον αξιωµατικό που την 

ενήργησε είτε σε άλλον ανώτερο ή αρχαιότερο αυτού. Κατ’ εξαίρεση, αν ο ενεργήσας την Ε.∆.Ε. 

προήχθη λόγω αποστρατείας του, η συµπλήρωση αυτής µπορεί να ανατεθεί και σε αξιωµατικό που 

φέρει το βαθµό που κατείχε ο διενεργήσας πριν την προαγωγή του. Σε περίπτωση που κατά τη 

διάρκεια της Ε.∆.Ε. ανακύψει λόγος που
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στ) Υπόµνηση των δικαιωµάτων που έχει ο εγκαλούµενος να λάβει γνώση των στοιχείων του 

να ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και να προσκοµίσει έγγραφα αποδεικτικά 

των οποίων και µέχρι δύο ένορκες βεβαιώσεις µαρτύρων υπερασπίσεως, που 

συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη και 

ζ) Τον τόπο και την ηµεροµηνία σύνταξης της κλήσης, την υπογραφή του ασκούντος την πειθαρχική

δίωξη, το ονοµατεπώνυµο και το βαθµό του καθώς και τη σφραγίδα της Υπηρεσίας.

κλήση σε απολογία συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραµένει στο 

της Υπηρεσίας και το δεύτερο επιδίδεται στον εγκαλούµενο µε αποδεικτικό επίδοσης που 

επί του σώµατος του πρώτου αντιτύπου. 

λούµενος αρνείται να παραλάβει την κλήση ή να υπογράψει το 

γίνεται σχετική µνεία σ’ αυτό από τον επιδίδοντα παρουσία µάρτυρα, ο οποίος 

αποδεικτικό. Αν ο εγκαλούµενος αρνείται να προσέλθει προς παραλαβή της 

κατοικία του σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ποιν. ∆.

5. Η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται και στην περίπτωση που ο εγκαλούµενος δεν υπέβαλε

εµπρόθεσµα την απολογία του. Η απολογία που υποβάλλεται εκπρόθεσµα αλλά πριν την έκδοση 

απόφασης ή την επικύρωση της ποινής, λαµβάνεται υπόψη. 

6. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως και συντάσσεται σε ύφος κόσµιο ο δε εγκαλούµενος

µόνο στα απαραίτητα για την υπεράσπισή του ζητήµατα. Οι περιεχόµενες στην 

εκφράσεις, κρίσεις ή σχόλια σε βάρος αστυνοµικών που δεν είναι 

απαραίτητες για την υπεράσπισή του, αποτελούν πειθαρχικό παράπτωµα. Στην περίπτωση αυτή η 

πειθαρχική δίωξη ασκείται µετά την τελεσίδικη εκδίκαση του παραπτώµατος. 

7. Στην περίπτωση που ο εγκαλούµενος είναι διοικητής υπηρεσίας, η κλήση σε απολογία µπορεί να

αντικατασταθεί µε διαταγή, που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της κλήσης της παραγράφου 2. Η

προθεσµία προς απολογία αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας παραλαβής της διαταγής από

γκαλουµένου και αν αυτός κωλύεται από την εποµένη της άρσης του κωλύµατος.

Άρθρο 26 

Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση 

1. Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) διενεργείται όταν από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτουν 

ενδείξεις για την τέλεση συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος που επισύρει ανώτερη 

ποινή, προκειµένου να διαπιστωθούν η τέλεση ή µη αυτού, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

2. Η Ε.∆.Ε., µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2622

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 2713/1999, διενεργείται: 

α) Για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης.

β) Για τους αντιστράτηγους από τον Αρχηγό και 

γ) Για τους λοιπούς αστυνοµικούς από αξιωµατικό ανώτερο του εγκαλουµένου κατά το χρόνο 

πειθαρχικής δίωξης, ο οποίος ορίζεται µε τη σχετική διαταγή, εκτός αν ο διατάξας κρίνει ότι πρέπει 

την ενεργήσει ο ίδιος. Η διενέργεια της Ε.∆.Ε. κοινοποιείται στις ιεραρχικά προϊστάµενες 

συµπλήρωση της Ε.∆.Ε., ανατίθεται είτε στον αξιωµατικό που την 

ανώτερο ή αρχαιότερο αυτού. Κατ’ εξαίρεση, αν ο ενεργήσας την Ε.∆.Ε. 

του, η συµπλήρωση αυτής µπορεί να ανατεθεί και σε αξιωµατικό που 

διενεργήσας πριν την προαγωγή του. Σε περίπτωση που κατά τη 

διάρκεια της Ε.∆.Ε. ανακύψει λόγος που κωλύει ή καθιστά δυσχερή την περαίωση αυτής από τον 
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στ) Υπόµνηση των δικαιωµάτων που έχει ο εγκαλούµενος να λάβει γνώση των στοιχείων του 

να ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και να προσκοµίσει έγγραφα αποδεικτικά 

µαρτύρων υπερασπίσεως, που 

ζ) Τον τόπο και την ηµεροµηνία σύνταξης της κλήσης, την υπογραφή του ασκούντος την πειθαρχική 

δίωξη, το ονοµατεπώνυµο και το βαθµό του καθώς και τη σφραγίδα της Υπηρεσίας. 

κλήση σε απολογία συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραµένει στο 

της Υπηρεσίας και το δεύτερο επιδίδεται στον εγκαλούµενο µε αποδεικτικό επίδοσης που 

λούµενος αρνείται να παραλάβει την κλήση ή να υπογράψει το 

γίνεται σχετική µνεία σ’ αυτό από τον επιδίδοντα παρουσία µάρτυρα, ο οποίος 

αποδεικτικό. Αν ο εγκαλούµενος αρνείται να προσέλθει προς παραλαβή της 

κατοικία του σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ποιν. ∆. 

5. Η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται και στην περίπτωση που ο εγκαλούµενος δεν υπέβαλε 

εµπρόθεσµα την απολογία του. Η απολογία που υποβάλλεται εκπρόθεσµα αλλά πριν την έκδοση της 

6. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως και συντάσσεται σε ύφος κόσµιο ο δε εγκαλούµενος 

µόνο στα απαραίτητα για την υπεράσπισή του ζητήµατα. Οι περιεχόµενες στην 

ς, κρίσεις ή σχόλια σε βάρος αστυνοµικών που δεν είναι 

αποτελούν πειθαρχικό παράπτωµα. Στην περίπτωση αυτή η 

 

ίναι διοικητής υπηρεσίας, η κλήση σε απολογία µπορεί να 

αντικατασταθεί µε διαταγή, που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της κλήσης της παραγράφου 2. Η 

προθεσµία προς απολογία αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας παραλαβής της διαταγής από 

γκαλουµένου και αν αυτός κωλύεται από την εποµένη της άρσης του κωλύµατος. 

1. Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) διενεργείται όταν από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτουν 

χικού παραπτώµατος που επισύρει ανώτερη 

ποινή, προκειµένου να διαπιστωθούν η τέλεση ή µη αυτού, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

2. Η Ε.∆.Ε., µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2622/1998, 

α) Για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης. 

τερο του εγκαλουµένου κατά το χρόνο της 

πειθαρχικής δίωξης, ο οποίος ορίζεται µε τη σχετική διαταγή, εκτός αν ο διατάξας κρίνει ότι πρέπει 

την ενεργήσει ο ίδιος. Η διενέργεια της Ε.∆.Ε. κοινοποιείται στις ιεραρχικά προϊστάµενες 

συµπλήρωση της Ε.∆.Ε., ανατίθεται είτε στον αξιωµατικό που την 

ανώτερο ή αρχαιότερο αυτού. Κατ’ εξαίρεση, αν ο ενεργήσας την Ε.∆.Ε. 

του, η συµπλήρωση αυτής µπορεί να ανατεθεί και σε αξιωµατικό που 

διενεργήσας πριν την προαγωγή του. Σε περίπτωση που κατά τη 

κωλύει ή καθιστά δυσχερή την περαίωση αυτής από τον 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

διενεργούντα αξιωµατικό, η συνέχιση της µπορεί

δεν έχει εκδοθεί κλήση σε απολογία.

3. Με τη διαταγή διενέργειας Ε.∆.Ε. ορίζεται και ο αξιωµατικός που θα τη διενεργήσει. Κατ’ 

εξαίρεση στις περιπτώσεις που η Ε.∆.Ε. διατάσσεται από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό 

Εσωτερικών, το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµ

Υποστρατήγους, τους Γενικούς

αυτοτελών υπηρεσιακών µονάδων, ο ορισµός

µπορεί να ανατεθεί στον προϊστάµεν

4. Η Ε.∆.Ε. για τα πειθαρχικά παραπτώµατα που αναφέρονται στο εδάφ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου

10, ανατίθεται σε αξιωµατικό ∆ιεύθυνσης ή Υπηρεσίας που εξοµοιώνεται µ’ αυτή, άλλης από εκείνη 

στην οποία υπάγονται διοικητικά οι εγκαλούµενοι αστυνοµικοί.

5. Η Ε.∆.Ε. είναι έγγραφη και µυστική. Ο εγκαλούµενος παρίσταται ο ίδιος ή µε το συνήγορό του σ’

εκείνες τις ανακριτικές πράξεις που επιτρέπεται να παρίσταται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.

Ποιν. ∆. 

6. Η Ε.∆.Ε. δεν µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων πειθαρχικών παραπτωµάτων για τα

οποία προέκυψαν στοιχεία κατά τη διενέργειά της χωρίς νέα διαταγή αυτού που την διέταξε, εκτός 

αν είχε δοθεί σχετική εξουσιοδότηση µε την αρχική διαταγή. Αν δεν υπήρξε 

διενεργών την εξέταση αναφέρει σχετικά στον διατάξαντα.

7. Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια της Ε.∆.Ε. προκύψει ευθύνη αστυνοµικού ανωτέρου ή

αρχαιοτέρου εκείνου που τη διέταξε ή που την ενεργεί, ο ενεργών αναφέρει γι’ αυτό στο

διατάξαντα ή στον άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενό του προκειµένου να ενεργήσουν σχετικά.

8. Αν από την Ε.∆.Ε. προκύψουν σαφείς ενδείξεις τέλεσης συγκεκριµένου πειθαρχικού

παραπτώµατος από συγκεκριµένο αστυνοµικό, αυτός καλείται σε απολογία. Η κλήση σε απολογ

είναι γραπτή και περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ζ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 25 και επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της εµφάνισής του σε 

απολογία. Η κλήση περιλαµβάνει επίσης τη διαταγή µε βάσε

µνεία των αναφεροµένων στην παράγραφο 10 δικαιωµάτων του εγκαλουµένου.

9. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι εγκαλούµενοι που απολογήθηκαν, ο ενεργών την 

Ε.∆.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το πέρας αυτής 

µνεία ότι υπήρξαν και απολογίες άλλων.

10. Ο καλούµενος σε απολογία δικαιούται:

α) Να λάβει γνώση των σχετικών εγγράφων της πειθαρχικής δικογραφίας για την οποία συντάσσεται

σχετική έκθεση που προσυπογράφει.

β) Να ζητήσει, µε γραπτή αίτηση και δαπάνη του αντίγραφα των εγγράφων της δικογραφίας, εκτός 

από εκείνα τα οποία από ειδικές διατάξεις χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Στην τελευταία περίπτωση

χορηγούνται µόνο τα στοιχεία εκείνα που αφορούν την κρινόµενη υπόθεσή του.

γ) Να εµφανίζει προς εξέταση ενώπιον του ενεργούντος την Ε.∆.Ε. µέχρι τρεις (3) µάρτυρες 

υπεράσπισης. 

δ) Να παρίσταται µε συνήγορο κατά την απολογία του και σε κάθε µεταγενέστερη εξέτασή του. Ο

διορισµός του συνηγόρου γίνεται µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στ

του είτε µε απλή έγγραφη αναφορά που τίθεται στη δικογραφία και

ε) Να λάβει γνώση των απολογιών των τυχόν λοιπών εγκαλουµένων και να υποβάλει 

συµπληρωµατικά, άπαξ εντός 5νθηµέρου, απολογητικό υπόµνηµα. Η προθεσµία αυτή αρχίζει από 

την εποµένη της γνωστοποιήσεως σε αυτόν του πέρατος της εξέτασης.

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 25, έχουν ανάλογη εφαρµογή.

12. Σε περίπτωση που διαταχθεί συµπλήρωση της ενεργηθείσης Ε.∆.Ε. και προκύψουν νέα στοιχεία, 

που είτε µεταβάλλουν επί το βαρύτερο το χαρακτηρισµό του παραπτώµατος είτε συνιστούν νέο 

πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο υπάρχει σχετική αρµοδιότητα, ο εγκαλούµενος καλείται από τον 
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διενεργούντα αξιωµατικό, η συνέχιση της µπορεί ν’ ανατεθεί σε νεότερο ή κατώτερο αυτού

δεν έχει εκδοθεί κλήση σε απολογία. 

3. Με τη διαταγή διενέργειας Ε.∆.Ε. ορίζεται και ο αξιωµατικός που θα τη διενεργήσει. Κατ’ 

στις περιπτώσεις που η Ε.∆.Ε. διατάσσεται από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό 

Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης, τον Αρχηγό, τους Αντιστρατήγους, τους 

Υποστρατήγους, τους Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές και τους Ταξιάρχους διευθυντές 

αυτοτελών υπηρεσιακών µονάδων, ο ορισµός του αξιωµατικού που θα διενεργήσει την Ε.∆.Ε. 

µπορεί να ανατεθεί στον προϊστάµενο της Υπηρεσίας στην οποία απευθύνεται η σχετική διαταγή.

4. Η Ε.∆.Ε. για τα πειθαρχικά παραπτώµατα που αναφέρονται στο εδάφ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου

ανατίθεται σε αξιωµατικό ∆ιεύθυνσης ή Υπηρεσίας που εξοµοιώνεται µ’ αυτή, άλλης από εκείνη 

υπάγονται διοικητικά οι εγκαλούµενοι αστυνοµικοί. 

5. Η Ε.∆.Ε. είναι έγγραφη και µυστική. Ο εγκαλούµενος παρίσταται ο ίδιος ή µε το συνήγορό του σ’

εκείνες τις ανακριτικές πράξεις που επιτρέπεται να παρίσταται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.

Η Ε.∆.Ε. δεν µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων πειθαρχικών παραπτωµάτων για τα

προέκυψαν στοιχεία κατά τη διενέργειά της χωρίς νέα διαταγή αυτού που την διέταξε, εκτός 

σχετική εξουσιοδότηση µε την αρχική διαταγή. Αν δεν υπήρξε τέτοια εξουσιοδότηση, ο 

εξέταση αναφέρει σχετικά στον διατάξαντα. 

7. Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια της Ε.∆.Ε. προκύψει ευθύνη αστυνοµικού ανωτέρου ή

αρχαιοτέρου εκείνου που τη διέταξε ή που την ενεργεί, ο ενεργών αναφέρει γι’ αυτό στο

στον άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενό του προκειµένου να ενεργήσουν σχετικά.

8. Αν από την Ε.∆.Ε. προκύψουν σαφείς ενδείξεις τέλεσης συγκεκριµένου πειθαρχικού

από συγκεκριµένο αστυνοµικό, αυτός καλείται σε απολογία. Η κλήση σε απολογ

περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ζ΄ της 

άρθρου 25 και επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της εµφάνισής του σε 

περιλαµβάνει επίσης τη διαταγή µε βάσει την οποία ενεργείται η Ε.∆.Ε. και 

στην παράγραφο 10 δικαιωµάτων του εγκαλουµένου.

9. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι εγκαλούµενοι που απολογήθηκαν, ο ενεργών την 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το πέρας αυτής στους εγκαλουµένους, κάνοντας 

υπήρξαν και απολογίες άλλων. 

10. Ο καλούµενος σε απολογία δικαιούται: 

α) Να λάβει γνώση των σχετικών εγγράφων της πειθαρχικής δικογραφίας για την οποία συντάσσεται

σχετική έκθεση που προσυπογράφει. 

γραπτή αίτηση και δαπάνη του αντίγραφα των εγγράφων της δικογραφίας, εκτός 

εκείνα τα οποία από ειδικές διατάξεις χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Στην τελευταία περίπτωση

χορηγούνται µόνο τα στοιχεία εκείνα που αφορούν την κρινόµενη υπόθεσή του.

νίζει προς εξέταση ενώπιον του ενεργούντος την Ε.∆.Ε. µέχρι τρεις (3) µάρτυρες 

δ) Να παρίσταται µε συνήγορο κατά την απολογία του και σε κάθε µεταγενέστερη εξέτασή του. Ο

διορισµός του συνηγόρου γίνεται µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στ

είτε µε απλή έγγραφη αναφορά που τίθεται στη δικογραφία και 

ε) Να λάβει γνώση των απολογιών των τυχόν λοιπών εγκαλουµένων και να υποβάλει 

άπαξ εντός 5νθηµέρου, απολογητικό υπόµνηµα. Η προθεσµία αυτή αρχίζει από 

γνωστοποιήσεως σε αυτόν του πέρατος της εξέτασης. 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 25, έχουν ανάλογη εφαρµογή.

12. Σε περίπτωση που διαταχθεί συµπλήρωση της ενεργηθείσης Ε.∆.Ε. και προκύψουν νέα στοιχεία, 

λουν επί το βαρύτερο το χαρακτηρισµό του παραπτώµατος είτε συνιστούν νέο 

παράπτωµα για το οποίο υπάρχει σχετική αρµοδιότητα, ο εγκαλούµενος καλείται από τον 
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ν’ ανατεθεί σε νεότερο ή κατώτερο αυτού, εφόσον 

3. Με τη διαταγή διενέργειας Ε.∆.Ε. ορίζεται και ο αξιωµατικός που θα τη διενεργήσει. Κατ’ 

στις περιπτώσεις που η Ε.∆.Ε. διατάσσεται από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό 

όσιας Τάξης, τον Αρχηγό, τους Αντιστρατήγους, τους 

Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές και τους Ταξιάρχους διευθυντές 

του αξιωµατικού που θα διενεργήσει την Ε.∆.Ε. 

στην οποία απευθύνεται η σχετική διαταγή. 

4. Η Ε.∆.Ε. για τα πειθαρχικά παραπτώµατα που αναφέρονται στο εδάφ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

ανατίθεται σε αξιωµατικό ∆ιεύθυνσης ή Υπηρεσίας που εξοµοιώνεται µ’ αυτή, άλλης από εκείνη 

5. Η Ε.∆.Ε. είναι έγγραφη και µυστική. Ο εγκαλούµενος παρίσταται ο ίδιος ή µε το συνήγορό του σ’ 

εκείνες τις ανακριτικές πράξεις που επιτρέπεται να παρίσταται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ. 

Η Ε.∆.Ε. δεν µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων πειθαρχικών παραπτωµάτων για τα 

προέκυψαν στοιχεία κατά τη διενέργειά της χωρίς νέα διαταγή αυτού που την διέταξε, εκτός 

τέτοια εξουσιοδότηση, ο 

7. Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια της Ε.∆.Ε. προκύψει ευθύνη αστυνοµικού ανωτέρου ή 

αρχαιοτέρου εκείνου που τη διέταξε ή που την ενεργεί, ο ενεργών αναφέρει γι’ αυτό στον 

στον άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενό του προκειµένου να ενεργήσουν σχετικά. 

8. Αν από την Ε.∆.Ε. προκύψουν σαφείς ενδείξεις τέλεσης συγκεκριµένου πειθαρχικού 

από συγκεκριµένο αστυνοµικό, αυτός καλείται σε απολογία. Η κλήση σε απολογία 

περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ζ΄ της 

άρθρου 25 και επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της εµφάνισής του σε 

ι την οποία ενεργείται η Ε.∆.Ε. και 

στην παράγραφο 10 δικαιωµάτων του εγκαλουµένου. 

9. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι εγκαλούµενοι που απολογήθηκαν, ο ενεργών την 

στους εγκαλουµένους, κάνοντας 

α) Να λάβει γνώση των σχετικών εγγράφων της πειθαρχικής δικογραφίας για την οποία συντάσσεται 

γραπτή αίτηση και δαπάνη του αντίγραφα των εγγράφων της δικογραφίας, εκτός 

εκείνα τα οποία από ειδικές διατάξεις χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Στην τελευταία περίπτωση 

χορηγούνται µόνο τα στοιχεία εκείνα που αφορούν την κρινόµενη υπόθεσή του. 

νίζει προς εξέταση ενώπιον του ενεργούντος την Ε.∆.Ε. µέχρι τρεις (3) µάρτυρες 

δ) Να παρίσταται µε συνήγορο κατά την απολογία του και σε κάθε µεταγενέστερη εξέτασή του. Ο 

διορισµός του συνηγόρου γίνεται µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στην έκθεση απολογίας 

ε) Να λάβει γνώση των απολογιών των τυχόν λοιπών εγκαλουµένων και να υποβάλει 

άπαξ εντός 5νθηµέρου, απολογητικό υπόµνηµα. Η προθεσµία αυτή αρχίζει από 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 25, έχουν ανάλογη εφαρµογή. 

12. Σε περίπτωση που διαταχθεί συµπλήρωση της ενεργηθείσης Ε.∆.Ε. και προκύψουν νέα στοιχεία, 

λουν επί το βαρύτερο το χαρακτηρισµό του παραπτώµατος είτε συνιστούν νέο 

παράπτωµα για το οποίο υπάρχει σχετική αρµοδιότητα, ο εγκαλούµενος καλείται από τον 
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ενεργούντα σε συµπληρωµατική απολογία οπότε µπορεί να ασκήσει εκ νέου τα δικαιώµατά του.

κάθε άλλη περίπτωση συµπλήρωσης της Ε.∆.Ε., καλείται µόνο να λάβει γνώση των στοιχείων που 

προέκυψαν µεταγενέστερα οπότε µπορεί να υποβάλει συµπληρωµατικό υπόµνηµα.

13. Ο ενεργών την Ε.∆.Ε. µπορεί αν κρίνει ότι κατώτερος του έχει οποιαδήποτε ανάµειξη σ

υπόθεση που ερευνά, να τον καλέσει να υποβάλει σχετική έγγραφη αναφορά χωρίς να υποχρεούται 

να αναφέρει επιβαρυντικά για αυτόν περιστατικά.

14. Η Ε.∆.Ε. περατούται εντός της οριζόµενης από τον διατάξαντα προθεσµίας, που δεν µπορεί να

υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, εάν συντρέχουν εξαιρετικοί

λόγοι, για µια ακόµη φορά από τον διατάξαντα, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, για χρονικό 

διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες.

Κωλύµατα για ενέργεια 

1. Κωλύεται να διενεργήσει διοικητική εξέταση όποιος:

α) Είναι συγγενής εξ αίµατος του εγκαλουµένου ή του εγκαλούντος κατ’ ευθεία µεν γραµµή

απεριόριστα, εκ πλαγίου δε µέχρι τετάρτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι τρίτου ή σύζυγος αυτ

Τα κωλύµατα της συγγένειας από αγχιστεία και της συζυγικής σχέσης εξακολουθούν να υφίστανται

και µετά τη λύση του γάµου. 

β) Έχει ιδιαίτερη φιλία ή έχθρα µε τον εγκαλούµενο ή τον εγκαλούντα ή συντρέχουν στο πρόσωπό

του γεγονότα ικανά να δικαιολογήσουν ε

γ) Κατήγγειλε την πράξη για την οποία διατάχθηκε η εξέταση.

δ) Φέρεται βάσει ενδείξεων, ότι έχει ευθύνη για την πράξη που αποτελεί αντικείµενο της εξέτασης.

ε) Έχει συµφέρον από την έκβαση της υπόθεσης και

στ) Έχει εξετασθεί ως µάρτυρας ή έχει γνωµοδοτήσει ως πραγµατογνώµονας στην ίδια υπόθεση.

2. Ο αξιωµατικός στο πρόσωπο του οποίου υπάρχει κώλυµα υποχρεούται, µετά τη λήψη 

διαταγής µε την οποία του ανατέθηκε η διενέργεια της εξέτασης, να γνωστοποιήσει αµέσως το

κώλυµα σ΄ αυτόν που τον όρισε, µε αναφορά του στην οποία πρέπει να εκτίθενται λεπτοµερώς οι 

λόγοι του κωλύµατός του και να επισυνάπτονται τα αναγκαία για την απόδειξή του στοιχεία. Η ίδια 

υποχρέωση υπάρχει και όταν το κώλυµα προκύψει κατά την διάρκεια της 

3. Η από πρόθεση αποσιώπηση κωλύµατος και η αναληθής επίκληση αυτού µε σκοπό την αποφυγή 

της διενέργειας της εξέτασης, συνιστούν πειθαρχικά παραπτώµατα, χωρίς να αποκλείεται και 

εφαρµογή του άρθρου 254 του Π.Κ.

4. Σε περίπτωση που η διοικητική 

διαταγή κοινοποιείται σ΄ αυτόν ο οποίος, µέσα σε τρεις ηµέρες από της κοινοποιήσεως δικαιούται,

άπαξ µε γραπτή αναφορά, να ζητήσει την εξαίρεση του αξιωµατικού στον οποίο ανατέθηκε η 

εξέταση για κάποιο από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 κωλύµατα, επισυνάπτοντας και τα 

αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Αν ο λόγος εξαίρεσης προκύψει κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η 

αίτηση εξαίρεσης µπορεί να υποβληθεί µέχρι και της απολογίας του εγκαλουµένου.

5. Σε περίπτωση που η διοικητική εξέταση διενεργείται από τον διατάξαντα, αυτή κοινοποιείται στον

ενδιαφερόµενο προκειµένου να ασκήσει το αναφερόµενο στην προηγούµενη παράγραφο δικαίωµά

του. 

6. Η επίκληση εν γνώσει αναληθούς λόγου εξαίρεσης συνιστά πειθαρχικό 

7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Ε.∆.Ε. προκύψει ευθύνη σε βάρος αστυνοµικού, κατά του

οποίου δεν είχε αρχικά ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, κοινοποιείται σ’ αυτόν η διενέργεια της Ε.∆.Ε.

και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4.

8. Αν η διοικητική εξέταση στρέφεται σε βάρος περισσοτέρων αστυνοµικών, το κώλυµα που τυχόν

συντρέχει στο πρόσωπο του ενεργούντος για έναν απ’ αυτούς λογίζεται ως κώλυµα και για τους 

λοιπούς εγκαλουµένους. 
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συµπληρωµατική απολογία οπότε µπορεί να ασκήσει εκ νέου τα δικαιώµατά του.

περίπτωση συµπλήρωσης της Ε.∆.Ε., καλείται µόνο να λάβει γνώση των στοιχείων που 

µεταγενέστερα οπότε µπορεί να υποβάλει συµπληρωµατικό υπόµνηµα.

13. Ο ενεργών την Ε.∆.Ε. µπορεί αν κρίνει ότι κατώτερος του έχει οποιαδήποτε ανάµειξη σ

που ερευνά, να τον καλέσει να υποβάλει σχετική έγγραφη αναφορά χωρίς να υποχρεούται 

επιβαρυντικά για αυτόν περιστατικά. 

14. Η Ε.∆.Ε. περατούται εντός της οριζόµενης από τον διατάξαντα προθεσµίας, που δεν µπορεί να

ο (2) µήνες. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, εάν συντρέχουν εξαιρετικοί

λόγοι, για µια ακόµη φορά από τον διατάξαντα, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, για χρονικό 

που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. 

 

Άρθρο 28 

Κωλύµατα για ενέργεια ∆ιοικητικών Εξετάσεων 

1. Κωλύεται να διενεργήσει διοικητική εξέταση όποιος: 

α) Είναι συγγενής εξ αίµατος του εγκαλουµένου ή του εγκαλούντος κατ’ ευθεία µεν γραµµή

εκ πλαγίου δε µέχρι τετάρτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι τρίτου ή σύζυγος αυτ

Τα κωλύµατα της συγγένειας από αγχιστεία και της συζυγικής σχέσης εξακολουθούν να υφίστανται

β) Έχει ιδιαίτερη φιλία ή έχθρα µε τον εγκαλούµενο ή τον εγκαλούντα ή συντρέχουν στο πρόσωπό

γεγονότα ικανά να δικαιολογήσουν εύλογη δυσπιστία για την αµεροληψία του.

γ) Κατήγγειλε την πράξη για την οποία διατάχθηκε η εξέταση. 

δ) Φέρεται βάσει ενδείξεων, ότι έχει ευθύνη για την πράξη που αποτελεί αντικείµενο της εξέτασης.

ε) Έχει συµφέρον από την έκβαση της υπόθεσης και 

εξετασθεί ως µάρτυρας ή έχει γνωµοδοτήσει ως πραγµατογνώµονας στην ίδια υπόθεση.

2. Ο αξιωµατικός στο πρόσωπο του οποίου υπάρχει κώλυµα υποχρεούται, µετά τη λήψη 

την οποία του ανατέθηκε η διενέργεια της εξέτασης, να γνωστοποιήσει αµέσως το

τον όρισε, µε αναφορά του στην οποία πρέπει να εκτίθενται λεπτοµερώς οι 

να επισυνάπτονται τα αναγκαία για την απόδειξή του στοιχεία. Η ίδια 

κώλυµα προκύψει κατά την διάρκεια της εξέτασης.

3. Η από πρόθεση αποσιώπηση κωλύµατος και η αναληθής επίκληση αυτού µε σκοπό την αποφυγή 

διενέργειας της εξέτασης, συνιστούν πειθαρχικά παραπτώµατα, χωρίς να αποκλείεται και 

άρθρου 254 του Π.Κ. 

4. Σε περίπτωση που η διοικητική εξέταση στρέφεται κατά συγκεκριµένου αστυνοµικού, η σχετική

διαταγή κοινοποιείται σ΄ αυτόν ο οποίος, µέσα σε τρεις ηµέρες από της κοινοποιήσεως δικαιούται,

µε γραπτή αναφορά, να ζητήσει την εξαίρεση του αξιωµατικού στον οποίο ανατέθηκε η 

άποιο από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 κωλύµατα, επισυνάπτοντας και τα 

στοιχεία. Αν ο λόγος εξαίρεσης προκύψει κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η 

υποβληθεί µέχρι και της απολογίας του εγκαλουµένου.

ίπτωση που η διοικητική εξέταση διενεργείται από τον διατάξαντα, αυτή κοινοποιείται στον

ενδιαφερόµενο προκειµένου να ασκήσει το αναφερόµενο στην προηγούµενη παράγραφο δικαίωµά

6. Η επίκληση εν γνώσει αναληθούς λόγου εξαίρεσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.

7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Ε.∆.Ε. προκύψει ευθύνη σε βάρος αστυνοµικού, κατά του

οποίου δεν είχε αρχικά ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, κοινοποιείται σ’ αυτόν η διενέργεια της Ε.∆.Ε.

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4. 

η διοικητική εξέταση στρέφεται σε βάρος περισσοτέρων αστυνοµικών, το κώλυµα που τυχόν

συντρέχει στο πρόσωπο του ενεργούντος για έναν απ’ αυτούς λογίζεται ως κώλυµα και για τους 
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συµπληρωµατική απολογία οπότε µπορεί να ασκήσει εκ νέου τα δικαιώµατά του. Σε 

περίπτωση συµπλήρωσης της Ε.∆.Ε., καλείται µόνο να λάβει γνώση των στοιχείων που 

µεταγενέστερα οπότε µπορεί να υποβάλει συµπληρωµατικό υπόµνηµα. 

13. Ο ενεργών την Ε.∆.Ε. µπορεί αν κρίνει ότι κατώτερος του έχει οποιαδήποτε ανάµειξη στην 

που ερευνά, να τον καλέσει να υποβάλει σχετική έγγραφη αναφορά χωρίς να υποχρεούται 

14. Η Ε.∆.Ε. περατούται εντός της οριζόµενης από τον διατάξαντα προθεσµίας, που δεν µπορεί να 

ο (2) µήνες. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, εάν συντρέχουν εξαιρετικοί 

λόγοι, για µια ακόµη φορά από τον διατάξαντα, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, για χρονικό 

α) Είναι συγγενής εξ αίµατος του εγκαλουµένου ή του εγκαλούντος κατ’ ευθεία µεν γραµµή 

εκ πλαγίου δε µέχρι τετάρτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι τρίτου ή σύζυγος αυτών. 

Τα κωλύµατα της συγγένειας από αγχιστεία και της συζυγικής σχέσης εξακολουθούν να υφίστανται 

β) Έχει ιδιαίτερη φιλία ή έχθρα µε τον εγκαλούµενο ή τον εγκαλούντα ή συντρέχουν στο πρόσωπό 

ύλογη δυσπιστία για την αµεροληψία του.  

δ) Φέρεται βάσει ενδείξεων, ότι έχει ευθύνη για την πράξη που αποτελεί αντικείµενο της εξέτασης. 

εξετασθεί ως µάρτυρας ή έχει γνωµοδοτήσει ως πραγµατογνώµονας στην ίδια υπόθεση. 

2. Ο αξιωµατικός στο πρόσωπο του οποίου υπάρχει κώλυµα υποχρεούται, µετά τη λήψη της 

την οποία του ανατέθηκε η διενέργεια της εξέτασης, να γνωστοποιήσει αµέσως το 

τον όρισε, µε αναφορά του στην οποία πρέπει να εκτίθενται λεπτοµερώς οι 

να επισυνάπτονται τα αναγκαία για την απόδειξή του στοιχεία. Η ίδια 

εξέτασης. 

3. Η από πρόθεση αποσιώπηση κωλύµατος και η αναληθής επίκληση αυτού µε σκοπό την αποφυγή 

διενέργειας της εξέτασης, συνιστούν πειθαρχικά παραπτώµατα, χωρίς να αποκλείεται και 

εξέταση στρέφεται κατά συγκεκριµένου αστυνοµικού, η σχετική 

διαταγή κοινοποιείται σ΄ αυτόν ο οποίος, µέσα σε τρεις ηµέρες από της κοινοποιήσεως δικαιούται, 

µε γραπτή αναφορά, να ζητήσει την εξαίρεση του αξιωµατικού στον οποίο ανατέθηκε η 

άποιο από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 κωλύµατα, επισυνάπτοντας και τα 

στοιχεία. Αν ο λόγος εξαίρεσης προκύψει κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η 

υποβληθεί µέχρι και της απολογίας του εγκαλουµένου. 

ίπτωση που η διοικητική εξέταση διενεργείται από τον διατάξαντα, αυτή κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόµενο προκειµένου να ασκήσει το αναφερόµενο στην προηγούµενη παράγραφο δικαίωµά 

παράπτωµα. 

7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Ε.∆.Ε. προκύψει ευθύνη σε βάρος αστυνοµικού, κατά του 

οποίου δεν είχε αρχικά ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, κοινοποιείται σ’ αυτόν η διενέργεια της Ε.∆.Ε. 

η διοικητική εξέταση στρέφεται σε βάρος περισσοτέρων αστυνοµικών, το κώλυµα που τυχόν 

συντρέχει στο πρόσωπο του ενεργούντος για έναν απ’ αυτούς λογίζεται ως κώλυµα και για τους 
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9. Αρµόδιος να αποφασίσει για το κώλυµα ή την αίτηση εξα

οποίου ορίσθηκε ο ενεργών την εξέταση. Κατ’ εξαίρεση, αν ο αξιωµατικός που ενεργεί την εξέταση

ορίσθηκε από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εσωτερικών ή το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας

Τάξης, αρµόδιος να αποφασίσει είναι 

διενεργείται από εκείνον που τη διέταξε, αρµόδιος είναι ο αµέσως ιεραρχικά προϊστάµενός αυτού.

10. Η δήλωση κωλύµατος και η αίτηση εξαίρεσης αναστέλλουν τη διενέργεια της διοικητικής 

εξέτασης µέχρι να εκδοθεί σχετική απόφαση. Σε περίπτωση που αυτές απορριφθούν, συνεχίζεται η 

εξέταση από τον ίδιο αξιωµατικό, διαφορετικά ορίζεται άλλος αξιωµατικός για τη διενέργειά της, οι 

ανακριτικές όµως πράξεις που διενεργήθηκαν παραµένουν έγκυρες.

 

Πόρισµα 

1. Οι διοικητικές εξετάσεις περατούνται µε τη σύνταξη πορίσµατος από τον διενεργήσαντα που

περιλαµβάνει ιδίως, τον τόπο και τον χρόνο σύνταξής , το βαθµό, το ονοµατεπώνυµο και την 

ιδιότητα του συντάκτη, τη διαταγή και τις σχετικές δια

τα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξειδικεύεται το περιεχόµενο αυτών εκτός αν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

και το συµπέρασµα. 

Στο συµπέρασµα αναφέρεται η κρίση του συντάκτη για το αν διαπράχθηκε ή όχι πειθαρχικό

παράπτωµα και ποιο για τις περιπτώσεις της Ε.∆.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 26 και της Π.∆.Ε. ή για το

αντικείµενο της Ε.∆.Ε. που η διαταγή διενέργειάς της δεν συνιστά άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή της 

Π.∆.Ε. για τις περιπτώσεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

προκύψει πειθαρχική ευθύνη, το πόρισµα περιλαµβάνει µε σαφήνεια και ακρίβεια τα στοιχεία του 

πειθαρχικού παραπτώµατος, τις διατάξεις που το προβλέπουν καθώς και τα στοιχεία του υπαιτίου.

2. Η παράλειψη αναφοράς ενός ή περισσοτέρων εκ τ

επιφέρει ακυρότητα, εκτός αν από την παράλειψη προκλήθηκε βλάβη στον εγκαλούµενο.

3. Το πόρισµα υπογράφεται από το συντάκτη, µονογράφεται κάθε σελίδα του και υποβάλλεται

ιεραρχικά στον αρµόδιο να αποφασίσει.

Ταξινόµηση και αρίθµηση των εγγράφων της διοικητικής εξέτασης

1. Η πειθαρχική δικογραφία αποτελείται από τα έγγραφα, τα αποδεικτικά µέσα και το πόρισµα. Τα

έγγραφα της δικογραφίας και το πόρισµα, ταξινοµούνται κατ’ αύξοντα αριθµό και καταχωρούνται σε

πίνακα περιεχοµένων εγγράφων µε τη σειρά που αριθµήθηκαν, στον οποίο γίνεται µνεία και των

τυχόν πειστηρίων. 

Το πόρισµα λαµβάνει τον αριθµό (1) και ακολουθεί η ταξινόµηση και αρίθµηση των λοιπών

εγγράφων µε πρώτη τη διαταγή διενέργεια της διοικητικής εξέτασης και

αυτή εγγράφων. 

2. Σε περίπτωση συµπλήρωσης της διοικητικής εξέτασης τα νέα έγγραφα της δικογραφίας 

ταξινοµούνται και αριθµούνται, κατά τα ανωτέρω, µε πρώτο το νέο πόρισµα και καταχωρούνται σε 

νέο πίνακα περιεχοµένων. Η αρίθµηση των 

της αρχικής αρίθµησης και γίνεται µνεία των τυχόν νέων πειστηρίων.

Γνωµατεύσεις επί των Πορισµάτων των διοικητικών εξετάσεων

1. Για τα πορίσµατα των διοικητικών εξετάσεων γνωµατεύουν τα ιεραρχικά 

αυτού που ενήργησε την εξέταση µέχρι του αρµόδιου να αποφασίσει. Η γνωµάτευση ενσωµατώνεται 

στο πόρισµα και σε περίπτωση διαφωνίας αιτιολογείται.

2. Τα πορίσµατα που συντάσσονται από τους Αντιστρατήγους, τους Προϊσταµένους των Κλάδων,

τους Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές και τους ∆ιευθυντές των Αυτοτελών Κεντρικών 

Υπηρεσιών, δεν υπόκεινται σε γνωµάτευση.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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9. Αρµόδιος να αποφασίσει για το κώλυµα ή την αίτηση εξαίρεσης είναι εκείνος που µε διαταγή του

οποίου ορίσθηκε ο ενεργών την εξέταση. Κατ’ εξαίρεση, αν ο αξιωµατικός που ενεργεί την εξέταση

ορίσθηκε από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εσωτερικών ή το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας

αρµόδιος να αποφασίσει είναι ο Αρχηγός του Σώµατος και στην περίπτωση που η εξέταση 

από εκείνον που τη διέταξε, αρµόδιος είναι ο αµέσως ιεραρχικά προϊστάµενός αυτού.

10. Η δήλωση κωλύµατος και η αίτηση εξαίρεσης αναστέλλουν τη διενέργεια της διοικητικής 

εκδοθεί σχετική απόφαση. Σε περίπτωση που αυτές απορριφθούν, συνεχίζεται η 

τον ίδιο αξιωµατικό, διαφορετικά ορίζεται άλλος αξιωµατικός για τη διενέργειά της, οι 

πράξεις που διενεργήθηκαν παραµένουν έγκυρες. 

Άρθρο 29 

Πόρισµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων 

1. Οι διοικητικές εξετάσεις περατούνται µε τη σύνταξη πορίσµατος από τον διενεργήσαντα που

περιλαµβάνει ιδίως, τον τόπο και τον χρόνο σύνταξής , το βαθµό, το ονοµατεπώνυµο και την 

συντάκτη, τη διαταγή και τις σχετικές διατάξεις µε τις οποίες διενεργήθηκε η εξέταση, 

µέσα, χωρίς να εξειδικεύεται το περιεχόµενο αυτών εκτός αν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

Στο συµπέρασµα αναφέρεται η κρίση του συντάκτη για το αν διαπράχθηκε ή όχι πειθαρχικό

και ποιο για τις περιπτώσεις της Ε.∆.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 26 και της Π.∆.Ε. ή για το

Ε.∆.Ε. που η διαταγή διενέργειάς της δεν συνιστά άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή της 

περιπτώσεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24. Σε περίπτωση που 

ευθύνη, το πόρισµα περιλαµβάνει µε σαφήνεια και ακρίβεια τα στοιχεία του 

τις διατάξεις που το προβλέπουν καθώς και τα στοιχεία του υπαιτίου.

2. Η παράλειψη αναφοράς ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω στοιχείων στο πόρισµα δεν 

ακυρότητα, εκτός αν από την παράλειψη προκλήθηκε βλάβη στον εγκαλούµενο.

3. Το πόρισµα υπογράφεται από το συντάκτη, µονογράφεται κάθε σελίδα του και υποβάλλεται

στον αρµόδιο να αποφασίσει. 

Άρθρο 30 

ξινόµηση και αρίθµηση των εγγράφων της διοικητικής εξέτασης

1. Η πειθαρχική δικογραφία αποτελείται από τα έγγραφα, τα αποδεικτικά µέσα και το πόρισµα. Τα

έγγραφα της δικογραφίας και το πόρισµα, ταξινοµούνται κατ’ αύξοντα αριθµό και καταχωρούνται σε

περιεχοµένων εγγράφων µε τη σειρά που αριθµήθηκαν, στον οποίο γίνεται µνεία και των

Το πόρισµα λαµβάνει τον αριθµό (1) και ακολουθεί η ταξινόµηση και αρίθµηση των λοιπών

µε πρώτη τη διαταγή διενέργεια της διοικητικής εξέτασης και των επισυναπτοµένων σ’ 

2. Σε περίπτωση συµπλήρωσης της διοικητικής εξέτασης τα νέα έγγραφα της δικογραφίας 

και αριθµούνται, κατά τα ανωτέρω, µε πρώτο το νέο πόρισµα και καταχωρούνται σε 

περιεχοµένων. Η αρίθµηση των νέων εγγράφων συνεχίζεται από τον τελευταίο αριθµό 

αρίθµησης και γίνεται µνεία των τυχόν νέων πειστηρίων. 

Άρθρο 32 

Γνωµατεύσεις επί των Πορισµάτων των διοικητικών εξετάσεων

1. Για τα πορίσµατα των διοικητικών εξετάσεων γνωµατεύουν τα ιεραρχικά 

που ενήργησε την εξέταση µέχρι του αρµόδιου να αποφασίσει. Η γνωµάτευση ενσωµατώνεται 

πόρισµα και σε περίπτωση διαφωνίας αιτιολογείται. 

2. Τα πορίσµατα που συντάσσονται από τους Αντιστρατήγους, τους Προϊσταµένους των Κλάδων,

Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές και τους ∆ιευθυντές των Αυτοτελών Κεντρικών 

υπόκεινται σε γνωµάτευση. 
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ίρεσης είναι εκείνος που µε διαταγή του 

οποίου ορίσθηκε ο ενεργών την εξέταση. Κατ’ εξαίρεση, αν ο αξιωµατικός που ενεργεί την εξέταση 

ορίσθηκε από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εσωτερικών ή το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας 

ο Αρχηγός του Σώµατος και στην περίπτωση που η εξέταση 

από εκείνον που τη διέταξε, αρµόδιος είναι ο αµέσως ιεραρχικά προϊστάµενός αυτού. 

10. Η δήλωση κωλύµατος και η αίτηση εξαίρεσης αναστέλλουν τη διενέργεια της διοικητικής 

εκδοθεί σχετική απόφαση. Σε περίπτωση που αυτές απορριφθούν, συνεχίζεται η 

τον ίδιο αξιωµατικό, διαφορετικά ορίζεται άλλος αξιωµατικός για τη διενέργειά της, οι 

1. Οι διοικητικές εξετάσεις περατούνται µε τη σύνταξη πορίσµατος από τον διενεργήσαντα που 

περιλαµβάνει ιδίως, τον τόπο και τον χρόνο σύνταξής , το βαθµό, το ονοµατεπώνυµο και την 

τάξεις µε τις οποίες διενεργήθηκε η εξέταση, 

µέσα, χωρίς να εξειδικεύεται το περιεχόµενο αυτών εκτός αν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

Στο συµπέρασµα αναφέρεται η κρίση του συντάκτη για το αν διαπράχθηκε ή όχι πειθαρχικό 

και ποιο για τις περιπτώσεις της Ε.∆.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 26 και της Π.∆.Ε. ή για το 

Ε.∆.Ε. που η διαταγή διενέργειάς της δεν συνιστά άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή της 

24. Σε περίπτωση που 

ευθύνη, το πόρισµα περιλαµβάνει µε σαφήνεια και ακρίβεια τα στοιχεία του 

τις διατάξεις που το προβλέπουν καθώς και τα στοιχεία του υπαιτίου. 

ων ανωτέρω στοιχείων στο πόρισµα δεν 

ακυρότητα, εκτός αν από την παράλειψη προκλήθηκε βλάβη στον εγκαλούµενο. 

3. Το πόρισµα υπογράφεται από το συντάκτη, µονογράφεται κάθε σελίδα του και υποβάλλεται 

ξινόµηση και αρίθµηση των εγγράφων της διοικητικής εξέτασης 

1. Η πειθαρχική δικογραφία αποτελείται από τα έγγραφα, τα αποδεικτικά µέσα και το πόρισµα. Τα 

έγγραφα της δικογραφίας και το πόρισµα, ταξινοµούνται κατ’ αύξοντα αριθµό και καταχωρούνται σε 

περιεχοµένων εγγράφων µε τη σειρά που αριθµήθηκαν, στον οποίο γίνεται µνεία και των 

Το πόρισµα λαµβάνει τον αριθµό (1) και ακολουθεί η ταξινόµηση και αρίθµηση των λοιπών 

των επισυναπτοµένων σ’ 

2. Σε περίπτωση συµπλήρωσης της διοικητικής εξέτασης τα νέα έγγραφα της δικογραφίας 

και αριθµούνται, κατά τα ανωτέρω, µε πρώτο το νέο πόρισµα και καταχωρούνται σε 

νέων εγγράφων συνεχίζεται από τον τελευταίο αριθµό 

Γνωµατεύσεις επί των Πορισµάτων των διοικητικών εξετάσεων 

1. Για τα πορίσµατα των διοικητικών εξετάσεων γνωµατεύουν τα ιεραρχικά προϊστάµενα όργανα 

που ενήργησε την εξέταση µέχρι του αρµόδιου να αποφασίσει. Η γνωµάτευση ενσωµατώνεται 

2. Τα πορίσµατα που συντάσσονται από τους Αντιστρατήγους, τους Προϊσταµένους των Κλάδων, 

Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές και τους ∆ιευθυντές των Αυτοτελών Κεντρικών 
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3. Στην περίπτωση που τη διοικητική εξέταση διενεργεί αξιωµατικός ο οποίος υπηρετεί σε αυτοτελή

∆ιεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυν

το πόρισµα γνωµατεύει ο αρχαιότερος αξιωµατικός που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή, άλλως το 

πόρισµα υποβάλλεται χωρίς γνωµάτευση στο αρµόδιο να αποφασίσει πειθαρχικό όργανο.

Σύνταξη εκθέσεων 

1. Οι διατάξεις του Κ. Ποιν. ∆., που αφορούν στα αποδεικτικά µέσα, την κλήτευση, τον όρκο, την 

εξέταση και τις συνέπειες της µη εµφάνισης των µαρτύρων, τον τρόπο εξέτασης του εγκαλουµένου, 

καθώς και τον τύπο των εκθέσεων 

από διατάξεις του παρόντος. 

Στη σύνταξη των εκθέσεων συµπράττει ως γραµµατέας βαθµοφόρος ανακριτικός υπάλληλος.

2. Η µετά από παραγγελία ανακριτική πράξη διενεργείται από αξιωµατικό ανώτερο ή αρχα

εγκαλουµένου. 

3. Η επίδοση των εγγράφων της προδικασίας στον εγκαλούµενο, γίνεται από αυτόν που διενεργεί την

εξέταση ή µε µέριµνα του προϊσταµένου της Υπηρεσίας του εγκαλουµένου. Κατ’ εξαίρεση η

επίδοση γίνεται: 

α) Στον προϊστάµενο της τελευταί

β) Στην κατοικία του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 155 του Κ. Ποιν. ∆., αν αυτός βρίσκεται

σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή ετήσιας άδειας λόγω νοσήµατος ή αργίας ή έχει διαγραφεί από το 

Σώµα. 

γ) Στο σύζυγό του ή αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς ή τους αδελφούς ή σε 

συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό και σε περίπτωση µη ανεύρεσης

αυτών, στην αστυνοµική αρχή της τελευταίας γνωστής διαµονής του, αν αυτός είναι

διαµονής και 

δ) Στον τυχόν διορισµένο αντίκλητο κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 Κ. Ποιν. ∆. ή στον

προϊστάµενο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, όταν ο 

εγκαλούµενος είναι στην ενέργεια και διαµένει στο ε

4. Σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται στον εγκαλούµενο να παρίσταται µε

συνήγορο. 

 

∆ιαδικασία µετά την Προκαταρκτική ∆ιοικητική Εξέταση (Π.∆.Ε.)

Σε περίπτωση διενέργειας Π.∆.Ε., µετά το πέρας της σχετικής 

αποφασίσει σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 31, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Αν κρίνει ότι τα προκύπτοντα από την Π.∆.Ε. πραγµατικά περιστατικά συνιστούν πειθαρχικό

παράπτωµα, που επισύρει: 

α. κατώτερη πειθαρχική ποινή και ο εγκαλούµενος δεν έχει κληθεί σ’ απολογία από τον ενεργήσαντα 

την εξέταση κατά το άρθρο 24, καλεί αυτόν σε απολογία σύµφωνα µε το άρθρο 25 και ενεργεί 

περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 37 και

β. ανώτερη πειθαρχική ποινή, διατάσσει αν είναι αρµόδιος τη διε

άρθρο 26 άλλως υποβάλλει τον σχετικό φάκελο στον αρµόδιο σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 22 

για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

2. Αν κρίνει ότι ο αστυνοµικός τον οποίο αφορά η Π.∆.Ε. δεν τέλεσε πειθαρχικό παράπτωµα ή ότι 

δεν µπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή λόγω παραγραφής ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, θέτει 

την υπόθεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη απόφασή του.

3. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος κατά τα ανωτέρω φέρει βαθµό κατώτερο του Αστυνοµικού 

∆ιευθυντή, υποβάλλει ιεραρχικά την πράξη αρχειοθέτησης µε τη σχετική δικογραφία στο ∆ιευθυντή 
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3. Στην περίπτωση που τη διοικητική εξέταση διενεργεί αξιωµατικός ο οποίος υπηρετεί σε αυτοτελή

∆ιεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, στην οποία προΐσταται πολιτικός υπάλληλος, για 

πόρισµα γνωµατεύει ο αρχαιότερος αξιωµατικός που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή, άλλως το 

υποβάλλεται χωρίς γνωµάτευση στο αρµόδιο να αποφασίσει πειθαρχικό όργανο.

Άρθρο 33 

Σύνταξη εκθέσεων - Επιδόσεις εγγράφων της προδικασίας

1. Οι διατάξεις του Κ. Ποιν. ∆., που αφορούν στα αποδεικτικά µέσα, την κλήτευση, τον όρκο, την 

και τις συνέπειες της µη εµφάνισης των µαρτύρων, τον τρόπο εξέτασης του εγκαλουµένου, 

τύπο των εκθέσεων εφαρµόζονται αναλόγως εφόσον τα θέµατα αυτά δεν ρυθµίζονται 

Στη σύνταξη των εκθέσεων συµπράττει ως γραµµατέας βαθµοφόρος ανακριτικός υπάλληλος.

2. Η µετά από παραγγελία ανακριτική πράξη διενεργείται από αξιωµατικό ανώτερο ή αρχα

3. Η επίδοση των εγγράφων της προδικασίας στον εγκαλούµενο, γίνεται από αυτόν που διενεργεί την

εξέταση ή µε µέριµνα του προϊσταµένου της Υπηρεσίας του εγκαλουµένου. Κατ’ εξαίρεση η

α) Στον προϊστάµενο της τελευταίας Υπηρεσίας του αν αυτός απουσιάζει παράνοµα.

β) Στην κατοικία του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 155 του Κ. Ποιν. ∆., αν αυτός βρίσκεται

κατάσταση διαθεσιµότητας ή ετήσιας άδειας λόγω νοσήµατος ή αργίας ή έχει διαγραφεί από το 

του ή αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς ή τους αδελφούς ή σε 

συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό και σε περίπτωση µη ανεύρεσης

στην αστυνοµική αρχή της τελευταίας γνωστής διαµονής του, αν αυτός είναι

δ) Στον τυχόν διορισµένο αντίκλητο κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 Κ. Ποιν. ∆. ή στον

της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, όταν ο 

στην ενέργεια και διαµένει στο εξωτερικό. 

4. Σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται στον εγκαλούµενο να παρίσταται µε

Άρθρο 38 

∆ιαδικασία µετά την Προκαταρκτική ∆ιοικητική Εξέταση (Π.∆.Ε.)

Σε περίπτωση διενέργειας Π.∆.Ε., µετά το πέρας της σχετικής προδικασίας, ο αρµόδιος να 

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 31, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Αν κρίνει ότι τα προκύπτοντα από την Π.∆.Ε. πραγµατικά περιστατικά συνιστούν πειθαρχικό

και ο εγκαλούµενος δεν έχει κληθεί σ’ απολογία από τον ενεργήσαντα 

εξέταση κατά το άρθρο 24, καλεί αυτόν σε απολογία σύµφωνα µε το άρθρο 25 και ενεργεί 

σύµφωνα µε το άρθρο 37 και 

β. ανώτερη πειθαρχική ποινή, διατάσσει αν είναι αρµόδιος τη διενέργεια Ε.∆.Ε. σύµφωνα µε το

άλλως υποβάλλει τον σχετικό φάκελο στον αρµόδιο σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 22 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης. 

2. Αν κρίνει ότι ο αστυνοµικός τον οποίο αφορά η Π.∆.Ε. δεν τέλεσε πειθαρχικό παράπτωµα ή ότι 

πορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή λόγω παραγραφής ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, θέτει 

υπόθεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη απόφασή του. 

3. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος κατά τα ανωτέρω φέρει βαθµό κατώτερο του Αστυνοµικού 

υποβάλλει ιεραρχικά την πράξη αρχειοθέτησης µε τη σχετική δικογραφία στο ∆ιευθυντή 
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3. Στην περίπτωση που τη διοικητική εξέταση διενεργεί αξιωµατικός ο οποίος υπηρετεί σε αυτοτελή 

οµίας, στην οποία προΐσταται πολιτικός υπάλληλος, για 

πόρισµα γνωµατεύει ο αρχαιότερος αξιωµατικός που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή, άλλως το 

υποβάλλεται χωρίς γνωµάτευση στο αρµόδιο να αποφασίσει πειθαρχικό όργανο. 

Επιδόσεις εγγράφων της προδικασίας 

1. Οι διατάξεις του Κ. Ποιν. ∆., που αφορούν στα αποδεικτικά µέσα, την κλήτευση, τον όρκο, την 

και τις συνέπειες της µη εµφάνισης των µαρτύρων, τον τρόπο εξέτασης του εγκαλουµένου, 

εφαρµόζονται αναλόγως εφόσον τα θέµατα αυτά δεν ρυθµίζονται 

Στη σύνταξη των εκθέσεων συµπράττει ως γραµµατέας βαθµοφόρος ανακριτικός υπάλληλος. 

2. Η µετά από παραγγελία ανακριτική πράξη διενεργείται από αξιωµατικό ανώτερο ή αρχαιότερο του 

3. Η επίδοση των εγγράφων της προδικασίας στον εγκαλούµενο, γίνεται από αυτόν που διενεργεί την 

εξέταση ή µε µέριµνα του προϊσταµένου της Υπηρεσίας του εγκαλουµένου. Κατ’ εξαίρεση η 

ας Υπηρεσίας του αν αυτός απουσιάζει παράνοµα. 

β) Στην κατοικία του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 155 του Κ. Ποιν. ∆., αν αυτός βρίσκεται 

κατάσταση διαθεσιµότητας ή ετήσιας άδειας λόγω νοσήµατος ή αργίας ή έχει διαγραφεί από το 

του ή αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς ή τους αδελφούς ή σε άλλους 

συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό και σε περίπτωση µη ανεύρεσης 

στην αστυνοµική αρχή της τελευταίας γνωστής διαµονής του, αν αυτός είναι αγνώστου 

δ) Στον τυχόν διορισµένο αντίκλητο κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 Κ. Ποιν. ∆. ή στον 

της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, όταν ο 

4. Σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται στον εγκαλούµενο να παρίσταται µε 

∆ιαδικασία µετά την Προκαταρκτική ∆ιοικητική Εξέταση (Π.∆.Ε.) 

προδικασίας, ο αρµόδιος να 

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 31, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Αν κρίνει ότι τα προκύπτοντα από την Π.∆.Ε. πραγµατικά περιστατικά συνιστούν πειθαρχικό 

και ο εγκαλούµενος δεν έχει κληθεί σ’ απολογία από τον ενεργήσαντα 

εξέταση κατά το άρθρο 24, καλεί αυτόν σε απολογία σύµφωνα µε το άρθρο 25 και ενεργεί 

νέργεια Ε.∆.Ε. σύµφωνα µε το 

άλλως υποβάλλει τον σχετικό φάκελο στον αρµόδιο σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 22 

2. Αν κρίνει ότι ο αστυνοµικός τον οποίο αφορά η Π.∆.Ε. δεν τέλεσε πειθαρχικό παράπτωµα ή ότι 

πορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή λόγω παραγραφής ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, θέτει 

3. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος κατά τα ανωτέρω φέρει βαθµό κατώτερο του Αστυνοµικού 

υποβάλλει ιεραρχικά την πράξη αρχειοθέτησης µε τη σχετική δικογραφία στο ∆ιευθυντή 
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της προϊστάµενης Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ή εξοµοιούµενης µ’ αυτή Υπηρεσίας, ο οποίος εγκρίνει 

την αρχειοθέτηση ή ασκεί πειθαρχική δίωξη.

4. Για την Π.∆.Ε. που έχει αντικείµεν

άρθρου 24, ο κατά τα ανωτέρω αρµόδιος αποφασίζει, ανεξάρτητα από το αν προέκυψε ή όχι 

πειθαρχικό παράπτωµα και για το αντικείµενο αυτό. Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου 

εφαρµόζονται αναλόγως. 

∆ιαδικασία µετά την Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.)

1. Μετά το πέρας της Ε.∆.Ε., οι κατά το άρθρο 31 αρµόδιοι εντός τριών (3) µηνών από την 

περιέλευση της δικογραφίας στην υπηρεσία τους και κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 και του εδαφ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 

εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών, εκτιµώντας τα περιστατικά που βεβαιώθηκαν από την Ε.∆.Ε. 

προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Αν κρίνουν ότι δεν τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα θέτουν την υπόθεση στο αρχείο και αυτή

ανασύρεται µόνο στην περίπτωση που προκύψουν νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία, στα οποία

περιλαµβάνονται η παραποµπή αστυνοµικού στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου και 

καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του.

β) Αν κρίνουν ότι τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή,

επιβάλλουν µε απόφασή τους την ποινή αυτή, χωρίς να απαιτείται νέα κλήση σε απολογία του

εγκαλουµένου. 

γ) Αν κρίνουν ότι τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή,

παραπέµπουν τον εγκαλούµενο στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο µε σχετική διαταγή που

περιλαµβάνει: 

(1) τα στοιχεία του εγκαλουµένου (βαθµός, αριθµός µητρώου, επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο

(2) πλήρη και ακριβή προσδιορισµό της πράξης που στοιχειοθετεί το αποδιδόµενο στον αστυνοµικό 

πειθαρχικό παράπτωµα και τα τυχόν ειδικά περιστατικά ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

τελέσθηκε. 

(3) τις διατάξεις που προβλέπουν το πειθαρχικό παράπτωµα.

(4) τον τόπο και χρόνο τέλεσης της πράξης και

(5) το σχετικό ερώτηµα επί του οποίου καλείται να αποφανθεί το συµβούλιο.

2. Στην περίπτωση που η Ε.∆.Ε. αφορά τον Αρχηγό του Σώµατος, ο Υπουργός Εσωτερικών, 

εκτιµώντας τα στοιχεία που προέκυψαν, θέτει την πειθαρ

στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), την αποστρατεία του.

3. Η διαταγή παραποµπής ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου δεν ανακαλείται.

4. Αντίγραφο της διαταγής παραποµπής µε την πειθαρχική δικογρα

εγκαλουµένου και κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται µε την υπόθεση διαβιβάζονται στον πρόεδρο 

του αρµοδίου πειθαρχικού συµβουλίου.

5. Για τις Ε.∆.Ε. της παρ. 2 του άρθρου 27, ο κατά τα ανωτέρω αρµόδιος αποφασίζει, ανεξάρτητα  

από το αν προέκυψε ή όχι πειθαρχικό παράπτωµα κα

6. Οι τασσόµενες από το παρόν άρθρο προθεσµίες είναι ενδεικτικές, όµως η χωρίς αποχρώντα λόγο 

παραβίασή τους συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.

 

∆ικαιώµατα εγκαλουµένου ενώπ

1. Ο εγκαλούµενος που παραπέµπεται ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου δικαιούται:

α) Να παρίσταται µε δύο το πολύ συνηγόρους κατά την ενώπιον του Συµβουλίου διαδικασία.

β) Να ζητήσει εγγράφως µε δαπάνες του τη χορήγηση αντιγράφων της δικογραφίας, 

συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού πορίσµατος, πλην εκείνων τα οποία από ειδικές διατάξεις 
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προϊστάµενης Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ή εξοµοιούµενης µ’ αυτή Υπηρεσίας, ο οποίος εγκρίνει 

αρχειοθέτηση ή ασκεί πειθαρχική δίωξη. 

4. Για την Π.∆.Ε. που έχει αντικείµενο τις περιπτώσεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 24, ο κατά τα ανωτέρω αρµόδιος αποφασίζει, ανεξάρτητα από το αν προέκυψε ή όχι 

παράπτωµα και για το αντικείµενο αυτό. Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου 

Άρθρο 39 

∆ιαδικασία µετά την Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.)

1. Μετά το πέρας της Ε.∆.Ε., οι κατά το άρθρο 31 αρµόδιοι εντός τριών (3) µηνών από την 

της δικογραφίας στην υπηρεσία τους και κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 και του εδαφ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 

ηµερών, εκτιµώντας τα περιστατικά που βεβαιώθηκαν από την Ε.∆.Ε. 

ενέργειες: 

Αν κρίνουν ότι δεν τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα θέτουν την υπόθεση στο αρχείο και αυτή

ανασύρεται µόνο στην περίπτωση που προκύψουν νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία, στα οποία

περιλαµβάνονται η παραποµπή αστυνοµικού στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου και 

καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του. 

β) Αν κρίνουν ότι τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή,

επιβάλλουν µε απόφασή τους την ποινή αυτή, χωρίς να απαιτείται νέα κλήση σε απολογία του

τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή,

παραπέµπουν τον εγκαλούµενο στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο µε σχετική διαταγή που

(1) τα στοιχεία του εγκαλουµένου (βαθµός, αριθµός µητρώου, επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο

(2) πλήρη και ακριβή προσδιορισµό της πράξης που στοιχειοθετεί το αποδιδόµενο στον αστυνοµικό 

πειθαρχικό παράπτωµα και τα τυχόν ειδικά περιστατικά ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

(3) τις διατάξεις που προβλέπουν το πειθαρχικό παράπτωµα. 

) τον τόπο και χρόνο τέλεσης της πράξης και 

(5) το σχετικό ερώτηµα επί του οποίου καλείται να αποφανθεί το συµβούλιο. 

2. Στην περίπτωση που η Ε.∆.Ε. αφορά τον Αρχηγό του Σώµατος, ο Υπουργός Εσωτερικών, 

εκτιµώντας τα στοιχεία που προέκυψαν, θέτει την πειθαρχική δικογραφία στο αρχείο ή εισηγείται 

στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), την αποστρατεία του.

3. Η διαταγή παραποµπής ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου δεν ανακαλείται. 

4. Αντίγραφο της διαταγής παραποµπής µε την πειθαρχική δικογραφία, το ατοµικό βιβλιάριο του 

εγκαλουµένου και κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται µε την υπόθεση διαβιβάζονται στον πρόεδρο 

του αρµοδίου πειθαρχικού συµβουλίου. 

5. Για τις Ε.∆.Ε. της παρ. 2 του άρθρου 27, ο κατά τα ανωτέρω αρµόδιος αποφασίζει, ανεξάρτητα  

πό το αν προέκυψε ή όχι πειθαρχικό παράπτωµα και για το αντικείµενο της Ε.∆.Ε.

6. Οι τασσόµενες από το παρόν άρθρο προθεσµίες είναι ενδεικτικές, όµως η χωρίς αποχρώντα λόγο 

παραβίασή τους συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. 

Άρθρο 41 

∆ικαιώµατα εγκαλουµένου ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου

1. Ο εγκαλούµενος που παραπέµπεται ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου δικαιούται:

α) Να παρίσταται µε δύο το πολύ συνηγόρους κατά την ενώπιον του Συµβουλίου διαδικασία.

β) Να ζητήσει εγγράφως µε δαπάνες του τη χορήγηση αντιγράφων της δικογραφίας, 

συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού πορίσµατος, πλην εκείνων τα οποία από ειδικές διατάξεις 
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προϊστάµενης Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ή εξοµοιούµενης µ’ αυτή Υπηρεσίας, ο οποίος εγκρίνει 

ο τις περιπτώσεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 24, ο κατά τα ανωτέρω αρµόδιος αποφασίζει, ανεξάρτητα από το αν προέκυψε ή όχι 

παράπτωµα και για το αντικείµενο αυτό. Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου 

∆ιαδικασία µετά την Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) 

1. Μετά το πέρας της Ε.∆.Ε., οι κατά το άρθρο 31 αρµόδιοι εντός τριών (3) µηνών από την 

της δικογραφίας στην υπηρεσία τους και κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 και του εδαφ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 

ηµερών, εκτιµώντας τα περιστατικά που βεβαιώθηκαν από την Ε.∆.Ε. 

Αν κρίνουν ότι δεν τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα θέτουν την υπόθεση στο αρχείο και αυτή 

ανασύρεται µόνο στην περίπτωση που προκύψουν νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία, στα οποία 

περιλαµβάνονται η παραποµπή αστυνοµικού στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου και η έκδοση 

β) Αν κρίνουν ότι τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή, 

επιβάλλουν µε απόφασή τους την ποινή αυτή, χωρίς να απαιτείται νέα κλήση σε απολογία του 

τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή, 

παραπέµπουν τον εγκαλούµενο στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο µε σχετική διαταγή που 

(1) τα στοιχεία του εγκαλουµένου (βαθµός, αριθµός µητρώου, επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο). 

(2) πλήρη και ακριβή προσδιορισµό της πράξης που στοιχειοθετεί το αποδιδόµενο στον αστυνοµικό 

πειθαρχικό παράπτωµα και τα τυχόν ειδικά περιστατικά ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

 

2. Στην περίπτωση που η Ε.∆.Ε. αφορά τον Αρχηγό του Σώµατος, ο Υπουργός Εσωτερικών, 

χική δικογραφία στο αρχείο ή εισηγείται 

στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), την αποστρατεία του. 

 

φία, το ατοµικό βιβλιάριο του 

εγκαλουµένου και κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται µε την υπόθεση διαβιβάζονται στον πρόεδρο 

5. Για τις Ε.∆.Ε. της παρ. 2 του άρθρου 27, ο κατά τα ανωτέρω αρµόδιος αποφασίζει, ανεξάρτητα  

ι για το αντικείµενο της Ε.∆.Ε. 

6. Οι τασσόµενες από το παρόν άρθρο προθεσµίες είναι ενδεικτικές, όµως η χωρίς αποχρώντα λόγο 

ιον πειθαρχικού συµβουλίου 

1. Ο εγκαλούµενος που παραπέµπεται ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου δικαιούται: 

α) Να παρίσταται µε δύο το πολύ συνηγόρους κατά την ενώπιον του Συµβουλίου διαδικασία. 

β) Να ζητήσει εγγράφως µε δαπάνες του τη χορήγηση αντιγράφων της δικογραφίας, 

συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού πορίσµατος, πλην εκείνων τα οποία από ειδικές διατάξεις 
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χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Στην τελευταία περίπτωση χορηγούνται µόνο τα στοιχεία εκείνα

αφορούν την κρινόµενη υπόθεσή του.

γ) Να εµφανίσει ενώπιον του συµβουλίου µε µέριµνα και δαπάνες του µάρτυρες υπεράσπισης, από 

τους οποίους το συµβούλιο υποχρεούται να εξετάζει τουλάχιστον τρεις και

δ) Να ζητήσει την εξαίρεση τόσων µόνο τακτικών και α

ώστε να είναι δυνατή η συγκρότησή του.

2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα εδάφια β΄ και δ΄ της προηγούµενης παραγράφου, ασκούνται 

από τον εγκαλούµενο εντός προθεσµίας τριών {3} ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 

παραπεµπτικής διαταγής. Αν όµως ο λόγος εξαίρεσης έγινε γνωστός ή ανέκυψε µεταγενέστερα, η 

αίτηση εξαίρεσης µπορεί να υποβληθεί και µετά την ανωτέρω προθεσµία.

 

Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίκη

1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και 

2. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή την 

ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στ

παραπτώµατος. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου συνεκτιµάται στην πειθαρχική δίκη, 

το πειθαρχικό όργανο όµως µπορεί να εκδώσει απόφαση διαφορετική από εκείνη του ποινικού 

δικαστηρίου. 

3. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, όµως σε περίπτωση επίδοσης κλήσης ή 

κλητηρίου θεσπίσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, οι αρµόδιοι 

κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 να ασκήσουν την πειθαρχική δίω

πειθαρχικά όργανα µπορούν µε απόφασή τους, που ανακαλείται ελευθέρως, να διατάξουν αν το 

κρίνουν αναγκαίο, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

ένα έτος. 

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αναστολή 

σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της Υπηρεσίας. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται για τη 

συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής και είναι ανεξάρτητος από το χρόνο αναστολής, που 

προβλέπεται από το άρθρο 7. 

1. Σε περίπτωση που µετά την πειθαρχική απόφαση, µε την οποία απηλλάγη ο αστυνοµικός ή 

επιβλήθηκε σ’ αυτόν κατώτερη πειθαρχική ποινή ή ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση, εκδοθεί 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση του ποινικού

πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος 

που επισύρει ποινή απόταξης ή αργίας µε απόλυση, επαναλαµβάνεται η πειθαρχική δίκη για τυχόν 

επιβολή των ποινών αυτών. Σε περ

από την αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου διαπιστώνονται πραγµατικά 

περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος που 

επισύρει την ποινή της απόταξης, επαναλαµβάνεται η πειθαρχική δίκη για τυχόν επιβολή της ποινής 

αυτής. 

2. Σε περίπτωση που µετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µε την οποία επιβλήθηκε οποιαδήποτε 

ποινή, εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλητο α

βούλευµα για την πράξη για την οποία διώχθηκε πειθαρχικά ο αστυνοµικός, επαναλαµβάνεται η 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Στην τελευταία περίπτωση χορηγούνται µόνο τα στοιχεία εκείνα

αφορούν την κρινόµενη υπόθεσή του. 

γ) Να εµφανίσει ενώπιον του συµβουλίου µε µέριµνα και δαπάνες του µάρτυρες υπεράσπισης, από 

τους οποίους το συµβούλιο υποχρεούται να εξετάζει τουλάχιστον τρεις και 

δ) Να ζητήσει την εξαίρεση τόσων µόνο τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του συµβουλίου, 

ώστε να είναι δυνατή η συγκρότησή του. 

2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα εδάφια β΄ και δ΄ της προηγούµενης παραγράφου, ασκούνται 

από τον εγκαλούµενο εντός προθεσµίας τριών {3} ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 

παραπεµπτικής διαταγής. Αν όµως ο λόγος εξαίρεσης έγινε γνωστός ή ανέκυψε µεταγενέστερα, η 

αίτηση εξαίρεσης µπορεί να υποβληθεί και µετά την ανωτέρω προθεσµία. 

Άρθρο 48 

Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίκη 

1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη.

2. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή την 

ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου συνεκτιµάται στην πειθαρχική δίκη, 

το πειθαρχικό όργανο όµως µπορεί να εκδώσει απόφαση διαφορετική από εκείνη του ποινικού 

Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, όµως σε περίπτωση επίδοσης κλήσης ή 

κλητηρίου θεσπίσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, οι αρµόδιοι 

κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 να ασκήσουν την πειθαρχική δίω

πειθαρχικά όργανα µπορούν µε απόφασή τους, που ανακαλείται ελευθέρως, να διατάξουν αν το 

κρίνουν αναγκαίο, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αναστολή όταν το πειθαρχικό παράπτωµα προκάλεσε δηµόσιο 

σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της Υπηρεσίας. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται για τη 

συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής και είναι ανεξάρτητος από το χρόνο αναστολής, που 

 

Άρθρο 49 

Επανάληψη πειθαρχικής δίκης 

1. Σε περίπτωση που µετά την πειθαρχική απόφαση, µε την οποία απηλλάγη ο αστυνοµικός ή 

επιβλήθηκε σ’ αυτόν κατώτερη πειθαρχική ποινή ή ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση, εκδοθεί 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, µε την οποία διαπιστώνονται 

πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος 

που επισύρει ποινή απόταξης ή αργίας µε απόλυση, επαναλαµβάνεται η πειθαρχική δίκη για τυχόν 

επιβολή των ποινών αυτών. Σε περίπτωση όµως που έχει επιβληθεί ποινή αργίας µε απόλυση αλλά 

από την αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου διαπιστώνονται πραγµατικά 

περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος που 

της απόταξης, επαναλαµβάνεται η πειθαρχική δίκη για τυχόν επιβολή της ποινής 

2. Σε περίπτωση που µετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µε την οποία επιβλήθηκε οποιαδήποτε 

ποινή, εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλητο α

βούλευµα για την πράξη για την οποία διώχθηκε πειθαρχικά ο αστυνοµικός, επαναλαµβάνεται η 
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χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Στην τελευταία περίπτωση χορηγούνται µόνο τα στοιχεία εκείνα που 

γ) Να εµφανίσει ενώπιον του συµβουλίου µε µέριµνα και δαπάνες του µάρτυρες υπεράσπισης, από 

ναπληρωµατικών µελών του συµβουλίου, 

2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα εδάφια β΄ και δ΄ της προηγούµενης παραγράφου, ασκούνται 

από τον εγκαλούµενο εντός προθεσµίας τριών {3} ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 

παραπεµπτικής διαταγής. Αν όµως ο λόγος εξαίρεσης έγινε γνωστός ή ανέκυψε µεταγενέστερα, η 

ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. 

2. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή την 

οιχειοθετούν την αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου συνεκτιµάται στην πειθαρχική δίκη, 

το πειθαρχικό όργανο όµως µπορεί να εκδώσει απόφαση διαφορετική από εκείνη του ποινικού 

Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, όµως σε περίπτωση επίδοσης κλήσης ή 

κλητηρίου θεσπίσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, οι αρµόδιοι 

κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 να ασκήσουν την πειθαρχική δίωξη και τα αρµόδια 

πειθαρχικά όργανα µπορούν µε απόφασή τους, που ανακαλείται ελευθέρως, να διατάξουν αν το 

κρίνουν αναγκαίο, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

όταν το πειθαρχικό παράπτωµα προκάλεσε δηµόσιο 

σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της Υπηρεσίας. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται για τη 

συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής και είναι ανεξάρτητος από το χρόνο αναστολής, που 

1. Σε περίπτωση που µετά την πειθαρχική απόφαση, µε την οποία απηλλάγη ο αστυνοµικός ή 

επιβλήθηκε σ’ αυτόν κατώτερη πειθαρχική ποινή ή ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση, εκδοθεί 

δικαστηρίου, µε την οποία διαπιστώνονται 

πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος 

που επισύρει ποινή απόταξης ή αργίας µε απόλυση, επαναλαµβάνεται η πειθαρχική δίκη για τυχόν 

ίπτωση όµως που έχει επιβληθεί ποινή αργίας µε απόλυση αλλά 

από την αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου διαπιστώνονται πραγµατικά 

περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος που 

της απόταξης, επαναλαµβάνεται η πειθαρχική δίκη για τυχόν επιβολή της ποινής 

2. Σε περίπτωση που µετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µε την οποία επιβλήθηκε οποιαδήποτε 

ποινή, εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αµετάκλητο απαλλακτικό 

βούλευµα για την πράξη για την οποία διώχθηκε πειθαρχικά ο αστυνοµικός, επαναλαµβάνεται η 
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πειθαρχική δίκη. Στην περίπτωση αυτή αν επιβληθεί πειθαρχική ποινή δεν µπορεί να είναι βαρύτερη 

από την αρχικώς επιβληθείσα. 

3. Σε περίπτωση συρροής πειθαρχικών παραπτωµάτων, η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται µόνο για 

τα πειθαρχικά παραπτώµατα για τα οποία τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν αυτά 

αναφέρονται στην καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου ή το απαλλακτικό 

βούλευµα. Στη συνέχεια το πειθαρχικό όργανο επιβάλει νέα πειθαρχική ποινή λαµβάνοντας υπόψη 

όλα τα συρρέοντα 

πειθαρχικά παραπτώµατα. 

4. Η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου που εξέδωσε την 

προηγούµενη απόφαση. 

5. Η επανάληψη της πειθαρχικής δίκης στην περίπτωση της παραγράφου 1 είναι υποχρεωτική και

διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας αν αφορά Αντιστρατήγους και από τον

Προϊστάµενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας σε κάθε άλλη περίπτωση, οι

οποίοι και εισάγουν την υπόθεση για εκδίκαση στον αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Στην περίπτωση

της παραγράφου 2 η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται µόνο µετά από αίτηση του εγκαλουµένου και 

η σχετική υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση είτε µε την απευθείας υποβολή της αίτησή

αρµόδιο µονοµελές πειθαρχικό όργανο που είχε επιβάλλει την πειθαρχική ποινή είτε µε την 

παραποµπή της υπόθεσης στο πειθαρχικό συµβούλιο από εκείνον που είχε διατάξει την αρχική 

παραποµπή. 

6. H επανάληψη της πειθαρχικής δίκης σε κάθε περίπτωση δεν

παρέλευση έτους από την έκδοση της αµετάκλητης αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης ή του 

απαλλακτικού βουλεύµατος. 

Προσφυγή κατά αποφάσεων µονοµελών πειθαρχικών οργάνων

1. Ο αστυνοµικός, ο οποίος τιµωρήθηκε µε κατώτερη 

αποκλειστική προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την επίδοση σ’ αυτόν της κατά την παράγραφο 

7 του άρθρου 40 απόφασης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των κατά το άρθρο 52 αρµοδίων 

πειθαρχικών οργάνων. ∆εν υπόκεινται σε 

Εσωτερικών και του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης, µε τις οποίες επιβάλλονται κατώτερες 

πειθαρχικές ποινές. 

2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην υπηρεσία που υπηρετεί ο προσφεύγων, περιορίζεται 

µόνο στα απαραίτητα για την υπεράσπιση αυτού ζητήµατα και διαβιβάζεται ιεραρχικά στο κατά τις 

διατάξεις του εποµένου άρθρου αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για την εκδίκασή της.

Οι περιεχόµενες στην προσφυγή προσβλητικές εκφράσεις, κρίσεις ή σχόλια σε βάρος αστυνοµικώ

της Υπηρεσίας, µη αναγκαίες για την υπεράσπιση του προσφεύγοντος, αποτελούν πειθαρχικό 

παράπτωµα, για τη δίωξη του οποίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25.

Ο προσφεύγων δικαιούται να συνυποβάλλει µε την προσφυγή µόνο νέα έγγρ

στοιχεία. 

3. Οι αποφάσεις των µονοµελών πειθαρχικών οργάνων που επιβάλλουν πειθαρχική ποινή σε πρώτο

βαθµό, καθίστανται τελεσίδικες, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προσφυγής.

Αρµόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών

 

1. Αρµόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών είναι:

α) Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, για τις ποινές που επέβαλε ή επικύρωσε ο Αρχηγός της Αστυνοµίας.

β) Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας για τις ποινές που επέβαλε ή επικύρωσε ο Υπαρχηγός.
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πειθαρχική δίκη. Στην περίπτωση αυτή αν επιβληθεί πειθαρχική ποινή δεν µπορεί να είναι βαρύτερη 

πειθαρχικών παραπτωµάτων, η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται µόνο για 

πειθαρχικά παραπτώµατα για τα οποία τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν αυτά 

στην καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου ή το απαλλακτικό 

συνέχεια το πειθαρχικό όργανο επιβάλει νέα πειθαρχική ποινή λαµβάνοντας υπόψη 

4. Η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου που εξέδωσε την 

κής δίκης στην περίπτωση της παραγράφου 1 είναι υποχρεωτική και

διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας αν αφορά Αντιστρατήγους και από τον

Προϊστάµενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας σε κάθε άλλη περίπτωση, οι

εισάγουν την υπόθεση για εκδίκαση στον αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Στην περίπτωση

παραγράφου 2 η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται µόνο µετά από αίτηση του εγκαλουµένου και 

σχετική υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση είτε µε την απευθείας υποβολή της αίτησή

µονοµελές πειθαρχικό όργανο που είχε επιβάλλει την πειθαρχική ποινή είτε µε την 

υπόθεσης στο πειθαρχικό συµβούλιο από εκείνον που είχε διατάξει την αρχική 

6. H επανάληψη της πειθαρχικής δίκης σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ζητηθεί µετά την

έτους από την έκδοση της αµετάκλητης αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης ή του 

Άρθρο 51 

Προσφυγή κατά αποφάσεων µονοµελών πειθαρχικών οργάνων

1. Ο αστυνοµικός, ο οποίος τιµωρήθηκε µε κατώτερη πειθαρχική ποινή, δικαιούται µέσα σε 

προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την επίδοση σ’ αυτόν της κατά την παράγραφο 

απόφασης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των κατά το άρθρο 52 αρµοδίων 

υπόκεινται σε προσφυγή οι αποφάσεις του Υπουργού, του Υφυπουργού 

Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης, µε τις οποίες επιβάλλονται κατώτερες 

2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην υπηρεσία που υπηρετεί ο προσφεύγων, περιορίζεται 

τα απαραίτητα για την υπεράσπιση αυτού ζητήµατα και διαβιβάζεται ιεραρχικά στο κατά τις 

του εποµένου άρθρου αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για την εκδίκασή της.

Οι περιεχόµενες στην προσφυγή προσβλητικές εκφράσεις, κρίσεις ή σχόλια σε βάρος αστυνοµικώ

Υπηρεσίας, µη αναγκαίες για την υπεράσπιση του προσφεύγοντος, αποτελούν πειθαρχικό 

για τη δίωξη του οποίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25.

Ο προσφεύγων δικαιούται να συνυποβάλλει µε την προσφυγή µόνο νέα έγγρ

3. Οι αποφάσεις των µονοµελών πειθαρχικών οργάνων που επιβάλλουν πειθαρχική ποινή σε πρώτο

βαθµό, καθίστανται τελεσίδικες, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προσφυγής.

 

Άρθρο 52 

Αρµόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών 

Αρµόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών είναι: 

α) Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, για τις ποινές που επέβαλε ή επικύρωσε ο Αρχηγός της Αστυνοµίας.

β) Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας για τις ποινές που επέβαλε ή επικύρωσε ο Υπαρχηγός.
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πειθαρχική δίκη. Στην περίπτωση αυτή αν επιβληθεί πειθαρχική ποινή δεν µπορεί να είναι βαρύτερη 

πειθαρχικών παραπτωµάτων, η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται µόνο για 

πειθαρχικά παραπτώµατα για τα οποία τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν αυτά 

στην καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου ή το απαλλακτικό 

συνέχεια το πειθαρχικό όργανο επιβάλει νέα πειθαρχική ποινή λαµβάνοντας υπόψη 

4. Η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου που εξέδωσε την 

κής δίκης στην περίπτωση της παραγράφου 1 είναι υποχρεωτική και 

διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας αν αφορά Αντιστρατήγους και από τον 

Προϊστάµενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας σε κάθε άλλη περίπτωση, οι 

εισάγουν την υπόθεση για εκδίκαση στον αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Στην περίπτωση 

παραγράφου 2 η πειθαρχική δίκη επαναλαµβάνεται µόνο µετά από αίτηση του εγκαλουµένου και 

σχετική υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση είτε µε την απευθείας υποβολή της αίτησής του στο 

µονοµελές πειθαρχικό όργανο που είχε επιβάλλει την πειθαρχική ποινή είτε µε την 

υπόθεσης στο πειθαρχικό συµβούλιο από εκείνον που είχε διατάξει την αρχική 

µπορεί να ζητηθεί µετά την 

έτους από την έκδοση της αµετάκλητης αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης ή του 

Προσφυγή κατά αποφάσεων µονοµελών πειθαρχικών οργάνων 

πειθαρχική ποινή, δικαιούται µέσα σε 

προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την επίδοση σ’ αυτόν της κατά την παράγραφο 

απόφασης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των κατά το άρθρο 52 αρµοδίων 

προσφυγή οι αποφάσεις του Υπουργού, του Υφυπουργού 

Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης, µε τις οποίες επιβάλλονται κατώτερες 

2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην υπηρεσία που υπηρετεί ο προσφεύγων, περιορίζεται 

τα απαραίτητα για την υπεράσπιση αυτού ζητήµατα και διαβιβάζεται ιεραρχικά στο κατά τις 

του εποµένου άρθρου αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για την εκδίκασή της. 

Οι περιεχόµενες στην προσφυγή προσβλητικές εκφράσεις, κρίσεις ή σχόλια σε βάρος αστυνοµικών ή 

Υπηρεσίας, µη αναγκαίες για την υπεράσπιση του προσφεύγοντος, αποτελούν πειθαρχικό 

για τη δίωξη του οποίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25. 

Ο προσφεύγων δικαιούται να συνυποβάλλει µε την προσφυγή µόνο νέα έγγραφα αποδεικτικά 

3. Οι αποφάσεις των µονοµελών πειθαρχικών οργάνων που επιβάλλουν πειθαρχική ποινή σε πρώτο 

βαθµό, καθίστανται τελεσίδικες, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προσφυγής. 

α) Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, για τις ποινές που επέβαλε ή επικύρωσε ο Αρχηγός της Αστυνοµίας. 

β) Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας για τις ποινές που επέβαλε ή επικύρωσε ο Υπαρχηγός. 
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γ) Ο Υπαρχηγός της Αστυνοµίας για τι

Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας, καθώς 

και για τις ποινές που επικύρωσαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ο 

∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών και ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 

Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας.

δ) Ο Προϊστάµενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας για τις ποινές που επικύρωσαν 

οι Προϊστάµενοι των Κλάδων και οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών που επ

ε) Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας για τις ποινές που επικύρωσαν οι Γενικοί Αστυνοµικοί 

∆ιευθυντές και οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών που εποπτεύονται απ’ αυτούς.

στ) Οι Προϊστάµενοι των Κλάδων, οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, ο ∆ιευθυντής της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Επισήµων και ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας για τις ποινές που 

επικύρωσαν οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών που υπάγονται σ΄ αυτούς ή εποπτεύ

ζ) Οι ∆ιευθυντές Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και εξοµοιουµένων µ’ αυτές Υπηρεσιών, για τις ποινές 

που επικύρωσαν οι υφιστάµενοί τους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους.

2. Οι αρµόδιοι για την εκδίκαση της προσφυγής εξε

µπορούν να καταστήσουν δυσµενέστερη τη θέση του προσφεύγοντος. Η απόφασή τους επιδίδεται 

στον προσφεύγοντα και συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό.

3. Κατά την εκδίκαση των προσφυγών δεν είναι υποχρεωτική η εξέταση µαρτύ

του προσφεύγοντος. 

 

Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων 

1. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για τη διοίκηση τα δε αρµόδια κατά

περίπτωση όργανα υποχρεούνται, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών

αποφάσεων στην Υπηρεσία τους, να εκδίδουν τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την εκτέλεσή 

τους 

2. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλουν ποινή, επιδίδονται σ΄ αυτούς που

τιµωρήθηκαν και κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες π

ενηµέρωσή τους και στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Χρηµατικού, εφόσον το είδος της ποινής 

συνεπάγεται κρατήσεις. 

3. Οι ποινές, που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συµβούλια εκτελούνται ως ακολούθως:

α) Η απόταξη µε προεδρικό διάταγµα, αν αφορά αξιωµατικό και µε απόφαση του Αρχηγού της

Ελληνικής Αστυνοµίας, αν αφορά τους λοιπούς Αστυνοµικούς και

(1) Με απόφαση του Υπουργού, αν επιβάλλονται σε Αντιστρατήγους.

(2) Με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας, αν επιβάλλονται

(3) Με απόφαση του Προϊσταµένου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, αν

επιβάλλονται στους λοιπούς Αξιωµατικούς και

(4) Με απόφαση του Προϊσταµένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, αν επιβάλλονται σε Ανθυπαστυνόµους, Αρχιφύλακες και 

Αστυφύλακες. 

4. Η ποινή των αργιών εκτίεται στον τόπο διαµονής του τιµωρηµένου ή κατόπιν αιτήσεως αυτού σε 

άλλο τόπο που ορίζεται από: 

α) Τον Αρχηγό του Σώµατος, αν αφορά ανώτατο αξιωµατικό.

β) Τον Προϊστάµενο του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνοµίας, αν αφορά το αστυνοµικό προσωπικό των ∆ιευθύνσεων του Αρχηγείου, των αυτοτελών 

κεντρικών Υπηρεσιών, της ∆ιεύθυνσης Εξωτερικής Φρουράς Φυλακών και Σωφρονιστι

Καταστηµάτων και των Υπηρεσιών των ασφαλιστικών φορέων του αστυνοµικού προσωπικού και 
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γ) Ο Υπαρχηγός της Αστυνοµίας για τις ποινές που επέβαλαν ή επικύρωσαν ο Προϊστάµενος του 

Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας, καθώς 

και για τις ποινές που επικύρωσαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ο 

Εγκληµατολογικών Ερευνών και ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 

Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας. 

δ) Ο Προϊστάµενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας για τις ποινές που επικύρωσαν 

οι Προϊστάµενοι των Κλάδων και οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών που εποπτεύονται απ’ αυτόν.

ε) Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας για τις ποινές που επικύρωσαν οι Γενικοί Αστυνοµικοί 

∆ιευθυντές και οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών που εποπτεύονται απ’ αυτούς. 

στ) Οι Προϊστάµενοι των Κλάδων, οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, ο ∆ιευθυντής της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Επισήµων και ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας για τις ποινές που 

επικύρωσαν οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών που υπάγονται σ΄ αυτούς ή εποπτεύ

ζ) Οι ∆ιευθυντές Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και εξοµοιουµένων µ’ αυτές Υπηρεσιών, για τις ποινές 

που επικύρωσαν οι υφιστάµενοί τους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους.

2. Οι αρµόδιοι για την εκδίκαση της προσφυγής εξετάζουν εξ υπαρχής την υπόθεση, χωρίς να 

µπορούν να καταστήσουν δυσµενέστερη τη θέση του προσφεύγοντος. Η απόφασή τους επιδίδεται 

προσφεύγοντα και συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. 

3. Κατά την εκδίκαση των προσφυγών δεν είναι υποχρεωτική η εξέταση µαρτύ

Άρθρο 54 

Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων - έκτιση ποινών

1. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για τη διοίκηση τα δε αρµόδια κατά

περίπτωση όργανα υποχρεούνται, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευση των

αποφάσεων στην Υπηρεσία τους, να εκδίδουν τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την εκτέλεσή 

2. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλουν ποινή, επιδίδονται σ΄ αυτούς που

και κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες που τηρούν τα ατοµικά τους βιβλιάρια για την 

στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Χρηµατικού, εφόσον το είδος της ποινής 

3. Οι ποινές, που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συµβούλια εκτελούνται ως ακολούθως:

δρικό διάταγµα, αν αφορά αξιωµατικό και µε απόφαση του Αρχηγού της

Αστυνοµίας, αν αφορά τους λοιπούς Αστυνοµικούς και 

(1) Με απόφαση του Υπουργού, αν επιβάλλονται σε Αντιστρατήγους. 

(2) Με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας, αν επιβάλλονται σε Υποστρατήγους.

(3) Με απόφαση του Προϊσταµένου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, αν

επιβάλλονται στους λοιπούς Αξιωµατικούς και 

(4) Με απόφαση του Προϊσταµένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του 

οµίας, αν επιβάλλονται σε Ανθυπαστυνόµους, Αρχιφύλακες και 

4. Η ποινή των αργιών εκτίεται στον τόπο διαµονής του τιµωρηµένου ή κατόπιν αιτήσεως αυτού σε 

α) Τον Αρχηγό του Σώµατος, αν αφορά ανώτατο αξιωµατικό. 

β) Τον Προϊστάµενο του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνοµίας, αν αφορά το αστυνοµικό προσωπικό των ∆ιευθύνσεων του Αρχηγείου, των αυτοτελών 

κεντρικών Υπηρεσιών, της ∆ιεύθυνσης Εξωτερικής Φρουράς Φυλακών και Σωφρονιστι

Καταστηµάτων και των Υπηρεσιών των ασφαλιστικών φορέων του αστυνοµικού προσωπικού και 
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ς ποινές που επέβαλαν ή επικύρωσαν ο Προϊστάµενος του 

Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας, καθώς 

και για τις ποινές που επικύρωσαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ο 

Εγκληµατολογικών Ερευνών και ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 

δ) Ο Προϊστάµενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας για τις ποινές που επικύρωσαν 

οπτεύονται απ’ αυτόν. 

ε) Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας για τις ποινές που επικύρωσαν οι Γενικοί Αστυνοµικοί 

στ) Οι Προϊστάµενοι των Κλάδων, οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, ο ∆ιευθυντής της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Επισήµων και ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας για τις ποινές που 

επικύρωσαν οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών που υπάγονται σ΄ αυτούς ή εποπτεύονται απ’ αυτούς και 

ζ) Οι ∆ιευθυντές Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και εξοµοιουµένων µ’ αυτές Υπηρεσιών, για τις ποινές 

που επικύρωσαν οι υφιστάµενοί τους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους. 

τάζουν εξ υπαρχής την υπόθεση, χωρίς να 

µπορούν να καταστήσουν δυσµενέστερη τη θέση του προσφεύγοντος. Η απόφασή τους επιδίδεται 

3. Κατά την εκδίκαση των προσφυγών δεν είναι υποχρεωτική η εξέταση µαρτύρων και η παρουσία 

έκτιση ποινών 

1. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για τη διοίκηση τα δε αρµόδια κατά 

από την περιέλευση των 

αποφάσεων στην Υπηρεσία τους, να εκδίδουν τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την εκτέλεσή 

2. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλουν ποινή, επιδίδονται σ΄ αυτούς που 

ου τηρούν τα ατοµικά τους βιβλιάρια για την 

στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Χρηµατικού, εφόσον το είδος της ποινής 

3. Οι ποινές, που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συµβούλια εκτελούνται ως ακολούθως: 

δρικό διάταγµα, αν αφορά αξιωµατικό και µε απόφαση του Αρχηγού της 

σε Υποστρατήγους. 

(3) Με απόφαση του Προϊσταµένου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, αν 

(4) Με απόφαση του Προϊσταµένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του 

οµίας, αν επιβάλλονται σε Ανθυπαστυνόµους, Αρχιφύλακες και 

4. Η ποινή των αργιών εκτίεται στον τόπο διαµονής του τιµωρηµένου ή κατόπιν αιτήσεως αυτού σε 

β) Τον Προϊστάµενο του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνοµίας, αν αφορά το αστυνοµικό προσωπικό των ∆ιευθύνσεων του Αρχηγείου, των αυτοτελών 

κεντρικών Υπηρεσιών, της ∆ιεύθυνσης Εξωτερικής Φρουράς Φυλακών και Σωφρονιστικών 

Καταστηµάτων και των Υπηρεσιών των ασφαλιστικών φορέων του αστυνοµικού προσωπικού και  
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γ) Τους Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, το ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας 

Επισήµων και το ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, αν αφορά αστυνοµικούς πο

υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους. 

5. Η έκτιση της ποινής των αργιών µπορεί να συντρέχει µε αναρρωτική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη 

αποχή από τα καθήκοντα για λόγους υγείας, ανεξάρτητα αν οι καταστάσεις αυτές προκύψουν πριν ή 

µετά την έναρξη έκτισης της αργίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο αστυνοµικός θεωρείται ότι τελεί σε 

κατάσταση αναρρωτικής άδειας ή αποχής από τα καθήκοντα για λόγους υγείας, υφίσταται όµως και 

τις συνέπειες της 

αργίας. 

6. Αν εκείνος, που τιµωρήθηκε µε αργία, εκτίει ποινή αργίας για άλλο

ποινής αυτής αρχίζει από την εποµένη της λήξεως της προηγούµενης ποινής.

7. Οι αποφάσεις, µε τις οποίες επιβάλλονται ποινές σε αστυνοµικούς που έχουν εξέλθει του 

Σώµατος, δεν εκτελούνται αλλά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφο

8. Οι πειθαρχικές αποφάσεις και το περιεχόµενό τους αποτελούν υπηρεσιακό απόρρητο και δεν 

επιτρέπεται να λαµβάνουν γνώση τρίτα πρόσωπα, εκτός αν το προβλέπει ειδικά ο νόµος.

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκ

αστυνοµικών, χωρίς να απαιτείται πράξη διαγραφής, µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου ως 

ακολούθως: 

(α) Η ποινή της αργίας µε απόλυση µετά από δώδεκα (12) έτη.

(β) Η ποινή της αργίας µε πρόσκαιρη παύση µε

(γ) Η ποινή του προστίµου µετά από πέντε (5) έτη και

(δ) Η ποινή της επίπληξης µετά από δύο (2) έτη.

2. Οι κατά τα ανωτέρω διαγραφόµενες πειθαρχικές ποινές δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις 

και προαγωγές, µε την επιφύλαξη των διατ

(ΦΕΚ Α΄-29), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Αν µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής 

της υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προβλέπεται για την 
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γ) Τους Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, το ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας 

Επισήµων και το ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, αν αφορά αστυνοµικούς πο

5. Η έκτιση της ποινής των αργιών µπορεί να συντρέχει µε αναρρωτική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη 

αποχή από τα καθήκοντα για λόγους υγείας, ανεξάρτητα αν οι καταστάσεις αυτές προκύψουν πριν ή 

αργίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο αστυνοµικός θεωρείται ότι τελεί σε 

κατάσταση αναρρωτικής άδειας ή αποχής από τα καθήκοντα για λόγους υγείας, υφίσταται όµως και 

6. Αν εκείνος, που τιµωρήθηκε µε αργία, εκτίει ποινή αργίας για άλλο παράπτωµα, η έκτιση της 

ποινής αυτής αρχίζει από την εποµένη της λήξεως της προηγούµενης ποινής. 

7. Οι αποφάσεις, µε τις οποίες επιβάλλονται ποινές σε αστυνοµικούς που έχουν εξέλθει του 

Σώµατος, δεν εκτελούνται αλλά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6.

8. Οι πειθαρχικές αποφάσεις και το περιεχόµενό τους αποτελούν υπηρεσιακό απόρρητο και δεν 

επιτρέπεται να λαµβάνουν γνώση τρίτα πρόσωπα, εκτός αν το προβλέπει ειδικά ο νόµος.

 

Άρθρο 56 

∆ιαγραφή ποινών 

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν διαγράφονται αυτοδικαίως από τα ατοµικά έγγραφα των 

αστυνοµικών, χωρίς να απαιτείται πράξη διαγραφής, µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου ως 

(α) Η ποινή της αργίας µε απόλυση µετά από δώδεκα (12) έτη. 

(β) Η ποινή της αργίας µε πρόσκαιρη παύση µετά από οκτώ (8) έτη. 

(γ) Η ποινή του προστίµου µετά από πέντε (5) έτη και 

(δ) Η ποινή της επίπληξης µετά από δύο (2) έτη. 

2. Οι κατά τα ανωτέρω διαγραφόµενες πειθαρχικές ποινές δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις 

και προαγωγές, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του π.δ. 24/1997 

29), όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Αν µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής 

της υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προβλέπεται για την 
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γ) Τους Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, το ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας 

Επισήµων και το ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, αν αφορά αστυνοµικούς που ανήκουν σε 

5. Η έκτιση της ποινής των αργιών µπορεί να συντρέχει µε αναρρωτική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη 

αποχή από τα καθήκοντα για λόγους υγείας, ανεξάρτητα αν οι καταστάσεις αυτές προκύψουν πριν ή 

αργίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο αστυνοµικός θεωρείται ότι τελεί σε 

κατάσταση αναρρωτικής άδειας ή αποχής από τα καθήκοντα για λόγους υγείας, υφίσταται όµως και 

παράπτωµα, η έκτιση της 

7. Οι αποφάσεις, µε τις οποίες επιβάλλονται ποινές σε αστυνοµικούς που έχουν εξέλθει του 

υ 3 του άρθρου 6. 

8. Οι πειθαρχικές αποφάσεις και το περιεχόµενό τους αποτελούν υπηρεσιακό απόρρητο και δεν 

επιτρέπεται να λαµβάνουν γνώση τρίτα πρόσωπα, εκτός αν το προβλέπει ειδικά ο νόµος. 

αν διαγράφονται αυτοδικαίως από τα ατοµικά έγγραφα των 

αστυνοµικών, χωρίς να απαιτείται πράξη διαγραφής, µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου ως 

2. Οι κατά τα ανωτέρω διαγραφόµενες πειθαρχικές ποινές δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις 

άξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του π.δ. 24/1997 

3. Αν µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής 

της υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προβλέπεται για την προηγούµενη. 
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«Άδειες προσωπικού 

Στο αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας 

1. Κανονική. 

2. Κανονική µε µειωµένες αποδοχές.

3. Βραχεία. 

4. Αναρρωτική. 

5. Εκπαιδευτική για την ηµεδαπή και αλλοδαπή.

6. Μακράς διάρκειας δια την αλλοδαπή.83

7. Σχολικαί και µετασχολική των δοκίµων των Σχολών.

8. Ειδική άδεια εξετάσεων. 

9. Κύησης και λοχείας γυναικείου αστυνοµικού προσωπικού.

10. Ολιγόωρη. 

 

1. Το αστυνοµικό προσωπικό δικαιούται κάθε ηµερολογιακό έτος τριάντα (30) ηµέρες κανονική 

άδεια απουσίας µε πλήρεις αποδοχές.

2. Οι εξερχόµενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων καθώς και οι επανακατατασσόµενοι στο Σώµα 

Ελληνικής Αστυνοµίας δεν δικαιούνται κανονική άδεια, µέσα στο ηµερολογιακό έτος που εξήλθαν 

από αυτή ή επανακατατάχθηκαν. 

3. Η κανονική άδεια χορηγείται στο αστυνοµικό

χρόνο προγραµµατισµού της, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του παρόντος, εκτός αν έκτακτες και 

σοβαρές ανάγκες του ιδίου επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο η 

ηµερολογιακό έτος, χορηγείται αυτή υποχρεωτικά και αν ακόµη δεν τη ζητήσει ο ίδιος, το επόµενο 

ηµερολογιακό έτος και µέχρι τέλος Μαρτίου, χρονολογία που πρέπει να έχει διανυθεί. Κατ’ εξαίρεση 

για όσους επανέρχονται οπό το εξωτερικό όπου συµµετείχαν σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την 

αιγίδα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ∆ιεθνών 

Οργανισµών, η ως άνω άδεια µπορεί να

δυνατότητα έναρξης αυτής µέχρι και την 31

5. Οι επανερχόµενοι από αργία µε πρόσκαιρη παύση ή αργία µε απόλυση δεν δικαιούνται κανονική

άδεια στο ίδιο ηµερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας εφόσον 

απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέρα

6. Οι εξερχόµενοι της Σχολής Αξιωµατικών και οι µετεκπαιδευόµενοι στις Σχολές της Αστυνοµικής

Ακαδηµίας, πέραν του εξαµήνου, εφόσον έχουν λάβει µετασχολική άδεια, λαµβάνουν στο ίδιο

ηµερολογιακό έτος το τυχόν υπόλοιπο της κανονικής άδειας.

7. Από κάθε Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) µπορούν να βρίσκονται σε κανονική άδεια, από

την παρούσα δύναµη, ταυτόχρονα µέχρι το 1/3 των Αξιωµατικών και Ανθυπαστυνόµων και µέχρι το 

1/4 των Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων.
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Π.∆. 27/1986 

(ΦΕΚ 11, τ. Α΄) 
Άδειες προσωπικού Ελληνικής Αστυνοµίας» 

 

 

Άρθρο 1 

∆ιάκριση αδειών 

Στο αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας χορηγούνται οι εξής άδειες απουσίας :

2. Κανονική µε µειωµένες αποδοχές. 

5. Εκπαιδευτική για την ηµεδαπή και αλλοδαπή. 

6. Μακράς διάρκειας δια την αλλοδαπή.83 

7. Σχολικαί και µετασχολική των δοκίµων των Σχολών. 

9. Κύησης και λοχείας γυναικείου αστυνοµικού προσωπικού. 

Άρθρο 2 

Κανονική άδεια 

 

1. Το αστυνοµικό προσωπικό δικαιούται κάθε ηµερολογιακό έτος τριάντα (30) ηµέρες κανονική 

απουσίας µε πλήρεις αποδοχές. 

2. Οι εξερχόµενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων καθώς και οι επανακατατασσόµενοι στο Σώµα 

Ελληνικής Αστυνοµίας δεν δικαιούνται κανονική άδεια, µέσα στο ηµερολογιακό έτος που εξήλθαν 

 

3. Η κανονική άδεια χορηγείται στο αστυνοµικό προσωπικό, είτε ολόκληρη, είτε τµηµατικά, κατά το

χρόνο προγραµµατισµού της, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του παρόντος, εκτός αν έκτακτες και 

ανάγκες του ιδίου επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί στον αστυνοµικό µέσα στο 

έτος, χορηγείται αυτή υποχρεωτικά και αν ακόµη δεν τη ζητήσει ο ίδιος, το επόµενο 

και µέχρι τέλος Μαρτίου, χρονολογία που πρέπει να έχει διανυθεί. Κατ’ εξαίρεση 

οπό το εξωτερικό όπου συµµετείχαν σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την 

Ηνωµένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ∆ιεθνών 

Οργανισµών, η ως άνω άδεια µπορεί να χορηγείται καθόλο το επόµενο ηµερολογιακό έτος µε 

τα έναρξης αυτής µέχρι και την 31
η
 ∆εκεµβρίου. 

Οι επανερχόµενοι από αργία µε πρόσκαιρη παύση ή αργία µε απόλυση δεν δικαιούνται κανονική

άδεια στο ίδιο ηµερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας εφόσον 

το έτος αυτό πέραν του διµήνου. 

6. Οι εξερχόµενοι της Σχολής Αξιωµατικών και οι µετεκπαιδευόµενοι στις Σχολές της Αστυνοµικής

Ακαδηµίας, πέραν του εξαµήνου, εφόσον έχουν λάβει µετασχολική άδεια, λαµβάνουν στο ίδιο

ηµερολογιακό έτος το τυχόν υπόλοιπο της κανονικής άδειας. 

. Από κάθε Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) µπορούν να βρίσκονται σε κανονική άδεια, από

παρούσα δύναµη, ταυτόχρονα µέχρι το 1/3 των Αξιωµατικών και Ανθυπαστυνόµων και µέχρι το 

Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων. 
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χορηγούνται οι εξής άδειες απουσίας : 

1. Το αστυνοµικό προσωπικό δικαιούται κάθε ηµερολογιακό έτος τριάντα (30) ηµέρες κανονική 

2. Οι εξερχόµενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων καθώς και οι επανακατατασσόµενοι στο Σώµα της 

Ελληνικής Αστυνοµίας δεν δικαιούνται κανονική άδεια, µέσα στο ηµερολογιακό έτος που εξήλθαν 

προσωπικό, είτε ολόκληρη, είτε τµηµατικά, κατά το 

χρόνο προγραµµατισµού της, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του παρόντος, εκτός αν έκτακτες και 

ανάγκες του ιδίου επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. 

παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί στον αστυνοµικό µέσα στο 

έτος, χορηγείται αυτή υποχρεωτικά και αν ακόµη δεν τη ζητήσει ο ίδιος, το επόµενο 

και µέχρι τέλος Μαρτίου, χρονολογία που πρέπει να έχει διανυθεί. Κατ’ εξαίρεση 

οπό το εξωτερικό όπου συµµετείχαν σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την 

Ηνωµένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ∆ιεθνών 

χορηγείται καθόλο το επόµενο ηµερολογιακό έτος µε 

Οι επανερχόµενοι από αργία µε πρόσκαιρη παύση ή αργία µε απόλυση δεν δικαιούνται κανονική 

άδεια στο ίδιο ηµερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας εφόσον 

6. Οι εξερχόµενοι της Σχολής Αξιωµατικών και οι µετεκπαιδευόµενοι στις Σχολές της Αστυνοµικής 

Ακαδηµίας, πέραν του εξαµήνου, εφόσον έχουν λάβει µετασχολική άδεια, λαµβάνουν στο ίδιο 

. Από κάθε Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) µπορούν να βρίσκονται σε κανονική άδεια, από 

παρούσα δύναµη, ταυτόχρονα µέχρι το 1/3 των Αξιωµατικών και Ανθυπαστυνόµων και µέχρι το 
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8. Σε κάθε περίπτωση το αστυνοµικό π

κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους δεν παρείχε υπηρεσία καµία ηµέρα.

1. Το αστυνοµικό προσωπικό, που δικαιούται κανονική άδεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 του παρόντος, δικαιούται πρόσθετα και βραχεία άδεια διάρκειας επτά (7) ηµερών, µε 

πλήρεις αποδοχές, κάθε ηµερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε 

τµηµατικά, ανεξάρτητα από την 

της µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του έτους που

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκριση χορήγησης βραχείας 

άδειας, µπορεί να χορηγείται η άδεια αυτή και στους αστυφύλακες που δεν δικαιούνται κανονική 

άδεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Σε όµοιες περιπτώσεις η 

άδεια αυτή µπορεί να χορηγείται και στο αστυνοµικό προσωπικό που µνηµονεύεται στις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 2

3. Σαν εξαιρετικές περιπτώσεις που παρέχουν δικα

τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, θεωρούνται ο θάνατος , η βαρεία ασθένεια γονέων ή 

άλλου µέλους της πατρικής ή της ίδιας αυτού οικογενείας ή της οικογενείας του ή της συζύγου, 

καθώς και κάθε άλλο σοβαρό περιστατικό, που ανάγεται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση 

του αιτουµένου την άδεια, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας.

4. Βραχείες άδειες δεν χορηγούνται, εφόσον αυτοί που διανύουν κανονική άδεια, καλύπτουν τα 

ποσοστά που µνηµονεύονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος, πλην των εξαιρετικών 

περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου.

Αποστολή, περιορισµός και ανάκληση αδειών

1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλω

και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, µπορεί, µε 

πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών να 

περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορ

2. ∆εν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών

αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την

Εκλογική Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διαν

αδειών κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, 

ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια 

βραδύτητα στην Υπηρεσία τους. 

Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής

περιόδου άδεια από τον Αρχηγό του Σώµατος, εκτός αν το θέµα αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά από

την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.

3. Όλες οι χορηγούµενες άδειες καταχωρούνται στα ατοµικά

κανονικών µε πλήρεις αποδοχές και των βραχειών.

Υπολογισµός αδειών 

1. Οι ηµέρες άδειας υπολογίζονται σύµφωνα µε το ισχύον ηµερολόγιο.

2. Στις ηµέρες άδειας δεν υπολογίζονται οι απαραίτητες για την

επάνοδο του αστυνοµικού ηµέρες πορείας. Αυτές καθορίζονται πάγια σε τέσσερις (4) ηµέρες, για

οποιοδήποτε τόπο ή τόπους διάνυσης της άδειας.

3. Οι ηµέρες πορείας χορηγούνται στις κανονικές, στις βραχείες και στις 

περίπτωση χορήγησης αναρρωτικών αδειών περισσοτέρων της µιας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό 
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8. Σε κάθε περίπτωση το αστυνοµικό προσωπικό δεν δικαιούται άδεια, αν για οποιοδήποτε λόγο

διάρκεια του ηµερολογιακού έτους δεν παρείχε υπηρεσία καµία ηµέρα.

Άρθρο 4 

Βραχεία άδεια 

1. Το αστυνοµικό προσωπικό, που δικαιούται κανονική άδεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

παρόντος, δικαιούται πρόσθετα και βραχεία άδεια διάρκειας επτά (7) ηµερών, µε 

κάθε ηµερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε 

 εξάντληση ή όχι της κανονικής άδειας και πρέπει να γίνει έναρ

της µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του έτους που αναφέρεται. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκριση χορήγησης βραχείας 

µπορεί να χορηγείται η άδεια αυτή και στους αστυφύλακες που δεν δικαιούνται κανονική 

ε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Σε όµοιες περιπτώσεις η 

χορηγείται και στο αστυνοµικό προσωπικό που µνηµονεύεται στις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 2 του παρόντος. 

3. Σαν εξαιρετικές περιπτώσεις που παρέχουν δικαίωµα έγκρισης χορήγησης βραχείας άδειας, κατά 

περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, θεωρούνται ο θάνατος , η βαρεία ασθένεια γονέων ή 

µέλους της πατρικής ή της ίδιας αυτού οικογενείας ή της οικογενείας του ή της συζύγου, 

βαρό περιστατικό, που ανάγεται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση 

άδεια, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας.

4. Βραχείες άδειες δεν χορηγούνται, εφόσον αυτοί που διανύουν κανονική άδεια, καλύπτουν τα 

που µνηµονεύονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος, πλην των εξαιρετικών 

της προηγούµενης παραγράφου. 

Άρθρο 12 

Αποστολή, περιορισµός και ανάκληση αδειών 

1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλω

εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, µπορεί, µε 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών να 

αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορηγηθεί. 

2. ∆εν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών

αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την

Εκλογική Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των αναρρωτικών,

κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, 

αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια 

 

περιπτώσεις, µπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής

άδεια από τον Αρχηγό του Σώµατος, εκτός αν το θέµα αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά από

εκλογική νοµοθεσία. 

3. Όλες οι χορηγούµενες άδειες καταχωρούνται στα ατοµικά βιβλιάρια του Προσωπικού, πλην των

κανονικών µε πλήρεις αποδοχές και των βραχειών. 

 

Άρθρο 16 

Υπολογισµός αδειών - Ηµέρες πορείας 

Οι ηµέρες άδειας υπολογίζονται σύµφωνα µε το ισχύον ηµερολόγιο. 

2. Στις ηµέρες άδειας δεν υπολογίζονται οι απαραίτητες για την µετάβαση στον τόπο της άδειας και

επάνοδο του αστυνοµικού ηµέρες πορείας. Αυτές καθορίζονται πάγια σε τέσσερις (4) ηµέρες, για

οποιοδήποτε τόπο ή τόπους διάνυσης της άδειας. 

3. Οι ηµέρες πορείας χορηγούνται στις κανονικές, στις βραχείες και στις αναρρωτικές άδειες.

περίπτωση χορήγησης αναρρωτικών αδειών περισσοτέρων της µιας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό 
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ροσωπικό δεν δικαιούται άδεια, αν για οποιοδήποτε λόγο 

διάρκεια του ηµερολογιακού έτους δεν παρείχε υπηρεσία καµία ηµέρα. 

1. Το αστυνοµικό προσωπικό, που δικαιούται κανονική άδεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

παρόντος, δικαιούται πρόσθετα και βραχεία άδεια διάρκειας επτά (7) ηµερών, µε 

κάθε ηµερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε 

εξάντληση ή όχι της κανονικής άδειας και πρέπει να γίνει έναρξή 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκριση χορήγησης βραχείας 

µπορεί να χορηγείται η άδεια αυτή και στους αστυφύλακες που δεν δικαιούνται κανονική 

ε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Σε όµοιες περιπτώσεις η 

χορηγείται και στο αστυνοµικό προσωπικό που µνηµονεύεται στις 

ίωµα έγκρισης χορήγησης βραχείας άδειας, κατά 

περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, θεωρούνται ο θάνατος , η βαρεία ασθένεια γονέων ή 

µέλους της πατρικής ή της ίδιας αυτού οικογενείας ή της οικογενείας του ή της συζύγου, 

βαρό περιστατικό, που ανάγεται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση 

άδεια, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας. 

4. Βραχείες άδειες δεν χορηγούνται, εφόσον αυτοί που διανύουν κανονική άδεια, καλύπτουν τα 

που µνηµονεύονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος, πλην των εξαιρετικών 

1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών 

εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, µπορεί, µε 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών να 

2. ∆εν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών 

αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την 

ύονται, εκτός των αναρρωτικών, 

κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, 

αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια 

περιπτώσεις, µπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής 

άδεια από τον Αρχηγό του Σώµατος, εκτός αν το θέµα αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά από 

βιβλιάρια του Προσωπικού, πλην των 

µετάβαση στον τόπο της άδειας και 

επάνοδο του αστυνοµικού ηµέρες πορείας. Αυτές καθορίζονται πάγια σε τέσσερις (4) ηµέρες, για 

αναρρωτικές άδειες. Σε 

περίπτωση χορήγησης αναρρωτικών αδειών περισσοτέρων της µιας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό 
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έτος, τέσσερες (4) ηµέρες πορείας χορηγούνται µόνο στην πρώτη. Για τις υπόλοιπες που διανύονται 

εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, είτε ολόκληρες, εί

απαιτούµενες ηµέρες πορείας για τη µετάβαση και επάνοδο, κατά την κρίση του αρµόδιου για την 

έγκριση χορήγησης της άδειας. 

4. Όταν οι κανονικές ή βραχείες άδειες χορηγούνται τµηµατικά ηµέρες πορείας λαµβάνονται µια 

φορά για κάθε από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται η µία 

συνέχεια της άλλης ή ζητείται παράταση άδειας που διανύεται, οι ηµέρες πορείας υπολογίζονται 

ξεχωριστά για κάθε µία µε τον περιορισµό του πρώτου εδαφίου της παρούσας, πα

Επίσης σε περίπτωση, που χορηγούνται τµηµατικά οι παραπάνω άδειες και ζητούνται ηµέρες 

πορείας, αυτές λαµβάνονται και αν ακόµη υπερβαίνουν τις ηµέρες άδειας.

Φύλλο άδειας 

1. Ο αδειούχος εφοδιάζεται από την Υπηρεσ

οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητάς του, το είδος και τη διάρκεια της άδειας, τον τόπο ή

τόπους διάνυσης της άδειας, τον αριθµό της εγκριτικής διαταγής, τις τυχόν ηµέρες πορείας, καθώς 

και την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης της άδειας.

2. Το φύλλο άδειας θεωρείται για την αναχώρηση του ενδιαφερόµενου από την Υπηρεσία χορήγησης

αυτού και παραδίδεται σ’ αυτόν την προηγούµενη της αναχώρησης ηµέρας από την Γραµµατεία 

Υπηρεσίας ή τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας.

παραδίδεται στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας για

3. Η πιστοποίηση της µετάβασης του αδειούχου στους τόπους διάνυσης της άδειας προκύπτει από 

δήλωσή του, η οποία γίνεται, µετά την επάνοδό του, επί του φύλλου άδειας.

αλλοδαπή η παραπάνω πιστοποίηση προκύπτει από τις θεωρήσεις εισόδου 

διαβατηρίου ή φύλλου άδειας. 

4. Ο αδειούχος, στην αναφορά ή αίτηση χορήγησης 

και τις ακριβείς διευθύνσεις διάνυσης της άδειας, καθώς και αριθµούς τηλεφώνου, για τυχόν 

αναζήτησή του σε περίπτωση ανάγκης.

επιτρέπεται µετά από προφορική 

5. Αυτός που επανέρχεται από άδεια οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία του µέχρι την 24η ώρα 

της ηµεροµηνίας λήξης της άδειας του και να λάβει γνώση της υπηρεσίας που θα εκτελέσει την 

εποµένη ηµέρα, η οποία δεν µπορεί 

1. Παράταση της διανυόµενης άδειας επιτρέπεται, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκρισή της,

µόνο στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος.

2. Αυτός που διανύει άδεια και έχ

Υπηρεσίας του Σώµατος και µε το ταχύτερο µέσο, σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία που χορήγησε 

την άδεια. 

Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, ώστε να παρέχεται στην Υπηρεσία ανάλογος

χρόνος για απάντηση πριν από τη λήξη της διανυόµενης άδειας. Η απάντηση, θετική ή αρνητική, 

δίδεται στον ενδιαφερόµενο µέσω της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας του Σώµατος, η οποία σε 

θετική περίπτωση καταχωρεί σχετική πράξη στο φύλλο άδειας.
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τέσσερες (4) ηµέρες πορείας χορηγούνται µόνο στην πρώτη. Για τις υπόλοιπες που διανύονται 

έδρας της Υπηρεσίας, είτε ολόκληρες, είτε τµηµατικά, χορηγούνται οι πράγµατι 

πορείας για τη µετάβαση και επάνοδο, κατά την κρίση του αρµόδιου για την 

4. Όταν οι κανονικές ή βραχείες άδειες χορηγούνται τµηµατικά ηµέρες πορείας λαµβάνονται µια 

για κάθε από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται η µία 

άλλης ή ζητείται παράταση άδειας που διανύεται, οι ηµέρες πορείας υπολογίζονται 

µία µε τον περιορισµό του πρώτου εδαφίου της παρούσας, πα

Επίσης σε περίπτωση, που χορηγούνται τµηµατικά οι παραπάνω άδειες και ζητούνται ηµέρες 

αυτές λαµβάνονται και αν ακόµη υπερβαίνουν τις ηµέρες άδειας. 

 

Άρθρο 17 

Φύλλο άδειας - Υποχρεώσεις αδειούχων 

1. Ο αδειούχος εφοδιάζεται από την Υπηρεσία, που χορηγεί την άδεια, µε σχετικό φύλλο άδειας, το

περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητάς του, το είδος και τη διάρκεια της άδειας, τον τόπο ή

διάνυσης της άδειας, τον αριθµό της εγκριτικής διαταγής, τις τυχόν ηµέρες πορείας, καθώς 

εροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης της άδειας. 

2. Το φύλλο άδειας θεωρείται για την αναχώρηση του ενδιαφερόµενου από την Υπηρεσία χορήγησης

αυτού και παραδίδεται σ’ αυτόν την προηγούµενη της αναχώρησης ηµέρας από την Γραµµατεία 

κό Υπηρεσίας. Επίσης το φύλλο άδειας µετά την επάνοδο του αδειούχου 

παραδίδεται στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας για τη θεώρηση και προώθησή του στο αρµόδιο γραφείο.

3. Η πιστοποίηση της µετάβασης του αδειούχου στους τόπους διάνυσης της άδειας προκύπτει από 

του, η οποία γίνεται, µετά την επάνοδό του, επί του φύλλου άδειας.

αλλοδαπή η παραπάνω πιστοποίηση προκύπτει από τις θεωρήσεις εισόδου 

4. Ο αδειούχος, στην αναφορά ή αίτηση χορήγησης άδειας, υποχρεούται να αναγράφει τους τόπους 

τις ακριβείς διευθύνσεις διάνυσης της άδειας, καθώς και αριθµούς τηλεφώνου, για τυχόν 

σε περίπτωση ανάγκης. Αλλαγή του τόπου ή της διεύθυνσης διάνυσης της άδειας 

επιτρέπεται µετά από προφορική ενηµέρωση της Υπηρεσίας του αδειούχου. 

5. Αυτός που επανέρχεται από άδεια οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία του µέχρι την 24η ώρα 

ηµεροµηνίας λήξης της άδειας του και να λάβει γνώση της υπηρεσίας που θα εκτελέσει την 

ηµέρα, η οποία δεν µπορεί να αρχίζει πριν από την 06.00 ώρα. 

Άρθρο 18 

Παράταση άδειας 

1. Παράταση της διανυόµενης άδειας επιτρέπεται, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκρισή της,

µόνο στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος. 

2. Αυτός που διανύει άδεια και έχει ανάγκη παράτασής της, υποβάλλει µέσω της αρµόδιας τοπικής

Υπηρεσίας του Σώµατος και µε το ταχύτερο µέσο, σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία που χορήγησε 

Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, ώστε να παρέχεται στην Υπηρεσία ανάλογος

χρόνος για απάντηση πριν από τη λήξη της διανυόµενης άδειας. Η απάντηση, θετική ή αρνητική, 

στον ενδιαφερόµενο µέσω της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας του Σώµατος, η οποία σε 

καταχωρεί σχετική πράξη στο φύλλο άδειας. 
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τέσσερες (4) ηµέρες πορείας χορηγούνται µόνο στην πρώτη. Για τις υπόλοιπες που διανύονται 

τε τµηµατικά, χορηγούνται οι πράγµατι 

πορείας για τη µετάβαση και επάνοδο, κατά την κρίση του αρµόδιου για την 

4. Όταν οι κανονικές ή βραχείες άδειες χορηγούνται τµηµατικά ηµέρες πορείας λαµβάνονται µια 

για κάθε από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται η µία 

άλλης ή ζητείται παράταση άδειας που διανύεται, οι ηµέρες πορείας υπολογίζονται 

µία µε τον περιορισµό του πρώτου εδαφίου της παρούσας, παραγράφου. 

Επίσης σε περίπτωση, που χορηγούνται τµηµατικά οι παραπάνω άδειες και ζητούνται ηµέρες 

ία, που χορηγεί την άδεια, µε σχετικό φύλλο άδειας, το 

περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητάς του, το είδος και τη διάρκεια της άδειας, τον τόπο ή 

διάνυσης της άδειας, τον αριθµό της εγκριτικής διαταγής, τις τυχόν ηµέρες πορείας, καθώς 

2. Το φύλλο άδειας θεωρείται για την αναχώρηση του ενδιαφερόµενου από την Υπηρεσία χορήγησης 

αυτού και παραδίδεται σ’ αυτόν την προηγούµενη της αναχώρησης ηµέρας από την Γραµµατεία της 

Επίσης το φύλλο άδειας µετά την επάνοδο του αδειούχου 

τη θεώρηση και προώθησή του στο αρµόδιο γραφείο. 

3. Η πιστοποίηση της µετάβασης του αδειούχου στους τόπους διάνυσης της άδειας προκύπτει από 

του, η οποία γίνεται, µετά την επάνοδό του, επί του φύλλου άδειας. Προκειµένου για την 

αλλοδαπή η παραπάνω πιστοποίηση προκύπτει από τις θεωρήσεις εισόδου – εξόδου επί του 

άδειας, υποχρεούται να αναγράφει τους τόπους 

τις ακριβείς διευθύνσεις διάνυσης της άδειας, καθώς και αριθµούς τηλεφώνου, για τυχόν 

Αλλαγή του τόπου ή της διεύθυνσης διάνυσης της άδειας 

5. Αυτός που επανέρχεται από άδεια οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία του µέχρι την 24η ώρα 

ηµεροµηνίας λήξης της άδειας του και να λάβει γνώση της υπηρεσίας που θα εκτελέσει την 

1. Παράταση της διανυόµενης άδειας επιτρέπεται, κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκρισή της, 

ει ανάγκη παράτασής της, υποβάλλει µέσω της αρµόδιας τοπικής 

Υπηρεσίας του Σώµατος και µε το ταχύτερο µέσο, σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία που χορήγησε 

Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, ώστε να παρέχεται στην Υπηρεσία ανάλογος 

χρόνος για απάντηση πριν από τη λήξη της διανυόµενης άδειας. Η απάντηση, θετική ή αρνητική, 

στον ενδιαφερόµενο µέσω της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας του Σώµατος, η οποία σε 
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1. Αδειούχος που διανύει οποιαδήποτε άδεια και δεν µπορεί λόγω ασθένειας να επανέλθει έγκαιρα 

στην υπηρεσία του παρουσιάζεται ή ειδοποιεί για την ασθένειά του την επιτόπια αρµόδια υπηρεσία 

του Σώµατος, η οποία φροντίζει αµέσως για την εξέτ

παραγγελία της Υπηρεσίας από ιατρό που εκτελεί την Υγειονοµική Υπηρεσία του Σώµατος.

2. Ο ιατρός, αφού εξετάσει τον αδειούχο, γνωµατεύει έγγραφα ως ακολούθως:

α) Αν µπορεί να ταξιδεύσει και επανέλθει στην υπηρεσία

β) Αν έχει ανάγκη νοσηλείας στην οικία του, εφόσον η µετακίνησή του για µετάβαση στην Υπηρεσία

του µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του, αλλά δεν χρειάζεται νοσοκοµειακή περίθαλψη.

γ) Αν έχει ανάγκη νοσοκοµειακής περίθ

3. Η Υπηρεσία, που ζήτησε την εξέταση του ασθενή κατά τα ανωτέρω και ανάλογα µε την

γνωµάτευση του ιατρού, ενεργεί ως εξής :

α ) Στην α' περίπτωση διατάσσει τον αδειούχο να επανέλθει κανονικά στην Υπηρεσία του.

β) Στην β' περίπτωση θεωρεί τη γνωµάτε

αποστέλλει στην Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια. Παράλληλα καταχωρεί και σχετική πράξη στο

φύλλο άδειας για τη δικαιολόγηση των ηµερών νοσηλείας του αδειούχου στην οικία του και

ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή η άδεια δεν διακόπτεται.

γ) Στην γ' περίπτωση φροντίζει για την εισαγωγή του αδειούχου ασθενή στο νοσοκοµείο κατά τα

οριζόµενα από τις σχετικές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας 

της Ελληνικής Αστυνοµίας και ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή η 

άδεια διακόπτεται, εκτός της αναρρωτικής. Μετά την έξοδο του αδειούχου από το Νοσοκοµείο και 

εφόσον αυτός δεν έλαβε αναρρωτική άδεια, µπορεί να συνεχίσει την άδεια που διακόπηκε

περίπτωση όµως που έλαβε αναρρωτική άδεια, το υπόλοιπο της αδείας που διακόπηκε, ακυρώνεται 

αυτοδίκαια. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρµόδια Υπηρεσία ενεργεί σχετική πράξη στο φύλλο άδειας 

και ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία του αδειούχου.

4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και για τους µαθητές των Σχολών της Αστυνοµικής

Ακαδηµίας. 

 

Εµφάνιση αδειούχων ενώπιον δικαστηρίων

1. Αυτοί που υποχρεούνται να εµφανιστούν, κατά τη διάρκεια της άδειας τους, ως µάρτυρες ή

κατηγορούµενοι ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής, µετά από νόµιµη

κλήτευσή τους, οφείλουν ν’ αναφέρουν σχετικά στην Υπηρεσία τους πριν από τη λήψη της άδειας, 

µε την αίτηση ή αναφορά για τη χορήγησή της. Όσοι παραλείπουν την παραπάνω υποχρέωση, 

υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο.

2. Αν η άδεια ζητηθεί µέσα στο χρόνο του προγραµµατισµού και αυτός που την ζητεί έχει κλητευθεί,

κατά τα παραπάνω, ενώπιον αρχής που εδρεύει σε τόπο, διαφορετικό από εκείνο που θα διανύσει την 

άδεια, αναστέλλεται η χορήγησή της, αν όµως ο

µέσα στο πρώτο 5νθήµερο από την έναρξη της άδειας του χορηγείται, αυτή αµέσως µετά την 

εξέτασή του. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις κλήτευσης η προγραµµατισµένη άδεια χορηγείται 

κανονικά και εφαρµόζεται, ως π

αυτού του άρθρου. 

3. Αν η άδεια, κατά την περίπτωση της κλήτευσης, ζητείται εκτός του χρόνου προγραµµατισµού,

χορηγείται αυτή κατά την κρίση του αρµόδιου για τη χορήγηση µε τον περιορισµό της παρα

του παρόντος άρθρου. 

4. Αν η κλήτευση δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 3 του Κ.Π.∆., 

ήτοι κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Προέδρου του ∆ικαστηρίου κ.λ.π., η Υπηρεσία επανυποβάλλει 
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Άρθρο 19 

Ασθένεια αδειούχων 

1. Αδειούχος που διανύει οποιαδήποτε άδεια και δεν µπορεί λόγω ασθένειας να επανέλθει έγκαιρα 

υπηρεσία του παρουσιάζεται ή ειδοποιεί για την ασθένειά του την επιτόπια αρµόδια υπηρεσία 

Σώµατος, η οποία φροντίζει αµέσως για την εξέτασή του. Η εξέταση αυτή γίνεται µε έγγραφη 

της Υπηρεσίας από ιατρό που εκτελεί την Υγειονοµική Υπηρεσία του Σώµατος.

2. Ο ιατρός, αφού εξετάσει τον αδειούχο, γνωµατεύει έγγραφα ως ακολούθως:

α) Αν µπορεί να ταξιδεύσει και επανέλθει στην υπηρεσία του χωρίς βλάβη της υγείας του.

β) Αν έχει ανάγκη νοσηλείας στην οικία του, εφόσον η µετακίνησή του για µετάβαση στην Υπηρεσία

µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του, αλλά δεν χρειάζεται νοσοκοµειακή περίθαλψη.

γ) Αν έχει ανάγκη νοσοκοµειακής περίθαλψης. 

3. Η Υπηρεσία, που ζήτησε την εξέταση του ασθενή κατά τα ανωτέρω και ανάλογα µε την

του ιατρού, ενεργεί ως εξής : 

α ) Στην α' περίπτωση διατάσσει τον αδειούχο να επανέλθει κανονικά στην Υπηρεσία του.

β) Στην β' περίπτωση θεωρεί τη γνωµάτευση του ιατρού για το γνήσιο της υπογραφής του και την

αποστέλλει στην Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια. Παράλληλα καταχωρεί και σχετική πράξη στο

φύλλο άδειας για τη δικαιολόγηση των ηµερών νοσηλείας του αδειούχου στην οικία του και

Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή η άδεια δεν διακόπτεται.

γ) Στην γ' περίπτωση φροντίζει για την εισαγωγή του αδειούχου ασθενή στο νοσοκοµείο κατά τα

οριζόµενα από τις σχετικές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας 

ικής Αστυνοµίας και ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή η 

διακόπτεται, εκτός της αναρρωτικής. Μετά την έξοδο του αδειούχου από το Νοσοκοµείο και 

αυτός δεν έλαβε αναρρωτική άδεια, µπορεί να συνεχίσει την άδεια που διακόπηκε

που έλαβε αναρρωτική άδεια, το υπόλοιπο της αδείας που διακόπηκε, ακυρώνεται 

Στις περιπτώσεις αυτές, η αρµόδια Υπηρεσία ενεργεί σχετική πράξη στο φύλλο άδειας 

σήµα την Υπηρεσία του αδειούχου. 

ς του παρόντος εφαρµόζονται και για τους µαθητές των Σχολών της Αστυνοµικής

Άρθρο 21 

Εµφάνιση αδειούχων ενώπιον δικαστηρίων 

1. Αυτοί που υποχρεούνται να εµφανιστούν, κατά τη διάρκεια της άδειας τους, ως µάρτυρες ή

οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής, µετά από νόµιµη

τους, οφείλουν ν’ αναφέρουν σχετικά στην Υπηρεσία τους πριν από τη λήψη της άδειας, 

αναφορά για τη χορήγησή της. Όσοι παραλείπουν την παραπάνω υποχρέωση, 

έλεγχο. 

2. Αν η άδεια ζητηθεί µέσα στο χρόνο του προγραµµατισµού και αυτός που την ζητεί έχει κλητευθεί,

τα παραπάνω, ενώπιον αρχής που εδρεύει σε τόπο, διαφορετικό από εκείνο που θα διανύσει την 

αναστέλλεται η χορήγησή της, αν όµως ο αδειούχος έχει κλητευθεί σε ηµεροµηνία που είναι 

πρώτο 5νθήµερο από την έναρξη της άδειας του χορηγείται, αυτή αµέσως µετά την 

Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις κλήτευσης η προγραµµατισµένη άδεια χορηγείται 

εφαρµόζεται, ως προς την εµφάνιση του κλητευοµένου αδειούχου, η παράγραφος 5 

3. Αν η άδεια, κατά την περίπτωση της κλήτευσης, ζητείται εκτός του χρόνου προγραµµατισµού,

χορηγείται αυτή κατά την κρίση του αρµόδιου για τη χορήγηση µε τον περιορισµό της παρα

4. Αν η κλήτευση δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 3 του Κ.Π.∆., 

κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Προέδρου του ∆ικαστηρίου κ.λ.π., η Υπηρεσία επανυποβάλλει 
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1. Αδειούχος που διανύει οποιαδήποτε άδεια και δεν µπορεί λόγω ασθένειας να επανέλθει έγκαιρα 

υπηρεσία του παρουσιάζεται ή ειδοποιεί για την ασθένειά του την επιτόπια αρµόδια υπηρεσία 

ασή του. Η εξέταση αυτή γίνεται µε έγγραφη 

της Υπηρεσίας από ιατρό που εκτελεί την Υγειονοµική Υπηρεσία του Σώµατος. 

2. Ο ιατρός, αφού εξετάσει τον αδειούχο, γνωµατεύει έγγραφα ως ακολούθως: 

του χωρίς βλάβη της υγείας του. 

β) Αν έχει ανάγκη νοσηλείας στην οικία του, εφόσον η µετακίνησή του για µετάβαση στην Υπηρεσία 

µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του, αλλά δεν χρειάζεται νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

3. Η Υπηρεσία, που ζήτησε την εξέταση του ασθενή κατά τα ανωτέρω και ανάλογα µε την 

α ) Στην α' περίπτωση διατάσσει τον αδειούχο να επανέλθει κανονικά στην Υπηρεσία του. 

υση του ιατρού για το γνήσιο της υπογραφής του και την 

αποστέλλει στην Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια. Παράλληλα καταχωρεί και σχετική πράξη στο 

φύλλο άδειας για τη δικαιολόγηση των ηµερών νοσηλείας του αδειούχου στην οικία του και 

Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή η άδεια δεν διακόπτεται. 

γ) Στην γ' περίπτωση φροντίζει για την εισαγωγή του αδειούχου ασθενή στο νοσοκοµείο κατά τα 

οριζόµενα από τις σχετικές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας 

ικής Αστυνοµίας και ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή η 

διακόπτεται, εκτός της αναρρωτικής. Μετά την έξοδο του αδειούχου από το Νοσοκοµείο και 

αυτός δεν έλαβε αναρρωτική άδεια, µπορεί να συνεχίσει την άδεια που διακόπηκε, σε 

που έλαβε αναρρωτική άδεια, το υπόλοιπο της αδείας που διακόπηκε, ακυρώνεται 

Στις περιπτώσεις αυτές, η αρµόδια Υπηρεσία ενεργεί σχετική πράξη στο φύλλο άδειας 

ς του παρόντος εφαρµόζονται και για τους µαθητές των Σχολών της Αστυνοµικής 

1. Αυτοί που υποχρεούνται να εµφανιστούν, κατά τη διάρκεια της άδειας τους, ως µάρτυρες ή 

οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής, µετά από νόµιµη 

τους, οφείλουν ν’ αναφέρουν σχετικά στην Υπηρεσία τους πριν από τη λήψη της άδειας, 

αναφορά για τη χορήγησή της. Όσοι παραλείπουν την παραπάνω υποχρέωση, 

2. Αν η άδεια ζητηθεί µέσα στο χρόνο του προγραµµατισµού και αυτός που την ζητεί έχει κλητευθεί, 

τα παραπάνω, ενώπιον αρχής που εδρεύει σε τόπο, διαφορετικό από εκείνο που θα διανύσει την 

αδειούχος έχει κλητευθεί σε ηµεροµηνία που είναι 

πρώτο 5νθήµερο από την έναρξη της άδειας του χορηγείται, αυτή αµέσως µετά την 

Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις κλήτευσης η προγραµµατισµένη άδεια χορηγείται 

ρος την εµφάνιση του κλητευοµένου αδειούχου, η παράγραφος 5 

3. Αν η άδεια, κατά την περίπτωση της κλήτευσης, ζητείται εκτός του χρόνου προγραµµατισµού, 

χορηγείται αυτή κατά την κρίση του αρµόδιου για τη χορήγηση µε τον περιορισµό της παραγράφου 5 

4. Αν η κλήτευση δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 3 του Κ.Π.∆., 

κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Προέδρου του ∆ικαστηρίου κ.λ.π., η Υπηρεσία επανυποβάλλει 
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την κλήση στον αρµόδιο εισαγγελέα, ανα

κλήτευσής του θα βρίσκεται σε άδεια εκτός της έδρας του δικαστηρίου και ζητεί να διευκρινισθεί αν 

η εξέταση του καλούµενου κρίνεται αναγκαία. Σε θετική απάντηση η κλήση επιδίδεται στον 

ενδιαφερόµενο και αν αυτός έχει αναχωρήσει σε άδεια, διαβιβάζεται αρµόδια για την επίδοση.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 εδάφιο δεύτερο, 3 και 4 εδάφιο δεύτερο, του άρθρου αυτού ο

αδειούχος οφείλει να διακόψει την άδειά του και να παρουσιασθεί στο δικαστήριο ή την ανα

αρχή που τον καλεί, µετά δε την εξέτασή του µπορεί να συνεχίσει τη διάνυση της άδειάς του. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο αδειούχος εφοδιάζεται µε σχετικό φύλλο πορείας από την επιτόπια Υπηρεσία 

του Σώµατος, προς δικαιολόγηση των οδοιπορικών του εξόδων.

Άδειες αστυνοµικού προσωπικού, που προσωρινά µετακινείται, µετατίθεται ή εκκρεµεί σε

βάρος 

1. Στους µετακινούµενους προσωρινά για εκτέλεση υπηρεσίας καθώς και στους µετατιθέµενους δεν

χορηγούνται κατ’ αρχήν άδειες, εκτός των αναρρωτικών. Κατ’ εξαίρεση χορηγείται 

µετατιθεµένους η προγραµµατισµένη κανονική άδεια, εφόσον ο χρόνος διάνυσής της καλύπτεται από 

την προθεσµία αναχώρησής τους.

2. Επίσης, σ’ αυτούς που σε βάρος τους εκκρεµεί σοβαρή ποινική δίκη ή 

η Υπηρεσία να αρνηθεί την χορήγηση κάθε άδειας, εκτός της αναρρωτικής.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται άδειες αν συντρέχουν οι εξαιρετικοί λόγοι της 

παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

Περιβολή αδειούχων 

1. Οι αδειούχοι µπορούν να φέρουν είτε στολή, είτε πολιτική ενδυµασία. Όσοι φέρουν στολή 

οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις σχετικές για τη στολή ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι µαθητές των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας οφείλουν να 

διατάξεις των Σχολών τους. 

3. Οι αστυνοµικοί που αναχωρούν σε οποιαδήποτε άδεια, παραδίδουν, εφόσον επιθυµούν, στο

∆ιαχειριστή ή Αξιωµατικό Υπηρεσίας ή άλλον αρµόδιο της Υπηρεσίας τους, τον οπλισµό τους για 

φύλαξη και τον παραλαµβάνουν µετά την επάνοδό τους.

σχετική εγγραφή στο τηρούµενο από την Υπηρεσία βιβλίο

νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση που πιθανολογείται κακή χρήση του

∆ιοικητής της οικείας Υπηρεσίας δύναται να επιβάλει την παράδοσή του.

 

«Ηθικές αµοιβές προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης του 

Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης
 

1. Ηθική αµοιβή είναι η τιµητική επιβράβευση εξαίρετων δραστηριοτήτων ή προσπαθειών, που

υπερβαίνουν σηµαντικά το καλώς εννοούµενο υπηρεσιακό καθήκον του άξιου να τιµηθεί µε αυτή

προσώπου. 

2. Η ηθική αµοιβή απονέµεται µε µέτρο και στους πραγµατικά άξιους για την τιµητική 

διάκριση. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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στον αρµόδιο εισαγγελέα, αναφέρει σ’ αυτόν ότι ο προσκαλούµενος στην ηµεροµηνία 

βρίσκεται σε άδεια εκτός της έδρας του δικαστηρίου και ζητεί να διευκρινισθεί αν 

καλούµενου κρίνεται αναγκαία. Σε θετική απάντηση η κλήση επιδίδεται στον 

έχει αναχωρήσει σε άδεια, διαβιβάζεται αρµόδια για την επίδοση.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 εδάφιο δεύτερο, 3 και 4 εδάφιο δεύτερο, του άρθρου αυτού ο

αδειούχος οφείλει να διακόψει την άδειά του και να παρουσιασθεί στο δικαστήριο ή την ανα

που τον καλεί, µετά δε την εξέτασή του µπορεί να συνεχίσει τη διάνυση της άδειάς του. Στις 

αυτές ο αδειούχος εφοδιάζεται µε σχετικό φύλλο πορείας από την επιτόπια Υπηρεσία 

δικαιολόγηση των οδοιπορικών του εξόδων. 

 

Άρθρο 22 

Άδειες αστυνοµικού προσωπικού, που προσωρινά µετακινείται, µετατίθεται ή εκκρεµεί σε

 του ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση 

1. Στους µετακινούµενους προσωρινά για εκτέλεση υπηρεσίας καθώς και στους µετατιθέµενους δεν

δειες, εκτός των αναρρωτικών. Κατ’ εξαίρεση χορηγείται 

η προγραµµατισµένη κανονική άδεια, εφόσον ο χρόνος διάνυσής της καλύπτεται από 

αναχώρησής τους. 

2. Επίσης, σ’ αυτούς που σε βάρος τους εκκρεµεί σοβαρή ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση, µπορεί 

Υπηρεσία να αρνηθεί την χορήγηση κάθε άδειας, εκτός της αναρρωτικής. 

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται άδειες αν συντρέχουν οι εξαιρετικοί λόγοι της 

3 του άρθρου 4 του παρόντος. 

Άρθρο 23 

Περιβολή αδειούχων - Παράδοση οπλισµού 

1. Οι αδειούχοι µπορούν να φέρουν είτε στολή, είτε πολιτική ενδυµασία. Όσοι φέρουν στολή 

να συµµορφώνονται µε τις σχετικές για τη στολή ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι µαθητές των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις οικίες

3. Οι αστυνοµικοί που αναχωρούν σε οποιαδήποτε άδεια, παραδίδουν, εφόσον επιθυµούν, στο

∆ιαχειριστή ή Αξιωµατικό Υπηρεσίας ή άλλον αρµόδιο της Υπηρεσίας τους, τον οπλισµό τους για 

παραλαµβάνουν µετά την επάνοδό τους. Για την παράδοση και παραλαβή γίνεται 

σχετική εγγραφή στο τηρούµενο από την Υπηρεσία βιβλίο παραδιδόµενου οπλισµού. Οίκοθεν 

νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση που πιθανολογείται κακή χρήση του υπηρεσιακού οπλισµού, ο 

τής της οικείας Υπηρεσίας δύναται να επιβάλει την παράδοσή του. 

Π.∆. 622/1985 

(ΦΕΚ 231, τ. Α΄) 
Ηθικές αµοιβές προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης του 

Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης» 

Άρθρο 1 

Έννοια ηθικής αµοιβής 

είναι η τιµητική επιβράβευση εξαίρετων δραστηριοτήτων ή προσπαθειών, που

υπερβαίνουν σηµαντικά το καλώς εννοούµενο υπηρεσιακό καθήκον του άξιου να τιµηθεί µε αυτή

2. Η ηθική αµοιβή απονέµεται µε µέτρο και στους πραγµατικά άξιους για την τιµητική 
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φέρει σ’ αυτόν ότι ο προσκαλούµενος στην ηµεροµηνία 

βρίσκεται σε άδεια εκτός της έδρας του δικαστηρίου και ζητεί να διευκρινισθεί αν 

καλούµενου κρίνεται αναγκαία. Σε θετική απάντηση η κλήση επιδίδεται στον 

έχει αναχωρήσει σε άδεια, διαβιβάζεται αρµόδια για την επίδοση. 

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 εδάφιο δεύτερο, 3 και 4 εδάφιο δεύτερο, του άρθρου αυτού ο 

αδειούχος οφείλει να διακόψει την άδειά του και να παρουσιασθεί στο δικαστήριο ή την ανακριτική 

που τον καλεί, µετά δε την εξέτασή του µπορεί να συνεχίσει τη διάνυση της άδειάς του. Στις 

αυτές ο αδειούχος εφοδιάζεται µε σχετικό φύλλο πορείας από την επιτόπια Υπηρεσία 

Άδειες αστυνοµικού προσωπικού, που προσωρινά µετακινείται, µετατίθεται ή εκκρεµεί σε 

1. Στους µετακινούµενους προσωρινά για εκτέλεση υπηρεσίας καθώς και στους µετατιθέµενους δεν 

δειες, εκτός των αναρρωτικών. Κατ’ εξαίρεση χορηγείται στους 

η προγραµµατισµένη κανονική άδεια, εφόσον ο χρόνος διάνυσής της καλύπτεται από 

διοικητική εξέταση, µπορεί 

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται άδειες αν συντρέχουν οι εξαιρετικοί λόγοι της 

1. Οι αδειούχοι µπορούν να φέρουν είτε στολή, είτε πολιτική ενδυµασία. Όσοι φέρουν στολή 

να συµµορφώνονται µε τις σχετικές για τη στολή ισχύουσες διατάξεις. 

συµµορφώνονται µε τις οικίες 

3. Οι αστυνοµικοί που αναχωρούν σε οποιαδήποτε άδεια, παραδίδουν, εφόσον επιθυµούν, στο 

∆ιαχειριστή ή Αξιωµατικό Υπηρεσίας ή άλλον αρµόδιο της Υπηρεσίας τους, τον οπλισµό τους για 

Για την παράδοση και παραλαβή γίνεται 

παραδιδόµενου οπλισµού. Οίκοθεν 

υπηρεσιακού οπλισµού, ο 

Ηθικές αµοιβές προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης του 

 

είναι η τιµητική επιβράβευση εξαίρετων δραστηριοτήτων ή προσπαθειών, που 

υπερβαίνουν σηµαντικά το καλώς εννοούµενο υπηρεσιακό καθήκον του άξιου να τιµηθεί µε αυτή 

2. Η ηθική αµοιβή απονέµεται µε µέτρο και στους πραγµατικά άξιους για την τιµητική αυτή 
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Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας

1. Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για έξοχη πράξη

ανδραγαθίας, που έλαβε χώρα σε 

επικίνδυνα για τη ∆ηµόσια Τάξη και Ασφάλεια ή όργανα ξένης προπαγάνδας, τα οποία δρουν είτε

οµαδικώς είτε µεµονοµένως, κατά την οποία εξέθεσε αποδεδειγµένα τη ζωή του σε άµεσο και

προφανή κίνδυνο και η οποία αντικειµενικά κρινόµενη υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του 

καλώς εννοουµένου καθήκοντος. 

Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται επίσης στο αστυνοµικό προσωπικό υπό 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο για έξοχη πράξ

ως αποτέλεσµα τη διάσωση της ζωής άλλου ατόµου, το οποίο κινδύνευε.

2. Το διάσηµο του παραπάνω µεταλλίου είναι αργυρό, διαστάσεων 0,04 X 0,04 µ. και αποτελείται

από σταυρό, του οποίου τα άκρα είναι πλατύτερα. Στο µέσο του σταυρο
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Για να παραγγείλεις το βιβλίο 

Προανάκριση» επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και

στο email: kon.triantafillou.kar@gmail.com

 

 

 

 

κινητό σου την εφαρµογή 

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες- 

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι» 

 

 

Άρθρο 4 

Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας 

1. Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για έξοχη πράξη

ανδραγαθίας, που έλαβε χώρα σε συµπλοκή µε συµµορίες ή ένοπλους στασιαστές ή ένοπλα άτοµα

επικίνδυνα για τη ∆ηµόσια Τάξη και Ασφάλεια ή όργανα ξένης προπαγάνδας, τα οποία δρουν είτε

οµαδικώς είτε µεµονοµένως, κατά την οποία εξέθεσε αποδεδειγµένα τη ζωή του σε άµεσο και

και η οποία αντικειµενικά κρινόµενη υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του 

 

Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται επίσης στο αστυνοµικό προσωπικό υπό 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο για έξοχη πράξη ανδραγαθίας, η οποία είχε

αποτέλεσµα τη διάσωση της ζωής άλλου ατόµου, το οποίο κινδύνευε. 

2. Το διάσηµο του παραπάνω µεταλλίου είναι αργυρό, διαστάσεων 0,04 X 0,04 µ. και αποτελείται

σταυρό, του οποίου τα άκρα είναι πλατύτερα. Στο µέσο του σταυρο
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Για να παραγγείλεις το βιβλίο «Αστυνοµική 

επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και 

kon.triantafillou.kar@gmail.com 

 

1. Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για έξοχη πράξη 

συµπλοκή µε συµµορίες ή ένοπλους στασιαστές ή ένοπλα άτοµα 

επικίνδυνα για τη ∆ηµόσια Τάξη και Ασφάλεια ή όργανα ξένης προπαγάνδας, τα οποία δρουν είτε 

οµαδικώς είτε µεµονοµένως, κατά την οποία εξέθεσε αποδεδειγµένα τη ζωή του σε άµεσο και 

και η οποία αντικειµενικά κρινόµενη υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του 

Το Αστυνοµικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται επίσης στο αστυνοµικό προσωπικό υπό τις 

η ανδραγαθίας, η οποία είχε 

2. Το διάσηµο του παραπάνω µεταλλίου είναι αργυρό, διαστάσεων 0,04 X 0,04 µ. και αποτελείται 

σταυρό, του οποίου τα άκρα είναι πλατύτερα. Στο µέσο του σταυρού είναι αποτυπωµένο, 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

ανάγλυφα, το Έµβληµα του Κράτους, σε σχήµα κύκλου, διαµέτρου 15 χιλιοστών και στη βάση του 

σταυρού είναι αποτυπωµένο επίσης ανάγλυφα, το έτος 

ανάγλυφα την επιγραφή ≪ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Α∆ΡΑΓΑΘΙΑ

3. Το µετάλλιο αυτό αναρτάται από µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους 30 χιλιοστών, χρώµατος

βαθύ ερυθρού, που φέρει κάθετα στο µέσο σειρίτι χρώµατος λευκού, πλάτους 8 χιλιοστών.

1. Ο Αστυνοµικός Σταυρός απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπ

α. Αυτοθυσία, όταν αποδεδειγµένα εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο, για τη σωτηρία άλλων που 

κινδύνευαν. 

β. Ιδιαίτερα διακεκριµένη και εξαίρετη πράξη.

2. Το διάσηµο του Αστυνοµικού Σταυρού είναι χάλκινο, διαστάσεων 0,04 χ 0,04 µ. και αποτελείται

από σταυρό βυζαντινού σχήµατος, του οποίου τα τέσσερα άκρα συνδέονται µε στεφάνη από κλάδους

ελιάς. Στο κέντρο του σταυρού φέρει ανάγλυφο κύκλο, διαµέτρου 0,015 µ. και µέσα σ’ αυτόν 

ανάγλυφο το Έµβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, που είναι χρυσό και στη βάση του

ανάγλυφα το έτος ≪1984≫. 

3. Το παραπάνω µετάλλιο φέρεται σε µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους 30 χιλιοστών, που 

αποτελείται από τρεις ισοπλατείς λωρίδες µπλε χρώµατος η µεσαία και ερυθρού οι άλλες δύο. Η 

ταινία αυτή είναι στη βάση της κυκλική και

µετάλλιο. 

4. Για κάθε νεότερη πράξη του τιµηµένου µε Αστυνοµικό Σταυρό, που κρίνεται άξια της ίδιας ηθικής

αµοιβής, στην ταινία τοποθετείται σαν διακριτικό γνώρισµα χρυσός αστερίσκος του διασήµου,

διαστάσεων 5 χιλιοστών. Περισσότεροι από έναν αστερίσκο φέρονται οριζόντια στην ταινία του

µεταλλίου. Τοποθέτηση περισσοτέρων των τριών αστερίσκων δεν επιτρέπεται.

5. Η βεβαίωση των πράξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται µε Ένορκη ∆ιοικητική

Εξέταση, η οποία διατάσσεται, κατόπιν προτάσεως της Υπηρεσίας του προτεινοµένου, από τον

∆ιευθυντή του Νοµού και ∆ιευθυντή Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης, για οποιονδήποτε από τους 

υφισταµένους τους, καθώς και µε διαταγή των Επιθεωρητών και Γενικών Επιθεωρητών Αστ

για το αστυνοµικό προσωπικό των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους.

Η ανωτέρω διοικητική εξέταση υποβάλλεται ιεραρχικώς στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού 

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µε τη διατύπωση της γνώµης των προϊσταµένων του ενεργήσαντος 

την εξέταση. 

1. Η εύφηµη µνεία απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εξαιρετικές πράξεις ή

δραστηριότητες, για τις οποίες δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής Αστυνοµικού Μεταλλίου και η

απονοµή ευαρέσκειας ή επαίνου θεωρείται ανεπαρκής.

2. Η εύφηµη µνεία µπορεί να απονέµεται και µετά την αποχώρηση του αστυνοµικού από την

υπηρεσία για µακρά ευδόκιµη επίδοση σ’ αυτή.

Η ευαρέσκεια απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εξαιρετικές πράξεις κατά την εκτέλεση ή

και εκτός υπηρεσίας ή για εξαίρετη επίδοση σ' αυτή, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής 

εύφηµης µνείας και η απονοµή επαίνου κρίνεται ανεπαρκής.

Ο έπαινος απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, άξιας ηθικής

επιβράβευσης ή για επιδειχθείσα προθυµία και ζήλο κατά την εκπλήρωση του καθήκοντος ή την
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Έµβληµα του Κράτους, σε σχήµα κύκλου, διαµέτρου 15 χιλιοστών και στη βάση του 

αποτυπωµένο επίσης ανάγλυφα, το έτος ≪1984≫, στη δε πίσω όψη φέρει στη µέση, 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Α∆ΡΑΓΑΘΙΑ≫. 

ετάλλιο αυτό αναρτάται από µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους 30 χιλιοστών, χρώµατος

ερυθρού, που φέρει κάθετα στο µέσο σειρίτι χρώµατος λευκού, πλάτους 8 χιλιοστών.

Άρθρο 5 

Αστυνοµικός Σταυρός 

1. Ο Αστυνοµικός Σταυρός απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για: 

α. Αυτοθυσία, όταν αποδεδειγµένα εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο, για τη σωτηρία άλλων που 

β. Ιδιαίτερα διακεκριµένη και εξαίρετη πράξη. 

2. Το διάσηµο του Αστυνοµικού Σταυρού είναι χάλκινο, διαστάσεων 0,04 χ 0,04 µ. και αποτελείται

σταυρό βυζαντινού σχήµατος, του οποίου τα τέσσερα άκρα συνδέονται µε στεφάνη από κλάδους

Στο κέντρο του σταυρού φέρει ανάγλυφο κύκλο, διαµέτρου 0,015 µ. και µέσα σ’ αυτόν 

Έµβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, που είναι χρυσό και στη βάση του

3. Το παραπάνω µετάλλιο φέρεται σε µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους 30 χιλιοστών, που 

από τρεις ισοπλατείς λωρίδες µπλε χρώµατος η µεσαία και ερυθρού οι άλλες δύο. Η 

βάση της κυκλική και στο κέντρο φέρει κρίκο, από τον οποίο αναρτάται το 

4. Για κάθε νεότερη πράξη του τιµηµένου µε Αστυνοµικό Σταυρό, που κρίνεται άξια της ίδιας ηθικής

αµοιβής, στην ταινία τοποθετείται σαν διακριτικό γνώρισµα χρυσός αστερίσκος του διασήµου,

εων 5 χιλιοστών. Περισσότεροι από έναν αστερίσκο φέρονται οριζόντια στην ταινία του

µεταλλίου. Τοποθέτηση περισσοτέρων των τριών αστερίσκων δεν επιτρέπεται.

5. Η βεβαίωση των πράξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται µε Ένορκη ∆ιοικητική

Εξέταση, η οποία διατάσσεται, κατόπιν προτάσεως της Υπηρεσίας του προτεινοµένου, από τον

του Νοµού και ∆ιευθυντή Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης, για οποιονδήποτε από τους 

καθώς και µε διαταγή των Επιθεωρητών και Γενικών Επιθεωρητών Αστ

προσωπικό των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους. 

Η ανωτέρω διοικητική εξέταση υποβάλλεται ιεραρχικώς στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού 

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µε τη διατύπωση της γνώµης των προϊσταµένων του ενεργήσαντος 

Άρθρο 11 

Εύφηµη µνεία 

1. Η εύφηµη µνεία απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εξαιρετικές πράξεις ή

τις οποίες δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής Αστυνοµικού Μεταλλίου και η

επαίνου θεωρείται ανεπαρκής. 

. Η εύφηµη µνεία µπορεί να απονέµεται και µετά την αποχώρηση του αστυνοµικού από την

για µακρά ευδόκιµη επίδοση σ’ αυτή. 

Άρθρο 12 

Ευαρέσκεια 

Η ευαρέσκεια απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εξαιρετικές πράξεις κατά την εκτέλεση ή

ρεσίας ή για εξαίρετη επίδοση σ' αυτή, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής 

µνείας και η απονοµή επαίνου κρίνεται ανεπαρκής. 

Άρθρο 13 

Έπαινος 

Ο έπαινος απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, άξιας ηθικής

ή για επιδειχθείσα προθυµία και ζήλο κατά την εκπλήρωση του καθήκοντος ή την
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Έµβληµα του Κράτους, σε σχήµα κύκλου, διαµέτρου 15 χιλιοστών και στη βάση του 

, στη δε πίσω όψη φέρει στη µέση, 

ετάλλιο αυτό αναρτάται από µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους 30 χιλιοστών, χρώµατος 

ερυθρού, που φέρει κάθετα στο µέσο σειρίτι χρώµατος λευκού, πλάτους 8 χιλιοστών. 

α. Αυτοθυσία, όταν αποδεδειγµένα εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο, για τη σωτηρία άλλων που 

2. Το διάσηµο του Αστυνοµικού Σταυρού είναι χάλκινο, διαστάσεων 0,04 χ 0,04 µ. και αποτελείται 

σταυρό βυζαντινού σχήµατος, του οποίου τα τέσσερα άκρα συνδέονται µε στεφάνη από κλάδους 

Στο κέντρο του σταυρού φέρει ανάγλυφο κύκλο, διαµέτρου 0,015 µ. και µέσα σ’ αυτόν 

Έµβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, που είναι χρυσό και στη βάση του σταυρού 

3. Το παραπάνω µετάλλιο φέρεται σε µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους 30 χιλιοστών, που 

από τρεις ισοπλατείς λωρίδες µπλε χρώµατος η µεσαία και ερυθρού οι άλλες δύο. Η 

στο κέντρο φέρει κρίκο, από τον οποίο αναρτάται το 

4. Για κάθε νεότερη πράξη του τιµηµένου µε Αστυνοµικό Σταυρό, που κρίνεται άξια της ίδιας ηθικής 

αµοιβής, στην ταινία τοποθετείται σαν διακριτικό γνώρισµα χρυσός αστερίσκος του διασήµου, 

εων 5 χιλιοστών. Περισσότεροι από έναν αστερίσκο φέρονται οριζόντια στην ταινία του 

µεταλλίου. Τοποθέτηση περισσοτέρων των τριών αστερίσκων δεν επιτρέπεται.  

5. Η βεβαίωση των πράξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται µε Ένορκη ∆ιοικητική 

Εξέταση, η οποία διατάσσεται, κατόπιν προτάσεως της Υπηρεσίας του προτεινοµένου, από τον 

του Νοµού και ∆ιευθυντή Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης, για οποιονδήποτε από τους 

καθώς και µε διαταγή των Επιθεωρητών και Γενικών Επιθεωρητών Αστυνοµίας 

Η ανωτέρω διοικητική εξέταση υποβάλλεται ιεραρχικώς στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού 

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µε τη διατύπωση της γνώµης των προϊσταµένων του ενεργήσαντος 

1. Η εύφηµη µνεία απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εξαιρετικές πράξεις ή 

τις οποίες δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής Αστυνοµικού Μεταλλίου και η 

. Η εύφηµη µνεία µπορεί να απονέµεται και µετά την αποχώρηση του αστυνοµικού από την 

Η ευαρέσκεια απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εξαιρετικές πράξεις κατά την εκτέλεση ή 

ρεσίας ή για εξαίρετη επίδοση σ' αυτή, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής 

Ο έπαινος απονέµεται στο αστυνοµικό προσωπικό για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, άξιας ηθικής 

ή για επιδειχθείσα προθυµία και ζήλο κατά την εκπλήρωση του καθήκοντος ή την 
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εκτέλεση διαταγής εξαιρετικής σηµασίας ή τέλος για εκτέλεση άλλης σπουδαίας και άξιας τιµητικής 

διάκρισης πράξης, για την οποία δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής άλλης ηθικής αµοι

 

 

 

«Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας 

1. Οι αστυνοµικοί ορκίζονται όταν: 

α) Κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνοµία. 

β) Αποφοιτούν από τη Σχολή Αξιωµατικών ή τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, ως 

Υπαστυνόµοι Β'.  

γ) Προάγονται στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β', βάσει ειδικών διατάξεων. 

2. Οι υπόχρεοι δίδουν επί του Iερού Ευαγγελίου τον ακόλουθο όρκο: 

«Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους. 

Να υπερασπίζω µε πίστη και αφοσίωση µέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίµατός µου τις σηµαίες. 

Να υπακούω στους ανώτερους µου και να εκτελώ πρόθυµα τις διαταγές τους. Να εκπληρώ 

ευσυνείδητα τα καθήκοντα µου και να διάγω γενικά ως πιστός και φιλότιµος αστυνοµικός». 

3. Ο όρκος είναι η επίσηµη υπόσχεση που δίδει ο ορκιζόµενος ενώπιον των Εθνικών και 

Θρησκευτικών Συµβόλων, ότι θα τηρεί πιστά όσα περιλαµβάνονται σ’ αυτόν. 

4. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν εκ του όρκου αναλαµβάνονται αυτόµατα, χωρίς νέα ορκωµοσία, 

απ’ όσους ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία. 

5. II ορκωµοσία των αποφοιτούντων από τη Σχολή Αξιωµατικών και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης 

Ανθυπαστυνόµων, ως Υπαστυνόµων Β', τελείται πάντοτε προ της Σηµαίας του Σώµατος ενώπιον 

θρησκευτικού λειτουργού, σε επίσηµη τελετή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Σχολής. 

6. Η ορκωµοσία των κατατασσοµένων στο Σώµα γίνεται την ηµέρα της κατάταξής τους, στην

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας, σε Υπηρεσίες των οποίων οι υποψήφιοι είχαν 

υποβάλλει τα δικαιολογητικά, ενώπιον θρησκευτικού λειτουργού και επί παρουσία του ∆ιευθυντή 

της Υπηρεσίας ή του Αναπληρωτή του και δύο βαθµοφόρων του Σώµατος. 

7. Στις µεµονωµένες περιπτώσεις π

στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις ή στις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ή στις εξοµοιούµενες µ’ αυτές 

Υπηρεσίες ή στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ανάλογα

µε το που υπηρετεί ο προαγόµενος, ενώπιον θρησκευτικού λειτουργού και επί παρουσία των 

αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο βαθµοφόρων. 

8. Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται στις µεν περιπτώσεις της 

παραγράφου 5 από το ∆ιοικητή της Σχολής Αξιωµατικών,

ορκωµοσία αξιωµατικούς της Σχολής, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 από το 

∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, τον ιερέα, τους παρισταµένους στην ορκωµοσία βαθµοφόρους και τον 

ορκισθέντα. Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλ

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.  

9. Η πράξη της ορκωµοσίας καταχωρείται στα ατοµικά βιβλιάρια των αστυνοµικών. 

Κανόνες υπηρεσιακής συµπεριφοράς

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι αστυνοµικοί: 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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διαταγής εξαιρετικής σηµασίας ή τέλος για εκτέλεση άλλης σπουδαίας και άξιας τιµητικής 

πράξης, για την οποία δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής άλλης ηθικής αµοι

Π.∆. 538/1989 

(ΦΕΚ 224 τ. Α΄) 
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας 

Τάξης» 
 

Άρθρο 1 

Όρκος αστυνοµικών 
Οι αστυνοµικοί ορκίζονται όταν:  

α) Κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνοµία.  

β) Αποφοιτούν από τη Σχολή Αξιωµατικών ή τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, ως 

γ) Προάγονται στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β', βάσει ειδικών διατάξεων.  

Οι υπόχρεοι δίδουν επί του Iερού Ευαγγελίου τον ακόλουθο όρκο:  

ττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους. 

Να υπερασπίζω µε πίστη και αφοσίωση µέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίµατός µου τις σηµαίες. 

Να υπακούω στους ανώτερους µου και να εκτελώ πρόθυµα τις διαταγές τους. Να εκπληρώ 

ίδητα τα καθήκοντα µου και να διάγω γενικά ως πιστός και φιλότιµος αστυνοµικός». 

Ο όρκος είναι η επίσηµη υπόσχεση που δίδει ο ορκιζόµενος ενώπιον των Εθνικών και 

Θρησκευτικών Συµβόλων, ότι θα τηρεί πιστά όσα περιλαµβάνονται σ’ αυτόν. 

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν εκ του όρκου αναλαµβάνονται αυτόµατα, χωρίς νέα ορκωµοσία, 

απ’ όσους ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία.  

II ορκωµοσία των αποφοιτούντων από τη Σχολή Αξιωµατικών και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης 

υνόµων Β', τελείται πάντοτε προ της Σηµαίας του Σώµατος ενώπιον 

θρησκευτικού λειτουργού, σε επίσηµη τελετή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Σχολής. 

Η ορκωµοσία των κατατασσοµένων στο Σώµα γίνεται την ηµέρα της κατάταξής τους, στην

εύθυνση Αστυνοµίας, σε Υπηρεσίες των οποίων οι υποψήφιοι είχαν 

υποβάλλει τα δικαιολογητικά, ενώπιον θρησκευτικού λειτουργού και επί παρουσία του ∆ιευθυντή 

της Υπηρεσίας ή του Αναπληρωτή του και δύο βαθµοφόρων του Σώµατος.  

Στις µεµονωµένες περιπτώσεις προαγωγής στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β', η ορκωµοσία γίνεται 

στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις ή στις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ή στις εξοµοιούµενες µ’ αυτές 

Υπηρεσίες ή στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ανάλογα

προαγόµενος, ενώπιον θρησκευτικού λειτουργού και επί παρουσία των 

αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο βαθµοφόρων.  

Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται στις µεν περιπτώσεις της 

παραγράφου 5 από το ∆ιοικητή της Σχολής Αξιωµατικών, τον ιερέα και δύο παρισταµένους στην 

ορκωµοσία αξιωµατικούς της Σχολής, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 από το 

∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, τον ιερέα, τους παρισταµένους στην ορκωµοσία βαθµοφόρους και τον 

ορκισθέντα. Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του 

Η πράξη της ορκωµοσίας καταχωρείται στα ατοµικά βιβλιάρια των αστυνοµικών. 

Άρθρο 2 

Κανόνες υπηρεσιακής συµπεριφοράς 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι αστυνοµικοί:  

 

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι            

118 

διαταγής εξαιρετικής σηµασίας ή τέλος για εκτέλεση άλλης σπουδαίας και άξιας τιµητικής 

πράξης, για την οποία δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής άλλης ηθικής αµοιβής. 

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας 

β) Αποφοιτούν από τη Σχολή Αξιωµατικών ή τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, ως 

ττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους. 

Να υπερασπίζω µε πίστη και αφοσίωση µέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίµατός µου τις σηµαίες. 

Να υπακούω στους ανώτερους µου και να εκτελώ πρόθυµα τις διαταγές τους. Να εκπληρώ 

ίδητα τα καθήκοντα µου και να διάγω γενικά ως πιστός και φιλότιµος αστυνοµικός».  

Ο όρκος είναι η επίσηµη υπόσχεση που δίδει ο ορκιζόµενος ενώπιον των Εθνικών και 

Θρησκευτικών Συµβόλων, ότι θα τηρεί πιστά όσα περιλαµβάνονται σ’ αυτόν.  

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν εκ του όρκου αναλαµβάνονται αυτόµατα, χωρίς νέα ορκωµοσία, 

II ορκωµοσία των αποφοιτούντων από τη Σχολή Αξιωµατικών και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης 

υνόµων Β', τελείται πάντοτε προ της Σηµαίας του Σώµατος ενώπιον 

θρησκευτικού λειτουργού, σε επίσηµη τελετή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Σχολής.  

Η ορκωµοσία των κατατασσοµένων στο Σώµα γίνεται την ηµέρα της κατάταξής τους, στην 

εύθυνση Αστυνοµίας, σε Υπηρεσίες των οποίων οι υποψήφιοι είχαν 

υποβάλλει τα δικαιολογητικά, ενώπιον θρησκευτικού λειτουργού και επί παρουσία του ∆ιευθυντή 

ροαγωγής στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β', η ορκωµοσία γίνεται 

στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις ή στις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ή στις εξοµοιούµενες µ’ αυτές 

Υπηρεσίες ή στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ανάλογα 

προαγόµενος, ενώπιον θρησκευτικού λειτουργού και επί παρουσία των 

Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται στις µεν περιπτώσεις της 

τον ιερέα και δύο παρισταµένους στην 

ορκωµοσία αξιωµατικούς της Σχολής, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 από το 

∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, τον ιερέα, τους παρισταµένους στην ορκωµοσία βαθµοφόρους και τον 

εται στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του 

Η πράξη της ορκωµοσίας καταχωρείται στα ατοµικά βιβλιάρια των αστυνοµικών.  



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Ενεργούν µε σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αµεροληψία, 

αντικειµενικότητα και αξιοπρέπεια. 

2. Σέβονται και προστατεύουν τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών και κάθε ατόµου που 

βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. 

3. Χρησιµοποιούν τα κατά το δυνατόν ηπιότερα µέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή τραχύτητα, 

ενόχληση ή αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας. 

4. Συµπεριφέρονται µε λεπτότητα, σεµνότητα και ευγένεια, επιδεικνύοντας πνεύµα µετριοπάθειας 

και επιείκειας.  

5. Έχουν πάντοτε, ως γνώµονα των ενεργειών τους την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και 

ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και τη διαφύλαξη των νόµιµων 

συµφερόντων των πολιτών.  

Οι αστυνοµικοί υποχρεούνται:  

1. Να εκτελούν πιστά τις διαταγές των ανωτέρω τους, που δίδονται κατά τους νόµιµους τύπους, 

ευθυνόµενοι για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεσή τους. 

2. Να τηρούν τους νόµους του Κράτους και µε την εν γένει συµπεριφορά, εµφάνιση, διαγωγή και 

διαβίωσή τους, να παρέχουν τους

3. Να εφαρµόζουν τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις που ανάγονται στην αρµοδιότητά τους και να 

ενεργούν για την πρόληψη και καταστολή των εγκληµάτων. 

4. Να επιδεικνύουν ζήλο και προθυµία για την εκπλήρ

των διαταγών των ανωτέρων τους.

5. Να αναφέρουν αρµοδίως κάθε γεγονός ή περιστατικό αστυνοµικού ενδιαφέροντος, που 

αντιλαµβάνονται οι ίδιοι ή πληροφορούνται µε οποιοδήποτε τρόπο. 

6. Να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για 

πληροφορίες που έλαβαν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς 

τους, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσιακά ζητήµατα, είτε σε ατοµικές υποθέσεις ιδιωτών, εκτός αν 

διάταξη νόµου επιβάλλει το αντίθετο. 

7. Να συνεργάζονται αρµονικά µε τους συναδέλφους τους, το πολιτικό και πυροσβεστικό προσωπικό 

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, τους δικαστικούς, τους στρατιωτικούς, τους λιµενικούς και τους 

υπαλλήλους των δηµοσίων Υπηρεσιών, οργανισµών 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Άσκηση άλλου επαγγέλµατος ή έργου µε αµοιβή

Απαγορεύεται στους αστυνοµικούς η άσκηση άλλου επαγγέλµατος και η κατ' επάγγελµα άσκηση 

εµπορίας ή τέχνης. Κατ' εξαίρεση,

αστυνοµικός µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία µε αµοιβή, εφόσον αυτά συµβιβάζονται µε τα 

καθήκοντα της θέσης του, δεν παραβλάπτουν την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και δεν δίδουν 

αφορµή για δυσµενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της Ελληνικής Αστυνοµίας. Απαγορεύεται ο 

αστυνοµικός να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική εταιρία προσωπική, περιορισµένης ευθύνης ή 

κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος ανωνύµου εταιρίας ή διαχειριστή

οποιασδήποτε εµπορικής εταιρίας. Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο 

αστυνοµικός µπορεί να µετέχει στη διοίκηση ανωνύµου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισµού.

Ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

γούν µε σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αµεροληψία, 

αντικειµενικότητα και αξιοπρέπεια.  

Σέβονται και προστατεύουν τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών και κάθε ατόµου που 

βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.  

Χρησιµοποιούν τα κατά το δυνατόν ηπιότερα µέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή τραχύτητα, 

ενόχληση ή αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας.  

Συµπεριφέρονται µε λεπτότητα, σεµνότητα και ευγένεια, επιδεικνύοντας πνεύµα µετριοπάθειας 

, ως γνώµονα των ενεργειών τους την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και 

ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και τη διαφύλαξη των νόµιµων 

Άρθρο 3 

Γενικές υποχρεώσεις 

τις διαταγές των ανωτέρω τους, που δίδονται κατά τους νόµιµους τύπους, 

ευθυνόµενοι για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεσή τους.  

Να τηρούν τους νόµους του Κράτους και µε την εν γένει συµπεριφορά, εµφάνιση, διαγωγή και 

διαβίωσή τους, να παρέχουν τους εαυτούς τους υπόδειγµα καλού πολίτη και αστυνοµικού. 

Να εφαρµόζουν τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις που ανάγονται στην αρµοδιότητά τους και να 

ενεργούν για την πρόληψη και καταστολή των εγκληµάτων.  

Να επιδεικνύουν ζήλο και προθυµία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εκτέλεση 

των διαταγών των ανωτέρων τους. 

Να αναφέρουν αρµοδίως κάθε γεγονός ή περιστατικό αστυνοµικού ενδιαφέροντος, που 

αντιλαµβάνονται οι ίδιοι ή πληροφορούνται µε οποιοδήποτε τρόπο.  

Να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για απόρρητα γεγονότα ή πληροφορίες, καθώς και για γεγονότα ή 

πληροφορίες που έλαβαν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς 

τους, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσιακά ζητήµατα, είτε σε ατοµικές υποθέσεις ιδιωτών, εκτός αν 

ιβάλλει το αντίθετο.  

Να συνεργάζονται αρµονικά µε τους συναδέλφους τους, το πολιτικό και πυροσβεστικό προσωπικό 

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, τους δικαστικούς, τους στρατιωτικούς, τους λιµενικούς και τους 

υπαλλήλους των δηµοσίων Υπηρεσιών, οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ν.π.δ.δ. και 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 

Άρθρο 5 

Άσκηση άλλου επαγγέλµατος ή έργου µε αµοιβή 
Απαγορεύεται στους αστυνοµικούς η άσκηση άλλου επαγγέλµατος και η κατ' επάγγελµα άσκηση 

εµπορίας ή τέχνης. Κατ' εξαίρεση, µετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο 

αστυνοµικός µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία µε αµοιβή, εφόσον αυτά συµβιβάζονται µε τα 

καθήκοντα της θέσης του, δεν παραβλάπτουν την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και δεν δίδουν 

δυσµενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της Ελληνικής Αστυνοµίας. Απαγορεύεται ο 

αστυνοµικός να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική εταιρία προσωπική, περιορισµένης ευθύνης ή 

κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος ανωνύµου εταιρίας ή διαχειριστή

οποιασδήποτε εµπορικής εταιρίας. Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο 

αστυνοµικός µπορεί να µετέχει στη διοίκηση ανωνύµου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισµού.

 

Άρθρο 6 

Ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
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γούν µε σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αµεροληψία, 

Σέβονται και προστατεύουν τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών και κάθε ατόµου που 

Χρησιµοποιούν τα κατά το δυνατόν ηπιότερα µέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή τραχύτητα, 

Συµπεριφέρονται µε λεπτότητα, σεµνότητα και ευγένεια, επιδεικνύοντας πνεύµα µετριοπάθειας 

, ως γνώµονα των ενεργειών τους την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και 

ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και τη διαφύλαξη των νόµιµων 

τις διαταγές των ανωτέρω τους, που δίδονται κατά τους νόµιµους τύπους, 

Να τηρούν τους νόµους του Κράτους και µε την εν γένει συµπεριφορά, εµφάνιση, διαγωγή και 

εαυτούς τους υπόδειγµα καλού πολίτη και αστυνοµικού.  

Να εφαρµόζουν τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις που ανάγονται στην αρµοδιότητά τους και να 

ωση των καθηκόντων τους και την εκτέλεση 

Να αναφέρουν αρµοδίως κάθε γεγονός ή περιστατικό αστυνοµικού ενδιαφέροντος, που 

απόρρητα γεγονότα ή πληροφορίες, καθώς και για γεγονότα ή 

πληροφορίες που έλαβαν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς 

τους, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσιακά ζητήµατα, είτε σε ατοµικές υποθέσεις ιδιωτών, εκτός αν 

Να συνεργάζονται αρµονικά µε τους συναδέλφους τους, το πολιτικό και πυροσβεστικό προσωπικό 

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, τους δικαστικούς, τους στρατιωτικούς, τους λιµενικούς και τους 

και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ν.π.δ.δ. και 

Απαγορεύεται στους αστυνοµικούς η άσκηση άλλου επαγγέλµατος και η κατ' επάγγελµα άσκηση 

µετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο 

αστυνοµικός µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία µε αµοιβή, εφόσον αυτά συµβιβάζονται µε τα 

καθήκοντα της θέσης του, δεν παραβλάπτουν την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και δεν δίδουν 

δυσµενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της Ελληνικής Αστυνοµίας. Απαγορεύεται ο 

αστυνοµικός να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική εταιρία προσωπική, περιορισµένης ευθύνης ή 

κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος ανωνύµου εταιρίας ή διαχειριστής 

οποιασδήποτε εµπορικής εταιρίας. Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο 

αστυνοµικός µπορεί να µετέχει στη διοίκηση ανωνύµου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισµού. 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γίνονται από τον Υπουργό και το Γενικό Γραµµατέα 

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, τους Υπαρχηγούς, τους 

Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, τους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνοµίας, τους 

Αστυνοµίας, τους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές των νοµών, καθώς και από τους εξοµοιουµένους προς 

τους τελευταίους ∆ιευθυντές αυτοτελών Υπηρεσιών της Αστυνοµίας, για θέµατα της αρµοδιότητας 

τους.  

Επίσης, ανακοινώσεις µπορεί να γίνονται και από άλλους αξιωµατικούς, µετά από έγκριση των 

παραπάνω προσώπων.  

2. Στην έννοια της ανακοίνωσης περιλαµβάνονται, κυρίως, η επίσηµη ανακοίνωση της αστυνοµικής 

αρχής, η συνέντευξη, η παροχή πληροφοριών ή στατιστικ

εγκληµάτων, εξαφανίσεων, απωλειών ή ανευρέσεων αντικειµένων και η απάντηση σε δηµοσιεύµατα 

του Τύπου.  

3. Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι απλές, λακωνικές, χωρίς κρίσεις και σχόλια και να περιορίζονται 

στο θιγόµενο ζήτηµα. 

4. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε διαταγή του να καθορίζει θέµατα, για τα οποία 

απαγορεύεται στους υφισταµένους του οποιαδήποτε ανακοίνωση ή για την ανακοίνωση των οποίων 

απαιτείται προηγούµενη έγκρισή του, εφόσον η απαγόρευση αυτή υπα

δηµοσίου συµφέροντος.  

Επίσης, µε διαταγή του Αρχηγού µπορεί να καθορισθεί ο τρόπος και η διαδικασία των 

ανακοινώσεων, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

1. Οι αστυνοµικοί φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσί

ισχύουσες διατάξεις στολή και µε τον καθοριζόµενο από αυτές τρόπο. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να φέρουν πολιτική περιβολή όσοι υπηρετούν: 

α) Σε Υπηρεσίες ασφάλειας, κατά την εκτέλεση των ειδικών τους καθηκόντων. 

β) Σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, µετά από έγκριση των προϊσταµένων τους. 

2. Οι αστυνοµικοί που φέρουν πολιτική περιβολή υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους να δηλώνουν την ιδιότητά τους και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν το δελτίο της υπηρεσιακής 

τους ταυτότητας.  

3. Οι αστυνοµικοί µεριµνούν ώστε η εµφάνιση και παράστασή τους να είναι άψογη και σύµφωνη µε 

τις διαταγές της Υπηρεσίας.  

∆ιαµονή αστυνοµικού προσωπικού στα οικήµατα των Υπηρεσιών

1. Οι άγαµοι αστυνοµικοί δικαιούνται να διαµένουν, αδαπάνως,

Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς των εποµένων 

παραγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και οι έγγαµοι που η οικογένεια τους δεν διαµένει στην έδρα 

της Υπηρεσίας τους (άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 1

2. Οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών που υπηρετούν. 

Οι αξιωµατικοί και οι ανθυπαστυνόµοι διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών που υπηρετούν, 

διοικούν, διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν ή επιθεωρούν. 

3. Με έγκριση των ∆ιοικητών ή ∆ιευθυντών των Υπηρεσιών και εφόσον υπάρχει επάρκεια χώρου, 

επιτρέπεται να διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών αυτών: 

α) Αστυνοµικοί άλλων Υπηρεσιών. 

β) Αστυνοµικοί διερχόµενοι, για περιορισµένο χρόνο. 

4. Οι διαµένοντες στα οικήµατα των Υπηρεσιών υποχρεούνται: 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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Ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γίνονται από τον Υπουργό και το Γενικό Γραµµατέα 

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, τους Υπαρχηγούς, τους 

Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, τους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνοµίας, τους 

Αστυνοµίας, τους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές των νοµών, καθώς και από τους εξοµοιουµένους προς 

τους τελευταίους ∆ιευθυντές αυτοτελών Υπηρεσιών της Αστυνοµίας, για θέµατα της αρµοδιότητας 

Επίσης, ανακοινώσεις µπορεί να γίνονται και από άλλους αξιωµατικούς, µετά από έγκριση των 

Στην έννοια της ανακοίνωσης περιλαµβάνονται, κυρίως, η επίσηµη ανακοίνωση της αστυνοµικής 

αρχής, η συνέντευξη, η παροχή πληροφοριών ή στατιστικών στοιχείων, η γνωστοποίηση συµβάντων, 

εγκληµάτων, εξαφανίσεων, απωλειών ή ανευρέσεων αντικειµένων και η απάντηση σε δηµοσιεύµατα 

Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι απλές, λακωνικές, χωρίς κρίσεις και σχόλια και να περιορίζονται 

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε διαταγή του να καθορίζει θέµατα, για τα οποία 

απαγορεύεται στους υφισταµένους του οποιαδήποτε ανακοίνωση ή για την ανακοίνωση των οποίων 

απαιτείται προηγούµενη έγκρισή του, εφόσον η απαγόρευση αυτή υπαγορεύεται από λόγους 

Επίσης, µε διαταγή του Αρχηγού µπορεί να καθορισθεί ο τρόπος και η διαδικασία των 

ανακοινώσεων, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.  

 

Άρθρο 7 

Περιβολή στολής 
Οι αστυνοµικοί φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την προβλεπόµενη από τις 

ισχύουσες διατάξεις στολή και µε τον καθοριζόµενο από αυτές τρόπο.  

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να φέρουν πολιτική περιβολή όσοι υπηρετούν:  

α) Σε Υπηρεσίες ασφάλειας, κατά την εκτέλεση των ειδικών τους καθηκόντων. 

οιαδήποτε Υπηρεσία, µετά από έγκριση των προϊσταµένων τους.  

Οι αστυνοµικοί που φέρουν πολιτική περιβολή υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους να δηλώνουν την ιδιότητά τους και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν το δελτίο της υπηρεσιακής 

Οι αστυνοµικοί µεριµνούν ώστε η εµφάνιση και παράστασή τους να είναι άψογη και σύµφωνη µε 

 

Άρθρο 17 

∆ιαµονή αστυνοµικού προσωπικού στα οικήµατα των Υπηρεσιών

Οι άγαµοι αστυνοµικοί δικαιούνται να διαµένουν, αδαπάνως, στα οικήµατα των Υπηρεσιών της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς των εποµένων 

παραγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και οι έγγαµοι που η οικογένεια τους δεν διαµένει στην έδρα 

της Υπηρεσίας τους (άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 1481/1984).  

Οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών που υπηρετούν. 

Οι αξιωµατικοί και οι ανθυπαστυνόµοι διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών που υπηρετούν, 

διοικούν, διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν ή επιθεωρούν.  

γκριση των ∆ιοικητών ή ∆ιευθυντών των Υπηρεσιών και εφόσον υπάρχει επάρκεια χώρου, 

επιτρέπεται να διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών αυτών:  

α) Αστυνοµικοί άλλων Υπηρεσιών.  

β) Αστυνοµικοί διερχόµενοι, για περιορισµένο χρόνο.  

ατα των Υπηρεσιών υποχρεούνται:  
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Ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γίνονται από τον Υπουργό και το Γενικό Γραµµατέα 

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, τους Υπαρχηγούς, τους 

Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, τους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνοµίας, τους Επιθεωρητές 

Αστυνοµίας, τους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές των νοµών, καθώς και από τους εξοµοιουµένους προς 

τους τελευταίους ∆ιευθυντές αυτοτελών Υπηρεσιών της Αστυνοµίας, για θέµατα της αρµοδιότητας 

Επίσης, ανακοινώσεις µπορεί να γίνονται και από άλλους αξιωµατικούς, µετά από έγκριση των 

Στην έννοια της ανακοίνωσης περιλαµβάνονται, κυρίως, η επίσηµη ανακοίνωση της αστυνοµικής 

ών στοιχείων, η γνωστοποίηση συµβάντων, 

εγκληµάτων, εξαφανίσεων, απωλειών ή ανευρέσεων αντικειµένων και η απάντηση σε δηµοσιεύµατα 

Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι απλές, λακωνικές, χωρίς κρίσεις και σχόλια και να περιορίζονται 

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε διαταγή του να καθορίζει θέµατα, για τα οποία 

απαγορεύεται στους υφισταµένους του οποιαδήποτε ανακοίνωση ή για την ανακοίνωση των οποίων 

γορεύεται από λόγους 

Επίσης, µε διαταγή του Αρχηγού µπορεί να καθορισθεί ο τρόπος και η διαδικασία των 

ας τους την προβλεπόµενη από τις 

α) Σε Υπηρεσίες ασφάλειας, κατά την εκτέλεση των ειδικών τους καθηκόντων.  

Οι αστυνοµικοί που φέρουν πολιτική περιβολή υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους να δηλώνουν την ιδιότητά τους και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν το δελτίο της υπηρεσιακής 

Οι αστυνοµικοί µεριµνούν ώστε η εµφάνιση και παράστασή τους να είναι άψογη και σύµφωνη µε 

∆ιαµονή αστυνοµικού προσωπικού στα οικήµατα των Υπηρεσιών 
στα οικήµατα των Υπηρεσιών της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς των εποµένων 

παραγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και οι έγγαµοι που η οικογένεια τους δεν διαµένει στην έδρα 

Οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών που υπηρετούν.  

Οι αξιωµατικοί και οι ανθυπαστυνόµοι διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών που υπηρετούν, 

γκριση των ∆ιοικητών ή ∆ιευθυντών των Υπηρεσιών και εφόσον υπάρχει επάρκεια χώρου, 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
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α) Να διατηρούν ευταξία και καθαριότητα. 

β) Να µην προκαλούν φθορές, να µην ενεργούν µετατροπές, ούτε να αναρτούν εικόνες, φωτογραφίες 

ή άλλα αντικείµενα.  

γ) Να µη διατηρούν κατοικίδια ζώα ή πτηνά. 

δ) Να µην προκαλούν θορύβους ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση στους συνοικούντες ή τους 

εργαζοµένους στο οίκηµα συναδέλφους τους. 

 

 

 

 

«Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης και 
 

∆ιοικητές Αστυνοµικών Τµηµάτων

1. Οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα 

εξής καθήκοντα: 

α. ∆ιευθύνουν και ελέγχουν άµεσα την υπηρεσία του Τµήµατος, ευθυνόµενοι προσωπι

κανονική και αποτελεσµατική διεξαγωγή της.

β. Χρησιµοποιούν το προσωπικό ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του και το 

καθοδηγούν για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ. Φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και 

προσωπικού. 

δ. Μεριµνούν για την κανονική εµφάνιση και παράσταση των υφισταµένων τους.

ε. Αξιολογούν το προσωπικό και ασκούν την πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

στ. Βεβαιώνονται, προσωπικά ή µε αξιωµατικό της υπηρεσίας τους, κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις 

του προσωπικού και έκτακτα όταν το κρίνουν αναγκαίο, για την καθαριότητα, την κατάσταση και το 

κανονικό της στολής, του οπλισµού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό κα

διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την κανονική συντήρησή τους.

ζ. Φροντίζουν για την ασφαλή φύλαξη σε αποθήκη της Υπηρεσίας των δηµοσίων και ιδιωτικών 

ειδών του προσωπικού που απουσιάζει προσωρινά από την Υπηρεσία.

η. Ελέγχουν ώστε να εφαρµόζεται µε ακρίβεια η Κανονιστική ∆ιαταγή που αφορά τον οπλισµό των 

αστυνοµικών. 

θ. Εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν, µε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, το 

έργο των Αστυνοµικών Σταθµών και Φυλακίων της περιφέρειάς τους. Σε περίπτωση σοβαρού

αδικήµατος ή συµβάντος, που έγινε στην περιοχή του Σταθµού ή του Φυλακίου, µεταβαίνουν 

προσωπικά και επιλαµβάνονται ή διατάσσουν άλλο αξιωµατικό της Υπηρεσίας τους για το σκοπό 

αυτό. 

ι. Επιµελούνται για την καθαριότητα και την καλή εµφάνιση του οικήµατος 

προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων συντήρησή τους.

ια. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταµένων τους για τον εφοδιασµό της Υπηρεσίας τους µε τον 

αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό.

ιβ. Αναφέρουν καθηµερινά στον άµεσο προϊστάµενό του

περιοχή τους. 
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α) Να διατηρούν ευταξία και καθαριότητα.  

β) Να µην προκαλούν φθορές, να µην ενεργούν µετατροπές, ούτε να αναρτούν εικόνες, φωτογραφίες 

γ) Να µη διατηρούν κατοικίδια ζώα ή πτηνά.  

δ) Να µην προκαλούν θορύβους ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση στους συνοικούντες ή τους 

εργαζοµένους στο οίκηµα συναδέλφους τους.  

Π.∆. 141/1991 

(ΦΕΚ 58 τ. Α΄) 
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών

Άρθρο 25 

∆ιοικητές Αστυνοµικών Τµηµάτων 

 

1. Οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα 

α. ∆ιευθύνουν και ελέγχουν άµεσα την υπηρεσία του Τµήµατος, ευθυνόµενοι προσωπι

κανονική και αποτελεσµατική διεξαγωγή της. 

β. Χρησιµοποιούν το προσωπικό ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του και το 

καθοδηγούν για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

γ. Φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειµενική κατανοµή της υπηρεσίας µεταξύ του 

δ. Μεριµνούν για την κανονική εµφάνιση και παράσταση των υφισταµένων τους.

ε. Αξιολογούν το προσωπικό και ασκούν την πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

ροσωπικά ή µε αξιωµατικό της υπηρεσίας τους, κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις 

του προσωπικού και έκτακτα όταν το κρίνουν αναγκαίο, για την καθαριότητα, την κατάσταση και το 

κανονικό της στολής, του οπλισµού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό κα

διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την κανονική συντήρησή τους.

ζ. Φροντίζουν για την ασφαλή φύλαξη σε αποθήκη της Υπηρεσίας των δηµοσίων και ιδιωτικών 

ειδών του προσωπικού που απουσιάζει προσωρινά από την Υπηρεσία. 

αι µε ακρίβεια η Κανονιστική ∆ιαταγή που αφορά τον οπλισµό των 

θ. Εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν, µε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, το 

έργο των Αστυνοµικών Σταθµών και Φυλακίων της περιφέρειάς τους. Σε περίπτωση σοβαρού

αδικήµατος ή συµβάντος, που έγινε στην περιοχή του Σταθµού ή του Φυλακίου, µεταβαίνουν 

προσωπικά και επιλαµβάνονται ή διατάσσουν άλλο αξιωµατικό της Υπηρεσίας τους για το σκοπό 

ι. Επιµελούνται για την καθαριότητα και την καλή εµφάνιση του οικήµατος της Υπηρεσίας τους και 

προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων συντήρησή τους. 

ια. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταµένων τους για τον εφοδιασµό της Υπηρεσίας τους µε τον 

αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό. 

ιβ. Αναφέρουν καθηµερινά στον άµεσο προϊστάµενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην 
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β) Να µην προκαλούν φθορές, να µην ενεργούν µετατροπές, ούτε να αναρτούν εικόνες, φωτογραφίες 

δ) Να µην προκαλούν θορύβους ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση στους συνοικούντες ή τους 

Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου 

θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών» 

1. Οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα 

α. ∆ιευθύνουν και ελέγχουν άµεσα την υπηρεσία του Τµήµατος, ευθυνόµενοι προσωπικά για την 

β. Χρησιµοποιούν το προσωπικό ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του και το 

αντικειµενική κατανοµή της υπηρεσίας µεταξύ του 

δ. Μεριµνούν για την κανονική εµφάνιση και παράσταση των υφισταµένων τους. 

ε. Αξιολογούν το προσωπικό και ασκούν την πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

ροσωπικά ή µε αξιωµατικό της υπηρεσίας τους, κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις 

του προσωπικού και έκτακτα όταν το κρίνουν αναγκαίο, για την καθαριότητα, την κατάσταση και το 

κανονικό της στολής, του οπλισµού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και 

διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την κανονική συντήρησή τους. 

ζ. Φροντίζουν για την ασφαλή φύλαξη σε αποθήκη της Υπηρεσίας των δηµοσίων και ιδιωτικών 

αι µε ακρίβεια η Κανονιστική ∆ιαταγή που αφορά τον οπλισµό των 

θ. Εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν, µε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, το 

έργο των Αστυνοµικών Σταθµών και Φυλακίων της περιφέρειάς τους. Σε περίπτωση σοβαρού 

αδικήµατος ή συµβάντος, που έγινε στην περιοχή του Σταθµού ή του Φυλακίου, µεταβαίνουν 

προσωπικά και επιλαµβάνονται ή διατάσσουν άλλο αξιωµατικό της Υπηρεσίας τους για το σκοπό 

της Υπηρεσίας τους και 

ια. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταµένων τους για τον εφοδιασµό της Υπηρεσίας τους µε τον 

ς για την κατάσταση που επικρατεί στην 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

ιγ. Συνεργάζονται αρµονικά µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και 

αστυνοµικές αρχές για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολή τους.

ιδ. Οταν αναχωρούν από το αστυνοµικό κατάστ

υπηρεσίας για το µέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν.

ιε. Επιπλέον ασκούν τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες 

διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταµ

2. Ως προς τη γενική αστυνόµευση, οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων, έχουν τα εξής 

καθήκοντα και υποχρεώσεις: 

α. ∆ιαιρούν την περιοχή του Τµήµατος σε τοµείς και σκοπιές και καθορίζουν τα δροµολόγια, 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά, για κάθε σκοπ

αστυνοµικών σκοπών και περιπόλων.

β. Χρησιµοποιώντας ορθολογικά το προσωπικό και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους 

φροντίζουν: 

(1) Για την τήρηση της τάξης στους δηµόσιους χώρους κατά τις δηµόσιες συγκεντρώσεις κα

συναθροίσεις, ζητώντας έγκαιρα ενίσχυση της Υπηρεσίας τους όταν το κρίνουν απαραίτητο.

(2) Για την τοποθέτηση σκοπών στους πιθανούς στόχους εγκληµατικών ενεργειών.

(3) Για τον έλεγχο της λειτουργίας των δηµοσίων κέντρων, καταστηµάτων και θεαµάτων.

(4) Για την εφαρµογή των αστυνοµικών διατάξεων.

(5) Για την τήρηση των νόµων µε τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνοµία καθήκοντα 

που ανάγονται στην αποστολή του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.

γ. Εφαρµόζουν τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση 

αδειών. 

δ. Σε περίπτωση σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και, εφόσον 

ανήκουν στην αρµοδιότητά τους επιλαµβάνονται προσωπικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης, 

συντονίζουν τις αστυνοµικές έρευνες και

αναφέρουν την προϊσταµένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδροµή της 

Υπηρεσία που επιλαµβάνεται. 

Οταν πρόκειται για αδικήµατα τα οποία, ως εκ του τρόπου, των µέσων και των συνθηκών διάπραξής 

τους, απαιτούν παρατεταµένη ενέργεια για την ανακάλυψη των δραστών και τη συλλογή των 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη, ειδοποιούν το αρµόδιο 

Τµήµα Ασφαλείας για να αναλάβει την υπόθεση.

ε. Εχοντας άµεση γνώση των αστυνο

ενέργειες των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν και δεν είναι της 

δικαιοδοσίας τους. 

στ. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τ

των προϊσταµένων τους, εφόσον αυτό ανάγεται στην αποστολή της αστυνοµίας.

"3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε 

συµβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν

άλλος ανακριτικός υπάλληλος σε υπηρεσία".

"4". Οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων έχουν επίσης τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες 

διοικητού Τµήµατος Ασφαλείας, Αλλοδαπών, Τροχαίας, Αγορανοµίας, Τουριστικής Αστυνοµίας και 

Μεταγωγών - ∆ικαστηρίων, αν στην Υπηρεσία του έχει αναθέτει και η εκτέλεση των ειδικών 

καθηκόντων των Υπηρεσιών αυτών.
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ιγ. Συνεργάζονται αρµονικά µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και 

αστυνοµικές αρχές για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολή τους.

ιδ. Οταν αναχωρούν από το αστυνοµικό κατάστηµα, ενηµερώνουν τον αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό 

υπηρεσίας για το µέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν.

ιε. Επιπλέον ασκούν τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες 

διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταµένων τους. 

2. Ως προς τη γενική αστυνόµευση, οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων, έχουν τα εξής 

α. ∆ιαιρούν την περιοχή του Τµήµατος σε τοµείς και σκοπιές και καθορίζουν τα δροµολόγια, 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά, για κάθε σκοπιά, τις ώρες και τα σηµεία συνάντησης των 

αστυνοµικών σκοπών και περιπόλων. 

β. Χρησιµοποιώντας ορθολογικά το προσωπικό και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους 

(1) Για την τήρηση της τάξης στους δηµόσιους χώρους κατά τις δηµόσιες συγκεντρώσεις κα

συναθροίσεις, ζητώντας έγκαιρα ενίσχυση της Υπηρεσίας τους όταν το κρίνουν απαραίτητο.

(2) Για την τοποθέτηση σκοπών στους πιθανούς στόχους εγκληµατικών ενεργειών.

) Για τον έλεγχο της λειτουργίας των δηµοσίων κέντρων, καταστηµάτων και θεαµάτων.

Για την εφαρµογή των αστυνοµικών διατάξεων. 

) Για την τήρηση των νόµων µε τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνοµία καθήκοντα 

που ανάγονται στην αποστολή του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 

γ. Εφαρµόζουν τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση των αστυνοµικών 

δ. Σε περίπτωση σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και, εφόσον 

ανήκουν στην αρµοδιότητά τους επιλαµβάνονται προσωπικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης, 

συντονίζουν τις αστυνοµικές έρευνες και ενέργειες, επιµελούνται για την προανάκριση και 

αναφέρουν την προϊσταµένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδροµή της 

Οταν πρόκειται για αδικήµατα τα οποία, ως εκ του τρόπου, των µέσων και των συνθηκών διάπραξής 

τους, απαιτούν παρατεταµένη ενέργεια για την ανακάλυψη των δραστών και τη συλλογή των 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη, ειδοποιούν το αρµόδιο 

Τµήµα Ασφαλείας για να αναλάβει την υπόθεση. 

ε. Εχοντας άµεση γνώση των αστυνοµικής φύσεως της περιοχής τους, οφείλουν να προκαλούν τις 

ενέργειες των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν και δεν είναι της 

στ. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τ

των προϊσταµένων τους, εφόσον αυτό ανάγεται στην αποστολή της αστυνοµίας.

"3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε 

συµβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν

άλλος ανακριτικός υπάλληλος σε υπηρεσία". 

. Οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων έχουν επίσης τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες 

διοικητού Τµήµατος Ασφαλείας, Αλλοδαπών, Τροχαίας, Αγορανοµίας, Τουριστικής Αστυνοµίας και 

∆ικαστηρίων, αν στην Υπηρεσία του έχει αναθέτει και η εκτέλεση των ειδικών 

καθηκόντων των Υπηρεσιών αυτών. 

Άρθρο 26 

∆ιοικητές Τµηµάτων Ασφάλειας 
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ιγ. Συνεργάζονται αρµονικά µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και 

αστυνοµικές αρχές για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολή τους. 

ηµα, ενηµερώνουν τον αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό 

υπηρεσίας για το µέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν. 

ιε. Επιπλέον ασκούν τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες 

2. Ως προς τη γενική αστυνόµευση, οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων, έχουν τα εξής 

α. ∆ιαιρούν την περιοχή του Τµήµατος σε τοµείς και σκοπιές και καθορίζουν τα δροµολόγια, 

ιά, τις ώρες και τα σηµεία συνάντησης των 

β. Χρησιµοποιώντας ορθολογικά το προσωπικό και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους 

(1) Για την τήρηση της τάξης στους δηµόσιους χώρους κατά τις δηµόσιες συγκεντρώσεις και 

συναθροίσεις, ζητώντας έγκαιρα ενίσχυση της Υπηρεσίας τους όταν το κρίνουν απαραίτητο. 

(2) Για την τοποθέτηση σκοπών στους πιθανούς στόχους εγκληµατικών ενεργειών. 

) Για τον έλεγχο της λειτουργίας των δηµοσίων κέντρων, καταστηµάτων και θεαµάτων. 

) Για την τήρηση των νόµων µε τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνοµία καθήκοντα 

και ανάκληση των αστυνοµικών 

δ. Σε περίπτωση σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και, εφόσον 

ανήκουν στην αρµοδιότητά τους επιλαµβάνονται προσωπικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης, 

ενέργειες, επιµελούνται για την προανάκριση και 

αναφέρουν την προϊσταµένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδροµή της 

Οταν πρόκειται για αδικήµατα τα οποία, ως εκ του τρόπου, των µέσων και των συνθηκών διάπραξής 

τους, απαιτούν παρατεταµένη ενέργεια για την ανακάλυψη των δραστών και τη συλλογή των 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη, ειδοποιούν το αρµόδιο 

µικής φύσεως της περιοχής τους, οφείλουν να προκαλούν τις 

ενέργειες των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν και δεν είναι της 

στ. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές 

των προϊσταµένων τους, εφόσον αυτό ανάγεται στην αποστολή της αστυνοµίας. 

"3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε 

συµβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί 

. Οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων έχουν επίσης τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες 

διοικητού Τµήµατος Ασφαλείας, Αλλοδαπών, Τροχαίας, Αγορανοµίας, Τουριστικής Αστυνοµίας και 

∆ικαστηρίων, αν στην Υπηρεσία του έχει αναθέτει και η εκτέλεση των ειδικών 
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1. Οι διοικητές των Τµηµάτων Ασφάλειας, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους έχουν τα 

καθήκοντα διοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος.

2. Ως προς την ασφάλεια, δηµόσια και κρατική:

α. Μελετούν και ερευνούν το έγκληµα και τα αίτια της εγκληµατικότητας στην περιφέρειά τους και 

λαµβάνουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων πρόληψης και καταστολής του 

εγκλήµατος. 

β. Αναλαµβάνουν την προανάκριση και εξιχνίαση των εγκληµάτων τα οποία, ως εκ του τρόπου, των 

µέσων και των συνθηκών διάπραξης τους, απαιτούν παρατεταµένη ενέργεια για την ανακάλυψη των 

δραστών και τη συλλογή των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την παραπο

δικαιοσύνη. 

γ. Μεριµνούν συνεχώς για την επαγγελµατική µόρφωση των υφισταµένων τους, µε θεωρητική 

διδασκαλία και πρακτικές ασκήσεις, ειδικά όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, έρευνες, συλλογή 

πληροφοριών, κατηγορίες και υποκατηγορίες των διαφόρων

µεθόδους ενέργειας αυτών. 

δ. Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας επίσηµων προσώπων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διαταγές και τις οδηγίες που δίδονται σε κάθε περίπτωση.

ε. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των εξτρεµιστών και

ή καταστέλλουν ενέργειές τους, που στρέφονται κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.

στ. Χρησιµοποιώντας ορθολογικά το προσωπικό και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, 

φροντίζουν: 

(1) Για τον έλεγχο και τη δίωξη της παρά

ναρκωτικών ουσιών. 

(2) Για την πρόληψη και καταστολή των οικονοµικών εγκληµάτων, του λαθρεµπορίου και της 

αρχαιοκαπηλίας. 

(3) Για την εφαρµογή των σχετικών µε το νόµισµα, το συνάλλαγµα, τα παίγνια και τα ήθ

διατάξεων. 

(4) Για την επιτήρηση και τον έλεγχο των τόπων, όπου συχνάζουν ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων.

(5) Για την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απωλεσθέντων ή κλαπέντων αντικειµένων.

(6) Για την αναζήτηση και σύλληψη καταδιωκόµενων, υποδίκων ή 

ανυπότακτων. 

(7) Για την επιτήρηση των κακοποιών της περιοχής τους, των καταδικασθέντων και γενικά των 

ατόµων που είναι ύποπτα διάπραξης εγκληµάτων και για την εξακρίβωση των κινήσεων, των 

σχέσεων και των συνθηκών διαβίωσής τους, 

πράξεων. 

(8) Για την επιτήρηση των δηµοσίων κέντρων και γενικά των χώρων στους οποίους παρατηρείται 

συχνότητα διάπραξης εγκληµάτων.

ζ. Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και εκµεταλλεύονται πληροφορίες σε θέµατα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών.

η. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και, εφόσον 

ανήκουν στην αρµοδιότητά τους, επιλαµβάνονται προσωπικά για τ

συντονίζουν τις αστυνοµικές έρευνες και ενέργειες, επιµελούνται για την προανάκριση και 

αναφέρουν στην προϊσταµένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδροµή στην 

Υπηρεσία που επιλαµβάνεται. 

θ. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές 

των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών, εφόσον αυτό ανάγεται στην αποστολή της αστυνοµίας.

"3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε 

συµβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί 

άλλος ανακριτικός υπάλληλος σε υπηρεσία".

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

1. Οι διοικητές των Τµηµάτων Ασφάλειας, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους έχουν τα 

στυνοµικού Τµήµατος. 

2. Ως προς την ασφάλεια, δηµόσια και κρατική: 

α. Μελετούν και ερευνούν το έγκληµα και τα αίτια της εγκληµατικότητας στην περιφέρειά τους και 

λαµβάνουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων πρόληψης και καταστολής του 

Αναλαµβάνουν την προανάκριση και εξιχνίαση των εγκληµάτων τα οποία, ως εκ του τρόπου, των 

µέσων και των συνθηκών διάπραξης τους, απαιτούν παρατεταµένη ενέργεια για την ανακάλυψη των 

δραστών και τη συλλογή των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την παραπο

γ. Μεριµνούν συνεχώς για την επαγγελµατική µόρφωση των υφισταµένων τους, µε θεωρητική 

διδασκαλία και πρακτικές ασκήσεις, ειδικά όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, έρευνες, συλλογή 

πληροφοριών, κατηγορίες και υποκατηγορίες των διαφόρων εγκληµατιών και τους τρόπους και 

δ. Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας επίσηµων προσώπων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διαταγές και τις οδηγίες που δίδονται σε κάθε περίπτωση. 

ε. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των εξτρεµιστών και των οργανώσεων τους και προλαµβάνουν 

ή καταστέλλουν ενέργειές τους, που στρέφονται κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.

στ. Χρησιµοποιώντας ορθολογικά το προσωπικό και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, 

(1) Για τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνοµης παραγωγής, κατοχής, διακίνησης και εµπορίας 

(2) Για την πρόληψη και καταστολή των οικονοµικών εγκληµάτων, του λαθρεµπορίου και της 

(3) Για την εφαρµογή των σχετικών µε το νόµισµα, το συνάλλαγµα, τα παίγνια και τα ήθ

(4) Για την επιτήρηση και τον έλεγχο των τόπων, όπου συχνάζουν ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων.

(5) Για την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απωλεσθέντων ή κλαπέντων αντικειµένων.

(6) Για την αναζήτηση και σύλληψη καταδιωκόµενων, υποδίκων ή καταδίκων, λιποτακτών και 

(7) Για την επιτήρηση των κακοποιών της περιοχής τους, των καταδικασθέντων και γενικά των 

ατόµων που είναι ύποπτα διάπραξης εγκληµάτων και για την εξακρίβωση των κινήσεων, των 

σχέσεων και των συνθηκών διαβίωσής τους, ώστε αν είναι δυνατή η πρόληψη τέλεσης αξιόποινων 

(8) Για την επιτήρηση των δηµοσίων κέντρων και γενικά των χώρων στους οποίους παρατηρείται 

συχνότητα διάπραξης εγκληµάτων. 

ζ. Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και εκµεταλλεύονται πληροφορίες σε θέµατα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών.

η. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και, εφόσον 

ανήκουν στην αρµοδιότητά τους, επιλαµβάνονται προσωπικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης, 

συντονίζουν τις αστυνοµικές έρευνες και ενέργειες, επιµελούνται για την προανάκριση και 

αναφέρουν στην προϊσταµένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδροµή στην 

καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές 

των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών, εφόσον αυτό ανάγεται στην αποστολή της αστυνοµίας.

"3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε 

για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί 

άλλος ανακριτικός υπάλληλος σε υπηρεσία". 

 

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι            

123 

1. Οι διοικητές των Τµηµάτων Ασφάλειας, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους έχουν τα 

α. Μελετούν και ερευνούν το έγκληµα και τα αίτια της εγκληµατικότητας στην περιφέρειά τους και 

λαµβάνουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων πρόληψης και καταστολής του 

Αναλαµβάνουν την προανάκριση και εξιχνίαση των εγκληµάτων τα οποία, ως εκ του τρόπου, των 

µέσων και των συνθηκών διάπραξης τους, απαιτούν παρατεταµένη ενέργεια για την ανακάλυψη των 

δραστών και τη συλλογή των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την παραποµπή τους στη 

γ. Μεριµνούν συνεχώς για την επαγγελµατική µόρφωση των υφισταµένων τους, µε θεωρητική 

διδασκαλία και πρακτικές ασκήσεις, ειδικά όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, έρευνες, συλλογή 

εγκληµατιών και τους τρόπους και 

δ. Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας επίσηµων προσώπων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

των οργανώσεων τους και προλαµβάνουν 

ή καταστέλλουν ενέργειές τους, που στρέφονται κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 

στ. Χρησιµοποιώντας ορθολογικά το προσωπικό και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, 

νοµης παραγωγής, κατοχής, διακίνησης και εµπορίας 

(2) Για την πρόληψη και καταστολή των οικονοµικών εγκληµάτων, του λαθρεµπορίου και της 

(3) Για την εφαρµογή των σχετικών µε το νόµισµα, το συνάλλαγµα, τα παίγνια και τα ήθη 

(4) Για την επιτήρηση και τον έλεγχο των τόπων, όπου συχνάζουν ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων. 

(5) Για την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απωλεσθέντων ή κλαπέντων αντικειµένων. 

καταδίκων, λιποτακτών και 

(7) Για την επιτήρηση των κακοποιών της περιοχής τους, των καταδικασθέντων και γενικά των 

ατόµων που είναι ύποπτα διάπραξης εγκληµάτων και για την εξακρίβωση των κινήσεων, των 

ώστε αν είναι δυνατή η πρόληψη τέλεσης αξιόποινων 

(8) Για την επιτήρηση των δηµοσίων κέντρων και γενικά των χώρων στους οποίους παρατηρείται 

ζ. Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και εκµεταλλεύονται πληροφορίες σε θέµατα ασφαλείας, σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών. 

η. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και, εφόσον 

ην αντιµετώπιση της κατάστασης, 

συντονίζουν τις αστυνοµικές έρευνες και ενέργειες, επιµελούνται για την προανάκριση και 

αναφέρουν στην προϊσταµένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδροµή στην 

καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές 

των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών, εφόσον αυτό ανάγεται στην αποστολή της αστυνοµίας. 

"3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε 

για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

"4". Οι διοικητές των Τµηµάτων Ασφάλειας έχουν επίσης τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες 

διοικητού Τµήµατος Αλλοδαπών, αν στην Υπ

καθηκόντων της Υπηρεσίας αυτής.

 

∆ιοικητές Τµηµάτων Αλλοδαπών

1. Οι διοικητές των Τµηµάτων Αλλοδαπών έχουν, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, τα

καθήκοντα διοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος.

2. Ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας τους:

α. Εφαρµόζουν τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές που αφορούν την είσοδο, την παραµονή, την

εργασία και την έξοδο των αλλοδαπών από την Ελλάδα.

β. Παρακολουθούν τις δραστηριότητες των αλλοδαπών 

χειρίζονται τα θέµατα διοικητικών πράξεων και µέτρων που αφορούν αλλοδαπούς.

 

1. Οι διοικητές Τµηµάτων Τροχαίας έχουν, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, τα καθήκοντα 

διοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος.

2. Ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας τους, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία 

µέτρα για την άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας, στην περιοχή τους και την κατάλληλη ρύθµιση της 

κυκλοφορίας και µεριµνούν ή προκαλούν τις ενέργ

εξοπλισµό του οδικού δικτύου µε κάθετη και οριζόντια σήµανση. Ειδικότερα:

α. Ευθύνονται για τον έλεγχο και την κανονική ρύθµιση της κυκλοφορίας και λαµβάνουν ή 

υποδεικνύουν στις αρµόδιες αρχές µέτρα που συντελούν σ

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.

β. Επισηµαίνουν επικίνδυνα σηµεία των οδών και µεριµνούν για την άρση των κινδύνων, ή, σε 

περίπτωση αδυναµίας, την προειδοποιητική σήµανσή τους. *** (βλ. σχόλια)

γ. Επισηµαίνουν και καθορίζουν ή 

δ. Παρακολουθούν στατιστικά τα οδικά τροχαία ατυχήµατα, µελετούν και αναλύουν αυτά και 

ανάλογα µε τα συµπεράσµατά τους, λαµβάνουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.

ε. Καταρτίζουν και εφαρµόζουν, σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

προγράµµατα κυκλοφοριακής ενηµέρωσης και διαπαιδαγώγησης του κοινού και ιδιαίτερα των 

µαθητών. 

στ. Κατευθύνουν τους υφισταµένους τους στην άσκηση του τροχονοµικού ελέγχου και συγκροτούν 

συνεργασία για τον έλεγχο και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων.

ζ. Σε περίπτωση σοβαρών τροχαίων ατυχηµάτων ή άλλων συµβάντων που επιβάλλουν µεγάλης 

έκτασης αλλαγές στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και αναλαµβάνουν 

προσωπικά τη διεύθυνση και το συντονισµό των ενεργειών των υφισταµένων τους.

η. Μεριµνούν συνεχώς για την επαγγελµατική επιµόρφωση των υφισταµένων τους για να γνωρίζουν 

κάθε στιγµή και να εφαρµόζουν µε ακρίβεια και αντικειµενικότητα τη νοµοθεσία που αφορά την 

ειδική αποστολή της Υπηρεσίας τους.

θ. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές 

των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών, εφόσον αυτό ανάγεται στην ειδική αποστολή της Υπηρεσίας 

τους. 

"3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία

συµβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί 

άλλος ανακριτικός υπάλληλος σε υπηρεσία".

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

. Οι διοικητές των Τµηµάτων Ασφάλειας έχουν επίσης τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες 

διοικητού Τµήµατος Αλλοδαπών, αν στην Υπηρεσία τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των ειδικών 

καθηκόντων της Υπηρεσίας αυτής. 

Άρθρο 27 

∆ιοικητές Τµηµάτων Αλλοδαπών 

1. Οι διοικητές των Τµηµάτων Αλλοδαπών έχουν, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, τα

καθήκοντα διοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος. 

προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας τους: 

α. Εφαρµόζουν τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές που αφορούν την είσοδο, την παραµονή, την

και την έξοδο των αλλοδαπών από την Ελλάδα. 

β. Παρακολουθούν τις δραστηριότητες των αλλοδαπών στην περιοχή της Υπηρεσίας τους και

τα θέµατα διοικητικών πράξεων και µέτρων που αφορούν αλλοδαπούς.

Άρθρο 28 

∆ιοικητές Τµηµάτων Τροχαίας 

1. Οι διοικητές Τµηµάτων Τροχαίας έχουν, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, τα καθήκοντα 

Αστυνοµικού Τµήµατος. 

2. Ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας τους, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία 

µέτρα για την άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας, στην περιοχή τους και την κατάλληλη ρύθµιση της 

κυκλοφορίας και µεριµνούν ή προκαλούν τις ενέργειες των αρµόδιων αρχών για τον κατάλληλο 

εξοπλισµό του οδικού δικτύου µε κάθετη και οριζόντια σήµανση. Ειδικότερα: 

α. Ευθύνονται για τον έλεγχο και την κανονική ρύθµιση της κυκλοφορίας και λαµβάνουν ή 

υποδεικνύουν στις αρµόδιες αρχές µέτρα που συντελούν στην άνετη, γρήγορη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 

β. Επισηµαίνουν επικίνδυνα σηµεία των οδών και µεριµνούν για την άρση των κινδύνων, ή, σε 

περίπτωση αδυναµίας, την προειδοποιητική σήµανσή τους. *** (βλ. σχόλια) 

γ. Επισηµαίνουν και καθορίζουν ή προτείνουν τον καθορισµό χώρων στάθµευσης των οχηµάτων.

δ. Παρακολουθούν στατιστικά τα οδικά τροχαία ατυχήµατα, µελετούν και αναλύουν αυτά και 

ανάλογα µε τα συµπεράσµατά τους, λαµβάνουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.

υν, σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

προγράµµατα κυκλοφοριακής ενηµέρωσης και διαπαιδαγώγησης του κοινού και ιδιαίτερα των 

στ. Κατευθύνουν τους υφισταµένους τους στην άσκηση του τροχονοµικού ελέγχου και συγκροτούν 

για τον έλεγχο και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων. 

ζ. Σε περίπτωση σοβαρών τροχαίων ατυχηµάτων ή άλλων συµβάντων που επιβάλλουν µεγάλης 

έκτασης αλλαγές στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και αναλαµβάνουν 

ι το συντονισµό των ενεργειών των υφισταµένων τους.

η. Μεριµνούν συνεχώς για την επαγγελµατική επιµόρφωση των υφισταµένων τους για να γνωρίζουν 

κάθε στιγµή και να εφαρµόζουν µε ακρίβεια και αντικειµενικότητα τη νοµοθεσία που αφορά την 

πηρεσίας τους. 

θ. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές 

των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών, εφόσον αυτό ανάγεται στην ειδική αποστολή της Υπηρεσίας 

"3. Μεταβαίνουν, εφόσον ειδοποιηθούν, στην Υπηρεσία τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε 

συµβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί 

ριτικός υπάλληλος σε υπηρεσία". 
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. Οι διοικητές των Τµηµάτων Ασφάλειας έχουν επίσης τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες 

ηρεσία τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των ειδικών 

1. Οι διοικητές των Τµηµάτων Αλλοδαπών έχουν, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, τα 

α. Εφαρµόζουν τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές που αφορούν την είσοδο, την παραµονή, την 

στην περιοχή της Υπηρεσίας τους και 

τα θέµατα διοικητικών πράξεων και µέτρων που αφορούν αλλοδαπούς. 

1. Οι διοικητές Τµηµάτων Τροχαίας έχουν, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, τα καθήκοντα 

2. Ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας τους, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία 

µέτρα για την άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας, στην περιοχή τους και την κατάλληλη ρύθµιση της 

ειες των αρµόδιων αρχών για τον κατάλληλο 

 

α. Ευθύνονται για τον έλεγχο και την κανονική ρύθµιση της κυκλοφορίας και λαµβάνουν ή 

την άνετη, γρήγορη και ασφαλή 

β. Επισηµαίνουν επικίνδυνα σηµεία των οδών και µεριµνούν για την άρση των κινδύνων, ή, σε 

προτείνουν τον καθορισµό χώρων στάθµευσης των οχηµάτων. 

δ. Παρακολουθούν στατιστικά τα οδικά τροχαία ατυχήµατα, µελετούν και αναλύουν αυτά και 

ανάλογα µε τα συµπεράσµατά τους, λαµβάνουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. 

υν, σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

προγράµµατα κυκλοφοριακής ενηµέρωσης και διαπαιδαγώγησης του κοινού και ιδιαίτερα των 

στ. Κατευθύνουν τους υφισταµένους τους στην άσκηση του τροχονοµικού ελέγχου και συγκροτούν 

ζ. Σε περίπτωση σοβαρών τροχαίων ατυχηµάτων ή άλλων συµβάντων που επιβάλλουν µεγάλης 

έκτασης αλλαγές στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου και αναλαµβάνουν 

ι το συντονισµό των ενεργειών των υφισταµένων τους. 

η. Μεριµνούν συνεχώς για την επαγγελµατική επιµόρφωση των υφισταµένων τους για να γνωρίζουν 

κάθε στιγµή και να εφαρµόζουν µε ακρίβεια και αντικειµενικότητα τη νοµοθεσία που αφορά την 

θ. Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές 

των προϊσταµένων τους Υπηρεσιών, εφόσον αυτό ανάγεται στην ειδική αποστολή της Υπηρεσίας 

τους για να επιληφθούν οποιουδήποτε 

συµβάντος για το οποίο είναι απαραίτητη η παρουσία ανακριτικού υπαλλήλου, όταν δεν έχει οριστεί 
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"4". Εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από την τοπική αρµοδιότητα Τµήµατος Οδι

Τροχαίων Ατυχηµάτων, οι διοικητές των Τµηµάτων Τροχαίας έχουν τις αρµοδιότητες και τα 

καθήκοντα και του διοικητή της Υπηρεσίας αυτής.

 

∆ιοικητές Αστυνοµικών Σταθµών

1. Οι διοικητές των Αστυνοµικών Σταθµών, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα εξής 

καθήκοντα:  

α. ∆ιευθύνουν άµεσα την υπηρεσία του Αστυνοµικού Σταθµού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, 

διαταγές και οδηγίες του προϊσταµένου τους και είναι προσωπ

διεξαγωγή της.  

β. Χρησιµοποιούν το προσωπικό ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του και το 

καθοδηγούν για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του. 

γ. ∆ιοικούν, παρακολουθούν και καθοδηγούν το προσωπικό του Στ

παράστασης, πειθαρχίας, συµπεριφοράς και εκτέλεσης των καθηκόντων του. 

δ. Ορίζουν το προσωπικό εκ περιτροπής σε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες. 

ε. Ασκούν την πειθαρχική τους δικαιοδοσία και, εφόσον είναι αξιωµατικοί, αξι

προσωπικό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

στ. Ελέγχουν, κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού και έκτακτα όταν το κρίνουν 

αναγκαίο, για την καθαριότητα, την κατάσταση και το κανονικό της στολής, τον οπλισµό και τα 

λοιπά εφόδια που κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την 

κανονική συντήρησή τους.  

ζ. Φροντίζουν για τη διαφύλαξη σε αποθήκη της Υπηρεσίας των δηµόσιων και ιδιωτικών ειδών του 

προσωπικού που απουσιάζει προσωρινά από την Υπηρεσία. 

η. Ελέγχουν αν εφαρµόζεται µε ακρίβεια η Κανονιστική ∆ιαταγή του Αρχηγού για τον οπλισµό των 

αστυνοµικών.  

θ. Επιµελούνται για την καθαριότητα και την καλή εµφάνιση του οικήµατος της Υπηρεσίας τους και 

προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων συντήρησής τους

ι. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταµένων τους για τον εφοδιασµό της Υπηρεσίας τους µε τον 

αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό. 

ια. Συµµετέχουν στην εξωτερική υπηρεσία του Σταθµού, εφόσον είναι Αρχιφύλακες ή 

Ανθυπαστυνόµοι, χωρίς όµως να ακολουθούν σειρά

ιβ. ∆ιεξάγουν την γραφική υπηρεσία του Σταθµού, βοηθούµενοι από κατάλληλο υφιστάµενό τους, 

και είναι υπεύθυνοι για την ακριβή και έγκαιρη διεκπεραίωσή της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Αλληλογραφίας και τις σχετικές διατα

ιγ. ∆εν αποµακρύνονται από την περιφέρειά τους, χωρίς την έγκριση του προϊσταµένου τους 

διοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος, εκτός αν πρόκειται για εκτέλεση κατεπείγουσας υπηρεσίας. Στην 

περίπτωση αυτή αναφέρουν µε την πρώτη ευκαιρία στον προ

Υπηρεσία στην περιοχή της οποίας πρόκειται να ενεργήσουν. 

ιδ. Αναφέρουν καθηµερινά στον άµεσο προϊστάµενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην 

περιοχή τους.  

ιε. Όταν αναχωρούν από το αστυνοµικό κατάστηµα, ενηµερώνου

στο οποίο πρέπει να αναζητηθούν σε περίπτωση ανάγκης. 

ιστ. Ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτουν οι ισχύουσες διατάξεις και διαταγές των 

προϊσταµένων τους Υπηρεσιών.  

2. Ως προς την τάξη και ασφάλεια: 

α. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και ασφάλειας στην περιφέρειά τους. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

. Εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από την τοπική αρµοδιότητα Τµήµατος Οδι

Τροχαίων Ατυχηµάτων, οι διοικητές των Τµηµάτων Τροχαίας έχουν τις αρµοδιότητες και τα 

καθήκοντα και του διοικητή της Υπηρεσίας αυτής. 

Άρθρο 32 

∆ιοικητές Αστυνοµικών Σταθµών 
Οι διοικητές των Αστυνοµικών Σταθµών, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα εξής 

α. ∆ιευθύνουν άµεσα την υπηρεσία του Αστυνοµικού Σταθµού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, 

διαταγές και οδηγίες του προϊσταµένου τους και είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την κανονική 

β. Χρησιµοποιούν το προσωπικό ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του και το 

καθοδηγούν για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του.  

γ. ∆ιοικούν, παρακολουθούν και καθοδηγούν το προσωπικό του Σταθµού από πλευράς εµφάνισης, 

παράστασης, πειθαρχίας, συµπεριφοράς και εκτέλεσης των καθηκόντων του.  

δ. Ορίζουν το προσωπικό εκ περιτροπής σε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες. 

ε. Ασκούν την πειθαρχική τους δικαιοδοσία και, εφόσον είναι αξιωµατικοί, αξι

προσωπικό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

στ. Ελέγχουν, κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού και έκτακτα όταν το κρίνουν 

αναγκαίο, για την καθαριότητα, την κατάσταση και το κανονικό της στολής, τον οπλισµό και τα 

κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την 

ζ. Φροντίζουν για τη διαφύλαξη σε αποθήκη της Υπηρεσίας των δηµόσιων και ιδιωτικών ειδών του 

προσωπικού που απουσιάζει προσωρινά από την Υπηρεσία.  

η. Ελέγχουν αν εφαρµόζεται µε ακρίβεια η Κανονιστική ∆ιαταγή του Αρχηγού για τον οπλισµό των 

θ. Επιµελούνται για την καθαριότητα και την καλή εµφάνιση του οικήµατος της Υπηρεσίας τους και 

προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων συντήρησής τους.  

ι. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταµένων τους για τον εφοδιασµό της Υπηρεσίας τους µε τον 

αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό.  

ια. Συµµετέχουν στην εξωτερική υπηρεσία του Σταθµού, εφόσον είναι Αρχιφύλακες ή 

Ανθυπαστυνόµοι, χωρίς όµως να ακολουθούν σειρά περιτροπής µε το υπόλοιπο προσωπικό. 

ιβ. ∆ιεξάγουν την γραφική υπηρεσία του Σταθµού, βοηθούµενοι από κατάλληλο υφιστάµενό τους, 

και είναι υπεύθυνοι για την ακριβή και έγκαιρη διεκπεραίωσή της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Αλληλογραφίας και τις σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας.  

ιγ. ∆εν αποµακρύνονται από την περιφέρειά τους, χωρίς την έγκριση του προϊσταµένου τους 

διοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος, εκτός αν πρόκειται για εκτέλεση κατεπείγουσας υπηρεσίας. Στην 

περίπτωση αυτή αναφέρουν µε την πρώτη ευκαιρία στον προϊστάµενό τους και ενηµερώνουν την 

Υπηρεσία στην περιοχή της οποίας πρόκειται να ενεργήσουν.  

ιδ. Αναφέρουν καθηµερινά στον άµεσο προϊστάµενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην 

ιε. Όταν αναχωρούν από το αστυνοµικό κατάστηµα, ενηµερώνουν τον γραφειοφύλακα για το µέρος 

στο οποίο πρέπει να αναζητηθούν σε περίπτωση ανάγκης.  

ιστ. Ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτουν οι ισχύουσες διατάξεις και διαταγές των 

 

Ως προς την τάξη και ασφάλεια:  

νοι για την τήρηση της τάξης και ασφάλειας στην περιφέρειά τους. 
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. Εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από την τοπική αρµοδιότητα Τµήµατος Οδικών 

Τροχαίων Ατυχηµάτων, οι διοικητές των Τµηµάτων Τροχαίας έχουν τις αρµοδιότητες και τα 

Οι διοικητές των Αστυνοµικών Σταθµών, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα εξής 

α. ∆ιευθύνουν άµεσα την υπηρεσία του Αστυνοµικού Σταθµού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, 

ικά υπεύθυνοι για την κανονική 

β. Χρησιµοποιούν το προσωπικό ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του και το 

αθµού από πλευράς εµφάνισης, 

 

δ. Ορίζουν το προσωπικό εκ περιτροπής σε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες.  

ε. Ασκούν την πειθαρχική τους δικαιοδοσία και, εφόσον είναι αξιωµατικοί, αξιολογούν το 

στ. Ελέγχουν, κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού και έκτακτα όταν το κρίνουν 

αναγκαίο, για την καθαριότητα, την κατάσταση και το κανονικό της στολής, τον οπλισµό και τα 

κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την 

ζ. Φροντίζουν για τη διαφύλαξη σε αποθήκη της Υπηρεσίας των δηµόσιων και ιδιωτικών ειδών του 

η. Ελέγχουν αν εφαρµόζεται µε ακρίβεια η Κανονιστική ∆ιαταγή του Αρχηγού για τον οπλισµό των 

θ. Επιµελούνται για την καθαριότητα και την καλή εµφάνιση του οικήµατος της Υπηρεσίας τους και 

ι. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταµένων τους για τον εφοδιασµό της Υπηρεσίας τους µε τον 

ια. Συµµετέχουν στην εξωτερική υπηρεσία του Σταθµού, εφόσον είναι Αρχιφύλακες ή 

περιτροπής µε το υπόλοιπο προσωπικό.  

ιβ. ∆ιεξάγουν την γραφική υπηρεσία του Σταθµού, βοηθούµενοι από κατάλληλο υφιστάµενό τους, 

και είναι υπεύθυνοι για την ακριβή και έγκαιρη διεκπεραίωσή της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

ιγ. ∆εν αποµακρύνονται από την περιφέρειά τους, χωρίς την έγκριση του προϊσταµένου τους 

διοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος, εκτός αν πρόκειται για εκτέλεση κατεπείγουσας υπηρεσίας. Στην 

ϊστάµενό τους και ενηµερώνουν την 

ιδ. Αναφέρουν καθηµερινά στον άµεσο προϊστάµενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην 

ν τον γραφειοφύλακα για το µέρος 

ιστ. Ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτουν οι ισχύουσες διατάξεις και διαταγές των 

νοι για την τήρηση της τάξης και ασφάλειας στην περιφέρειά τους.  
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β. Εκτελούν προσωπικά κάθε σοβαρή υπηρεσία τάξης και ασφάλειας και ιδιαίτερα ασχολούνται µε 

τη συλλογή των πληροφοριών και παρίστανται στις εορτές και λοιπές συγκεντρώσεις. 

γ. Έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν καλά την περιφέρειά τους και να επισκέπτονται τουλάχιστον 

κάθε 15 ηµέρες όλα τα χωριά της δικαιοδοσίας τους. 

δ. Μεριµνούν για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας. 

ε. Επιβλέπουν τους σεσηµασµένους, τους καταδικασµένους και γενικ

εγκληµάτων άτοµα της περιοχής τους, εξακριβώνουν τις κινήσεις, τις σχέσεις και τις συνθήκες 

διαβίωσής τους και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη διάπραξης απ’ αυτούς 

αξιόποινων πράξεων.  

στ. Ελέγχουν τα δηµόσια κέντρα, δηµόσ

ζ. Φροντίζουν για την εκτέλεση των καταδιωκτικών εγγράφων. 

η. Φροντίζουν για την εφαρµογή των αστυνοµικών διατάξεων και των νόµων µε τους οποίους 

ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνοµία καθήκοντα που ανάγονται στην αποστολή της. 

θ. Συνεργάζονται µε τις όµορες αστυνοµικές Υπηρεσίες και τα µεταβατικά αποσπάσµατα της 

περιοχής. 

ι. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων, µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου, 

επιλαµβάνονται προσωπικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης, διευθύνουν τις ασ

έρευνες και ενέργειες και διενεργούν προανάκριση, εάν απαιτείται. Την ίδια υποχρέωση έχουν και 

για τα υπόλοιπα αδικήµατα όταν στην Υπηρεσία τους δεν υπάρχει άλλος ανακριτικός υπάλληλος. 

ια. Εάν η περιοχή τους δεν καλύπτεται από την τοπική αρµοδι

Τροχαίας, Αγορανοµίας ή Τουριστικής Αστυνοµίας, έχουν ακόµη και καθήκοντα ανάλογα µε τα 

καθήκοντα των διοικητών των Υπηρεσιών αυτών. 

 

1. Οι επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας 

υπηρεσία εκτελείται κανονικά και η τάξη και πειθαρχία διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα:

α. Παρέχουν στον επιθεωρούντα την ευχέρεια να έρχεται σε προσωπική επαφή µε τους 

διοικούµενους προκειµένου να δίνει σ' αυτούς τ

του επιδιωκόµενου από την Υπηρεσία σκοπού.

β. Καθιστούν ευκολότερη την παρακολούθηση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του και δίνουν στον επιθεωρούντα τη δυνατότητα να γνωρίζει προσωπικά του

να αξιολογεί την υπηρεσιακή απόδοση και δράση, την διοικητική ικανότητα και την επαγγελµατική 

κατάρτιση και συµπεριφορά. 

γ. ∆ίνουν την ευκαιρία στους διευθυντές ή διοικητές των Υπηρεσιών να γνωρίσουν την περιφέρειά 

τους και τη µορφολογία του εδάφους, ώστε να σχηµατίσουν άµεση και σαφή αντίληψη των αναγκών 

ασφάλειας και τάξης. 

2. Οι επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών γίνονται ως εξής:

«α. Ο Αρχηγός επιθεωρεί προσωπικά ή δια των Αντιστρατήγων ή ανωτάτων αξιωµατικών του 

Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών, οι ως άνω 

επιθεωρητές δύνανται να συνεπικουρούνται από κλιµάκιο αρµοδίων επιτελών αξιωµατικών για τον 

έλεγχο αντικειµένων, όπως καθορίζεται από τις οικείες διαταγές. Σε κάθε περίπτωση οι 

επιθεωρούντες αξιωµατικοί είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι του προϊσταµένου της επιθεωρούµενης 

Υπηρεσίας». 
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β. Εκτελούν προσωπικά κάθε σοβαρή υπηρεσία τάξης και ασφάλειας και ιδιαίτερα ασχολούνται µε 

τη συλλογή των πληροφοριών και παρίστανται στις εορτές και λοιπές συγκεντρώσεις. 

ση να γνωρίζουν καλά την περιφέρειά τους και να επισκέπτονται τουλάχιστον 

κάθε 15 ηµέρες όλα τα χωριά της δικαιοδοσίας τους.  

δ. Μεριµνούν για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας.  

ε. Επιβλέπουν τους σεσηµασµένους, τους καταδικασµένους και γενικά τα ύποπτα διάπραξης 

εγκληµάτων άτοµα της περιοχής τους, εξακριβώνουν τις κινήσεις, τις σχέσεις και τις συνθήκες 

διαβίωσής τους και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη διάπραξης απ’ αυτούς 

στ. Ελέγχουν τα δηµόσια κέντρα, δηµόσια θεάµατα και καταστήµατα.  

ζ. Φροντίζουν για την εκτέλεση των καταδιωκτικών εγγράφων.  

η. Φροντίζουν για την εφαρµογή των αστυνοµικών διατάξεων και των νόµων µε τους οποίους 

ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνοµία καθήκοντα που ανάγονται στην αποστολή της. 

θ. Συνεργάζονται µε τις όµορες αστυνοµικές Υπηρεσίες και τα µεταβατικά αποσπάσµατα της 

ι. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων, µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου, 

επιλαµβάνονται προσωπικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης, διευθύνουν τις ασ

έρευνες και ενέργειες και διενεργούν προανάκριση, εάν απαιτείται. Την ίδια υποχρέωση έχουν και 

για τα υπόλοιπα αδικήµατα όταν στην Υπηρεσία τους δεν υπάρχει άλλος ανακριτικός υπάλληλος. 

ια. Εάν η περιοχή τους δεν καλύπτεται από την τοπική αρµοδιότητα Υπηρεσίας Ασφάλειας, 

Τροχαίας, Αγορανοµίας ή Τουριστικής Αστυνοµίας, έχουν ακόµη και καθήκοντα ανάλογα µε τα 

καθήκοντα των διοικητών των Υπηρεσιών αυτών.  

Άρθρο 38 

Επιθεωρήσεις Υπηρεσιών 

 

1. Οι επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας σκοπό έχουν να διαπιστωθεί αν η 

υπηρεσία εκτελείται κανονικά και η τάξη και πειθαρχία διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα:

α. Παρέχουν στον επιθεωρούντα την ευχέρεια να έρχεται σε προσωπική επαφή µε τους 

διοικούµενους προκειµένου να δίνει σ' αυτούς τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες για την επιτυχία 

του επιδιωκόµενου από την Υπηρεσία σκοπού. 

β. Καθιστούν ευκολότερη την παρακολούθηση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του και δίνουν στον επιθεωρούντα τη δυνατότητα να γνωρίζει προσωπικά του

να αξιολογεί την υπηρεσιακή απόδοση και δράση, την διοικητική ικανότητα και την επαγγελµατική 

γ. ∆ίνουν την ευκαιρία στους διευθυντές ή διοικητές των Υπηρεσιών να γνωρίσουν την περιφέρειά 

ογία του εδάφους, ώστε να σχηµατίσουν άµεση και σαφή αντίληψη των αναγκών 

2. Οι επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών γίνονται ως εξής: 

«α. Ο Αρχηγός επιθεωρεί προσωπικά ή δια των Αντιστρατήγων ή ανωτάτων αξιωµατικών του 

Ελληνικής Αστυνοµίας οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών, οι ως άνω 

επιθεωρητές δύνανται να συνεπικουρούνται από κλιµάκιο αρµοδίων επιτελών αξιωµατικών για τον 

νων, όπως καθορίζεται από τις οικείες διαταγές. Σε κάθε περίπτωση οι 

επιθεωρούντες αξιωµατικοί είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι του προϊσταµένου της επιθεωρούµενης 
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β. Εκτελούν προσωπικά κάθε σοβαρή υπηρεσία τάξης και ασφάλειας και ιδιαίτερα ασχολούνται µε 

τη συλλογή των πληροφοριών και παρίστανται στις εορτές και λοιπές συγκεντρώσεις.  

ση να γνωρίζουν καλά την περιφέρειά τους και να επισκέπτονται τουλάχιστον 

ά τα ύποπτα διάπραξης 

εγκληµάτων άτοµα της περιοχής τους, εξακριβώνουν τις κινήσεις, τις σχέσεις και τις συνθήκες 

διαβίωσής τους και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη διάπραξης απ’ αυτούς 

η. Φροντίζουν για την εφαρµογή των αστυνοµικών διατάξεων και των νόµων µε τους οποίους 

ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνοµία καθήκοντα που ανάγονται στην αποστολή της.  

θ. Συνεργάζονται µε τις όµορες αστυνοµικές Υπηρεσίες και τα µεταβατικά αποσπάσµατα της 

ι. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων, µεταβαίνουν αµέσως επί τόπου, 

επιλαµβάνονται προσωπικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης, διευθύνουν τις αστυνοµικές 

έρευνες και ενέργειες και διενεργούν προανάκριση, εάν απαιτείται. Την ίδια υποχρέωση έχουν και 

για τα υπόλοιπα αδικήµατα όταν στην Υπηρεσία τους δεν υπάρχει άλλος ανακριτικός υπάλληλος.  

ότητα Υπηρεσίας Ασφάλειας, 

Τροχαίας, Αγορανοµίας ή Τουριστικής Αστυνοµίας, έχουν ακόµη και καθήκοντα ανάλογα µε τα 

σκοπό έχουν να διαπιστωθεί αν η 

υπηρεσία εκτελείται κανονικά και η τάξη και πειθαρχία διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα: 

α. Παρέχουν στον επιθεωρούντα την ευχέρεια να έρχεται σε προσωπική επαφή µε τους 

ις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες για την επιτυχία 

β. Καθιστούν ευκολότερη την παρακολούθηση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

ς υφισταµένους του και 

να αξιολογεί την υπηρεσιακή απόδοση και δράση, την διοικητική ικανότητα και την επαγγελµατική 

γ. ∆ίνουν την ευκαιρία στους διευθυντές ή διοικητές των Υπηρεσιών να γνωρίσουν την περιφέρειά 

ογία του εδάφους, ώστε να σχηµατίσουν άµεση και σαφή αντίληψη των αναγκών 

«α. Ο Αρχηγός επιθεωρεί προσωπικά ή δια των Αντιστρατήγων ή ανωτάτων αξιωµατικών του 

Ελληνικής Αστυνοµίας οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών, οι ως άνω 

επιθεωρητές δύνανται να συνεπικουρούνται από κλιµάκιο αρµοδίων επιτελών αξιωµατικών για τον 

νων, όπως καθορίζεται από τις οικείες διαταγές. Σε κάθε περίπτωση οι 

επιθεωρούντες αξιωµατικοί είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι του προϊσταµένου της επιθεωρούµενης 
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β. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας επιθεωρούν τακτικά, τουλάχιστον µια φορά το έτο

Επιθεωρήσεις Αστυνοµίας και τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της δικαιοδοσίας τους και έκτακτα 

οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά.

"γ. Οι επιθεωρητές Αστυνοµίας επιθεωρούν τακτικά τις Αστυνοµικές ∆ιε

κάθε 4µηνο και ειδικότερα το µήνα 

β' τετράµηνο και το µήνα Ιανουάριο για το γ' τετράµηνο του προηγουµένου έτους και έκτακτα 

οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους,

"δ. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, προσωπικά η δια των Υποδιευθυντών της Γενικής 

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, επιθεωρούν τακτικά τις ∆ιευθύνσεις δικαιοδοσίας τους κάθε 4µηνο, όπως 

ειδικότερα καθορίζεται στο π

δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά".

"ε. Οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές νοµών, ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας και ∆ιευθυντές 

ισοτίµων προς αυτές Υπηρεσιών, επιθεωρούν προσωπ

Υπηρεσιών, τακτικά τις Αστυνοµικές Υποδιευθύνσεις και Τµήµατα δικαιοδοσίας τους κάθε 3µηνο 

και ειδικότερα το µήνα Απρίλιο για το α' τρίµηνο του έτους, το µήνα Ιούλιο για το β' τρίµηνο, το 

µήνα Οκτώβριο για το γ' τρίµηνο και το µήνα Ιανουάριο για το δ' τρίµηνο του προηγούµενου έτους 

και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν 

σχετικά. Από τις ως άνω τακτικές επιθεωρήσεις η µία (1) τουλάχιστον κατ' έτος και γα κάθε 

υπηρεσία ενεργείται προσωπικά από τον οικείο ∆ιευθυντή".

στ. Οι διευθυντές των Αστυνοµικών Υποδιευθύνσεων, των Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας και των 

ισοτίµων προς αυτές Υπηρεσιών, των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων επιθεωρούν τακτικά, 

τουλάχιστον µια φορά το τετρά

Φυλάκια της δικαιοδοσίας τους και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το 

κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά.

ζ. Οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων επιθεωρούν τακτικά, του

τετράµηνο, τους Αστυνοµικού Σταθµούς και Αστυνοµικά Φυλάκια της δικαιοδοσίας τους και 

έκτακτα, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.

η. Ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας επιθεωρεί τακτικά τις Σχολές και τα Παραρτήµατα 

τους τουλάχιστον µια φορά το έτος και έκτακτα, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.

θ. Οι διοικητές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας επιθεωρούν τακτικά, τουλάχιστον µια φορά 

το εξάµηνο, τα Παραρτήµατα και Τµήµατα εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης της δι

και έκτακτα, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.

ι. Οι διοικητές της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, προσωπικά ή δια των οικονοµικών 

επιθεωρητών, επιθεωρεί τις διαχειρίσεις υλικού και χρηµατικού και τις λοιπές οικονοµικές υπηρ

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

3. Η επιθεώρηση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε θέµατα Πολιτικής Αµυνας, γίνεται 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

(Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.

4. Οι Επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών γίνονται όταν αυτό είναι δυνατό, µε την ευκαιρία της µετάβασης 

του επιθεωρούτνος στην περιοχή της προς επιθεώρηση Υπηρεσίας για άλλο υπηρεσιακό λόγο.

5. Οι τακτικές επιθεωρήσεις γίνον

της Υπηρεσίας που πρόκειται να επιθεωρηθεί για να είναι έτοιµα για Επιθεώρηση τα βιβλία της 

Υπηρεσίας και να έχει συγκεντρωµένο το προσωπικό.

6. Οι επιθεωρήσεις γίνονται κατά το δυνατό µέσα στις 

στο ωράριο εργασίας του προσωπικού των Υπηρεσιών που πρόκειται να επιθεωρηθούν.

7. Για την επιτυχία των σκοπών των επιθεωρήσεων και τον έλεγχο της κανονικής λειτουργίας των 

Υπηρεσιών, εκτός από τις τακτικές και έκ
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β. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας επιθεωρούν τακτικά, τουλάχιστον µια φορά το έτο

Επιθεωρήσεις Αστυνοµίας και τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της δικαιοδοσίας τους και έκτακτα 

οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά.

"γ. Οι επιθεωρητές Αστυνοµίας επιθεωρούν τακτικά τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις δικαιοδοσίας τους 

κάθε 4µηνο και ειδικότερα το µήνα Μάιο για το α' τετράµηνο του έτους, το µήνα Σεπτέµβριο για το 

β' τετράµηνο και το µήνα Ιανουάριο για το γ' τετράµηνο του προηγουµένου έτους και έκτακτα 

οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά".

"δ. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, προσωπικά η δια των Υποδιευθυντών της Γενικής 

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, επιθεωρούν τακτικά τις ∆ιευθύνσεις δικαιοδοσίας τους κάθε 4µηνο, όπως 

ειδικότερα καθορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της 

δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά". 

"ε. Οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές νοµών, ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας και ∆ιευθυντές 

ισοτίµων προς αυτές Υπηρεσιών, επιθεωρούν προσωπικά ή δια των Υποδιευθυντών των ανωτέρω 

Υπηρεσιών, τακτικά τις Αστυνοµικές Υποδιευθύνσεις και Τµήµατα δικαιοδοσίας τους κάθε 3µηνο 

και ειδικότερα το µήνα Απρίλιο για το α' τρίµηνο του έτους, το µήνα Ιούλιο για το β' τρίµηνο, το 

ηνο και το µήνα Ιανουάριο για το δ' τρίµηνο του προηγούµενου έτους 

και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν 

σχετικά. Από τις ως άνω τακτικές επιθεωρήσεις η µία (1) τουλάχιστον κατ' έτος και γα κάθε 

σία ενεργείται προσωπικά από τον οικείο ∆ιευθυντή". 

στ. Οι διευθυντές των Αστυνοµικών Υποδιευθύνσεων, των Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας και των 

ισοτίµων προς αυτές Υπηρεσιών, των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων επιθεωρούν τακτικά, 

τουλάχιστον µια φορά το τετράµηνο, τα Τµήµατα και µια φορά το έτος τους Σταθµούς και τα 

Φυλάκια της δικαιοδοσίας τους και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το 

κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά. 

ζ. Οι διοικητές των Αστυνοµικών Τµηµάτων επιθεωρούν τακτικά, τουλάχιστον µια φορά το 

τετράµηνο, τους Αστυνοµικού Σταθµούς και Αστυνοµικά Φυλάκια της δικαιοδοσίας τους και 

έκτακτα, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά. 

η. Ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας επιθεωρεί τακτικά τις Σχολές και τα Παραρτήµατα 

τουλάχιστον µια φορά το έτος και έκτακτα, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.

θ. Οι διοικητές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας επιθεωρούν τακτικά, τουλάχιστον µια φορά 

το εξάµηνο, τα Παραρτήµατα και Τµήµατα εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης της δι

και έκτακτα, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά. 

ι. Οι διοικητές της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, προσωπικά ή δια των οικονοµικών 

επιθεωρητών, επιθεωρεί τις διαχειρίσεις υλικού και χρηµατικού και τις λοιπές οικονοµικές υπηρ

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

3. Η επιθεώρηση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε θέµατα Πολιτικής Αµυνας, γίνεται 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 

4. Οι Επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών γίνονται όταν αυτό είναι δυνατό, µε την ευκαιρία της µετάβασης 

του επιθεωρούτνος στην περιοχή της προς επιθεώρηση Υπηρεσίας για άλλο υπηρεσιακό λόγο.

5. Οι τακτικές επιθεωρήσεις γίνονται µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του διοικητή ή διευθυντή 

της Υπηρεσίας που πρόκειται να επιθεωρηθεί για να είναι έτοιµα για Επιθεώρηση τα βιβλία της 

Υπηρεσίας και να έχει συγκεντρωµένο το προσωπικό. 

6. Οι επιθεωρήσεις γίνονται κατά το δυνατό µέσα στις ώρες λειτουργία των γραφείων ή γενικά µέσα 

στο ωράριο εργασίας του προσωπικού των Υπηρεσιών που πρόκειται να επιθεωρηθούν.

7. Για την επιτυχία των σκοπών των επιθεωρήσεων και τον έλεγχο της κανονικής λειτουργίας των 

Υπηρεσιών, εκτός από τις τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις γίνονται και επισκέψεις 
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β. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας επιθεωρούν τακτικά, τουλάχιστον µια φορά το έτος, τις 

Επιθεωρήσεις Αστυνοµίας και τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της δικαιοδοσίας τους και έκτακτα 

οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά. 

υθύνσεις δικαιοδοσίας τους 

για το α' τετράµηνο του έτους, το µήνα Σεπτέµβριο για το 

β' τετράµηνο και το µήνα Ιανουάριο για το γ' τετράµηνο του προηγουµένου έτους και έκτακτα 

όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά". 

"δ. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, προσωπικά η δια των Υποδιευθυντών της Γενικής 

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, επιθεωρούν τακτικά τις ∆ιευθύνσεις δικαιοδοσίας τους κάθε 4µηνο, όπως 

ροηγούµενο εδάφιο και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της 

"ε. Οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές νοµών, ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας και ∆ιευθυντές 

ικά ή δια των Υποδιευθυντών των ανωτέρω 

Υπηρεσιών, τακτικά τις Αστυνοµικές Υποδιευθύνσεις και Τµήµατα δικαιοδοσίας τους κάθε 3µηνο 

και ειδικότερα το µήνα Απρίλιο για το α' τρίµηνο του έτους, το µήνα Ιούλιο για το β' τρίµηνο, το 

ηνο και το µήνα Ιανουάριο για το δ' τρίµηνο του προηγούµενου έτους 

και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθούν 

σχετικά. Από τις ως άνω τακτικές επιθεωρήσεις η µία (1) τουλάχιστον κατ' έτος και γα κάθε 

στ. Οι διευθυντές των Αστυνοµικών Υποδιευθύνσεων, των Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας και των 

ισοτίµων προς αυτές Υπηρεσιών, των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων επιθεωρούν τακτικά, 

µηνο, τα Τµήµατα και µια φορά το έτος τους Σταθµούς και τα 

Φυλάκια της δικαιοδοσίας τους και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το 

λάχιστον µια φορά το 

τετράµηνο, τους Αστυνοµικού Σταθµούς και Αστυνοµικά Φυλάκια της δικαιοδοσίας τους και 

η. Ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας επιθεωρεί τακτικά τις Σχολές και τα Παραρτήµατα 

τουλάχιστον µια φορά το έτος και έκτακτα, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά. 

θ. Οι διοικητές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας επιθεωρούν τακτικά, τουλάχιστον µια φορά 

το εξάµηνο, τα Παραρτήµατα και Τµήµατα εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης της δικαιοδοσίας τους 

ι. Οι διοικητές της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, προσωπικά ή δια των οικονοµικών 

επιθεωρητών, επιθεωρεί τις διαχειρίσεις υλικού και χρηµατικού και τις λοιπές οικονοµικές υπηρεσίες 

του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

3. Η επιθεώρηση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε θέµατα Πολιτικής Αµυνας, γίνεται 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

4. Οι Επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών γίνονται όταν αυτό είναι δυνατό, µε την ευκαιρία της µετάβασης 

του επιθεωρούτνος στην περιοχή της προς επιθεώρηση Υπηρεσίας για άλλο υπηρεσιακό λόγο. 

ται µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του διοικητή ή διευθυντή 

της Υπηρεσίας που πρόκειται να επιθεωρηθεί για να είναι έτοιµα για Επιθεώρηση τα βιβλία της 

ώρες λειτουργία των γραφείων ή γενικά µέσα 

στο ωράριο εργασίας του προσωπικού των Υπηρεσιών που πρόκειται να επιθεωρηθούν. 

7. Για την επιτυχία των σκοπών των επιθεωρήσεων και τον έλεγχο της κανονικής λειτουργίας των 

τακτες επιθεωρήσεις γίνονται και επισκέψεις 
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 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

αιφνιδιαστικές των αρµόδιων για επιθεώρηση στις Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους, οποιαδήποτε 

ώρα του εικοσιτετραώρου. 

1. Με την επιθεώρηση, ο επιθεωρών

στολής, το κανονικό της εκπαίδευσης και το βαθµό της επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού 

και ενηµερώνεται για την υγιεινή κατάσταση αυτού.

Επίσης βεβαιώνεται για τον κανονικό εφοδιασµό και 

ατοµικών εφοδίων, καθώς και για την κανονική τήρηση των αστυνοµικών σηµειωµατάριων.

2. Επίσης την επιθεώρηση του προσωπικού, ο επιθεωρών κάθε διδασκαλία σε γενικότερα θέµατα, 

όπως είναι η πειθαρχία, οι σχέσεις µεταξύ

εµφάνιση, κ.λπ. και δέχεται τυχόν προτάσεις του προσωπικού µε την Υπηρεσία.

Έλεγχος τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας και υπηρεσιακής απόδοσης

1. Ο επιθεωρών αξιωµατικός ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο ο δ

προσωπικό της Υπηρεσίας που επιθεωρείται αντιµετωπίζουν προληπτικά και κατασταλτικά τα 

διάφορα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και βεβαιώνεται αν διεκπεραιώνονται κανονικά και γρήγορα 

οι διάφορες υποθέσεις καθώς και αν οι σχετικές

κείµενες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες και εκτιµά τα αποτελέσµατά τους.

2. Επίσης, ελέγχει τη νοµιµότητα των διαταγών που εκδίδει ο διευθυντή ή διοικητής της 

επιθεωρούµενης Υπηρεσίας, καθώς

προσωπικού της Υπηρεσίας του και εκτιµά το βαθµό της υπηρεσιακής τους απόδοσης. Ειδικότερα, 

εξετάζεται ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας, η εκπαίδευση, η τάξη, η πειθαρχία, η δράση, η 

διαγωγή και συµπεριφορά, η διάθεση σε υπηρεσίες που δεν προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις 

και οι σχέσεις µε τις τοπικές αρχές.

3. Απαγορεύεται απολύτως στον επιθεωρούντα αλλά και γενικότερα σε κάθε προϊστάµενο 

Υπηρεσίας να ζητά, άµεσα ή έµµεσα, πληροφορίες από κ

διαγωγή ανωτέρου του, εκτός αν πρόκειται για διοικητική εξέταση ή προανάκριση την οποία 

µπορούν να διαφωτίσουν µόνο κατώτεροι αυτού σε βάρος του οποίου διεξάγεται.

 

Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων

1. Το αστυνοµικό προσωπικό δικαιούται να υποβάλει παράπονα στις εξής, ιδίως, περιπτώσεις:

α. Όταν επιβάλλεται κατώτερη πειθαρχική ποινή, την οποία θεωρεί άδικη ή αντικανονική. 

β. Όταν επιβάλλονται υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν 

ανάγονται στην αποστολή της Υπηρεσίας. 

γ. Όταν αφαιρούνται δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές των 

προϊσταµένων Υπηρεσιών.  

δ. Όταν δεν χορηγούνται κανονικά οι νόµιµες αποδοχές και αποζηµιώσεις ή τα προβλεπόµενα εφόδια 

ή η ποιότητά τους είναι κακή.  

ε. Όταν επιδεικνύεται σε βάρος του συµπεριφορά αντικανονική, βάναυση ή ταπεινωτική από 

ανώτερο του.  

2. Απαγορεύεται η υποβολή αιτήσεων 

εντολή ή για το συµφέρον άλλου αστυνοµικού.

Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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αιφνιδιαστικές των αρµόδιων για επιθεώρηση στις Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους, οποιαδήποτε 

 

Άρθρο 39 

Επιθεώρηση προσωπικού 

1. Με την επιθεώρηση, ο επιθεωρών βεβαιώνεται για την εµφάνιση, την παράσταση, το κανονικό της 

στολής, το κανονικό της εκπαίδευσης και το βαθµό της επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού 

και ενηµερώνεται για την υγιεινή κατάσταση αυτού. 

Επίσης βεβαιώνεται για τον κανονικό εφοδιασµό και την καλή συντήρηση του οπλισµού και των 

ατοµικών εφοδίων, καθώς και για την κανονική τήρηση των αστυνοµικών σηµειωµατάριων.

2. Επίσης την επιθεώρηση του προσωπικού, ο επιθεωρών κάθε διδασκαλία σε γενικότερα θέµατα, 

όπως είναι η πειθαρχία, οι σχέσεις µεταξύ του προσωπικού, συµπεριφορά προς τους πολίτες, η 

εµφάνιση, κ.λπ. και δέχεται τυχόν προτάσεις του προσωπικού µε την Υπηρεσία.

Άρθρο 42 

Έλεγχος τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας και υπηρεσιακής απόδοσης

1. Ο επιθεωρών αξιωµατικός ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο ο διευθυντής ή διοικητής και το 

προσωπικό της Υπηρεσίας που επιθεωρείται αντιµετωπίζουν προληπτικά και κατασταλτικά τα 

διάφορα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και βεβαιώνεται αν διεκπεραιώνονται κανονικά και γρήγορα 

οι διάφορες υποθέσεις καθώς και αν οι σχετικές ενέργειες και προσπάθειες είναι σύµφωνες µε τις 

κείµενες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες και εκτιµά τα αποτελέσµατά τους.

2. Επίσης, ελέγχει τη νοµιµότητα των διαταγών που εκδίδει ο διευθυντή ή διοικητής της 

επιθεωρούµενης Υπηρεσίας, καθώς και την επαγγελµατική αγωγή και δραστηριότητα αυτού και του 

προσωπικού της Υπηρεσίας του και εκτιµά το βαθµό της υπηρεσιακής τους απόδοσης. Ειδικότερα, 

εξετάζεται ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας, η εκπαίδευση, η τάξη, η πειθαρχία, η δράση, η 

συµπεριφορά, η διάθεση σε υπηρεσίες που δεν προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις 

και οι σχέσεις µε τις τοπικές αρχές. 

3. Απαγορεύεται απολύτως στον επιθεωρούντα αλλά και γενικότερα σε κάθε προϊστάµενο 

Υπηρεσίας να ζητά, άµεσα ή έµµεσα, πληροφορίες από κατώτερο για τη συµπεριφορά και τη 

διαγωγή ανωτέρου του, εκτός αν πρόκειται για διοικητική εξέταση ή προανάκριση την οποία 

µπορούν να διαφωτίσουν µόνο κατώτεροι αυτού σε βάρος του οποίου διεξάγεται.

 

Άρθρο 45 

Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων 
προσωπικό δικαιούται να υποβάλει παράπονα στις εξής, ιδίως, περιπτώσεις:

α. Όταν επιβάλλεται κατώτερη πειθαρχική ποινή, την οποία θεωρεί άδικη ή αντικανονική. 

β. Όταν επιβάλλονται υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν 

ανάγονται στην αποστολή της Υπηρεσίας.  

γ. Όταν αφαιρούνται δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές των 

ν δεν χορηγούνται κανονικά οι νόµιµες αποδοχές και αποζηµιώσεις ή τα προβλεπόµενα εφόδια 

ε. Όταν επιδεικνύεται σε βάρος του συµπεριφορά αντικανονική, βάναυση ή ταπεινωτική από 

2. Απαγορεύεται η υποβολή αιτήσεων ή αναφορών παραπόνων οµαδικώς ή εξ ονόµατος ή κατ’ 

εντολή ή για το συµφέρον άλλου αστυνοµικού. 

Άρθρο 46 

Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων
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αιφνιδιαστικές των αρµόδιων για επιθεώρηση στις Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους, οποιαδήποτε 

βεβαιώνεται για την εµφάνιση, την παράσταση, το κανονικό της 

στολής, το κανονικό της εκπαίδευσης και το βαθµό της επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού 

την καλή συντήρηση του οπλισµού και των 

ατοµικών εφοδίων, καθώς και για την κανονική τήρηση των αστυνοµικών σηµειωµατάριων. 

2. Επίσης την επιθεώρηση του προσωπικού, ο επιθεωρών κάθε διδασκαλία σε γενικότερα θέµατα, 

του προσωπικού, συµπεριφορά προς τους πολίτες, η 

εµφάνιση, κ.λπ. και δέχεται τυχόν προτάσεις του προσωπικού µε την Υπηρεσία. 

Έλεγχος τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας και υπηρεσιακής απόδοσης 

ιευθυντής ή διοικητής και το 

προσωπικό της Υπηρεσίας που επιθεωρείται αντιµετωπίζουν προληπτικά και κατασταλτικά τα 

διάφορα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και βεβαιώνεται αν διεκπεραιώνονται κανονικά και γρήγορα 

ενέργειες και προσπάθειες είναι σύµφωνες µε τις 

κείµενες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες και εκτιµά τα αποτελέσµατά τους. 

2. Επίσης, ελέγχει τη νοµιµότητα των διαταγών που εκδίδει ο διευθυντή ή διοικητής της 

και την επαγγελµατική αγωγή και δραστηριότητα αυτού και του 

προσωπικού της Υπηρεσίας του και εκτιµά το βαθµό της υπηρεσιακής τους απόδοσης. Ειδικότερα, 

εξετάζεται ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας, η εκπαίδευση, η τάξη, η πειθαρχία, η δράση, η 

συµπεριφορά, η διάθεση σε υπηρεσίες που δεν προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις 

3. Απαγορεύεται απολύτως στον επιθεωρούντα αλλά και γενικότερα σε κάθε προϊστάµενο 

ατώτερο για τη συµπεριφορά και τη 

διαγωγή ανωτέρου του, εκτός αν πρόκειται για διοικητική εξέταση ή προανάκριση την οποία 

µπορούν να διαφωτίσουν µόνο κατώτεροι αυτού σε βάρος του οποίου διεξάγεται. 

προσωπικό δικαιούται να υποβάλει παράπονα στις εξής, ιδίως, περιπτώσεις: 

α. Όταν επιβάλλεται κατώτερη πειθαρχική ποινή, την οποία θεωρεί άδικη ή αντικανονική.  

β. Όταν επιβάλλονται υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν 

γ. Όταν αφαιρούνται δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές των 

ν δεν χορηγούνται κανονικά οι νόµιµες αποδοχές και αποζηµιώσεις ή τα προβλεπόµενα εφόδια 

ε. Όταν επιδεικνύεται σε βάρος του συµπεριφορά αντικανονική, βάναυση ή ταπεινωτική από 

ή αναφορών παραπόνων οµαδικώς ή εξ ονόµατος ή κατ’ 

Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Τα παράπονα υποβάλλονται προφορικώς ή γραπτώς. Σε περίπτωση προφορικών παραπόνων, 

αυτός που τα δέχεται έχει το δικαίωµα να ζητήσει να υποβληθούν γραπτώς. 

2. Τα παράπονα, προφορικά ή γραπτά, πρέπει να υποβάλλονται µε τον απαιτούµενο σεβασµό προς 

ανωτέρους και να περιγράφουν τα γεγονότα χωρίς κρίσεις και σχόλια σε βάρος άλλων. 

3. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος των παραπόνων, δεν επιτρέπεται να υποβληθούν παρά µόνο 

ιεραρχικώς προς τον αρµόδιο για τη θεραπεία τους, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

4. Αν τα παράπονα αφορούν επιβληθείσα κατώτερη πειθαρχική ποινή,

διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του αστυνοµικού προσωπικού.

5. Αν τα παράπονα προκλήθηκαν από διαταγή µε την οποία επιβάλλονται στον παραπονούµενο 

υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν ανάγονται

Ή κατέβασε στο κινητό σου την εφαρµογή

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι»

 

 

 

 

της Υπηρεσίας ή του αφαιρούνται αναγνωρισµένα δικαιώµατα, ο παραπονούµενος οφείλει να 

υπακούσει στη διαταγή, διαφορετικά τα παράπονά του είναι απαράδεκτα. 
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Τα παράπονα υποβάλλονται προφορικώς ή γραπτώς. Σε περίπτωση προφορικών παραπόνων, 

έχει το δικαίωµα να ζητήσει να υποβληθούν γραπτώς.  

Τα παράπονα, προφορικά ή γραπτά, πρέπει να υποβάλλονται µε τον απαιτούµενο σεβασµό προς 

ανωτέρους και να περιγράφουν τα γεγονότα χωρίς κρίσεις και σχόλια σε βάρος άλλων. 

ο λόγος των παραπόνων, δεν επιτρέπεται να υποβληθούν παρά µόνο 

ιεραρχικώς προς τον αρµόδιο για τη θεραπεία τους, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

Αν τα παράπονα αφορούν επιβληθείσα κατώτερη πειθαρχική ποινή, υποβάλλονται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του αστυνοµικού προσωπικού. 

Αν τα παράπονα προκλήθηκαν από διαταγή µε την οποία επιβάλλονται στον παραπονούµενο 

υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν ανάγονται

 

 

 

Για να παραγγείλεις το βιβλίο 
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της Υπηρεσίας ή του αφαιρούνται αναγνωρισµένα δικαιώµατα, ο παραπονούµενος οφείλει να 

υπακούσει στη διαταγή, διαφορετικά τα παράπονά του είναι απαράδεκτα.  
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Τα παράπονα υποβάλλονται προφορικώς ή γραπτώς. Σε περίπτωση προφορικών παραπόνων, 

Τα παράπονα, προφορικά ή γραπτά, πρέπει να υποβάλλονται µε τον απαιτούµενο σεβασµό προς 

ανωτέρους και να περιγράφουν τα γεγονότα χωρίς κρίσεις και σχόλια σε βάρος άλλων.  

ο λόγος των παραπόνων, δεν επιτρέπεται να υποβληθούν παρά µόνο 

ιεραρχικώς προς τον αρµόδιο για τη θεραπεία τους, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από 

υποβάλλονται σύµφωνα µε τις 

Αν τα παράπονα προκλήθηκαν από διαταγή µε την οποία επιβάλλονται στον παραπονούµενο 

υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν ανάγονται στην αποστολή 

Για να παραγγείλεις το βιβλίο «Αστυνοµική 

επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και 

kon.triantafillou.kar@gmail.com 

 

της Υπηρεσίας ή του αφαιρούνται αναγνωρισµένα δικαιώµατα, ο παραπονούµενος οφείλει να 
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6. Αν τα παράπονα οφείλονται σε χορήγηση µειωµένων αποδοχών ή εφοδίων ή σε κακή ποιότητά 

τους, ο παραπονούµενος οφείλει να τα παραλάβει και να αναφέρει αµέσως, παρουσιάζοντας αυτά 

που παρέλαβε.  

7. Αυτός που δέχεται τα παράπονα οφείλει να τα εξετάσει µε την α

αντικειµενικότητα και µέσα σε εύλογο χρόνο ενεργεί τα εξής: 

α. Αν είναι αρµόδιος για τη θεραπεία τους και τα κρίνει βάσιµα φροντίζει για την ικανοποίησή τους, 

εφ’ όσον υπάρχει υπηρεσιακή δυνατότητα. Αν τα κρίνει αβάσιµα ή δεν υπάρχε

δυνατότητα θεραπείας τους, οφείλει να απαντήσει αιτιολογηµένα στον παραπονούµενο, προφορικώς 

ή γραπτώς ανάλογα µε τον τρόπο που υποβλήθηκαν. 

β. Αν δεν είναι αρµόδιος για τη θεραπεία τους, τα υποβάλλει ιεραρχικώς στον αρµόδιο προϊστάµενο 

µε τις προτάσεις του και ενηµερώνει σχετικώς τον παραπονούµενο. 

γ. Αν στρέφονται εναντίον του, τα υποβάλλει στον άµεσο προϊστάµενό του, αναφέροντας τα 

γεγονότα που προκάλεσαν τα παράπονα, χωρίς τη δική του γνώµη και ενηµερώνει σχετικώς τον 

παραπονούµενο. Κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν να ενεργήσουν και οι ιεραρχικά προϊστάµενοι αυτού 

που δέχεται τα παράπονα.  

8. Αν η λύση που δόθηκε στα παράπονα δεν ικανοποιεί τον παραπονούµενο, µπορεί να υποβάλλει 

ιεραρχικώς νέα παράπονα στον προϊστάµενο εκείνου που έκρινε 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

9. Η υποβολή παραπόνων χωρίς την τήρηση της ιεραρχικής οδού επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις: 

α. Όταν υποβάλλονται στον επιθεωρούντα κατά την επιθεώρηση της Υπηρεσίας.

β. Όταν αφορούν τον άµεσο προϊστάµενο του παραπονούµενου. 

γ. Όταν δεν γίνεται δεκτή η αναφορά παραπόνων από τον άµεσο προϊστάµενο του παραπονούµενου. 

δ. Όταν δεν δίδεται απάντηση στον παραπονούµενο µέσα σε εύλογο χρόνο. 

ε. Όταν τα παράπονα κρίνονται αβάσιµα και απορρίπτονται από αναρµόδιο ιεραρχικά ανώτερο του 

παραπονούµενου.  

Στις περιπτώσεις β και γ παράπονα υποβάλλονται απ’ ευθείας στον αµέσως επόµενο ιεραρχικά 

ανώτερο του παραπονούµενου, ενώ στις περιπτώσεις δ και ε σ

αµελεί να απαντήσει στον παραπονούµενο ή κρίνει αβάσιµα και απορρίπτει τα παράπονα χωρίς να 

είναι αρµόδιος.  

10. Παράπονα κατά της απόφασης µε την οποία κρίθηκαν αβάσιµα και απορρίφθηκαν προηγούµενα 

παράπονα δεν επιτρέπονται, εκτός αν προσκοµίζονται νέα ουσιώδη στοιχεία. 

11. Απαγορεύεται σε κάθε ανώτερο να µη δέχεται ή να απορρίπτει παράπονα υφισταµένου του, που 

στρέφονται αµέσως ή εµµέσως εναντίον του. 

12. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα του παραπονούµενου, που διαπιστώνον

παραπόνων, δεν επιτρέπεται να επιβληθούν κυρώσεις πριν ο αρµόδιος αποφανθεί για τη βασιµότητα 

των παραπόνων.  

13. Παράπονα αστυνοµικού προσωπικού κατά δηµοσίων υπαλλήλων ή Υπηρεσιών, υποβάλλονται 

στις αρµόδιες Υπηρεσίες µέσω των αρµοδίων κ

Ελληνικής Αστυνοµίας.  

Συγκεντρώσεις αστυνοµικού προσωπικού

1. Οι συγκεντρώσεις του αστυνοµικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του διακρίνονται σε τακτικές και 

έκτακτες.  

2. Τακτικές συγκεντρώσεις:  

α. Οι τακτικές συγκεντρώσεις γίνονται ανά 15νθήµερο σύµφωνα µε πρόγραµµα που εκδίδεται από 

τους αστυνοµικούς διευθυντές των νοµών ή τους εξοµοιούµενους προς αυτούς διευθυντές ή 

διοικητές Υπηρεσιών.  
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Αν τα παράπονα οφείλονται σε χορήγηση µειωµένων αποδοχών ή εφοδίων ή σε κακή ποιότητά 

τους, ο παραπονούµενος οφείλει να τα παραλάβει και να αναφέρει αµέσως, παρουσιάζοντας αυτά 

Αυτός που δέχεται τα παράπονα οφείλει να τα εξετάσει µε την απαιτούµενη προσοχή και 

αντικειµενικότητα και µέσα σε εύλογο χρόνο ενεργεί τα εξής:  

α. Αν είναι αρµόδιος για τη θεραπεία τους και τα κρίνει βάσιµα φροντίζει για την ικανοποίησή τους, 

εφ’ όσον υπάρχει υπηρεσιακή δυνατότητα. Αν τα κρίνει αβάσιµα ή δεν υπάρχε

δυνατότητα θεραπείας τους, οφείλει να απαντήσει αιτιολογηµένα στον παραπονούµενο, προφορικώς 

ή γραπτώς ανάλογα µε τον τρόπο που υποβλήθηκαν.  

β. Αν δεν είναι αρµόδιος για τη θεραπεία τους, τα υποβάλλει ιεραρχικώς στον αρµόδιο προϊστάµενο 

µε τις προτάσεις του και ενηµερώνει σχετικώς τον παραπονούµενο.  

γ. Αν στρέφονται εναντίον του, τα υποβάλλει στον άµεσο προϊστάµενό του, αναφέροντας τα 

γεγονότα που προκάλεσαν τα παράπονα, χωρίς τη δική του γνώµη και ενηµερώνει σχετικώς τον 

Κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν να ενεργήσουν και οι ιεραρχικά προϊστάµενοι αυτού 

Αν η λύση που δόθηκε στα παράπονα δεν ικανοποιεί τον παραπονούµενο, µπορεί να υποβάλλει 

ιεραρχικώς νέα παράπονα στον προϊστάµενο εκείνου που έκρινε τα προηγούµενα, ο οποίος ενεργεί 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο.  

Η υποβολή παραπόνων χωρίς την τήρηση της ιεραρχικής οδού επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις: 

α. Όταν υποβάλλονται στον επιθεωρούντα κατά την επιθεώρηση της Υπηρεσίας.

β. Όταν αφορούν τον άµεσο προϊστάµενο του παραπονούµενου.  

γ. Όταν δεν γίνεται δεκτή η αναφορά παραπόνων από τον άµεσο προϊστάµενο του παραπονούµενου. 

δ. Όταν δεν δίδεται απάντηση στον παραπονούµενο µέσα σε εύλογο χρόνο.  

ε. Όταν τα παράπονα κρίνονται αβάσιµα και απορρίπτονται από αναρµόδιο ιεραρχικά ανώτερο του 

Στις περιπτώσεις β και γ παράπονα υποβάλλονται απ’ ευθείας στον αµέσως επόµενο ιεραρχικά 

ανώτερο του παραπονούµενου, ενώ στις περιπτώσεις δ και ε στον ανώτερο ιεραρχικά εκείνου που 

αµελεί να απαντήσει στον παραπονούµενο ή κρίνει αβάσιµα και απορρίπτει τα παράπονα χωρίς να 

Παράπονα κατά της απόφασης µε την οποία κρίθηκαν αβάσιµα και απορρίφθηκαν προηγούµενα 

αι, εκτός αν προσκοµίζονται νέα ουσιώδη στοιχεία.  

Απαγορεύεται σε κάθε ανώτερο να µη δέχεται ή να απορρίπτει παράπονα υφισταµένου του, που 

στρέφονται αµέσως ή εµµέσως εναντίον του.  

Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα του παραπονούµενου, που διαπιστώνον

παραπόνων, δεν επιτρέπεται να επιβληθούν κυρώσεις πριν ο αρµόδιος αποφανθεί για τη βασιµότητα 

Παράπονα αστυνοµικού προσωπικού κατά δηµοσίων υπαλλήλων ή Υπηρεσιών, υποβάλλονται 

στις αρµόδιες Υπηρεσίες µέσω των αρµοδίων κατά τις ισχύουσες διατάξεις, Υπηρεσιών της 

Άρθρο 56 

Συγκεντρώσεις αστυνοµικού προσωπικού 
Οι συγκεντρώσεις του αστυνοµικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του διακρίνονται σε τακτικές και 

ικές συγκεντρώσεις γίνονται ανά 15νθήµερο σύµφωνα µε πρόγραµµα που εκδίδεται από 

τους αστυνοµικούς διευθυντές των νοµών ή τους εξοµοιούµενους προς αυτούς διευθυντές ή 
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Αν τα παράπονα οφείλονται σε χορήγηση µειωµένων αποδοχών ή εφοδίων ή σε κακή ποιότητά 

τους, ο παραπονούµενος οφείλει να τα παραλάβει και να αναφέρει αµέσως, παρουσιάζοντας αυτά 

παιτούµενη προσοχή και 

α. Αν είναι αρµόδιος για τη θεραπεία τους και τα κρίνει βάσιµα φροντίζει για την ικανοποίησή τους, 

εφ’ όσον υπάρχει υπηρεσιακή δυνατότητα. Αν τα κρίνει αβάσιµα ή δεν υπάρχει αντικειµενικά η 

δυνατότητα θεραπείας τους, οφείλει να απαντήσει αιτιολογηµένα στον παραπονούµενο, προφορικώς 

β. Αν δεν είναι αρµόδιος για τη θεραπεία τους, τα υποβάλλει ιεραρχικώς στον αρµόδιο προϊστάµενο 

γ. Αν στρέφονται εναντίον του, τα υποβάλλει στον άµεσο προϊστάµενό του, αναφέροντας τα 

γεγονότα που προκάλεσαν τα παράπονα, χωρίς τη δική του γνώµη και ενηµερώνει σχετικώς τον 

Κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν να ενεργήσουν και οι ιεραρχικά προϊστάµενοι αυτού 

Αν η λύση που δόθηκε στα παράπονα δεν ικανοποιεί τον παραπονούµενο, µπορεί να υποβάλλει 

τα προηγούµενα, ο οποίος ενεργεί 

Η υποβολή παραπόνων χωρίς την τήρηση της ιεραρχικής οδού επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:  

α. Όταν υποβάλλονται στον επιθεωρούντα κατά την επιθεώρηση της Υπηρεσίας.  

γ. Όταν δεν γίνεται δεκτή η αναφορά παραπόνων από τον άµεσο προϊστάµενο του παραπονούµενου.  

ε. Όταν τα παράπονα κρίνονται αβάσιµα και απορρίπτονται από αναρµόδιο ιεραρχικά ανώτερο του 

Στις περιπτώσεις β και γ παράπονα υποβάλλονται απ’ ευθείας στον αµέσως επόµενο ιεραρχικά 

τον ανώτερο ιεραρχικά εκείνου που 

αµελεί να απαντήσει στον παραπονούµενο ή κρίνει αβάσιµα και απορρίπτει τα παράπονα χωρίς να 

Παράπονα κατά της απόφασης µε την οποία κρίθηκαν αβάσιµα και απορρίφθηκαν προηγούµενα 

 

Απαγορεύεται σε κάθε ανώτερο να µη δέχεται ή να απορρίπτει παράπονα υφισταµένου του, που 

Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα του παραπονούµενου, που διαπιστώνονται στην αναφορά 

παραπόνων, δεν επιτρέπεται να επιβληθούν κυρώσεις πριν ο αρµόδιος αποφανθεί για τη βασιµότητα 

Παράπονα αστυνοµικού προσωπικού κατά δηµοσίων υπαλλήλων ή Υπηρεσιών, υποβάλλονται 

ατά τις ισχύουσες διατάξεις, Υπηρεσιών της 

Οι συγκεντρώσεις του αστυνοµικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του διακρίνονται σε τακτικές και 

ικές συγκεντρώσεις γίνονται ανά 15νθήµερο σύµφωνα µε πρόγραµµα που εκδίδεται από 

τους αστυνοµικούς διευθυντές των νοµών ή τους εξοµοιούµενους προς αυτούς διευθυντές ή 
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β. Σκοπός των τακτικών συγκεντρώσεων είναι η επιθεώρηση του προσωπι

ανακοίνωση διαταγών, η παροχή οδηγιών κ.λ.π. 

γ. Στις τακτικές συγκεντρώσεις συµµετέχει όλο το προσωπικό που δεν είναι διατεταγµένο σε 

υπηρεσία.  

3. Έκτακτες συγκεντρώσεις:  

α. Έκτακτες συγκεντρώσεις όλου ή µέρους του αστυνοµικού προσω

την εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας και τη λήψη µέτρων προς αντιµετώπιση έκτακτων σοβαρών 

γεγονότων ή συµβάντων, όπως είναι σοβαρά δυστυχήµατα, θεοµηνίες, πυρκαϊές, διαδηλώσεις, 

ταραχές κ.λ.π.  

β. Έκτακτες συγκεντρώσεις έχου

Υπηρεσιών για το προσωπικό των Υπηρεσιών τις οποίες διοικούν ή είναι υφιστάµενες αυτών. Σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις µπορούν να διατάσσουν συγκέντρωση του προσωπικού και οι 

αξιωµατικοί υπηρεσίας, οι οποίοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ταχύτερο τον προϊστάµενό τους. 

4. Όταν διατάσσεται εκτάκτως συγκέντρωση του προσωπικού, τα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας που 

ειδοποιούν το προσωπικό συντάσσουν κατάσταση η οποία περιέχει: Τα ονοµατεπώνυµα του 

προσωπικού, την ώρα ειδοποίησης, ένδειξη αν ειδοποιήθηκε ο ίδιος ή οικείος του και 

και η ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία. Η κατάσταση αυτή παραδίδεται στον προϊστάµενο της 

Υπηρεσίας για να ελεγχθεί αν παρουσιάσθηκε βραδύτητα προσέλευσης. 

5. Για να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο, οι αστυνοµι

υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους οικείους τους, για τον τόπο µετάβασής τους, όταν αναχωρούν 

από την κατοικία τους. 

6. Σε περίπτωση εκτεταµένων ταραχών ή άλλων ιδιαίτερα σοβαρών γεγονότων, τα οποία επιβάλλουν 

γενική κινητοποίηση της Αστυνοµίας, κάθε αστ

υποχρεούται, µόλις το πληροφορηθεί, να επικοινωνήσει µε την Υπηρεσία του. 

7. Για την πραγµατοποίηση των συγκεντρώσεων του αστυνοµικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του, 

ενεργείται από τους διοικητές τους σχετική 

περιληπτικά τα σχετικά αντικείµενα που αναπτύχθηκαν είτε υπό µορφή ενηµέρωσης είτε υπό µορφή 

διδασκαλίας.  

Επιφυλακή αστυνοµικού προσωπικού

1. Επιφυλακή είναι η κατάσταση του αστυνοµικού προσωπικού που

Υπηρεσία του για την άµεση ανάληψη εκτέλεσης υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη. 

2. Ο χρόνος της επιφυλακής θεωρείται χρόνος εργασίας. 

3. Επιφυλακή διατάσσεται όταν γίνονται ή ενδέχεται να γίνουν δηµόσιες συγκεντρώσεις ή άλλες 

παρόµοιες εκδηλώσεις και, κατά την κρίση αυτού που τη διατάσσει, είναι ενδεχόµενο να 

δηµιουργηθούν µεγάλης έκτασης επεισόδια ή διατάραξη της κοινής ειρήνης και σε κάθε

περίπτωση που είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί η άµεση επέµβαση αυξηµένης αστυνοµικής δύναµης. 

4. Η επιφυλακή διακρίνεται σε γενική και µερική. 

α. Γενική είναι η επιφυλακή όταν αφορά το σύνολο του αστυνοµικού προσωπικού όλων των 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, το οποίο δεν είναι διατεταγµένο σε υπηρεσία και δεν 

κωλύεται νόµιµα από την άσκηση των καθηκόντων του. 

β. Μερική είναι όταν αφορά είτε µέρος του αστυνοµικού προσωπικού, είτε µέρος των Υπηρεσιών 

της Ελληνικής Αστυνοµίας.  

5. Η επιφυλακή διατάσσεται:  

α. Από τον Αρχηγό όταν πρόκειται για γενική ή για µερική που αφορά µέρος του προσωπικού όλων 

των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
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β. Σκοπός των τακτικών συγκεντρώσεων είναι η επιθεώρηση του προσωπι

ανακοίνωση διαταγών, η παροχή οδηγιών κ.λ.π.  

γ. Στις τακτικές συγκεντρώσεις συµµετέχει όλο το προσωπικό που δεν είναι διατεταγµένο σε 

α. Έκτακτες συγκεντρώσεις όλου ή µέρους του αστυνοµικού προσωπικού επιτρέπεται να γίνονται για 

την εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας και τη λήψη µέτρων προς αντιµετώπιση έκτακτων σοβαρών 

γεγονότων ή συµβάντων, όπως είναι σοβαρά δυστυχήµατα, θεοµηνίες, πυρκαϊές, διαδηλώσεις, 

β. Έκτακτες συγκεντρώσεις έχουν δικαίωµα να διατάσσουν οι αξιωµατικοί διοικητές ή διευθυντές 

Υπηρεσιών για το προσωπικό των Υπηρεσιών τις οποίες διοικούν ή είναι υφιστάµενες αυτών. Σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις µπορούν να διατάσσουν συγκέντρωση του προσωπικού και οι 

ς, οι οποίοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ταχύτερο τον προϊστάµενό τους. 

Όταν διατάσσεται εκτάκτως συγκέντρωση του προσωπικού, τα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας που 

ειδοποιούν το προσωπικό συντάσσουν κατάσταση η οποία περιέχει: Τα ονοµατεπώνυµα του 

προσωπικού, την ώρα ειδοποίησης, ένδειξη αν ειδοποιήθηκε ο ίδιος ή οικείος του και 

και η ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία. Η κατάσταση αυτή παραδίδεται στον προϊστάµενο της 

Υπηρεσίας για να ελεγχθεί αν παρουσιάσθηκε βραδύτητα προσέλευσης.  

Για να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο, οι αστυνοµι

υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους οικείους τους, για τον τόπο µετάβασής τους, όταν αναχωρούν 

Σε περίπτωση εκτεταµένων ταραχών ή άλλων ιδιαίτερα σοβαρών γεγονότων, τα οποία επιβάλλουν 

γενική κινητοποίηση της Αστυνοµίας, κάθε αστυνοµικός που βρίσκεται εκτός της κατοικίας του 

υποχρεούται, µόλις το πληροφορηθεί, να επικοινωνήσει µε την Υπηρεσία του. 

Για την πραγµατοποίηση των συγκεντρώσεων του αστυνοµικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του, 

ενεργείται από τους διοικητές τους σχετική εγγραφή στο βιβλίο υπηρεσίας όπου αναφέρονται 

περιληπτικά τα σχετικά αντικείµενα που αναπτύχθηκαν είτε υπό µορφή ενηµέρωσης είτε υπό µορφή 

Άρθρο 57 

Επιφυλακή αστυνοµικού προσωπικού 
Επιφυλακή είναι η κατάσταση του αστυνοµικού προσωπικού που βρίσκεται σε ετοιµότητα στην 

Υπηρεσία του για την άµεση ανάληψη εκτέλεσης υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη. 

Ο χρόνος της επιφυλακής θεωρείται χρόνος εργασίας.  

Επιφυλακή διατάσσεται όταν γίνονται ή ενδέχεται να γίνουν δηµόσιες συγκεντρώσεις ή άλλες 

παρόµοιες εκδηλώσεις και, κατά την κρίση αυτού που τη διατάσσει, είναι ενδεχόµενο να 

δηµιουργηθούν µεγάλης έκτασης επεισόδια ή διατάραξη της κοινής ειρήνης και σε κάθε

περίπτωση που είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί η άµεση επέµβαση αυξηµένης αστυνοµικής δύναµης. 

Η επιφυλακή διακρίνεται σε γενική και µερική.  

α. Γενική είναι η επιφυλακή όταν αφορά το σύνολο του αστυνοµικού προσωπικού όλων των 

ής Αστυνοµίας, το οποίο δεν είναι διατεταγµένο σε υπηρεσία και δεν 

κωλύεται νόµιµα από την άσκηση των καθηκόντων του.  

β. Μερική είναι όταν αφορά είτε µέρος του αστυνοµικού προσωπικού, είτε µέρος των Υπηρεσιών 

α. Από τον Αρχηγό όταν πρόκειται για γενική ή για µερική που αφορά µέρος του προσωπικού όλων 

των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας.  
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β. Σκοπός των τακτικών συγκεντρώσεων είναι η επιθεώρηση του προσωπικού, η διδασκαλία, η 

γ. Στις τακτικές συγκεντρώσεις συµµετέχει όλο το προσωπικό που δεν είναι διατεταγµένο σε 

πικού επιτρέπεται να γίνονται για 

την εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας και τη λήψη µέτρων προς αντιµετώπιση έκτακτων σοβαρών 

γεγονότων ή συµβάντων, όπως είναι σοβαρά δυστυχήµατα, θεοµηνίες, πυρκαϊές, διαδηλώσεις, 

ν δικαίωµα να διατάσσουν οι αξιωµατικοί διοικητές ή διευθυντές 

Υπηρεσιών για το προσωπικό των Υπηρεσιών τις οποίες διοικούν ή είναι υφιστάµενες αυτών. Σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις µπορούν να διατάσσουν συγκέντρωση του προσωπικού και οι 

ς, οι οποίοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ταχύτερο τον προϊστάµενό τους.  

Όταν διατάσσεται εκτάκτως συγκέντρωση του προσωπικού, τα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας που 

ειδοποιούν το προσωπικό συντάσσουν κατάσταση η οποία περιέχει: Τα ονοµατεπώνυµα του 

προσωπικού, την ώρα ειδοποίησης, ένδειξη αν ειδοποιήθηκε ο ίδιος ή οικείος του και ποιος, καθώς 

και η ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία. Η κατάσταση αυτή παραδίδεται στον προϊστάµενο της 

Για να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο, οι αστυνοµικοί 

υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους οικείους τους, για τον τόπο µετάβασής τους, όταν αναχωρούν 

Σε περίπτωση εκτεταµένων ταραχών ή άλλων ιδιαίτερα σοβαρών γεγονότων, τα οποία επιβάλλουν 

υνοµικός που βρίσκεται εκτός της κατοικίας του 

υποχρεούται, µόλις το πληροφορηθεί, να επικοινωνήσει µε την Υπηρεσία του.  

Για την πραγµατοποίηση των συγκεντρώσεων του αστυνοµικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του, 

εγγραφή στο βιβλίο υπηρεσίας όπου αναφέρονται 

περιληπτικά τα σχετικά αντικείµενα που αναπτύχθηκαν είτε υπό µορφή ενηµέρωσης είτε υπό µορφή 

βρίσκεται σε ετοιµότητα στην 

Υπηρεσία του για την άµεση ανάληψη εκτέλεσης υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη.  

Επιφυλακή διατάσσεται όταν γίνονται ή ενδέχεται να γίνουν δηµόσιες συγκεντρώσεις ή άλλες 

παρόµοιες εκδηλώσεις και, κατά την κρίση αυτού που τη διατάσσει, είναι ενδεχόµενο να 

δηµιουργηθούν µεγάλης έκτασης επεισόδια ή διατάραξη της κοινής ειρήνης και σε κάθε άλλη 

περίπτωση που είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί η άµεση επέµβαση αυξηµένης αστυνοµικής δύναµης.  

α. Γενική είναι η επιφυλακή όταν αφορά το σύνολο του αστυνοµικού προσωπικού όλων των 

ής Αστυνοµίας, το οποίο δεν είναι διατεταγµένο σε υπηρεσία και δεν 

β. Μερική είναι όταν αφορά είτε µέρος του αστυνοµικού προσωπικού, είτε µέρος των Υπηρεσιών 

α. Από τον Αρχηγό όταν πρόκειται για γενική ή για µερική που αφορά µέρος του προσωπικού όλων 
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β. Από τον οικείο διοικητή ή διευθυντή ή τους ιεραρχικά προϊσταµένους του, όταν αφορά µέρος των 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στην περίπτωση αυτή η διαταχθείσα επιφυλακή και ο λόγος 

για τον οποίο διατάχθηκε αναφέρεται αµέσως, ιεραρχικά στον Αρχηγό. 

6. Η επιφυλακή λήγει µε διαταγή αυτού που τη διέταξε ή των ιεραρχικά προϊσταµένων του. 

7. Όταν η επιφυλακή διατάσσεται εκτάκτως, εφαρµόζεται ανάλογα η παράγραφος 4 του άρθρου 56 

του παρόντος.  

8. Οι αστυνοµικοί που πληροφορούνται, µε οποιοδήποτε τρόπο, ότι διατάχθηκε επιφυλακή της 

δύναµης της Υπηρεσίας τους, υποχρεούνται να επικοινωνήσουν αµέσως ή να παρουσιασθούν 

αυτήν µε στολή και πλήρη εξάρτηση.

9. Όταν διατάσσεται επιφυλακή, µε το προσωπικό που διατίθεται σ’ αυτήν συγκροτούνται οµάδες 

και διµοιρίες, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα σχέδια και ανάλογα µε τον αριθµό του προσωπικού. 

10. Αν κατά το χρονικό διάστηµα που 

του αστυνοµικού προσωπικού µε πολιτικό προσωπικό, καλείται στην Υπηρεσία και το απαραίτητο, 

κατά την κρίση του διατάσσοντος την επιφυλακή πολιτικό προσωπικό. 

1. Αξιωµατικός Υπηρεσίας ορίζεται: 

α. Στις διευθύνσεις Αστυνοµίας και τα Αστυνοµικά Τµήµατα. 

β. Στις περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι ισότιµες µε τις Υπηρεσίες του προηγούµενου εδαφίου. 

γ. Στις Υποδιευθύνσεις και τα Τµήµατα Μεταγωγών 

δ. Στις Σχολές Αξιωµατικών, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων και τα Παραρτήµατα αυτών. 

2. Καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας εκτελούν οι Υπαστυνόµοι Α', Υπαστυνόµοι Β', καθώς και οι 

Ανθυπαστυνόµοι και οι Αρχιφύλακες που έχουν δικαίωµα διενέργειας προανάκρισης. Από τους 

ανωτέρω δεν διατίθενται ως αξιωµατικοί υπηρεσίας οι υποδιοικητές και οι προϊστάµενοι των 

Γραφείων Γραµµατείας των Υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες µε ολιγάριθµη δύναµη καθήκοντα 

αξιωµατικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικα

προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθµοφόροι µέχρι και το βαθµό του Υπαστυνόµου Α'. 

3. Σε όσες Υπηρεσίες ο αριθµός των βαθµοφόρων που ορίζονται ως αξιωµατικοί υπηρεσίας είναι 

µικρότερος των οκτώ, τα καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας εκτελούνται από τ

υπηρεσίας τις ώρες που δεν ορίζεται αξιωµατικός υπηρεσίας. 

4. Η Υπηρεσία του αξιωµατικού υπηρεσίας καλύπτει ολόκληρο το 24ωρο εκτός αν δεν υπάρχει ο 

αναγκαίος αριθµός προσωπικού ή ο διευθυντής ή διοικητής της Υπηρεσίας κρίνει ότι δεν είναι

απαραίτητος κατά τις ώρες λειτουργίας των Γραφείων, οπότε η υπηρεσία του αξιωµατικού 

υπηρεσίας αρχίζει µετά τη λήξη εργασίας των γραφείων και τελειώνει µε την έναρξη λειτουργίας 

τους.  

5. Η διάρκεια της υπηρεσίας του αξιωµατικού υπηρεσίας, καθώς και η ώρα

καθορίζεται µε διαταγή του διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας και του προσωπικού και µε τον όρο ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του Π.∆. 28/1986, 

για το χρόνο εργασίας του αστυνοµικού προσωπικού. 

6. Αν η υπηρεσία του διαρκεί δώδεκα ή περισσότερες ώρες, ο αξιωµατικός υπηρεσίας µπορεί να 

κατακλίνεται µετά την 24η και µέχρι την 7η πρωινή ώρα, εκτός αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας δεν το 

επιτρέπουν.  

7. Ο αξιωµατικός υπηρεσίας επιτρέπεται να αποµακρύνεται από το αστυνοµικό κατάστηµα και για 

τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, στις εξής µόνο περιπτώσεις: 

α. Για τη λήψη φαγητού, αν η υπηρεσία του διαρκεί δώδεκα ή περισσότερες ώρες.

β. Προκειµένου για αξιωµατικό υ

Τροχαίας, Τουριστικής Αστυνοµίας και Αγορανοµίας, για να επιληφθεί αυτοφώρου αδικήµατος της 
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β. Από τον οικείο διοικητή ή διευθυντή ή τους ιεραρχικά προϊσταµένους του, όταν αφορά µέρος των 

ληνικής Αστυνοµίας. Στην περίπτωση αυτή η διαταχθείσα επιφυλακή και ο λόγος 

για τον οποίο διατάχθηκε αναφέρεται αµέσως, ιεραρχικά στον Αρχηγό.  

Η επιφυλακή λήγει µε διαταγή αυτού που τη διέταξε ή των ιεραρχικά προϊσταµένων του. 

άσσεται εκτάκτως, εφαρµόζεται ανάλογα η παράγραφος 4 του άρθρου 56 

Οι αστυνοµικοί που πληροφορούνται, µε οποιοδήποτε τρόπο, ότι διατάχθηκε επιφυλακή της 

δύναµης της Υπηρεσίας τους, υποχρεούνται να επικοινωνήσουν αµέσως ή να παρουσιασθούν 

αυτήν µε στολή και πλήρη εξάρτηση. 

Όταν διατάσσεται επιφυλακή, µε το προσωπικό που διατίθεται σ’ αυτήν συγκροτούνται οµάδες 

και διµοιρίες, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα σχέδια και ανάλογα µε τον αριθµό του προσωπικού. 

Αν κατά το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η επιφυλακή υπάρχει ανάγκη διοικητικής υποστήριξης 

του αστυνοµικού προσωπικού µε πολιτικό προσωπικό, καλείται στην Υπηρεσία και το απαραίτητο, 

κατά την κρίση του διατάσσοντος την επιφυλακή πολιτικό προσωπικό.  

Άρθρο 59 

Αξιωµατικός Υπηρεσίας 
µατικός Υπηρεσίας ορίζεται:  

α. Στις διευθύνσεις Αστυνοµίας και τα Αστυνοµικά Τµήµατα.  

β. Στις περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι ισότιµες µε τις Υπηρεσίες του προηγούµενου εδαφίου. 

γ. Στις Υποδιευθύνσεις και τα Τµήµατα Μεταγωγών – ∆ικαστηρίων.  

χολές Αξιωµατικών, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων και τα Παραρτήµατα αυτών. 

Καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας εκτελούν οι Υπαστυνόµοι Α', Υπαστυνόµοι Β', καθώς και οι 

Ανθυπαστυνόµοι και οι Αρχιφύλακες που έχουν δικαίωµα διενέργειας προανάκρισης. Από τους 

ωτέρω δεν διατίθενται ως αξιωµατικοί υπηρεσίας οι υποδιοικητές και οι προϊστάµενοι των 

Γραφείων Γραµµατείας των Υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες µε ολιγάριθµη δύναµη καθήκοντα 

αξιωµατικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικα

προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθµοφόροι µέχρι και το βαθµό του Υπαστυνόµου Α'. 

Σε όσες Υπηρεσίες ο αριθµός των βαθµοφόρων που ορίζονται ως αξιωµατικοί υπηρεσίας είναι 

µικρότερος των οκτώ, τα καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας εκτελούνται από τ

υπηρεσίας τις ώρες που δεν ορίζεται αξιωµατικός υπηρεσίας.  

Η Υπηρεσία του αξιωµατικού υπηρεσίας καλύπτει ολόκληρο το 24ωρο εκτός αν δεν υπάρχει ο 

αναγκαίος αριθµός προσωπικού ή ο διευθυντής ή διοικητής της Υπηρεσίας κρίνει ότι δεν είναι

απαραίτητος κατά τις ώρες λειτουργίας των Γραφείων, οπότε η υπηρεσία του αξιωµατικού 

υπηρεσίας αρχίζει µετά τη λήξη εργασίας των γραφείων και τελειώνει µε την έναρξη λειτουργίας 

Η διάρκεια της υπηρεσίας του αξιωµατικού υπηρεσίας, καθώς και η ώρα

καθορίζεται µε διαταγή του διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας και του προσωπικού και µε τον όρο ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του Π.∆. 28/1986, 

για το χρόνο εργασίας του αστυνοµικού προσωπικού.  

Αν η υπηρεσία του διαρκεί δώδεκα ή περισσότερες ώρες, ο αξιωµατικός υπηρεσίας µπορεί να 

κατακλίνεται µετά την 24η και µέχρι την 7η πρωινή ώρα, εκτός αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας δεν το 

Ο αξιωµατικός υπηρεσίας επιτρέπεται να αποµακρύνεται από το αστυνοµικό κατάστηµα και για 

τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, στις εξής µόνο περιπτώσεις:  

α. Για τη λήψη φαγητού, αν η υπηρεσία του διαρκεί δώδεκα ή περισσότερες ώρες.

β. Προκειµένου για αξιωµατικό υπηρεσίας Αστυνοµικού Τµήµατος, Τµήµατος Ασφάλειας, 

Τροχαίας, Τουριστικής Αστυνοµίας και Αγορανοµίας, για να επιληφθεί αυτοφώρου αδικήµατος της 
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β. Από τον οικείο διοικητή ή διευθυντή ή τους ιεραρχικά προϊσταµένους του, όταν αφορά µέρος των 

ληνικής Αστυνοµίας. Στην περίπτωση αυτή η διαταχθείσα επιφυλακή και ο λόγος 

Η επιφυλακή λήγει µε διαταγή αυτού που τη διέταξε ή των ιεραρχικά προϊσταµένων του.  

άσσεται εκτάκτως, εφαρµόζεται ανάλογα η παράγραφος 4 του άρθρου 56 

Οι αστυνοµικοί που πληροφορούνται, µε οποιοδήποτε τρόπο, ότι διατάχθηκε επιφυλακή της 

δύναµης της Υπηρεσίας τους, υποχρεούνται να επικοινωνήσουν αµέσως ή να παρουσιασθούν σ’ 

Όταν διατάσσεται επιφυλακή, µε το προσωπικό που διατίθεται σ’ αυτήν συγκροτούνται οµάδες 

και διµοιρίες, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα σχέδια και ανάλογα µε τον αριθµό του προσωπικού.  

διαρκεί η επιφυλακή υπάρχει ανάγκη διοικητικής υποστήριξης 

του αστυνοµικού προσωπικού µε πολιτικό προσωπικό, καλείται στην Υπηρεσία και το απαραίτητο, 

β. Στις περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι ισότιµες µε τις Υπηρεσίες του προηγούµενου εδαφίου.  

χολές Αξιωµατικών, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων και τα Παραρτήµατα αυτών.  

Καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας εκτελούν οι Υπαστυνόµοι Α', Υπαστυνόµοι Β', καθώς και οι 

Ανθυπαστυνόµοι και οι Αρχιφύλακες που έχουν δικαίωµα διενέργειας προανάκρισης. Από τους 

ωτέρω δεν διατίθενται ως αξιωµατικοί υπηρεσίας οι υποδιοικητές και οι προϊστάµενοι των 

Γραφείων Γραµµατείας των Υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες µε ολιγάριθµη δύναµη καθήκοντα 

αξιωµατικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικαίωµα 

προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθµοφόροι µέχρι και το βαθµό του Υπαστυνόµου Α'.  

Σε όσες Υπηρεσίες ο αριθµός των βαθµοφόρων που ορίζονται ως αξιωµατικοί υπηρεσίας είναι 

µικρότερος των οκτώ, τα καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας εκτελούνται από τον υπαξιωµατικό 

Η Υπηρεσία του αξιωµατικού υπηρεσίας καλύπτει ολόκληρο το 24ωρο εκτός αν δεν υπάρχει ο 

αναγκαίος αριθµός προσωπικού ή ο διευθυντής ή διοικητής της Υπηρεσίας κρίνει ότι δεν είναι 

απαραίτητος κατά τις ώρες λειτουργίας των Γραφείων, οπότε η υπηρεσία του αξιωµατικού 

υπηρεσίας αρχίζει µετά τη λήξη εργασίας των γραφείων και τελειώνει µε την έναρξη λειτουργίας 

Η διάρκεια της υπηρεσίας του αξιωµατικού υπηρεσίας, καθώς και η ώρα έναρξης αυτής, 

καθορίζεται µε διαταγή του διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας και του προσωπικού και µε τον όρο ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του Π.∆. 28/1986, 

Αν η υπηρεσία του διαρκεί δώδεκα ή περισσότερες ώρες, ο αξιωµατικός υπηρεσίας µπορεί να 

κατακλίνεται µετά την 24η και µέχρι την 7η πρωινή ώρα, εκτός αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας δεν το 

Ο αξιωµατικός υπηρεσίας επιτρέπεται να αποµακρύνεται από το αστυνοµικό κατάστηµα και για 

α. Για τη λήψη φαγητού, αν η υπηρεσία του διαρκεί δώδεκα ή περισσότερες ώρες. 

πηρεσίας Αστυνοµικού Τµήµατος, Τµήµατος Ασφάλειας, 

Τροχαίας, Τουριστικής Αστυνοµίας και Αγορανοµίας, για να επιληφθεί αυτοφώρου αδικήµατος της 
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αρµοδιότητάς του, αν δεν υπάρχει άλλος αρµόδιος βαθµοφόρος διατεταγµένος σε υπηρεσία, που να 

µπορεί να επιληφθεί.  

Καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας

1. Τα γενικά καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο και το είδος της 

Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί, είναι τα εξής: 

α. Επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων των άλλων οργάνων ε

υπηρεσίας.  

β. Ευθύνεται για την ασφάλεια του οικήµατος, φροντίζει ώστε τα γραφεία να είναι ασφαλισµένα 

κατά τις µη εργάσιµες ώρες και τα κλειδιά τους τοποθετηµένα σε προκαθορισµένη θέση και στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες δια

και ειδοποιεί για έκτακτη συγκέντρωση το προσωπικό της Υπηρεσίας. 

γ. Επιβλέπει για την τάξη, τον αερισµό και την καθαριότητα των χώρων του οικήµατος, 

καθοδηγώντας για το σκοπό αυτό τα υπό τις διαταγές του λοιπά όρ

δ. Φροντίζει για την κανονική λειτουργία του φωτισµού και των λοιπών εγκαταστάσεων του 

οικήµατος, όπως θέρµανση, ανελκυστήρες, υδραυλικά, ηλεκτρικά κ.λπ. 

ε. Παραλαµβάνει τους ταχυδροµικούς φακέλους, τα τηλεφωνικά και τηλετυπικά

τηλεγραφήµατα, τις ώρες που δεν λειτουργούν τα γραφεία της Υπηρεσίας του. Αποσφραγίζει τα 

τηλεγραφήµατα και τους φακέλους που έχουν την ένδειξη 

εκτός των διαβαθµισµένων ως ≪

συνεννόηση µε τον αρµόδιο βαθµοφόρο ή το διοικητή του ενεργεί ό,τι επιβάλλεται για όσα απαιτούν 

άµεση ενέργεια.  

στ. Ειδοποιεί τον αρµόδιο βαθµοφόρο ή το διοικητή του για την αποκρυπτογράφηση των 

κρυπτογραφηµένων σηµάτων.  

ζ. Αναφέρει στο διοικητή του κάθε σπουδαίο γεγονός ή πληροφορία που ενδιαφέρει την Υπηρεσία 

του και ενηµερώνει τις αρµόδιες αστυνοµικές και άλλες αρχές, όταν αυτό προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις και διαταγές. 

η. Φροντίζει για την ακριβή εκπλήρωση 

διατάξεις και τις ειδικές διαταγές των προϊσταµένων του. 

θ. Αναφέρει αρµοδίως το αποτέλεσµα της υπηρεσίας του και κάθε παράλειψη ή παράπτωµα που 

διαπράχθηκε από υφιστάµενό του, κατά τη διάρκεια της υπηρε

ι. Έχει υπό τις διαταγές του τα υπόλοιπα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας, εφόσον είναι κατώτεροι ή 

νεότεροί του, τα οποία τον βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

ια. Καταχωρεί στα υπηρεσιακά βιβλία τις αναγκαίες εγγραφές, σύµφωνα µε τα ισχύον

ιβ. Έχει στη διάθεσή του τους εξής πίνακες: 

(1) ∆ιάταξης της υπηρεσίας.  

(2) Προσωπικού της Υπηρεσίας, µε τις διευθύνσεις και τους αριθµούς τηλεφώνων της κατοικίας και 

του αστυνοµικού τµήµατος της περιοχής. 

(3) Τηλεφώνων άµεσης ανάγκης (Πυροσβεστικής

κ.λπ.).  

(4) Τηλεφώνων των λοιπών τοπικών αστυνοµικών, δικαστικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. 

2. Ο αξιωµατικός υπηρεσίας Αστυνοµικού Τµήµατος, Τµήµατος Ασφάλειας, Τροχαίας, Τουριστικής 

Αστυνοµίας και Αγορανοµίας, εκτός των γενικών καθηκόντων της παραγράφου 1 έχει και τα εξής: 

α. Παραλαµβάνει τους τυχόν υπάρχοντες κρατουµένους όπου δεν υπάρχει δεσµοφύλακας και 

λαµβάνει γνώση της αιτίας κρατήσεώς τους. Επίσης, παραλαµβάνει τον οπλισµό που βρίσκεται στο 

γραφείο του και τα λοιπά δηµόσια είδη. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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αρµοδιότητάς του, αν δεν υπάρχει άλλος αρµόδιος βαθµοφόρος διατεταγµένος σε υπηρεσία, που να 

Άρθρο 60 

Καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας 
Τα γενικά καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο και το είδος της 

Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί, είναι τα εξής:  

α. Επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων των άλλων οργάνων ε

β. Ευθύνεται για την ασφάλεια του οικήµατος, φροντίζει ώστε τα γραφεία να είναι ασφαλισµένα 

κατά τις µη εργάσιµες ώρες και τα κλειδιά τους τοποθετηµένα σε προκαθορισµένη θέση και στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, λαµβάνει αυξηµένα µέτρα φρούρησης 

και ειδοποιεί για έκτακτη συγκέντρωση το προσωπικό της Υπηρεσίας.  

γ. Επιβλέπει για την τάξη, τον αερισµό και την καθαριότητα των χώρων του οικήµατος, 

καθοδηγώντας για το σκοπό αυτό τα υπό τις διαταγές του λοιπά όργανα εσωτερικής υπηρεσίας. 

δ. Φροντίζει για την κανονική λειτουργία του φωτισµού και των λοιπών εγκαταστάσεων του 

οικήµατος, όπως θέρµανση, ανελκυστήρες, υδραυλικά, ηλεκτρικά κ.λπ.  

ε. Παραλαµβάνει τους ταχυδροµικούς φακέλους, τα τηλεφωνικά και τηλετυπικά

τηλεγραφήµατα, τις ώρες που δεν λειτουργούν τα γραφεία της Υπηρεσίας του. Αποσφραγίζει τα 

τηλεγραφήµατα και τους φακέλους που έχουν την ένδειξη ≪ΕΠΕΙΓΟΝ≫ 

≪ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ≫ και άνω και των ≪ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

συνεννόηση µε τον αρµόδιο βαθµοφόρο ή το διοικητή του ενεργεί ό,τι επιβάλλεται για όσα απαιτούν 

στ. Ειδοποιεί τον αρµόδιο βαθµοφόρο ή το διοικητή του για την αποκρυπτογράφηση των 

ζ. Αναφέρει στο διοικητή του κάθε σπουδαίο γεγονός ή πληροφορία που ενδιαφέρει την Υπηρεσία 

του και ενηµερώνει τις αρµόδιες αστυνοµικές και άλλες αρχές, όταν αυτό προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις και διαταγές.  

η. Φροντίζει για την ακριβή εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και τις ειδικές διαταγές των προϊσταµένων του.  

θ. Αναφέρει αρµοδίως το αποτέλεσµα της υπηρεσίας του και κάθε παράλειψη ή παράπτωµα που 

διαπράχθηκε από υφιστάµενό του, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.  

ι. Έχει υπό τις διαταγές του τα υπόλοιπα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας, εφόσον είναι κατώτεροι ή 

νεότεροί του, τα οποία τον βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του.  

ια. Καταχωρεί στα υπηρεσιακά βιβλία τις αναγκαίες εγγραφές, σύµφωνα µε τα ισχύον

ιβ. Έχει στη διάθεσή του τους εξής πίνακες:  

(2) Προσωπικού της Υπηρεσίας, µε τις διευθύνσεις και τους αριθµούς τηλεφώνων της κατοικίας και 

του αστυνοµικού τµήµατος της περιοχής.  

(3) Τηλεφώνων άµεσης ανάγκης (Πυροσβεστικής υπηρεσίας, πρώτων βοηθειών, βλαβών ∆ΕΗ, ΟΤΕ 

(4) Τηλεφώνων των λοιπών τοπικών αστυνοµικών, δικαστικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. 

Ο αξιωµατικός υπηρεσίας Αστυνοµικού Τµήµατος, Τµήµατος Ασφάλειας, Τροχαίας, Τουριστικής 

ρανοµίας, εκτός των γενικών καθηκόντων της παραγράφου 1 έχει και τα εξής: 

α. Παραλαµβάνει τους τυχόν υπάρχοντες κρατουµένους όπου δεν υπάρχει δεσµοφύλακας και 

λαµβάνει γνώση της αιτίας κρατήσεώς τους. Επίσης, παραλαµβάνει τον οπλισµό που βρίσκεται στο 

φείο του και τα λοιπά δηµόσια είδη.  
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αρµοδιότητάς του, αν δεν υπάρχει άλλος αρµόδιος βαθµοφόρος διατεταγµένος σε υπηρεσία, που να 

Τα γενικά καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο και το είδος της 

α. Επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων των άλλων οργάνων εσωτερικής 

β. Ευθύνεται για την ασφάλεια του οικήµατος, φροντίζει ώστε τα γραφεία να είναι ασφαλισµένα 

κατά τις µη εργάσιµες ώρες και τα κλειδιά τους τοποθετηµένα σε προκαθορισµένη θέση και στις 

τάξεις, λαµβάνει αυξηµένα µέτρα φρούρησης 

γ. Επιβλέπει για την τάξη, τον αερισµό και την καθαριότητα των χώρων του οικήµατος, 

γανα εσωτερικής υπηρεσίας.  

δ. Φροντίζει για την κανονική λειτουργία του φωτισµού και των λοιπών εγκαταστάσεων του 

ε. Παραλαµβάνει τους ταχυδροµικούς φακέλους, τα τηλεφωνικά και τηλετυπικά σήµατα και τα 

τηλεγραφήµατα, τις ώρες που δεν λειτουργούν τα γραφεία της Υπηρεσίας του. Αποσφραγίζει τα 

 ή ≪ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ≫, 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ≫ και σε 

συνεννόηση µε τον αρµόδιο βαθµοφόρο ή το διοικητή του ενεργεί ό,τι επιβάλλεται για όσα απαιτούν 

στ. Ειδοποιεί τον αρµόδιο βαθµοφόρο ή το διοικητή του για την αποκρυπτογράφηση των 

ζ. Αναφέρει στο διοικητή του κάθε σπουδαίο γεγονός ή πληροφορία που ενδιαφέρει την Υπηρεσία 

του και ενηµερώνει τις αρµόδιες αστυνοµικές και άλλες αρχές, όταν αυτό προβλέπεται από τις 

των καθηκόντων που του ανατίθενται µε τις ισχύουσες 

θ. Αναφέρει αρµοδίως το αποτέλεσµα της υπηρεσίας του και κάθε παράλειψη ή παράπτωµα που 

ι. Έχει υπό τις διαταγές του τα υπόλοιπα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας, εφόσον είναι κατώτεροι ή 

ια. Καταχωρεί στα υπηρεσιακά βιβλία τις αναγκαίες εγγραφές, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

(2) Προσωπικού της Υπηρεσίας, µε τις διευθύνσεις και τους αριθµούς τηλεφώνων της κατοικίας και 

υπηρεσίας, πρώτων βοηθειών, βλαβών ∆ΕΗ, ΟΤΕ 

(4) Τηλεφώνων των λοιπών τοπικών αστυνοµικών, δικαστικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών.  

Ο αξιωµατικός υπηρεσίας Αστυνοµικού Τµήµατος, Τµήµατος Ασφάλειας, Τροχαίας, Τουριστικής 

ρανοµίας, εκτός των γενικών καθηκόντων της παραγράφου 1 έχει και τα εξής:  

α. Παραλαµβάνει τους τυχόν υπάρχοντες κρατουµένους όπου δεν υπάρχει δεσµοφύλακας και 

λαµβάνει γνώση της αιτίας κρατήσεώς τους. Επίσης, παραλαµβάνει τον οπλισµό που βρίσκεται στο 
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β. Επιβλέπει για την κανονική ανάληψη και παράδοση των διατεταγµένων σε εξωτερική υπηρεσία 

και τους επιθεωρεί πριν αναλάβουν υπηρεσία για να βεβαιωθεί αν φέρουν κανονικά στη στολή τους 

και τα καθορισµένα εφόδια, δίνοντας σ’ αυτούς τις αναγκαίες οδηγίες. 

γ. Ενεργεί, όταν κατά τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας απαιτείται προανάκριση για τα αδικήµατα 

αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, που διαπράχθηκαν κατά το διάστηµα της υπηρεσίας του, την 

οποία και κατά κανόνα ολοκληρώνει ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της υπηρεσί

δ. Σε περίπτωση διαπράξεως αδικήµατος στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τµήµατος, υποχρεούται να 

λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη σύλληψη των δραστών, την ανακάλυψη και κατάσχεση των 

προϊόντων και των πειστηρίων και την πρόληψη εξαφανίσεως των ιχν

µεταβαίνοντας επί τόπου αυτοπροσώπως, αν δεν υπάρχει άλλος ανακριτικός υπάλληλος, 

ειδοποιώντας ταυτόχρονα το διοικητή του. 

ε. Γενικά, αναπτύσσει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της τάξης και ασφάλειας κατά 

το χρόνο της υπηρεσίας του.  

στ. ∆έχεται προσωπικά τους ιδιώτες που προσέρχονται στο αστυνοµικό κατάστηµα για την επίλυση 

διαφοράς ή την υποβολή παραπόνων. 

ζ. Ασκεί συνεχή έλεγχο στα κρατητήρια της Υπηρεσίας και βεβαιώνεται για την ασφάλεια, την τάξη 

και της ευπρέπειά τους, ευθυνόµενος για κάθε παράνοµη κράτηση ή απόλυση κρατουµένου. 

η. Μεριµνά ώστε να γίνεται λεπτοµερής σωµατική έρευνα σ’ αυτούς που εγκλείονται στα 

κρατητήρια.  

θ. Παραλαµβάνει τα αφαιρούµενα από τους εγκλειόµενους στα κρατητήρια χρήµατα, τιµαλφή

οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα των οποίων η κατοχή µέσα στα κρατητήρια απαγορεύεται και τα 

αποδίδει σ’ αυτούς κατά την έξοδο από τα κρατητήρια για µεταγωγή ή απόλυση. Τα αφαιρούµενα 

είδη καταχωρούνται στο βιβλίο κρατουµένων, στο οποίο υπογράφει ο κρατού

αφαίρεση όσο και κατά την απόδοσή τους. 

ι. Έχει στη διάθεσή του, εκτός των πινάκων που αναφέρονται στο εδάφιο ιβ της παραγράφου 1, τα 

εξής:  

(1) Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής του Τµήµατος. 

(2) ∆ιάγραµµα των τοµέων και των σκοπιών

(3) Τα δροµολόγια των σκοπών και των περιπόλων. 

ια. Εφόσον η Υπηρεσία του έχει αρµοδιότητα µεταγωγής κρατουµένων και τήρησης της τάξης σε 

δικαστήρια, έχει και τα καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας Τµήµατος Μεταγωγών 

∆ικαστηρίων.  

3. Ο αξιωµατικός υπηρεσίας Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος Μεταγωγών, εκτός των γενικών 

καθηκόντων της παραγράφου 1 και των καθηκόντων των εδαφίων α,ζ,η και θ της παραγράφου 2, 

έχει και τα εξής:  

α. Παραλαµβάνει από την Υπηρεσία του την αλληλογραφία που αφορά: 

(1) Τη διάθεση δύναµης για παράσταση στα διάφορα δικαστήρια της δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας 

του.  

(2) Την παραλαβή, από τα κρατητήρια της Υπηρεσίας, των κρατουµένων και τη µεταγωγή τους στα 

αρµόδια δικαστήρια ή ανακριτικές ή δικαστικές αρχές. 

(3) Την παραλαβή, από τις φυλακές

µεταγωγή τους στα αρµόδια δικαστήρια ή ανακριτικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες φυλακές ή 

σωφρονιστικά καταστήµατα.  

(4) Την παραλαβή από τα κρατητήρια της Υπηρεσίας, τις φυλακές και τα σωφρονιστικά 

καταστήµατα, κρατουµένων και τη µεταγωγή τους σε νοσοκοµεία για ιατρικές εξετάσεις ή νοσηλεία. 

β. Φροντίζει να εκτελεστούν όλες οι προβλεπόµενες από το προηγούµενο εδάφιο µεταγωγές 

κρατουµένων και παραστάσεις στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και εκδίδει έγγραφα 

προς το δεσµοφύλακα για τους προς µεταγωγή κρατουµένους. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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β. Επιβλέπει για την κανονική ανάληψη και παράδοση των διατεταγµένων σε εξωτερική υπηρεσία 

και τους επιθεωρεί πριν αναλάβουν υπηρεσία για να βεβαιωθεί αν φέρουν κανονικά στη στολή τους 

και τα καθορισµένα εφόδια, δίνοντας σ’ αυτούς τις αναγκαίες οδηγίες.  

. Ενεργεί, όταν κατά τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας απαιτείται προανάκριση για τα αδικήµατα 

αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, που διαπράχθηκαν κατά το διάστηµα της υπηρεσίας του, την 

οποία και κατά κανόνα ολοκληρώνει ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της υπηρεσί

δ. Σε περίπτωση διαπράξεως αδικήµατος στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τµήµατος, υποχρεούται να 

λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη σύλληψη των δραστών, την ανακάλυψη και κατάσχεση των 

προϊόντων και των πειστηρίων και την πρόληψη εξαφανίσεως των ιχνών της εγκληµατικής πράξεως, 

µεταβαίνοντας επί τόπου αυτοπροσώπως, αν δεν υπάρχει άλλος ανακριτικός υπάλληλος, 

ειδοποιώντας ταυτόχρονα το διοικητή του.  

ε. Γενικά, αναπτύσσει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της τάξης και ασφάλειας κατά 

στ. ∆έχεται προσωπικά τους ιδιώτες που προσέρχονται στο αστυνοµικό κατάστηµα για την επίλυση 

διαφοράς ή την υποβολή παραπόνων.  

ζ. Ασκεί συνεχή έλεγχο στα κρατητήρια της Υπηρεσίας και βεβαιώνεται για την ασφάλεια, την τάξη 

έπειά τους, ευθυνόµενος για κάθε παράνοµη κράτηση ή απόλυση κρατουµένου. 

η. Μεριµνά ώστε να γίνεται λεπτοµερής σωµατική έρευνα σ’ αυτούς που εγκλείονται στα 

θ. Παραλαµβάνει τα αφαιρούµενα από τους εγκλειόµενους στα κρατητήρια χρήµατα, τιµαλφή

οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα των οποίων η κατοχή µέσα στα κρατητήρια απαγορεύεται και τα 

αποδίδει σ’ αυτούς κατά την έξοδο από τα κρατητήρια για µεταγωγή ή απόλυση. Τα αφαιρούµενα 

είδη καταχωρούνται στο βιβλίο κρατουµένων, στο οποίο υπογράφει ο κρατού

αφαίρεση όσο και κατά την απόδοσή τους.  

ι. Έχει στη διάθεσή του, εκτός των πινάκων που αναφέρονται στο εδάφιο ιβ της παραγράφου 1, τα 

(1) Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής του Τµήµατος.  

(2) ∆ιάγραµµα των τοµέων και των σκοπιών.  

(3) Τα δροµολόγια των σκοπών και των περιπόλων.  

ια. Εφόσον η Υπηρεσία του έχει αρµοδιότητα µεταγωγής κρατουµένων και τήρησης της τάξης σε 

δικαστήρια, έχει και τα καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας Τµήµατος Μεταγωγών 

ηρεσίας Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος Μεταγωγών, εκτός των γενικών 

καθηκόντων της παραγράφου 1 και των καθηκόντων των εδαφίων α,ζ,η και θ της παραγράφου 2, 

α. Παραλαµβάνει από την Υπηρεσία του την αλληλογραφία που αφορά:  

ης για παράσταση στα διάφορα δικαστήρια της δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας 

(2) Την παραλαβή, από τα κρατητήρια της Υπηρεσίας, των κρατουµένων και τη µεταγωγή τους στα 

αρµόδια δικαστήρια ή ανακριτικές ή δικαστικές αρχές.  

(3) Την παραλαβή, από τις φυλακές ή τα σωφρονιστικά καταστήµατα, κρατουµένων και τη 

µεταγωγή τους στα αρµόδια δικαστήρια ή ανακριτικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες φυλακές ή 

(4) Την παραλαβή από τα κρατητήρια της Υπηρεσίας, τις φυλακές και τα σωφρονιστικά 

ατα, κρατουµένων και τη µεταγωγή τους σε νοσοκοµεία για ιατρικές εξετάσεις ή νοσηλεία. 

β. Φροντίζει να εκτελεστούν όλες οι προβλεπόµενες από το προηγούµενο εδάφιο µεταγωγές 

κρατουµένων και παραστάσεις στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και εκδίδει έγγραφα 

προς το δεσµοφύλακα για τους προς µεταγωγή κρατουµένους.  
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β. Επιβλέπει για την κανονική ανάληψη και παράδοση των διατεταγµένων σε εξωτερική υπηρεσία 

και τους επιθεωρεί πριν αναλάβουν υπηρεσία για να βεβαιωθεί αν φέρουν κανονικά στη στολή τους 

. Ενεργεί, όταν κατά τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας απαιτείται προανάκριση για τα αδικήµατα 

αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, που διαπράχθηκαν κατά το διάστηµα της υπηρεσίας του, την 

οποία και κατά κανόνα ολοκληρώνει ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της υπηρεσίας του.  

δ. Σε περίπτωση διαπράξεως αδικήµατος στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τµήµατος, υποχρεούται να 

λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη σύλληψη των δραστών, την ανακάλυψη και κατάσχεση των 

ών της εγκληµατικής πράξεως, 

µεταβαίνοντας επί τόπου αυτοπροσώπως, αν δεν υπάρχει άλλος ανακριτικός υπάλληλος, 

ε. Γενικά, αναπτύσσει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της τάξης και ασφάλειας κατά 

στ. ∆έχεται προσωπικά τους ιδιώτες που προσέρχονται στο αστυνοµικό κατάστηµα για την επίλυση 

ζ. Ασκεί συνεχή έλεγχο στα κρατητήρια της Υπηρεσίας και βεβαιώνεται για την ασφάλεια, την τάξη 

έπειά τους, ευθυνόµενος για κάθε παράνοµη κράτηση ή απόλυση κρατουµένου.  

η. Μεριµνά ώστε να γίνεται λεπτοµερής σωµατική έρευνα σ’ αυτούς που εγκλείονται στα 

θ. Παραλαµβάνει τα αφαιρούµενα από τους εγκλειόµενους στα κρατητήρια χρήµατα, τιµαλφή και 

οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα των οποίων η κατοχή µέσα στα κρατητήρια απαγορεύεται και τα 

αποδίδει σ’ αυτούς κατά την έξοδο από τα κρατητήρια για µεταγωγή ή απόλυση. Τα αφαιρούµενα 

είδη καταχωρούνται στο βιβλίο κρατουµένων, στο οποίο υπογράφει ο κρατούµενος τόσο κατά την 

ι. Έχει στη διάθεσή του, εκτός των πινάκων που αναφέρονται στο εδάφιο ιβ της παραγράφου 1, τα 

ια. Εφόσον η Υπηρεσία του έχει αρµοδιότητα µεταγωγής κρατουµένων και τήρησης της τάξης σε 

δικαστήρια, έχει και τα καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας Τµήµατος Μεταγωγών - 

ηρεσίας Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος Μεταγωγών, εκτός των γενικών 

καθηκόντων της παραγράφου 1 και των καθηκόντων των εδαφίων α,ζ,η και θ της παραγράφου 2, 

ης για παράσταση στα διάφορα δικαστήρια της δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας 

(2) Την παραλαβή, από τα κρατητήρια της Υπηρεσίας, των κρατουµένων και τη µεταγωγή τους στα 

ή τα σωφρονιστικά καταστήµατα, κρατουµένων και τη 

µεταγωγή τους στα αρµόδια δικαστήρια ή ανακριτικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες φυλακές ή 

(4) Την παραλαβή από τα κρατητήρια της Υπηρεσίας, τις φυλακές και τα σωφρονιστικά 

ατα, κρατουµένων και τη µεταγωγή τους σε νοσοκοµεία για ιατρικές εξετάσεις ή νοσηλεία.  

β. Φροντίζει να εκτελεστούν όλες οι προβλεπόµενες από το προηγούµενο εδάφιο µεταγωγές 

κρατουµένων και παραστάσεις στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και εκδίδει έγγραφα σηµειώµατα 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

γ. Λαµβάνει γνώση, από το αρµόδιο γραφείο της Υπηρεσίας του, για τα δικαστήρια που θα 

συνεδριάσουν στη διάρκεια της υπηρεσίας του και της δύναµης που έχει ορισθεί να παραστεί στις 

συνεδριάσεις και να ενεργήσει τις µεταγωγές ή συνοδείες και επιβλέπει για την έγκαιρη ανάληψη και 

κανονική εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Επίσης, φροντίζει για τη µεταγωγή στις φυλακές των 

ατόµων, των οποίων διατάσσεται η κράτηση από τα δικαστήρια. 

δ. Επιβλέπει όλα τα όργανα της εσωτερικής υπηρεσίας και βεβαιώνεται για την ακριβή εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα επιβλέπει το δεσµοφύλακα και τη φρουρά του κρατητηρίου και 

παρακολουθεί αν τηρούνται µε ακρίβεια οι διαταγές που αφορούν την ασφαλή φρούρηση των 

κρατουµένων και τους όρους κράτησής τους. 

ε. Κατά την άφιξη συνοδείας κρατουµένων, ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα, παρίσταται στην 

παραλαβή των κρατουµένων που εγκλείονται στα κρατητήρια και παρακολουθεί την λεπτοµερή 

σωµατική έρευνα και την έρευνα των αποσκ

κρατουµένων για µεταγωγή και βεβαιώνεται ότι µετάγονται αυτοί που γράφονται στα συνοδευτικά 

έγγραφα, αν έχουν δεσµευθεί µε χειροπέδες, αν ο αριθµός των συνοδών είναι κανονικός, αν έχουν 

ληφθεί όλα τα µέτρα ασφάλειας και αν έχουν παραλάβει οι µεταγόµενοι τα τιµαλφή, τα χρήµατα και 

τα άλλα αντικείµενα, που έχουν αφαιρεθεί από αυτούς, κατά τον εγκλεισµό τους στο κρατητήριο. 

στ. Στις οµαδικές µεταγωγές κρατουµένων, επιβλέπει προσωπικά την επιβίβασή τους στο αυτοκίνητ

και παίρνει κάθε πρόσφορο µέτρο για πρόληψη απόδρασής τους. 

ζ. Επιβλέπει: 

(1) Την καθαριότητα και την απολύµανση των κρατητηρίων. 

(2) Την τήρηση του επισκεπτηρίου των κρατουµένων και την πραγµατοποίηση των επισκέψεων 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα.  

(3) Τη λήψη εξαιρετικών µέτρων ασφάλειας κατά την έξοδο των κρατουµένων στο προαύλιο της 

Υπηρεσίας.  

(4) Την άσκηση αυστηρού ελέγχου στα τρόφιµα και άλλα είδη που προσκοµίζονται για τους 

κρατουµένους.  

η. Φροντίζει για την παροχή από το γιατρό που εκτελεί 

Αστυνοµίας και σε περίπτωση κωλύµατος ή έλλειψης, από άλλο γιατρό, ιατρικής περίθαλψης στους 

κρατουµένους που ασθενούν. Ο κρατούµενος δικαιούται κατά την εξέτασή του από τον γιατρό της 

υπηρεσίας να ζητήσει όπως εξετασ

θ. Επιλαµβάνεται για την καταστολή κάθε θορύβου ή εκδηλούµενης από τους κρατουµένους 

αντίστασης ή απείθειας.  

ι. Σε περίπτωση απόδρασης ή απόπειρας απόδρασης κρατουµένου ή άλλου σοβαρού συµβάντος, 

ειδοποιεί το διευθυντή ή διοικητή της Υπηρεσίας του και µέχρι την άφιξή του λαµβάνει τα 

ενδεικνυόµενα, κατά περίπτωση, µέτρα. 

ια. Σε περίπτωση ασθένειας, σοβαρού ατυχήµατος ή εισαγωγής κρατουµένου σε οποιοδήποτε 

θεραπευτικό ίδρυµα, ειδοποιεί αµέσως τους συγγενείς και αν δεν υ

πρόσωπο υποδείξει ο κρατούµενος. 

ιβ. Εξασφαλίζει κάθε φορά τη µεταφορά των κρατουµένων µε τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και 

επιβλέπει γενικά την κίνηση των οχηµάτων, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διαταγές. 

ιγ. Για κάθε άλλο θέµα, που αφορ

ιδ. Στο διάστηµα της υπηρεσίας του δεν εξέρχεται του καταστήµατος και δεν αντικαθίσταται χωρίς 

έγκριση του διευθυντή ή διοικητή της Υπηρεσίας του. 

4. Τα καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας τ

καθορίζονται από τον Κανονισµό Εκπαίδευσης. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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γ. Λαµβάνει γνώση, από το αρµόδιο γραφείο της Υπηρεσίας του, για τα δικαστήρια που θα 

συνεδριάσουν στη διάρκεια της υπηρεσίας του και της δύναµης που έχει ορισθεί να παραστεί στις 

άσεις και να ενεργήσει τις µεταγωγές ή συνοδείες και επιβλέπει για την έγκαιρη ανάληψη και 

κανονική εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Επίσης, φροντίζει για τη µεταγωγή στις φυλακές των 

ατόµων, των οποίων διατάσσεται η κράτηση από τα δικαστήρια.  

α τα όργανα της εσωτερικής υπηρεσίας και βεβαιώνεται για την ακριβή εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα επιβλέπει το δεσµοφύλακα και τη φρουρά του κρατητηρίου και 

παρακολουθεί αν τηρούνται µε ακρίβεια οι διαταγές που αφορούν την ασφαλή φρούρηση των 

τουµένων και τους όρους κράτησής τους.  

ε. Κατά την άφιξη συνοδείας κρατουµένων, ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα, παρίσταται στην 

παραλαβή των κρατουµένων που εγκλείονται στα κρατητήρια και παρακολουθεί την λεπτοµερή 

σωµατική έρευνα και την έρευνα των αποσκευών τους. Επίσης παρίσταται στην έξοδο των 

κρατουµένων για µεταγωγή και βεβαιώνεται ότι µετάγονται αυτοί που γράφονται στα συνοδευτικά 

έγγραφα, αν έχουν δεσµευθεί µε χειροπέδες, αν ο αριθµός των συνοδών είναι κανονικός, αν έχουν 

ιας και αν έχουν παραλάβει οι µεταγόµενοι τα τιµαλφή, τα χρήµατα και 

τα άλλα αντικείµενα, που έχουν αφαιρεθεί από αυτούς, κατά τον εγκλεισµό τους στο κρατητήριο. 

στ. Στις οµαδικές µεταγωγές κρατουµένων, επιβλέπει προσωπικά την επιβίβασή τους στο αυτοκίνητ

και παίρνει κάθε πρόσφορο µέτρο για πρόληψη απόδρασής τους.  

(1) Την καθαριότητα και την απολύµανση των κρατητηρίων.  

(2) Την τήρηση του επισκεπτηρίου των κρατουµένων και την πραγµατοποίηση των επισκέψεων 

(3) Τη λήψη εξαιρετικών µέτρων ασφάλειας κατά την έξοδο των κρατουµένων στο προαύλιο της 

(4) Την άσκηση αυστηρού ελέγχου στα τρόφιµα και άλλα είδη που προσκοµίζονται για τους 

η. Φροντίζει για την παροχή από το γιατρό που εκτελεί την υγειονοµική υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και σε περίπτωση κωλύµατος ή έλλειψης, από άλλο γιατρό, ιατρικής περίθαλψης στους 

κρατουµένους που ασθενούν. Ο κρατούµενος δικαιούται κατά την εξέτασή του από τον γιατρό της 

υπηρεσίας να ζητήσει όπως εξετασθεί και από γιατρό της επιλογής του.  

θ. Επιλαµβάνεται για την καταστολή κάθε θορύβου ή εκδηλούµενης από τους κρατουµένους 

ι. Σε περίπτωση απόδρασης ή απόπειρας απόδρασης κρατουµένου ή άλλου σοβαρού συµβάντος, 

ή ή διοικητή της Υπηρεσίας του και µέχρι την άφιξή του λαµβάνει τα 

ενδεικνυόµενα, κατά περίπτωση, µέτρα.  

ια. Σε περίπτωση ασθένειας, σοβαρού ατυχήµατος ή εισαγωγής κρατουµένου σε οποιοδήποτε 

θεραπευτικό ίδρυµα, ειδοποιεί αµέσως τους συγγενείς και αν δεν υπάρχουν συγγενείς, όποιο 

πρόσωπο υποδείξει ο κρατούµενος.  

ιβ. Εξασφαλίζει κάθε φορά τη µεταφορά των κρατουµένων µε τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και 

επιβλέπει γενικά την κίνηση των οχηµάτων, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διαταγές. 

ιγ. Για κάθε άλλο θέµα, που αφορά τους κρατουµένους, ενεργεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

ιδ. Στο διάστηµα της υπηρεσίας του δεν εξέρχεται του καταστήµατος και δεν αντικαθίσταται χωρίς 

έγκριση του διευθυντή ή διοικητή της Υπηρεσίας του.  

Τα καθήκοντα του αξιωµατικού υπηρεσίας των Σχολών και των Παραρτηµάτων τους 

καθορίζονται από τον Κανονισµό Εκπαίδευσης.  

Άρθρο 66 

Φρουρά κρατητηρίου 
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γ. Λαµβάνει γνώση, από το αρµόδιο γραφείο της Υπηρεσίας του, για τα δικαστήρια που θα 

συνεδριάσουν στη διάρκεια της υπηρεσίας του και της δύναµης που έχει ορισθεί να παραστεί στις 

άσεις και να ενεργήσει τις µεταγωγές ή συνοδείες και επιβλέπει για την έγκαιρη ανάληψη και 

κανονική εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Επίσης, φροντίζει για τη µεταγωγή στις φυλακές των 

α τα όργανα της εσωτερικής υπηρεσίας και βεβαιώνεται για την ακριβή εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα επιβλέπει το δεσµοφύλακα και τη φρουρά του κρατητηρίου και 

παρακολουθεί αν τηρούνται µε ακρίβεια οι διαταγές που αφορούν την ασφαλή φρούρηση των 

ε. Κατά την άφιξη συνοδείας κρατουµένων, ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα, παρίσταται στην 

παραλαβή των κρατουµένων που εγκλείονται στα κρατητήρια και παρακολουθεί την λεπτοµερή 

ευών τους. Επίσης παρίσταται στην έξοδο των 

κρατουµένων για µεταγωγή και βεβαιώνεται ότι µετάγονται αυτοί που γράφονται στα συνοδευτικά 

έγγραφα, αν έχουν δεσµευθεί µε χειροπέδες, αν ο αριθµός των συνοδών είναι κανονικός, αν έχουν 

ιας και αν έχουν παραλάβει οι µεταγόµενοι τα τιµαλφή, τα χρήµατα και 

τα άλλα αντικείµενα, που έχουν αφαιρεθεί από αυτούς, κατά τον εγκλεισµό τους στο κρατητήριο.  

στ. Στις οµαδικές µεταγωγές κρατουµένων, επιβλέπει προσωπικά την επιβίβασή τους στο αυτοκίνητο 

(2) Την τήρηση του επισκεπτηρίου των κρατουµένων και την πραγµατοποίηση των επισκέψεων 

(3) Τη λήψη εξαιρετικών µέτρων ασφάλειας κατά την έξοδο των κρατουµένων στο προαύλιο της 

(4) Την άσκηση αυστηρού ελέγχου στα τρόφιµα και άλλα είδη που προσκοµίζονται για τους 

την υγειονοµική υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και σε περίπτωση κωλύµατος ή έλλειψης, από άλλο γιατρό, ιατρικής περίθαλψης στους 

κρατουµένους που ασθενούν. Ο κρατούµενος δικαιούται κατά την εξέτασή του από τον γιατρό της 

θ. Επιλαµβάνεται για την καταστολή κάθε θορύβου ή εκδηλούµενης από τους κρατουµένους 

ι. Σε περίπτωση απόδρασης ή απόπειρας απόδρασης κρατουµένου ή άλλου σοβαρού συµβάντος, 

ή ή διοικητή της Υπηρεσίας του και µέχρι την άφιξή του λαµβάνει τα 

ια. Σε περίπτωση ασθένειας, σοβαρού ατυχήµατος ή εισαγωγής κρατουµένου σε οποιοδήποτε 

πάρχουν συγγενείς, όποιο 

ιβ. Εξασφαλίζει κάθε φορά τη µεταφορά των κρατουµένων µε τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και 

επιβλέπει γενικά την κίνηση των οχηµάτων, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διαταγές.  

ά τους κρατουµένους, ενεργεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

ιδ. Στο διάστηµα της υπηρεσίας του δεν εξέρχεται του καταστήµατος και δεν αντικαθίσταται χωρίς 

ων Σχολών και των Παραρτηµάτων τους 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Ένοπλη φρουρά κρατητηρίου διατάσσεται πάντοτε αν κρατείται µεγάλος αριθµός κρατουµένων ή 

κρατείται υπόδικος ή δράστης σοβαρού αδικήµατος ή κατάδ

2. Η δύναµη και η σύνθεση της φρουράς του κρατητηρίου είναι ανάλογη µε τον αριθµό και την 

επικινδυνότητα των κρατουµένων, την ασφάλεια των κρατητηρίων και τις υπηρεσιακές συνθήκες. 

3. Σε υπηρεσίες µε µικρό αριθµό προσωπικού η φρούρηση των κρατουµέν

στο γραφειοφύλακα ή τον υπαξιωµατικό υπηρεσίας.

4. Εάν το κρατητήριο δεν πληροί τους όρους της ασφαλούς κράτησης ή η υπάρχουσα δύναµη δεν 

επαρκεί για τη φρούρηση των κρατουµένων, ο διοικητής της Υπηρεσίας οφείλει να παίρνει τα 

ενδεικνυόµενα από τις περιστάσεις µέτρα, δεσµεύοντας στην ανάγκη τους κρατουµένους για να 

προλάβει απόδραση, αυτοκτονία ή τραυµατισµό τους. 

5. Οι αστυνοµικοί της φρουράς κρατητηρίου: 

α. Φέρουν υπηρεσιακό περίστροφο ή πιστόλι, αστυνοµική ράβδο και αστυνοµική σ

β. ∆εν εισέρχονται ένοπλοι στο κρατητήριο. 

γ. Παρίστανται ένοπλοι σε κάθε περίπτωση ανοίγµατος του κρατητηρίου. 

δ. Ευθύνονται για τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα των κρατουµένων, την πρόληψη απόδρασης 

και την τήρηση της τάξεως και ησυχίας σ

ε. Εάν απαιτηθεί να εισέλθουν στο κρατητήριο ζητούν τη συνδροµή του δεσµοφύλακα. 

στ. ∆εν επιτρέπουν την επικοινωνία των κρατουµένων µε οποιονδήποτε χωρίς διαταγή του 

δεσµοφύλακα.  

ζ. Εκτελούν τα καθήκοντα τους, σύµφωνα µε τις διαταγές και οδηγίες του δεσµοφύλακα. 

6. Στα αστυνοµικά κρατητήρια δεν επιτρέπεται η κράτηση υποδίκων ή καταδίκων που προορίζονται 

για Σωφρονιστικό Κατάστηµα, µε εξαίρεση τον απολύτως αναγκαίο πριν την µεταγωγ

εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας µεταγωγή και παράδοση σ’ αυτό. 

1. Υπηρεσία αξιωµατικού επιθεώρησης εκτελούν οι αξιωµατικοί και οι Ανθυπαστυνόµοι της 

Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται µέριµνα όπως ο αξ

ανώτερος ή αρχαιότερος του επιθεωρουµένου. 

2. Ο αξιωµατικός επιθεώρησης φέρει την προβλεπόµενη στολή και περίστροφο και εκτελεί τα 

καθήκοντά του πεζός ή κινούµενος µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ανάλογα µε τις διαταγές του διοικητή 

του.  

3. Ο αξιωµατικός επιθεώρησης επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων όλων των 

οργάνων εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας που διατάσσονται από την Υπηρεσία του, καθώς και 

για την τάξη και ασφάλεια γενικά της περιοχής του, ευθυνόµενος γι’ α

του.  

4. Τα ειδικότερα καθήκοντά του είναι τα εξής: 

α. Περιέρχεται κατά το διάστηµα της υπηρεσίας του την περιφέρειά του και επιθεωρεί όλους όσους 

εκτελούν υπηρεσία µία τουλάχιστον φορά. 

β. Ενεργεί σε κάθε ζήτηµα που περιέρχεται

γ. Σηµειώνει ενυπόγραφα στα βιβλιάρια σκοπών και στα βιβλιάρια επιθεώρησης αστυνοµικών την 

ηµεροµηνία, την ώρα και τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης.

δ. Μετά τη λήξη της υπηρεσίας του, υποβάλλει αναφορά για το 

που τη διέταξε.  

5. Οι ∆ιευθυντές των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των 

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων νοµών, δύνανται να ορίζουν κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τα 

Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες, αν

επόπτες, για τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων εσωτερικής και 

εξωτερικής υπηρεσίας των Υπηρεσιών τους. Επίσης, οι ως άνω αξιωµατικοί σε περιπτώσεις 
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Ένοπλη φρουρά κρατητηρίου διατάσσεται πάντοτε αν κρατείται µεγάλος αριθµός κρατουµένων ή 

κρατείται υπόδικος ή δράστης σοβαρού αδικήµατος ή κατάδικος.  

Η δύναµη και η σύνθεση της φρουράς του κρατητηρίου είναι ανάλογη µε τον αριθµό και την 

επικινδυνότητα των κρατουµένων, την ασφάλεια των κρατητηρίων και τις υπηρεσιακές συνθήκες. 

Σε υπηρεσίες µε µικρό αριθµό προσωπικού η φρούρηση των κρατουµένων µπορεί να ανατίθεται 

στο γραφειοφύλακα ή τον υπαξιωµατικό υπηρεσίας. 

Εάν το κρατητήριο δεν πληροί τους όρους της ασφαλούς κράτησης ή η υπάρχουσα δύναµη δεν 

επαρκεί για τη φρούρηση των κρατουµένων, ο διοικητής της Υπηρεσίας οφείλει να παίρνει τα 

κνυόµενα από τις περιστάσεις µέτρα, δεσµεύοντας στην ανάγκη τους κρατουµένους για να 

προλάβει απόδραση, αυτοκτονία ή τραυµατισµό τους.  

Οι αστυνοµικοί της φρουράς κρατητηρίου:  

α. Φέρουν υπηρεσιακό περίστροφο ή πιστόλι, αστυνοµική ράβδο και αστυνοµική σ

β. ∆εν εισέρχονται ένοπλοι στο κρατητήριο.  

γ. Παρίστανται ένοπλοι σε κάθε περίπτωση ανοίγµατος του κρατητηρίου.  

δ. Ευθύνονται για τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα των κρατουµένων, την πρόληψη απόδρασης 

και την τήρηση της τάξεως και ησυχίας στα κρατητήρια.  

ε. Εάν απαιτηθεί να εισέλθουν στο κρατητήριο ζητούν τη συνδροµή του δεσµοφύλακα. 

στ. ∆εν επιτρέπουν την επικοινωνία των κρατουµένων µε οποιονδήποτε χωρίς διαταγή του 

ζ. Εκτελούν τα καθήκοντα τους, σύµφωνα µε τις διαταγές και οδηγίες του δεσµοφύλακα. 

Στα αστυνοµικά κρατητήρια δεν επιτρέπεται η κράτηση υποδίκων ή καταδίκων που προορίζονται 

για Σωφρονιστικό Κατάστηµα, µε εξαίρεση τον απολύτως αναγκαίο πριν την µεταγωγ

εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας µεταγωγή και παράδοση σ’ αυτό.  

Άρθρο 82 

Αξιωµατικός επιθεώρησης 
Υπηρεσία αξιωµατικού επιθεώρησης εκτελούν οι αξιωµατικοί και οι Ανθυπαστυνόµοι της 

Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται µέριµνα όπως ο αξιωµατικός επιθεώρησης είναι 

ανώτερος ή αρχαιότερος του επιθεωρουµένου.  

Ο αξιωµατικός επιθεώρησης φέρει την προβλεπόµενη στολή και περίστροφο και εκτελεί τα 

καθήκοντά του πεζός ή κινούµενος µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ανάλογα µε τις διαταγές του διοικητή 

Ο αξιωµατικός επιθεώρησης επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων όλων των 

οργάνων εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας που διατάσσονται από την Υπηρεσία του, καθώς και 

για την τάξη και ασφάλεια γενικά της περιοχής του, ευθυνόµενος γι’ αυτό απέναντι στο διοικητή 

Τα ειδικότερα καθήκοντά του είναι τα εξής:  

α. Περιέρχεται κατά το διάστηµα της υπηρεσίας του την περιφέρειά του και επιθεωρεί όλους όσους 

εκτελούν υπηρεσία µία τουλάχιστον φορά.  

β. Ενεργεί σε κάθε ζήτηµα που περιέρχεται σε γνώση του και απαιτεί αστυνοµική επέµβαση. 

γ. Σηµειώνει ενυπόγραφα στα βιβλιάρια σκοπών και στα βιβλιάρια επιθεώρησης αστυνοµικών την 

ηµεροµηνία, την ώρα και τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης. 

δ. Μετά τη λήξη της υπηρεσίας του, υποβάλλει αναφορά για το αποτέλεσµα αυτής στην Υπηρεσία 

Οι ∆ιευθυντές των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των 

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων νοµών, δύνανται να ορίζουν κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τα 

Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες, ανώτερους αξιωµατικούς της δυνάµεώς των Υπηρεσιών τους, ως 

επόπτες, για τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων εσωτερικής και 

εξωτερικής υπηρεσίας των Υπηρεσιών τους. Επίσης, οι ως άνω αξιωµατικοί σε περιπτώσεις 
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Ένοπλη φρουρά κρατητηρίου διατάσσεται πάντοτε αν κρατείται µεγάλος αριθµός κρατουµένων ή 

Η δύναµη και η σύνθεση της φρουράς του κρατητηρίου είναι ανάλογη µε τον αριθµό και την 

επικινδυνότητα των κρατουµένων, την ασφάλεια των κρατητηρίων και τις υπηρεσιακές συνθήκες.  

ων µπορεί να ανατίθεται 

Εάν το κρατητήριο δεν πληροί τους όρους της ασφαλούς κράτησης ή η υπάρχουσα δύναµη δεν 

επαρκεί για τη φρούρηση των κρατουµένων, ο διοικητής της Υπηρεσίας οφείλει να παίρνει τα 

κνυόµενα από τις περιστάσεις µέτρα, δεσµεύοντας στην ανάγκη τους κρατουµένους για να 

α. Φέρουν υπηρεσιακό περίστροφο ή πιστόλι, αστυνοµική ράβδο και αστυνοµική σφυρίχτρα.  

δ. Ευθύνονται για τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα των κρατουµένων, την πρόληψη απόδρασης 

ε. Εάν απαιτηθεί να εισέλθουν στο κρατητήριο ζητούν τη συνδροµή του δεσµοφύλακα.  

στ. ∆εν επιτρέπουν την επικοινωνία των κρατουµένων µε οποιονδήποτε χωρίς διαταγή του 

ζ. Εκτελούν τα καθήκοντα τους, σύµφωνα µε τις διαταγές και οδηγίες του δεσµοφύλακα.  

Στα αστυνοµικά κρατητήρια δεν επιτρέπεται η κράτηση υποδίκων ή καταδίκων που προορίζονται 

για Σωφρονιστικό Κατάστηµα, µε εξαίρεση τον απολύτως αναγκαίο πριν την µεταγωγή χρόνο και 

Υπηρεσία αξιωµατικού επιθεώρησης εκτελούν οι αξιωµατικοί και οι Ανθυπαστυνόµοι της 

ιωµατικός επιθεώρησης είναι 

Ο αξιωµατικός επιθεώρησης φέρει την προβλεπόµενη στολή και περίστροφο και εκτελεί τα 

καθήκοντά του πεζός ή κινούµενος µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ανάλογα µε τις διαταγές του διοικητή 

Ο αξιωµατικός επιθεώρησης επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων όλων των 

οργάνων εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας που διατάσσονται από την Υπηρεσία του, καθώς και 

υτό απέναντι στο διοικητή 

α. Περιέρχεται κατά το διάστηµα της υπηρεσίας του την περιφέρειά του και επιθεωρεί όλους όσους 

σε γνώση του και απαιτεί αστυνοµική επέµβαση.  

γ. Σηµειώνει ενυπόγραφα στα βιβλιάρια σκοπών και στα βιβλιάρια επιθεώρησης αστυνοµικών την 

αποτέλεσµα αυτής στην Υπηρεσία 

Οι ∆ιευθυντές των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των 

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων νοµών, δύνανται να ορίζουν κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τα 

ώτερους αξιωµατικούς της δυνάµεώς των Υπηρεσιών τους, ως 

επόπτες, για τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων εσωτερικής και 

εξωτερικής υπηρεσίας των Υπηρεσιών τους. Επίσης, οι ως άνω αξιωµατικοί σε περιπτώσεις 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων αστυνοµικής αρµοδιότητας, επιλαµβάνονται άµεσα και 

διευθύνουν τις ενέργειες µέχρι να αφιχθεί ανώτερός τους ή να λάβουν σχετικές εντολές. 

1. Στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες των Υπηρεσιών που ασκούν

αστυνόµευση χορηγείται από την Υπηρεσία αστυνοµικό σηµειωµατάριο, στο οποίο καταχωρίζουν 

σηµειώσεις για εγκλήµατα, δυστυχήµατα, πυρκαγιές, δηµόσιες συναθροίσεις, βλάβες οδών ή 

διαφόρων εγκαταστάσεων, παραβάσεις διαφόρων νόµων ή αστυνοµικών διατάξεων

πολιτών, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή περιστατικό αστυνοµικής φύσης. 

Με βάση τα σηµειωµατάρια αυτά γίνεται η σχετική εγγραφή στο βιβλίο αδικηµάτων και συµβάντων 

και συντάσσονται οι σχετικές µηνύσεις όταν απαιτείται. 

2. Το αστυνοµικό σηµειωµατάριο αποτελεί επίσηµο στοιχείο και όταν εξαντλείται παραδίδεται στην 

Υπηρεσία. Μετά πάροδο πενταετίας από την εξάντλησή του καταστρέφεται, εφόσον ο κάτοχός του 

δεν πρόκειται να εξετασθεί σε δικαστήρια για υποθέσεις, που έχουν καταχωρηθεί σ’ αυ

3. Με Κανονιστική ∆ιαταγή του Αρχηγού καθορίζεται ο τύπος των αστυνοµικών σηµειωµατάριων, ο 

τρόπος εκτύπωσης αυτών και ο εφοδιασµός του αστυνοµικού προσωπικού, ο τρόπος χρήσης, 

τήρησης και ελέγχου αυτών από τους οικείους διοικητές Υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλ

λεπτοµέρεια.  

4. Σ’ αυτούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες τροχαίας, αντί αστυνοµικού σηµειωµατάριου, 

χορηγούνται τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία περί αυτοκινήτων έντυπα βεβαίωσης παραβάσεων. 

1. Οι αστυνοµικοί που επιστρέφουν από οποιαδήποτε εξωτερική υπηρεσία αναφέρουν στον 

αξιωµατικό υπηρεσίας ή το διοικητή τους για το αποτέλεσµα της υπηρεσίας τους. Αυτοί που 

επιστρέφουν κατά τη διάρκεια της νύκτας, εφόσον ο αξιωµατικός υπηρεσίας έχει, κατά τα

προβλεπόµενα, κατακλιθεί και δεν έχουν να αναφέρουν κάτι το σηµαντικό, αφήνουν σηµείωµα για 

το αποτέλεσµα της υπηρεσίας τους. 

2. Ο διοικητής ή διευθυντής της Υπηρεσίας µπορεί να απαλλάξει τους παραπάνω από την 

υποχρέωση παρουσίασής τους στην Υπηρεσία για αναφορά, εφόσον ο τό

καθηκόντων τους βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το αστυνοµικό κατάστηµα και υπάρχει 

δυνατότητα τηλεφωνικής αναφοράς. 

Για την πρόληψη αξιοποίνων πράξεων και δυστυχηµάτων και την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνη

ευταξίας και απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω 

οριζόµενα, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων της, η Ελληνική Αστυνοµία: 

α. Ενεργεί σωµατικές έρευνες προσώπων, έρευνες χώρων προσιτών στο κοινό, έρευνες µεταφορικών 

µέσων και µεταφερόµενων αντικειµένων. 

β. Προστατεύει τους ανήλικους και άλλα πρόσωπα που µπορεί εύκολα να καταστούν θύµατα 

εγκληµατικών πράξεων.  

γ. Επιτηρεί τους επαίτες, αλήτες, ύποπτους και καταδικασµένους στο παρελθόν για εγκληµατική 

δραστηριότητα.  

δ. Επιτηρεί τα δηµόσια κέντρα και τα ύποπτα µεταφορικά µέσα. 

ε. Εφαρµόζει τη νοµοθεσία για την οπλοφορία και την κατοχή, κατασκευή, διάθεση και µεταφορά 

όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών µηχανηµάτων. 

στ. Επιτηρεί τα αεροδρόµια και τους σταθµούς λεωφορείω

ζ. Παρίσταται στα δηµόσια θεάµατα και τις αθλητικές εκδηλώσεις, 

η. Παρίσταται σε εκθέσεις, εορτές, πανηγύρεις και αγορές. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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µβάντων αστυνοµικής αρµοδιότητας, επιλαµβάνονται άµεσα και 

διευθύνουν τις ενέργειες µέχρι να αφιχθεί ανώτερός τους ή να λάβουν σχετικές εντολές. 

Άρθρο 83 

Αστυνοµικό σηµειωµατάριο 
Στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες των Υπηρεσιών που ασκούν

αστυνόµευση χορηγείται από την Υπηρεσία αστυνοµικό σηµειωµατάριο, στο οποίο καταχωρίζουν 

σηµειώσεις για εγκλήµατα, δυστυχήµατα, πυρκαγιές, δηµόσιες συναθροίσεις, βλάβες οδών ή 

διαφόρων εγκαταστάσεων, παραβάσεις διαφόρων νόµων ή αστυνοµικών διατάξεων

πολιτών, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή περιστατικό αστυνοµικής φύσης. 

Με βάση τα σηµειωµατάρια αυτά γίνεται η σχετική εγγραφή στο βιβλίο αδικηµάτων και συµβάντων 

και συντάσσονται οι σχετικές µηνύσεις όταν απαιτείται.  

ικό σηµειωµατάριο αποτελεί επίσηµο στοιχείο και όταν εξαντλείται παραδίδεται στην 

Υπηρεσία. Μετά πάροδο πενταετίας από την εξάντλησή του καταστρέφεται, εφόσον ο κάτοχός του 

δεν πρόκειται να εξετασθεί σε δικαστήρια για υποθέσεις, που έχουν καταχωρηθεί σ’ αυ

Με Κανονιστική ∆ιαταγή του Αρχηγού καθορίζεται ο τύπος των αστυνοµικών σηµειωµατάριων, ο 

τρόπος εκτύπωσης αυτών και ο εφοδιασµός του αστυνοµικού προσωπικού, ο τρόπος χρήσης, 

τήρησης και ελέγχου αυτών από τους οικείους διοικητές Υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλ

Σ’ αυτούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες τροχαίας, αντί αστυνοµικού σηµειωµατάριου, 

χορηγούνται τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία περί αυτοκινήτων έντυπα βεβαίωσης παραβάσεων. 

Άρθρο 84 

Υποχρέωση για αναφορά 
επιστρέφουν από οποιαδήποτε εξωτερική υπηρεσία αναφέρουν στον 

αξιωµατικό υπηρεσίας ή το διοικητή τους για το αποτέλεσµα της υπηρεσίας τους. Αυτοί που 

επιστρέφουν κατά τη διάρκεια της νύκτας, εφόσον ο αξιωµατικός υπηρεσίας έχει, κατά τα

ιθεί και δεν έχουν να αναφέρουν κάτι το σηµαντικό, αφήνουν σηµείωµα για 

το αποτέλεσµα της υπηρεσίας τους.  

Ο διοικητής ή διευθυντής της Υπηρεσίας µπορεί να απαλλάξει τους παραπάνω από την 

υποχρέωση παρουσίασής τους στην Υπηρεσία για αναφορά, εφόσον ο τό

καθηκόντων τους βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το αστυνοµικό κατάστηµα και υπάρχει 

δυνατότητα τηλεφωνικής αναφοράς.  

Άρθρο 94 

Προληπτική ενέργεια 
Για την πρόληψη αξιοποίνων πράξεων και δυστυχηµάτων και την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνη

ευταξίας και απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω 

οριζόµενα, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων της, η Ελληνική Αστυνοµία:  

α. Ενεργεί σωµατικές έρευνες προσώπων, έρευνες χώρων προσιτών στο κοινό, έρευνες µεταφορικών 

ων και µεταφερόµενων αντικειµένων.  

β. Προστατεύει τους ανήλικους και άλλα πρόσωπα που µπορεί εύκολα να καταστούν θύµατα 

γ. Επιτηρεί τους επαίτες, αλήτες, ύποπτους και καταδικασµένους στο παρελθόν για εγκληµατική 

πιτηρεί τα δηµόσια κέντρα και τα ύποπτα µεταφορικά µέσα.  

ε. Εφαρµόζει τη νοµοθεσία για την οπλοφορία και την κατοχή, κατασκευή, διάθεση και µεταφορά 

όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών µηχανηµάτων.  

στ. Επιτηρεί τα αεροδρόµια και τους σταθµούς λεωφορείων και σιδηροδρόµων. 

ζ. Παρίσταται στα δηµόσια θεάµατα και τις αθλητικές εκδηλώσεις,  

η. Παρίσταται σε εκθέσεις, εορτές, πανηγύρεις και αγορές.  
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µβάντων αστυνοµικής αρµοδιότητας, επιλαµβάνονται άµεσα και 

διευθύνουν τις ενέργειες µέχρι να αφιχθεί ανώτερός τους ή να λάβουν σχετικές εντολές.  

Στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες των Υπηρεσιών που ασκούν άµεση 

αστυνόµευση χορηγείται από την Υπηρεσία αστυνοµικό σηµειωµατάριο, στο οποίο καταχωρίζουν 

σηµειώσεις για εγκλήµατα, δυστυχήµατα, πυρκαγιές, δηµόσιες συναθροίσεις, βλάβες οδών ή 

διαφόρων εγκαταστάσεων, παραβάσεις διαφόρων νόµων ή αστυνοµικών διατάξεων, παράπονα 

πολιτών, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή περιστατικό αστυνοµικής φύσης.  

Με βάση τα σηµειωµατάρια αυτά γίνεται η σχετική εγγραφή στο βιβλίο αδικηµάτων και συµβάντων 

ικό σηµειωµατάριο αποτελεί επίσηµο στοιχείο και όταν εξαντλείται παραδίδεται στην 

Υπηρεσία. Μετά πάροδο πενταετίας από την εξάντλησή του καταστρέφεται, εφόσον ο κάτοχός του 

δεν πρόκειται να εξετασθεί σε δικαστήρια για υποθέσεις, που έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτό.  

Με Κανονιστική ∆ιαταγή του Αρχηγού καθορίζεται ο τύπος των αστυνοµικών σηµειωµατάριων, ο 

τρόπος εκτύπωσης αυτών και ο εφοδιασµός του αστυνοµικού προσωπικού, ο τρόπος χρήσης, 

τήρησης και ελέγχου αυτών από τους οικείους διοικητές Υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

Σ’ αυτούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες τροχαίας, αντί αστυνοµικού σηµειωµατάριου, 

χορηγούνται τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία περί αυτοκινήτων έντυπα βεβαίωσης παραβάσεων.  

επιστρέφουν από οποιαδήποτε εξωτερική υπηρεσία αναφέρουν στον 

αξιωµατικό υπηρεσίας ή το διοικητή τους για το αποτέλεσµα της υπηρεσίας τους. Αυτοί που 

επιστρέφουν κατά τη διάρκεια της νύκτας, εφόσον ο αξιωµατικός υπηρεσίας έχει, κατά τα 

ιθεί και δεν έχουν να αναφέρουν κάτι το σηµαντικό, αφήνουν σηµείωµα για 

Ο διοικητής ή διευθυντής της Υπηρεσίας µπορεί να απαλλάξει τους παραπάνω από την 

υποχρέωση παρουσίασής τους στην Υπηρεσία για αναφορά, εφόσον ο τόπος εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το αστυνοµικό κατάστηµα και υπάρχει 

Για την πρόληψη αξιοποίνων πράξεων και δυστυχηµάτων και την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης, 

ευταξίας και απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω 

α. Ενεργεί σωµατικές έρευνες προσώπων, έρευνες χώρων προσιτών στο κοινό, έρευνες µεταφορικών 

β. Προστατεύει τους ανήλικους και άλλα πρόσωπα που µπορεί εύκολα να καταστούν θύµατα 

γ. Επιτηρεί τους επαίτες, αλήτες, ύποπτους και καταδικασµένους στο παρελθόν για εγκληµατική 

ε. Εφαρµόζει τη νοµοθεσία για την οπλοφορία και την κατοχή, κατασκευή, διάθεση και µεταφορά 

ν και σιδηροδρόµων.  



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε εγκλήµατος, η Ελληνική Αστυνοµία οφείλει 

επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, για τη βεβαίωσή του, τη 

συλλογή των αποδείξεων και πειστηρίων, την αναζήτηση και σύλληψη του δράστη και την 

παράδοσή του στην αρµόδια δικαστική αρχή. 

Προς τούτο δύναται η Αστυνοµία

καταστήµατα τα άτοµα, για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ενέχονται στη διάπραξη του 

εγκλήµατος. 

2. Για τα εγκλήµατα των οποίων οι δράστες δεν ανακαλύφθηκαν, η Ελληνική Αστυνοµία συνεχίζει 

και µετά την υποβολή της σχετικής δικογραφίας, τις έρευνες για την ανακάλυψή τους, τηρώντας στο 

αρχείο της, για το σκοπό αυτό, αντίγραφα των πιο σηµαντικών ή και όλων των εγγράφων της 

δικογραφίας. Για τα µη αυτόφωρα εγκλήµατα οφείλει να ενεργεί τις αναγκαίες εξακρ

ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο τον αρµόδιο Εισαγγελέα. 

3. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούται να αναφέρει αµέσως στους 

Προϊσταµένους του κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή του για την τέλεση αξιόποινης πράξης. 

Οι αρµόδιοι για τη διενέργεια προανάκρισης υποχρεούνται να σπεύδουν στον τόπο του εγκλήµατος 

για να επισηµαίνουν και να εξασφαλίζουν, µε την άµεση επέµβασή τους, τα υποκείµενα σε αλλοίωση 

ή εξαφάνιση στοιχεία, τα οποία µπορούν να τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήµα

ανακάλυψη του δράστη. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται καµιά καθυστέρηση ή αναβολή και η 

ανακριτική ενέργεια που άρχισε επιβάλλεται να συνεχιστεί µέχρι να ανακαλυφθεί ο δράστης. 

4. Οι αστυνοµικοί που φθάνουν πρώτοι στον τόπο του εγκλήµατος 

α. Να διατηρούν ανέπαφο τον τόπο του εγκλήµατος απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε αναρµόδιο να 

πλησιάζει και να θίγει ή να µετακινεί το σώµα του εγκλήµατος και όλα τα ίχνη ή αντικείµενα που 

βρέθηκαν στον τόπο και µπορούν, µε κατάλληλη επιστηµονική έ

βοηθήσουν στη διαλεύκανση του εγκλήµατος και τον εντοπισµό του άγνωστου δράστη. 

β. Αν το έγκληµα διαπράχθηκε µέσα σε δωµάτιο, να το φρουρούν εξωτερικά και να µην επιτρέπουν 

την είσοδο σε οποιονδήποτε αναρµόδιο. 

γ. Να εξακριβώνουν και να αναφέρουν στους αρµοδίους βαθµοφόρους τα στοιχεία ταυτότητας των 

προσώπων τα οποία βρέθηκαν, κατά την άφιξή τους, στον τόπο του εγκλήµατος ή σε µικρή 

απόσταση απ’ αυτόν.  

5. Υποχρέωση λήψης µέτρων τήρησης ανέπαφου του τόπου του εγκλήµατος, µέχρι τη

αστυνοµικών, έχουν επίσης οι δηµοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι και οι κοινοτικοί φύλακες. 

6. Όταν κινδυνεύουν να εξαφανισθούν τα ίχνη του εγκλήµατος οι αστυνοµικοί που σπεύδουν πρώτοι 

στον τόπο εφόσον δεν έχουν δικαίωµα να ενεργήσουν προανάκριση, οφείλουν να τα καταγράψουν 

µε κάθε λεπτοµέρεια σε έκθεση που παραδίδουν στον αρµόδιο ανακριτικό υπάλλη

επίσης να συγκεντρώνουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και κάθε πληροφορία για το έγκληµα και το 

δράστη που αντλούν από τους παθόντες και άλλα πρόσωπα, και να ενεργήσουν δραστήρια για την 

καταδίωξη και σύλληψη του δράστη, όταν αυτή επιτρέπεται από 

∆ικονοµίας.  

7. Για τις αξιόποινες πράξεις που δεν διώκονται αυτεπαγγέλτως, ερωτάται ο παθών αν επιθυµεί να 

υποβάλλει έγκληση, πριν από την υποβολή της οποίας που µπορεί να γίνει και προφορικά δεν 

επιτρέπεται στην Ελληνική Αστυνοµία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια. 

8. Όταν για οποιοδήποτε έγκληµα επιληφθεί η αρµόδια δικαστική αρχή παύει κάθε ενέργεια της 

Ελληνικής Αστυνοµίας. Όταν όµως το έγκληµα δεν έχει διαλευκανθεί η Ελληνική Αστυνοµία 

ενεργεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

9. Τα κακουργήµατα και πληµµελήµατα των οποίων οι δράστες δεν ανακαλύπτονται, 

καταχωρίζονται στο βιβλίο ανεξιχνίαστων κακουργηµάτων και πληµµεληµάτων των Υπηρεσιών. Η 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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Άρθρο 95 

Κατασταλτική ενέργεια 
Σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε εγκλήµατος, η Ελληνική Αστυνοµία οφείλει 

επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, για τη βεβαίωσή του, τη 

συλλογή των αποδείξεων και πειστηρίων, την αναζήτηση και σύλληψη του δράστη και την 

παράδοσή του στην αρµόδια δικαστική αρχή.  

Προς τούτο δύναται η Αστυνοµία να προσκαλεί ή προσάγει για εξέταση στα Αστυνοµικά 

καταστήµατα τα άτοµα, για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ενέχονται στη διάπραξη του 

Για τα εγκλήµατα των οποίων οι δράστες δεν ανακαλύφθηκαν, η Ελληνική Αστυνοµία συνεχίζει 

την υποβολή της σχετικής δικογραφίας, τις έρευνες για την ανακάλυψή τους, τηρώντας στο 

αρχείο της, για το σκοπό αυτό, αντίγραφα των πιο σηµαντικών ή και όλων των εγγράφων της 

δικογραφίας. Για τα µη αυτόφωρα εγκλήµατα οφείλει να ενεργεί τις αναγκαίες εξακρ

ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο τον αρµόδιο Εισαγγελέα.  

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούται να αναφέρει αµέσως στους 

Προϊσταµένους του κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή του για την τέλεση αξιόποινης πράξης. 

τη διενέργεια προανάκρισης υποχρεούνται να σπεύδουν στον τόπο του εγκλήµατος 

για να επισηµαίνουν και να εξασφαλίζουν, µε την άµεση επέµβασή τους, τα υποκείµενα σε αλλοίωση 

ή εξαφάνιση στοιχεία, τα οποία µπορούν να τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήµα

ανακάλυψη του δράστη. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται καµιά καθυστέρηση ή αναβολή και η 

ανακριτική ενέργεια που άρχισε επιβάλλεται να συνεχιστεί µέχρι να ανακαλυφθεί ο δράστης. 

Οι αστυνοµικοί που φθάνουν πρώτοι στον τόπο του εγκλήµατος οφείλουν:  

α. Να διατηρούν ανέπαφο τον τόπο του εγκλήµατος απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε αναρµόδιο να 

πλησιάζει και να θίγει ή να µετακινεί το σώµα του εγκλήµατος και όλα τα ίχνη ή αντικείµενα που 

βρέθηκαν στον τόπο και µπορούν, µε κατάλληλη επιστηµονική έρευνα και αξιοποίηση, να 

βοηθήσουν στη διαλεύκανση του εγκλήµατος και τον εντοπισµό του άγνωστου δράστη. 

β. Αν το έγκληµα διαπράχθηκε µέσα σε δωµάτιο, να το φρουρούν εξωτερικά και να µην επιτρέπουν 

την είσοδο σε οποιονδήποτε αναρµόδιο.  

και να αναφέρουν στους αρµοδίους βαθµοφόρους τα στοιχεία ταυτότητας των 

προσώπων τα οποία βρέθηκαν, κατά την άφιξή τους, στον τόπο του εγκλήµατος ή σε µικρή 

Υποχρέωση λήψης µέτρων τήρησης ανέπαφου του τόπου του εγκλήµατος, µέχρι τη

αστυνοµικών, έχουν επίσης οι δηµοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι και οι κοινοτικοί φύλακες. 

Όταν κινδυνεύουν να εξαφανισθούν τα ίχνη του εγκλήµατος οι αστυνοµικοί που σπεύδουν πρώτοι 

στον τόπο εφόσον δεν έχουν δικαίωµα να ενεργήσουν προανάκριση, οφείλουν να τα καταγράψουν 

µε κάθε λεπτοµέρεια σε έκθεση που παραδίδουν στον αρµόδιο ανακριτικό υπάλλη

επίσης να συγκεντρώνουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και κάθε πληροφορία για το έγκληµα και το 

δράστη που αντλούν από τους παθόντες και άλλα πρόσωπα, και να ενεργήσουν δραστήρια για την 

καταδίωξη και σύλληψη του δράστη, όταν αυτή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

Για τις αξιόποινες πράξεις που δεν διώκονται αυτεπαγγέλτως, ερωτάται ο παθών αν επιθυµεί να 

υποβάλλει έγκληση, πριν από την υποβολή της οποίας που µπορεί να γίνει και προφορικά δεν 

Αστυνοµία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια. 

Όταν για οποιοδήποτε έγκληµα επιληφθεί η αρµόδια δικαστική αρχή παύει κάθε ενέργεια της 

Ελληνικής Αστυνοµίας. Όταν όµως το έγκληµα δεν έχει διαλευκανθεί η Ελληνική Αστυνοµία 

2 του παρόντος άρθρου.  

Τα κακουργήµατα και πληµµελήµατα των οποίων οι δράστες δεν ανακαλύπτονται, 

καταχωρίζονται στο βιβλίο ανεξιχνίαστων κακουργηµάτων και πληµµεληµάτων των Υπηρεσιών. Η 
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Σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε εγκλήµατος, η Ελληνική Αστυνοµία οφείλει να 

επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, για τη βεβαίωσή του, τη 

συλλογή των αποδείξεων και πειστηρίων, την αναζήτηση και σύλληψη του δράστη και την 

να προσκαλεί ή προσάγει για εξέταση στα Αστυνοµικά 

καταστήµατα τα άτοµα, για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ενέχονται στη διάπραξη του 

Για τα εγκλήµατα των οποίων οι δράστες δεν ανακαλύφθηκαν, η Ελληνική Αστυνοµία συνεχίζει 

την υποβολή της σχετικής δικογραφίας, τις έρευνες για την ανακάλυψή τους, τηρώντας στο 

αρχείο της, για το σκοπό αυτό, αντίγραφα των πιο σηµαντικών ή και όλων των εγγράφων της 

δικογραφίας. Για τα µη αυτόφωρα εγκλήµατα οφείλει να ενεργεί τις αναγκαίες εξακριβώσεις και να 

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούται να αναφέρει αµέσως στους 

Προϊσταµένους του κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή του για την τέλεση αξιόποινης πράξης. 

τη διενέργεια προανάκρισης υποχρεούνται να σπεύδουν στον τόπο του εγκλήµατος 

για να επισηµαίνουν και να εξασφαλίζουν, µε την άµεση επέµβασή τους, τα υποκείµενα σε αλλοίωση 

ή εξαφάνιση στοιχεία, τα οποία µπορούν να τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήµατος και την 

ανακάλυψη του δράστη. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται καµιά καθυστέρηση ή αναβολή και η 

ανακριτική ενέργεια που άρχισε επιβάλλεται να συνεχιστεί µέχρι να ανακαλυφθεί ο δράστης.  

 

α. Να διατηρούν ανέπαφο τον τόπο του εγκλήµατος απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε αναρµόδιο να 

πλησιάζει και να θίγει ή να µετακινεί το σώµα του εγκλήµατος και όλα τα ίχνη ή αντικείµενα που 

ρευνα και αξιοποίηση, να 

βοηθήσουν στη διαλεύκανση του εγκλήµατος και τον εντοπισµό του άγνωστου δράστη.  

β. Αν το έγκληµα διαπράχθηκε µέσα σε δωµάτιο, να το φρουρούν εξωτερικά και να µην επιτρέπουν 

και να αναφέρουν στους αρµοδίους βαθµοφόρους τα στοιχεία ταυτότητας των 

προσώπων τα οποία βρέθηκαν, κατά την άφιξή τους, στον τόπο του εγκλήµατος ή σε µικρή 

Υποχρέωση λήψης µέτρων τήρησης ανέπαφου του τόπου του εγκλήµατος, µέχρι την άφιξη των 

αστυνοµικών, έχουν επίσης οι δηµοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι και οι κοινοτικοί φύλακες.  

Όταν κινδυνεύουν να εξαφανισθούν τα ίχνη του εγκλήµατος οι αστυνοµικοί που σπεύδουν πρώτοι 

στον τόπο εφόσον δεν έχουν δικαίωµα να ενεργήσουν προανάκριση, οφείλουν να τα καταγράψουν 

µε κάθε λεπτοµέρεια σε έκθεση που παραδίδουν στον αρµόδιο ανακριτικό υπάλληλο. Οφείλουν 

επίσης να συγκεντρώνουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και κάθε πληροφορία για το έγκληµα και το 

δράστη που αντλούν από τους παθόντες και άλλα πρόσωπα, και να ενεργήσουν δραστήρια για την 

τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

Για τις αξιόποινες πράξεις που δεν διώκονται αυτεπαγγέλτως, ερωτάται ο παθών αν επιθυµεί να 

υποβάλλει έγκληση, πριν από την υποβολή της οποίας που µπορεί να γίνει και προφορικά δεν 

Αστυνοµία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.  

Όταν για οποιοδήποτε έγκληµα επιληφθεί η αρµόδια δικαστική αρχή παύει κάθε ενέργεια της 

Ελληνικής Αστυνοµίας. Όταν όµως το έγκληµα δεν έχει διαλευκανθεί η Ελληνική Αστυνοµία 

Τα κακουργήµατα και πληµµελήµατα των οποίων οι δράστες δεν ανακαλύπτονται, 

καταχωρίζονται στο βιβλίο ανεξιχνίαστων κακουργηµάτων και πληµµεληµάτων των Υπηρεσιών. Η 
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καταχώρηση γίνεται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια Υπηρεσία ένα µήνα

αξιόποινης πράξης και η διαγραφή µε διαταγή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας ή Αστυνοµικής 

∆ιεύθυνσης, όταν η πράξη εξιχνιαστεί ή παραγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού 

Κώδικα. 

10. Οι φάκελοι των ανεξιχνίαστων εγκληµάτων

και χρεώνονται σε βαθµοφόρους της Υπηρεσίας για τη συνέχιση των αστυνοµικών ερευνών. 

1. Η Ελληνική Αστυνοµία, στα πλαίσια της προληπτικής και κατασταλτικής της δραστηριότητας, 

κάνει έρευνες προσώπων (σωµατικές), χώρων και αντικειµένων.

2. Όταν οι έρευνες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια προανάκρισης, υπόκεινται στους περιορισµούς 

και τις διατυπώσεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 

3. Οι έρευνες που γίνονται στα πλαίσια της προληπτι

προανάκριση (αστυνοµικές έρευνες), γίνονται µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται µόνο µε τη ρητή συναίνεση του ενοίκου της. 

β. Σωµατικές έρευνες, έρευνες σε µεταφορικά µέσα και µεταφερ

ιδιωτικούς χώρους µη προσιτούς στο κοινό που δεν υπάγονται στην έννοια της κατοικίας, γίνονται 

όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια τελέσεως αξιοποίνου πράξεως ή απόλυτη ανάγκη. 

γ. Έρευνες σε χώρους δηµόσιους ή ιδιωτικούς αλλά ελεύ

ελεύθερα.  

δ. Οι έρευνες των περιπτώσεων α έως και γ γίνονται από βαθµοφόρο της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

ενώπιον δύο µαρτύρων, αν υπάρχουν. Κατ’ εξαίρεση η έρευνα µπορεί να γίνει από Αστυφύλακα, 

όταν δεν είναι παρών βαθµοφόρος και δεν µπορεί να αναβληθεί µέχρι τη άφιξή του χωρίς κίνδυνο 

µαταίωσής της.  

ε. Σωµατική έρευνα σε γυναίκα γίνεται από γυναίκα αστυνοµικό και αν δεν υπάρχει, από άλλη 

γυναίκα της εκλογής του αστυνοµικού. 

4. Κατά τις έρευνες οι αστυνοµικοί πρέπει να φρο

ενοχλείται αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλεται σε σωµατική έρευνα ή ο ιδιοκτήτης του 

χώρου ή αντικειµένου που ερευνάται, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό.

1. Η Ελληνική Αστυνοµία φροντίζει ιδιαίτερα για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους 

στους οποίους είναι εκτεθειµένοι και κυρίως αυτών που ρέπουν στη φυγοπονία, η οποία τους οδηγεί 

στην ανεργία, που είναι αφετηρία για τη διαµόρφωση εγκληµατικής προδι

το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας: 

α. Επιβλέπει τους ανηλίκους και παρέχει κάθε δυνατή προστασία κατά των κινδύνων της σωµατικής, 

ηθικής και ψυχικής υγείας τους.  

β. Παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή που ζητείται από τους δικαστές

εποπτείας και τήρηση των αναµορφωτικών µέτρων καθώς και κάθε συνδροµή που ζητείται από 

όργανα ή Υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες από το νόµο µε την προστασία και την αγωγή των 

ανηλίκων.  

γ. Ενηµερώνει τους αρµόδιους, τους επιφορτ

επιµελητές ανηλίκων κ.λ.π.), όταν διαπιστώνει αντικοινωνική συµπεριφορά τους. 

δ. Φροντίζει για την εξακρίβωση περιπτώσεων εκµετάλλευσης, παραµέλησης ή κακοµεταχείρισης 

αυτών και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες αρχές και τους επιφορτισµένους µε την προστασία τους, 

εφαρµόζοντας τα νόµιµα κατά των υπαιτίων, όταν συντρέχει περίπτωση. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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καταχώρηση γίνεται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια Υπηρεσία ένα µήνα µετά από την τέλεση της 

αξιόποινης πράξης και η διαγραφή µε διαταγή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας ή Αστυνοµικής 

∆ιεύθυνσης, όταν η πράξη εξιχνιαστεί ή παραγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού 

Οι φάκελοι των ανεξιχνίαστων εγκληµάτων παραµένουν εκκρεµείς µέχρι την παραγραφή τους 

και χρεώνονται σε βαθµοφόρους της Υπηρεσίας για τη συνέχιση των αστυνοµικών ερευνών. 

Άρθρο 96 

Αστυνοµικές έρευνες 
Η Ελληνική Αστυνοµία, στα πλαίσια της προληπτικής και κατασταλτικής της δραστηριότητας, 

ει έρευνες προσώπων (σωµατικές), χώρων και αντικειµένων. 

Όταν οι έρευνες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια προανάκρισης, υπόκεινται στους περιορισµούς 

και τις διατυπώσεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.  

Οι έρευνες που γίνονται στα πλαίσια της προληπτικής της δραστηριότητας χωρίς να ενεργείται 

προανάκριση (αστυνοµικές έρευνες), γίνονται µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται µόνο µε τη ρητή συναίνεση του ενοίκου της. 

β. Σωµατικές έρευνες, έρευνες σε µεταφορικά µέσα και µεταφερόµενα αντικείµενα και έρευνες σε 

ιδιωτικούς χώρους µη προσιτούς στο κοινό που δεν υπάγονται στην έννοια της κατοικίας, γίνονται 

όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια τελέσεως αξιοποίνου πράξεως ή απόλυτη ανάγκη. 

γ. Έρευνες σε χώρους δηµόσιους ή ιδιωτικούς αλλά ελεύθερα προσιτούς στο κοινό, γίνονται 

δ. Οι έρευνες των περιπτώσεων α έως και γ γίνονται από βαθµοφόρο της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

ενώπιον δύο µαρτύρων, αν υπάρχουν. Κατ’ εξαίρεση η έρευνα µπορεί να γίνει από Αστυφύλακα, 

ος και δεν µπορεί να αναβληθεί µέχρι τη άφιξή του χωρίς κίνδυνο 

ε. Σωµατική έρευνα σε γυναίκα γίνεται από γυναίκα αστυνοµικό και αν δεν υπάρχει, από άλλη 

γυναίκα της εκλογής του αστυνοµικού.  

Κατά τις έρευνες οι αστυνοµικοί πρέπει να φροντίζουν να µη θίγεται η προσωπικότητα ούτε να 

ενοχλείται αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλεται σε σωµατική έρευνα ή ο ιδιοκτήτης του 

χώρου ή αντικειµένου που ερευνάται, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό.  

Άρθρο 97 

Προστασία ανηλίκων 
Η Ελληνική Αστυνοµία φροντίζει ιδιαίτερα για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους 

στους οποίους είναι εκτεθειµένοι και κυρίως αυτών που ρέπουν στη φυγοπονία, η οποία τους οδηγεί 

στην ανεργία, που είναι αφετηρία για τη διαµόρφωση εγκληµατικής προδιάθεσης. Για το σκοπό αυτό 

το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας:  

α. Επιβλέπει τους ανηλίκους και παρέχει κάθε δυνατή προστασία κατά των κινδύνων της σωµατικής, 

 

β. Παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή που ζητείται από τους δικαστές ανηλίκων για την άσκηση 

εποπτείας και τήρηση των αναµορφωτικών µέτρων καθώς και κάθε συνδροµή που ζητείται από 

όργανα ή Υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες από το νόµο µε την προστασία και την αγωγή των 

γ. Ενηµερώνει τους αρµόδιους, τους επιφορτισµένους µε την προστασία των ανηλίκων (δικαστές, 

επιµελητές ανηλίκων κ.λ.π.), όταν διαπιστώνει αντικοινωνική συµπεριφορά τους. 

δ. Φροντίζει για την εξακρίβωση περιπτώσεων εκµετάλλευσης, παραµέλησης ή κακοµεταχείρισης 

αυτών και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες αρχές και τους επιφορτισµένους µε την προστασία τους, 

εφαρµόζοντας τα νόµιµα κατά των υπαιτίων, όταν συντρέχει περίπτωση.  
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µετά από την τέλεση της 

αξιόποινης πράξης και η διαγραφή µε διαταγή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας ή Αστυνοµικής 

∆ιεύθυνσης, όταν η πράξη εξιχνιαστεί ή παραγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού 

παραµένουν εκκρεµείς µέχρι την παραγραφή τους 

και χρεώνονται σε βαθµοφόρους της Υπηρεσίας για τη συνέχιση των αστυνοµικών ερευνών.  

Η Ελληνική Αστυνοµία, στα πλαίσια της προληπτικής και κατασταλτικής της δραστηριότητας, 

Όταν οι έρευνες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια προανάκρισης, υπόκεινται στους περιορισµούς 

κής της δραστηριότητας χωρίς να ενεργείται 

προανάκριση (αστυνοµικές έρευνες), γίνονται µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. Έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται µόνο µε τη ρητή συναίνεση του ενοίκου της.  

όµενα αντικείµενα και έρευνες σε 

ιδιωτικούς χώρους µη προσιτούς στο κοινό που δεν υπάγονται στην έννοια της κατοικίας, γίνονται 

όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια τελέσεως αξιοποίνου πράξεως ή απόλυτη ανάγκη.  

θερα προσιτούς στο κοινό, γίνονται 

δ. Οι έρευνες των περιπτώσεων α έως και γ γίνονται από βαθµοφόρο της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

ενώπιον δύο µαρτύρων, αν υπάρχουν. Κατ’ εξαίρεση η έρευνα µπορεί να γίνει από Αστυφύλακα, 

ος και δεν µπορεί να αναβληθεί µέχρι τη άφιξή του χωρίς κίνδυνο 

ε. Σωµατική έρευνα σε γυναίκα γίνεται από γυναίκα αστυνοµικό και αν δεν υπάρχει, από άλλη 

ντίζουν να µη θίγεται η προσωπικότητα ούτε να 

ενοχλείται αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλεται σε σωµατική έρευνα ή ο ιδιοκτήτης του 

Η Ελληνική Αστυνοµία φροντίζει ιδιαίτερα για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους 

στους οποίους είναι εκτεθειµένοι και κυρίως αυτών που ρέπουν στη φυγοπονία, η οποία τους οδηγεί 

άθεσης. Για το σκοπό αυτό 

α. Επιβλέπει τους ανηλίκους και παρέχει κάθε δυνατή προστασία κατά των κινδύνων της σωµατικής, 

ανηλίκων για την άσκηση 

εποπτείας και τήρηση των αναµορφωτικών µέτρων καθώς και κάθε συνδροµή που ζητείται από 

όργανα ή Υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες από το νόµο µε την προστασία και την αγωγή των 

ισµένους µε την προστασία των ανηλίκων (δικαστές, 

επιµελητές ανηλίκων κ.λ.π.), όταν διαπιστώνει αντικοινωνική συµπεριφορά τους.  

δ. Φροντίζει για την εξακρίβωση περιπτώσεων εκµετάλλευσης, παραµέλησης ή κακοµεταχείρισης 

αυτών και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες αρχές και τους επιφορτισµένους µε την προστασία τους, 
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ε. Φροντίζει για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την απαγόρευση εισόδου ανήλικου σε 

ακατάλληλα θεάµατα, σε λέσχες και κέντρα παιγνίων, σε κακόφηµους οίκους και στις συνεδριάσεις 

των δικαστηρίων, εφαρµόζοντας τα νόµιµα κατά των υπευθύνων για τον έλ

στ. Σε συνεργασία µε τις κατά τόπους επιθεωρήσεις και γραφεία εργασίας, επαγρυπνεί για την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τους ανηλίκους και ερευνά ιδιαίτερα µήπως χρησιµοποιούνται 

αυτοί σε απαγορευµένες εργασίες. 

ζ. Εφαρµόζει τα νόµιµα εναντίον αυτών που έχουν την εποπτεία των ανηλίκων και παραµελούν να 

τους αποτρέψουν από την διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή την πορνεία και ενηµερώνει τα αρµόδια 

για την προστασία τους όργανα ή Υπηρεσίες. 

η. Συλλαµβάνει κατά τις νόµιµες διατυπώσεις και

που επαιτούν, ζουν περιπλανώµενοι ή ανήθικα ή επιζητούν βιοποριστικά επαγγέλµατα µε τυχερά 

παίγνια ή άλλες ασχολίες από τις οποίες κινδυνεύουν να καταλήξουν στην αλητεία ή την 

εγκληµατικότητα.  

θ. Φροντίζει να κλείνονται σε ιδιαίτερα κρατητήρια οι ανήλικοι που συλλαµβάνονται και κατά τη 

µεταγωγή τους να µη δεσµεύονται µε χειροπέδες, εκτός αν είναι επικίνδυνοι ή ύποπτοι απόδρασης. 

ι. Μέσα στον κύκλο της αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας παρέχει κάθε δυνατή

που ζητείται από τους διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

ια. Αρνείται την παροχή σε τρίτους, που δεν έχουν έννοµο συµφέρον φωτογραφιών και πληροφοριών 

που αφορούν την ταυτότητα ανηλίκων που διέπραξαν αξιόποινη π

ιβ. Σε κάθε επαφή του µε ανηλίκους, πρέπει να τους φέρεται µε στοργή και ευπροσηγορία και να 

αποφεύγει κάθε ενέργεια που µπορεί να τους ταπεινώσει και να τους αφήσει δυσµενή για την 

Αστυνοµία ψυχικά βιώµατα.  

2. Οι διευθυντές ή διοικητές των Υπηρεσι

παραβάσεις ανηλίκων που δεν θεωρούνται χαρακτηριστικές αντικοινωνικής συµπεριφοράς, πρέπει, 

αντί υποβολής µήνυσης, να απευθύνουν σ’ αυτούς συστάσεις και νουθεσίες και να εφιστούν την 

προσοχή των οικείων τους για την επιµελέστερη άσκηση εποπτείας. 

Παράσταση σε δηµόσια θεάµατα

1. Η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στα δηµόσια θεάµατα για την τήρηση της κοινής ησυχίας και 

ευταξίας, την περιφρούρηση της ασφαλείας των θεατών και την εφαρµογή της σχετικής νοµο

2. Το προσωπικό που παρίσταται στα δηµόσια θεάµατα, για εκτέλεση υπηρεσίας, συµµορφώνεται, 

ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του, µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές και 

οδηγίες των προϊσταµένων του.  

3. Οι επεµβάσεις του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, πρέπει να γίνονται κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε κατά το δυνατό, να µη διαταράσσεται η ησυχία των θεατών. Η βεβαίωση των 

παραβάσεων πρέπει να γίνεται, κατά προτίµηση, µετά τη λήξη του θεάµατος, εκτός αν υπάρχει 

κίνδυνος να χαθούν τα ίχνη της πράξης ή να διαφύγει ο δράστης. Γενικά πρέπει να αποφεύγεται κάθε 

εξεζητηµένη ενέργεια, που µπορεί να προκαλέσει δυσµενείς κρίσεις ή εκδηλώσεις των 

παρευρισκοµένων.  

4. Σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλου δυστυχήµατος, το οποίο µπορεί να προκαλέσει πα

των θεατών, το προσωπικό που παρίσταται δεν πρέπει να επηρεάζεται από το συµβάν, αλλά να 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να προλάβει τον πανικό και να κατευθύνει τους θεατές µε ηρεµία 

προς τις εξόδους. Για το σκοπό αυτό επιβλέπει ώστε οι έξοδοι 

ή κλεισµένες µε σύρτη, κατά τη διάρκεια της παράστασης, να µην υπάρχουν σ’ αυτές εµπόδια και η 

κατεύθυνση του ανοίγµατος αυτών να είναι απαραίτητα προς τα έξω. 

Παράσταση σε αθλητικές εκδηλώσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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. Φροντίζει για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την απαγόρευση εισόδου ανήλικου σε 

ακατάλληλα θεάµατα, σε λέσχες και κέντρα παιγνίων, σε κακόφηµους οίκους και στις συνεδριάσεις 

των δικαστηρίων, εφαρµόζοντας τα νόµιµα κατά των υπευθύνων για τον έλεγχο της εισόδου. 

στ. Σε συνεργασία µε τις κατά τόπους επιθεωρήσεις και γραφεία εργασίας, επαγρυπνεί για την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τους ανηλίκους και ερευνά ιδιαίτερα µήπως χρησιµοποιούνται 

αυτοί σε απαγορευµένες εργασίες.  

ιµα εναντίον αυτών που έχουν την εποπτεία των ανηλίκων και παραµελούν να 

τους αποτρέψουν από την διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή την πορνεία και ενηµερώνει τα αρµόδια 

για την προστασία τους όργανα ή Υπηρεσίες.  

η. Συλλαµβάνει κατά τις νόµιµες διατυπώσεις και µετάγει στους οικείους δικαστές τους ανηλίκους 

που επαιτούν, ζουν περιπλανώµενοι ή ανήθικα ή επιζητούν βιοποριστικά επαγγέλµατα µε τυχερά 

παίγνια ή άλλες ασχολίες από τις οποίες κινδυνεύουν να καταλήξουν στην αλητεία ή την 

α κλείνονται σε ιδιαίτερα κρατητήρια οι ανήλικοι που συλλαµβάνονται και κατά τη 

µεταγωγή τους να µη δεσµεύονται µε χειροπέδες, εκτός αν είναι επικίνδυνοι ή ύποπτοι απόδρασης. 

ι. Μέσα στον κύκλο της αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας παρέχει κάθε δυνατή

που ζητείται από τους διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

ια. Αρνείται την παροχή σε τρίτους, που δεν έχουν έννοµο συµφέρον φωτογραφιών και πληροφοριών 

που αφορούν την ταυτότητα ανηλίκων που διέπραξαν αξιόποινη πράξη.  

ιβ. Σε κάθε επαφή του µε ανηλίκους, πρέπει να τους φέρεται µε στοργή και ευπροσηγορία και να 

αποφεύγει κάθε ενέργεια που µπορεί να τους ταπεινώσει και να τους αφήσει δυσµενή για την 

Οι διευθυντές ή διοικητές των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, για πταισµατικές 

παραβάσεις ανηλίκων που δεν θεωρούνται χαρακτηριστικές αντικοινωνικής συµπεριφοράς, πρέπει, 

αντί υποβολής µήνυσης, να απευθύνουν σ’ αυτούς συστάσεις και νουθεσίες και να εφιστούν την 

α την επιµελέστερη άσκηση εποπτείας.  

Άρθρο 104 

Παράσταση σε δηµόσια θεάµατα 

Η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στα δηµόσια θεάµατα για την τήρηση της κοινής ησυχίας και 

ευταξίας, την περιφρούρηση της ασφαλείας των θεατών και την εφαρµογή της σχετικής νοµο

Το προσωπικό που παρίσταται στα δηµόσια θεάµατα, για εκτέλεση υπηρεσίας, συµµορφώνεται, 

ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του, µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές και 

 

ν εκτέλεση των καθηκόντων του, πρέπει να γίνονται κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε κατά το δυνατό, να µη διαταράσσεται η ησυχία των θεατών. Η βεβαίωση των 

παραβάσεων πρέπει να γίνεται, κατά προτίµηση, µετά τη λήξη του θεάµατος, εκτός αν υπάρχει 

α ίχνη της πράξης ή να διαφύγει ο δράστης. Γενικά πρέπει να αποφεύγεται κάθε 

εξεζητηµένη ενέργεια, που µπορεί να προκαλέσει δυσµενείς κρίσεις ή εκδηλώσεις των 

Σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλου δυστυχήµατος, το οποίο µπορεί να προκαλέσει πα

των θεατών, το προσωπικό που παρίσταται δεν πρέπει να επηρεάζεται από το συµβάν, αλλά να 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να προλάβει τον πανικό και να κατευθύνει τους θεατές µε ηρεµία 

προς τις εξόδους. Για το σκοπό αυτό επιβλέπει ώστε οι έξοδοι του κτιρίου να µην είναι κλειδωµένες 

ή κλεισµένες µε σύρτη, κατά τη διάρκεια της παράστασης, να µην υπάρχουν σ’ αυτές εµπόδια και η 

κατεύθυνση του ανοίγµατος αυτών να είναι απαραίτητα προς τα έξω.  

Άρθρο 105 

Παράσταση σε αθλητικές εκδηλώσεις 
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. Φροντίζει για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την απαγόρευση εισόδου ανήλικου σε 

ακατάλληλα θεάµατα, σε λέσχες και κέντρα παιγνίων, σε κακόφηµους οίκους και στις συνεδριάσεις 

εγχο της εισόδου.  

στ. Σε συνεργασία µε τις κατά τόπους επιθεωρήσεις και γραφεία εργασίας, επαγρυπνεί για την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τους ανηλίκους και ερευνά ιδιαίτερα µήπως χρησιµοποιούνται 

ιµα εναντίον αυτών που έχουν την εποπτεία των ανηλίκων και παραµελούν να 

τους αποτρέψουν από την διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή την πορνεία και ενηµερώνει τα αρµόδια 

µετάγει στους οικείους δικαστές τους ανηλίκους 

που επαιτούν, ζουν περιπλανώµενοι ή ανήθικα ή επιζητούν βιοποριστικά επαγγέλµατα µε τυχερά 

παίγνια ή άλλες ασχολίες από τις οποίες κινδυνεύουν να καταλήξουν στην αλητεία ή την 

α κλείνονται σε ιδιαίτερα κρατητήρια οι ανήλικοι που συλλαµβάνονται και κατά τη 

µεταγωγή τους να µη δεσµεύονται µε χειροπέδες, εκτός αν είναι επικίνδυνοι ή ύποπτοι απόδρασης.  

ι. Μέσα στον κύκλο της αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή 

που ζητείται από τους διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

ια. Αρνείται την παροχή σε τρίτους, που δεν έχουν έννοµο συµφέρον φωτογραφιών και πληροφοριών 

ιβ. Σε κάθε επαφή του µε ανηλίκους, πρέπει να τους φέρεται µε στοργή και ευπροσηγορία και να 

αποφεύγει κάθε ενέργεια που µπορεί να τους ταπεινώσει και να τους αφήσει δυσµενή για την 

ών της Ελληνικής Αστυνοµίας, για πταισµατικές 

παραβάσεις ανηλίκων που δεν θεωρούνται χαρακτηριστικές αντικοινωνικής συµπεριφοράς, πρέπει, 

αντί υποβολής µήνυσης, να απευθύνουν σ’ αυτούς συστάσεις και νουθεσίες και να εφιστούν την 

Η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στα δηµόσια θεάµατα για την τήρηση της κοινής ησυχίας και 

ευταξίας, την περιφρούρηση της ασφαλείας των θεατών και την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.  

Το προσωπικό που παρίσταται στα δηµόσια θεάµατα, για εκτέλεση υπηρεσίας, συµµορφώνεται, 

ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του, µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές και 

ν εκτέλεση των καθηκόντων του, πρέπει να γίνονται κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε κατά το δυνατό, να µη διαταράσσεται η ησυχία των θεατών. Η βεβαίωση των 

παραβάσεων πρέπει να γίνεται, κατά προτίµηση, µετά τη λήξη του θεάµατος, εκτός αν υπάρχει 

α ίχνη της πράξης ή να διαφύγει ο δράστης. Γενικά πρέπει να αποφεύγεται κάθε 

εξεζητηµένη ενέργεια, που µπορεί να προκαλέσει δυσµενείς κρίσεις ή εκδηλώσεις των 

Σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλου δυστυχήµατος, το οποίο µπορεί να προκαλέσει πανικό µεταξύ 

των θεατών, το προσωπικό που παρίσταται δεν πρέπει να επηρεάζεται από το συµβάν, αλλά να 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να προλάβει τον πανικό και να κατευθύνει τους θεατές µε ηρεµία 

του κτιρίου να µην είναι κλειδωµένες 

ή κλεισµένες µε σύρτη, κατά τη διάρκεια της παράστασης, να µην υπάρχουν σ’ αυτές εµπόδια και η 
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1. Η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται κατά την τέλεση αγώνων οµαδικών ή ατοµικών αθληµάτων, 

µε σκοπό την εξασφάλιση της οµαδικής διεξαγωγής τους, την προστασία των αθλητών και λοιπών 

αθλητικών παραγόντων, την πρόληψη πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων και την 

εξασφάλιση της άνετης προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. 

Η κατά τα ανωτέρω παράσταση της Αστυνοµίας στους αγώνες των τοπικών Ερασιτεχνικών 

Κατηγοριών, δεν είναι υποχρεωτική. 

2. Για την επιτυχία του σκοπού που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο οι αρµόδιες 

Υπηρεσίες:  

α. Πριν από κάθε αθλητική εκδήλωση, συγκεντρώνουν έγκαιρα πληροφορίες για τον αριθµό των 

θεατών που προβλέπεται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και το ενδεχόµενο να δηµιουργηθούν 

επεισόδια.  

β. Λαµβάνουν µέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, πρι

αθλητικής εκδήλωσης, τόσο µέσα και γύρω από το χώρο της αθλητικής εκδήλωσης, όσο και στα 

σηµεία στα οποία προβλέπεται συγκέντρωση φιλάθλων πριν και µετά τη λήξη της αθλητικής 

εκδήλωσης, σύµφωνα µε το σχέδιο της επόµ

γ. Εφαρµόζουν τον Κανονισµό µέτρων για την πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα (υπ’ 

αριθ. 2403/21.9.1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης, ΦΕΚ Β’ 

719) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσ

διαταγές της Υπηρεσίας.  

3. Για κάθε αθλητικό χώρο (γήπεδο, στάδιο, κολυµβητήριο κ.λ.π.) καταρτίζεται από το αρµόδιο 

Αστυνοµικό Τµήµα σχέδιο λήψης µέτρων τάξης και ασφάλειας, το οποίο εγκρίνεται από την 

προϊσταµένη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση. Στο σχέδιο προβλέπονται 

βαθµοί έντασης των µέτρων (συνήθη µέτρα, αυξηµένα µέτρα, έντονα µέτρα µε διαφορετικό αριθµό 

απαιτούµενου προσωπικού για κάθε βαθµό, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του αγώνα και του 

κινδύνου διασάλευσης της τάξης και δηµιουργίας έκτροπων. Με το σχέδιο καθ

λεπτοµερώς, εκτός των άλλων, η απαιτούµενη δύναµη κατά τοµέα και τα ειδικότερα καθήκοντα του 

προσωπικού κάθε τοµέα. Ανάλογο σχέδιο λήψης µέτρων τροχαίας καταρτίζεται από το αρµόδιο 

Τµήµα Τροχαίας, για όσους αγωνιστικούς χώρους αυτό κρίνεται αναγκ

4. Κατά την τέλεση αθλητικών συναντήσεων που αξιολογούνται από τη ∆ιεύθυνση Γενικής 

Αστυνόµευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας ως µείζονος σπουδαιότητας, δύναται να 

ορίζεται αστυνοµικός ως Αθλητικός Αστυνοµικός Σύνδεσµος, ο οποίος παρίσταται καθ

διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, τελεί υπό τις εντολές του επικεφαλής των µέτρων και 

δηµιουργεί σχέσεις επικοινωνίας µε τους φιλάθλους των οµάδων που αγωνίζονται, προς το σκοπό 

αποτροπής εντάσεων και επεισοδίων. 

Ο Αθλητικός Αστυνοµικός Σύνδεσµος 

Αγωγής και Αθλητισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Γενικής 

Αστυνόµευσης σε εύλογο χρόνο πριν από την τέλεση της αθλητικής συνάντησης και προς το σκοπό 

εκπλήρωσης της αποστολής του δη

τους οργανωµένους Συνδέσµους Φιλάθλων και µε τις αρµόδιες για την τέλεση του αγώνα Αρχές και 

Φορείς. Επίσης µεταφέρει οδηγίες και προτροπές των αρµοδίων αστυνοµικών Υπηρεσιών που 

σχετίζονται µε την οµαλή τέλεση των αγώνων και την ανύψωση του αθλητικού πνεύµατος. 

Περιπτώσεις που επιτρέπεται η σύλληψη

1. Η σύλληψη, µε την οποία ο πολίτης στερείται του συνταγµατικά κατοχυρωµένου ατοµικού 

δικαιώµατος της προσωπικής ελευθερίας, επιτρέπεται µ

τις διατάξεις του Συντάγµατος και των νόµων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, η σύλληψη 

επιτρέπεται µόνο:  

α. Αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργηµα, πληµµέληµα ή πταίσµα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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Αστυνοµία παρίσταται κατά την τέλεση αγώνων οµαδικών ή ατοµικών αθληµάτων, 

µε σκοπό την εξασφάλιση της οµαδικής διεξαγωγής τους, την προστασία των αθλητών και λοιπών 

αθλητικών παραγόντων, την πρόληψη πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων και την 

η της άνετης προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού.  

Η κατά τα ανωτέρω παράσταση της Αστυνοµίας στους αγώνες των τοπικών Ερασιτεχνικών 

Κατηγοριών, δεν είναι υποχρεωτική.  

Για την επιτυχία του σκοπού που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο οι αρµόδιες 

α. Πριν από κάθε αθλητική εκδήλωση, συγκεντρώνουν έγκαιρα πληροφορίες για τον αριθµό των 

θεατών που προβλέπεται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και το ενδεχόµενο να δηµιουργηθούν 

β. Λαµβάνουν µέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, πριν κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη κάθε 

αθλητικής εκδήλωσης, τόσο µέσα και γύρω από το χώρο της αθλητικής εκδήλωσης, όσο και στα 

σηµεία στα οποία προβλέπεται συγκέντρωση φιλάθλων πριν και µετά τη λήξη της αθλητικής 

εκδήλωσης, σύµφωνα µε το σχέδιο της επόµενης παραγράφου.  

γ. Εφαρµόζουν τον Κανονισµό µέτρων για την πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα (υπ’ 

αριθ. 2403/21.9.1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης, ΦΕΚ Β’ 

τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας και τις Αστυνοµικές ∆ιατάξεις και 

Για κάθε αθλητικό χώρο (γήπεδο, στάδιο, κολυµβητήριο κ.λ.π.) καταρτίζεται από το αρµόδιο 

Αστυνοµικό Τµήµα σχέδιο λήψης µέτρων τάξης και ασφάλειας, το οποίο εγκρίνεται από την 

προϊσταµένη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση. Στο σχέδιο προβλέπονται 

βαθµοί έντασης των µέτρων (συνήθη µέτρα, αυξηµένα µέτρα, έντονα µέτρα µε διαφορετικό αριθµό 

απαιτούµενου προσωπικού για κάθε βαθµό, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του αγώνα και του 

κινδύνου διασάλευσης της τάξης και δηµιουργίας έκτροπων. Με το σχέδιο καθ

λεπτοµερώς, εκτός των άλλων, η απαιτούµενη δύναµη κατά τοµέα και τα ειδικότερα καθήκοντα του 

προσωπικού κάθε τοµέα. Ανάλογο σχέδιο λήψης µέτρων τροχαίας καταρτίζεται από το αρµόδιο 

Τµήµα Τροχαίας, για όσους αγωνιστικούς χώρους αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

Κατά την τέλεση αθλητικών συναντήσεων που αξιολογούνται από τη ∆ιεύθυνση Γενικής 

Αστυνόµευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας ως µείζονος σπουδαιότητας, δύναται να 

ορίζεται αστυνοµικός ως Αθλητικός Αστυνοµικός Σύνδεσµος, ο οποίος παρίσταται καθ

διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, τελεί υπό τις εντολές του επικεφαλής των µέτρων και 

δηµιουργεί σχέσεις επικοινωνίας µε τους φιλάθλους των οµάδων που αγωνίζονται, προς το σκοπό 

αποτροπής εντάσεων και επεισοδίων.  

Ο Αθλητικός Αστυνοµικός Σύνδεσµος προέρχεται, από το προσωπικό της Υπηρεσίας Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Γενικής 

Αστυνόµευσης σε εύλογο χρόνο πριν από την τέλεση της αθλητικής συνάντησης και προς το σκοπό 

εκπλήρωσης της αποστολής του δηµιουργεί σχέσεις επικοινωνίας µε τους υπευθύνους των οµάδων, 

τους οργανωµένους Συνδέσµους Φιλάθλων και µε τις αρµόδιες για την τέλεση του αγώνα Αρχές και 

Φορείς. Επίσης µεταφέρει οδηγίες και προτροπές των αρµοδίων αστυνοµικών Υπηρεσιών που 

ην οµαλή τέλεση των αγώνων και την ανύψωση του αθλητικού πνεύµατος. 

Άρθρο 107 

Περιπτώσεις που επιτρέπεται η σύλληψη 
Η σύλληψη, µε την οποία ο πολίτης στερείται του συνταγµατικά κατοχυρωµένου ατοµικού 

δικαιώµατος της προσωπικής ελευθερίας, επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που καθορίζονται από 

τις διατάξεις του Συντάγµατος και των νόµων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, η σύλληψη 

α. Αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργηµα, πληµµέληµα ή πταίσµα.  
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Αστυνοµία παρίσταται κατά την τέλεση αγώνων οµαδικών ή ατοµικών αθληµάτων, 

µε σκοπό την εξασφάλιση της οµαδικής διεξαγωγής τους, την προστασία των αθλητών και λοιπών 

αθλητικών παραγόντων, την πρόληψη πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων και την 

Η κατά τα ανωτέρω παράσταση της Αστυνοµίας στους αγώνες των τοπικών Ερασιτεχνικών 

Για την επιτυχία του σκοπού που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο οι αρµόδιες 

α. Πριν από κάθε αθλητική εκδήλωση, συγκεντρώνουν έγκαιρα πληροφορίες για τον αριθµό των 

θεατών που προβλέπεται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και το ενδεχόµενο να δηµιουργηθούν 

ν κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη κάθε 

αθλητικής εκδήλωσης, τόσο µέσα και γύρω από το χώρο της αθλητικής εκδήλωσης, όσο και στα 

σηµεία στα οποία προβλέπεται συγκέντρωση φιλάθλων πριν και µετά τη λήξη της αθλητικής 

γ. Εφαρµόζουν τον Κανονισµό µέτρων για την πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα (υπ’ 

αριθ. 2403/21.9.1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης, ΦΕΚ Β’ - 

ίας και τις Αστυνοµικές ∆ιατάξεις και 

Για κάθε αθλητικό χώρο (γήπεδο, στάδιο, κολυµβητήριο κ.λ.π.) καταρτίζεται από το αρµόδιο 

Αστυνοµικό Τµήµα σχέδιο λήψης µέτρων τάξης και ασφάλειας, το οποίο εγκρίνεται από την 

προϊσταµένη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση. Στο σχέδιο προβλέπονται τρεις 

βαθµοί έντασης των µέτρων (συνήθη µέτρα, αυξηµένα µέτρα, έντονα µέτρα µε διαφορετικό αριθµό 

απαιτούµενου προσωπικού για κάθε βαθµό, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του αγώνα και του 

κινδύνου διασάλευσης της τάξης και δηµιουργίας έκτροπων. Με το σχέδιο καθορίζονται 

λεπτοµερώς, εκτός των άλλων, η απαιτούµενη δύναµη κατά τοµέα και τα ειδικότερα καθήκοντα του 

προσωπικού κάθε τοµέα. Ανάλογο σχέδιο λήψης µέτρων τροχαίας καταρτίζεται από το αρµόδιο 

Κατά την τέλεση αθλητικών συναντήσεων που αξιολογούνται από τη ∆ιεύθυνση Γενικής 

Αστυνόµευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας ως µείζονος σπουδαιότητας, δύναται να 

ορίζεται αστυνοµικός ως Αθλητικός Αστυνοµικός Σύνδεσµος, ο οποίος παρίσταται καθόλη τη 

διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, τελεί υπό τις εντολές του επικεφαλής των µέτρων και 

δηµιουργεί σχέσεις επικοινωνίας µε τους φιλάθλους των οµάδων που αγωνίζονται, προς το σκοπό 

προέρχεται, από το προσωπικό της Υπηρεσίας Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Γενικής 

Αστυνόµευσης σε εύλογο χρόνο πριν από την τέλεση της αθλητικής συνάντησης και προς το σκοπό 

µιουργεί σχέσεις επικοινωνίας µε τους υπευθύνους των οµάδων, 

τους οργανωµένους Συνδέσµους Φιλάθλων και µε τις αρµόδιες για την τέλεση του αγώνα Αρχές και 

Φορείς. Επίσης µεταφέρει οδηγίες και προτροπές των αρµοδίων αστυνοµικών Υπηρεσιών που 

ην οµαλή τέλεση των αγώνων και την ανύψωση του αθλητικού πνεύµατος.  

Η σύλληψη, µε την οποία ο πολίτης στερείται του συνταγµατικά κατοχυρωµένου ατοµικού 

όνο στις περιπτώσεις που καθορίζονται από 

τις διατάξεις του Συντάγµατος και των νόµων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, η σύλληψη 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

β. Αν πρόκειται για πρόσωπο που καταδιώκεται

2. Στις περιπτώσεις συλλήψεων για εγκλήµατα που καταλαµβάνονται επ’ αυτοφώρω, εφαρµόζονται 

οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα ή 

άλλων ειδικών ποινικών νόµων.  

3. Σ’ αυτούς που συλλαµβάνονται βάσ

σύλληψης να κοινοποιείται το καταδιωκτικό έγγραφο βάσει του οποίου γίνεται η σύλληψη. Ως 

κοινοποίηση θεωρείται και η επίδειξη στο συλλαµβανόµενο του σχετικού µέρους του ∆ελτίου

Εγκληµατολογικών Αναζητήσεων ή της Ειδικής Εγκυκλίου Αναζητήσεως. Στα έγγραφα αυτά πρέπει 

να µνηµονεύονται τα στοιχεία ταυτότητας του καταδιωκοµένου, ο αριθµός και η χρονολογία του 

βουλεύµατος ή εντάλµατος σύλληψης, ο ανακριτής που το εξέδωσε και η αξιόποινη πράξη για την 

οποία εκδόθηκε ή τα αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών καταδιωκτικών εγγράφων βάσει των οποίων 

γίνεται η σύλληψη και ακόµη να υπάρχει στο τέλος τυπωµένη η υπογραφή και η σφραγίδα του 

διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών. 

1. Η σύλληψη διωκοµένων προσώπων, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, ενεργείται 

οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή της νύκτας: 

α. Στους δηµόσιους χώρους, χωρίς κανένα περιορισµό. 

β. Σε κατοικίες, εφόσον ο ένοικος ζητήσει ρητά την είσοδο, χωρίς καµ

κατοικία, παρά τη θέληση του ενοίκου, για σύλληψη νόµιµα καταδιωκοµένου προσώπου, 

επιτρέπεται µόνο σε ανακριτικό υπάλληλο παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας. Εάν τα 

πρόσωπα αυτά δεν παρίστανται και µέχρι την άφιξή τους, 

αστυνοµικοί φρουρούν την κατοικία για να προλάβουν απόδραση του καταδιωκοµένου και 

ειδοποιούν την Υπηρεσία τους.  

2. ∆εν επιτρέπεται η σύλληψη, κατά τη διάρκεια της ιερουργίας, µέσα σε οικοδόµηµα προορισµένο 

για τη θεία λατρεία οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας. Κατά των παραβατών αστυνοµικών 

επιβάλλεται πειθαρχική ποινή.  

Συλλήψεις Αστυνοµικού Προσωπικού

1. Το αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας για τα αυτόφωρα εγκλήµατα 

συλλαµβάνεται χωρίς κανένα περιορισµό

∆ικονοµίας. Η υπηρεσία που ενεργεί τη σύλληψη ενηµερώνει σηµατικά το Υπουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης και την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή εξοµοιουµένη Υπηρεσία του συλληφθέντος, στην οποία 

υποβάλλει, χωρίς αναβολή, αντίγραφο της έκθεσης που συντάσσεται για τη σύλληψη. 

2. Η σύλληψη Αρχιφύλακα ή αστυφύλακα που απουσιάζει αυθαίρετα από την Υπηρεσία του 

ενεργείται από αστυνοµικό µε βαθµό τουλάχιστον Αρχιφύλακα. 

3. Η σύλληψη αστυνοµικού προσωπικού βάσει καταδιωκτικών 

διαταγή του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, στο οποίο διαβιβάζονται από τις αρµόδιες αρχές τα 

καταδιωκτικά έγραφα.  

4. Οι συλλαµβανόµενοι αστυνοµικοί οδηγούνται: 

α. Στον αρµόδιο Εισαγγελέα, όσοι συλλαµβάνονται για αυτόφωρο κακούρ

β. Στην Υπηρεσία τους, όσοι συλλαµβάνονται για αυθαίρετη απουσία. 

γ. Στην αρχή που ζήτησε η σύλληψη όσοι συλλαµβάνονται βάσει καταδιωκτικών εγγράφων. 

5. Κάθε σύλληψη αστυνοµικού γνωστοποιείται σηµατικά

Υπηρεσία του συλληφθέντος.  

Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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β. Αν πρόκειται για πρόσωπο που καταδιώκεται νόµιµα.  

Στις περιπτώσεις συλλήψεων για εγκλήµατα που καταλαµβάνονται επ’ αυτοφώρω, εφαρµόζονται 

οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα ή 

 

Σ’ αυτούς που συλλαµβάνονται βάσει καταδιωκτικού εγγράφου, πρέπει κατά τη στιγµή της 

σύλληψης να κοινοποιείται το καταδιωκτικό έγγραφο βάσει του οποίου γίνεται η σύλληψη. Ως 

κοινοποίηση θεωρείται και η επίδειξη στο συλλαµβανόµενο του σχετικού µέρους του ∆ελτίου

ων ή της Ειδικής Εγκυκλίου Αναζητήσεως. Στα έγγραφα αυτά πρέπει 

να µνηµονεύονται τα στοιχεία ταυτότητας του καταδιωκοµένου, ο αριθµός και η χρονολογία του 

βουλεύµατος ή εντάλµατος σύλληψης, ο ανακριτής που το εξέδωσε και η αξιόποινη πράξη για την 

όθηκε ή τα αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών καταδιωκτικών εγγράφων βάσει των οποίων 

γίνεται η σύλληψη και ακόµη να υπάρχει στο τέλος τυπωµένη η υπογραφή και η σφραγίδα του 

διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών.  

Άρθρο 108 

Τόπος και χρόνος σύλληψης 
Η σύλληψη διωκοµένων προσώπων, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, ενεργείται 

οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή της νύκτας:  

α. Στους δηµόσιους χώρους, χωρίς κανένα περιορισµό.  

β. Σε κατοικίες, εφόσον ο ένοικος ζητήσει ρητά την είσοδο, χωρίς καµιά διατύπωση. Η είσοδος σε 

κατοικία, παρά τη θέληση του ενοίκου, για σύλληψη νόµιµα καταδιωκοµένου προσώπου, 

επιτρέπεται µόνο σε ανακριτικό υπάλληλο παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας. Εάν τα 

πρόσωπα αυτά δεν παρίστανται και µέχρι την άφιξή τους, οι επιφορτισµένοι µε τη σύλληψη 

αστυνοµικοί φρουρούν την κατοικία για να προλάβουν απόδραση του καταδιωκοµένου και 

∆εν επιτρέπεται η σύλληψη, κατά τη διάρκεια της ιερουργίας, µέσα σε οικοδόµηµα προορισµένο 

εία οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας. Κατά των παραβατών αστυνοµικών 

Άρθρο 111 

Συλλήψεις Αστυνοµικού Προσωπικού 
Το αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας για τα αυτόφωρα εγκλήµατα 

συλλαµβάνεται χωρίς κανένα περιορισµό, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

∆ικονοµίας. Η υπηρεσία που ενεργεί τη σύλληψη ενηµερώνει σηµατικά το Υπουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης και την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή εξοµοιουµένη Υπηρεσία του συλληφθέντος, στην οποία 

, αντίγραφο της έκθεσης που συντάσσεται για τη σύλληψη. 

Η σύλληψη Αρχιφύλακα ή αστυφύλακα που απουσιάζει αυθαίρετα από την Υπηρεσία του 

ενεργείται από αστυνοµικό µε βαθµό τουλάχιστον Αρχιφύλακα.  

Η σύλληψη αστυνοµικού προσωπικού βάσει καταδιωκτικών γενικά εγγράφων, ενεργείται µε 

διαταγή του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, στο οποίο διαβιβάζονται από τις αρµόδιες αρχές τα 

Οι συλλαµβανόµενοι αστυνοµικοί οδηγούνται:  

α. Στον αρµόδιο Εισαγγελέα, όσοι συλλαµβάνονται για αυτόφωρο κακούργηµα ή πληµµέληµα.

β. Στην Υπηρεσία τους, όσοι συλλαµβάνονται για αυθαίρετη απουσία.  

γ. Στην αρχή που ζήτησε η σύλληψη όσοι συλλαµβάνονται βάσει καταδιωκτικών εγγράφων. 

Κάθε σύλληψη αστυνοµικού γνωστοποιείται σηµατικά στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και την 

Άρθρο 129 

Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων
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Στις περιπτώσεις συλλήψεων για εγκλήµατα που καταλαµβάνονται επ’ αυτοφώρω, εφαρµόζονται 

οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα ή 

ει καταδιωκτικού εγγράφου, πρέπει κατά τη στιγµή της 

σύλληψης να κοινοποιείται το καταδιωκτικό έγγραφο βάσει του οποίου γίνεται η σύλληψη. Ως 

κοινοποίηση θεωρείται και η επίδειξη στο συλλαµβανόµενο του σχετικού µέρους του ∆ελτίου 

ων ή της Ειδικής Εγκυκλίου Αναζητήσεως. Στα έγγραφα αυτά πρέπει 

να µνηµονεύονται τα στοιχεία ταυτότητας του καταδιωκοµένου, ο αριθµός και η χρονολογία του 

βουλεύµατος ή εντάλµατος σύλληψης, ο ανακριτής που το εξέδωσε και η αξιόποινη πράξη για την 

όθηκε ή τα αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών καταδιωκτικών εγγράφων βάσει των οποίων 

γίνεται η σύλληψη και ακόµη να υπάρχει στο τέλος τυπωµένη η υπογραφή και η σφραγίδα του 

Η σύλληψη διωκοµένων προσώπων, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, ενεργείται 

ιά διατύπωση. Η είσοδος σε 

κατοικία, παρά τη θέληση του ενοίκου, για σύλληψη νόµιµα καταδιωκοµένου προσώπου, 

επιτρέπεται µόνο σε ανακριτικό υπάλληλο παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας. Εάν τα 

οι επιφορτισµένοι µε τη σύλληψη 

αστυνοµικοί φρουρούν την κατοικία για να προλάβουν απόδραση του καταδιωκοµένου και 

∆εν επιτρέπεται η σύλληψη, κατά τη διάρκεια της ιερουργίας, µέσα σε οικοδόµηµα προορισµένο 

εία οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας. Κατά των παραβατών αστυνοµικών 

Το αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας για τα αυτόφωρα εγκλήµατα 

, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

∆ικονοµίας. Η υπηρεσία που ενεργεί τη σύλληψη ενηµερώνει σηµατικά το Υπουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης και την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή εξοµοιουµένη Υπηρεσία του συλληφθέντος, στην οποία 

, αντίγραφο της έκθεσης που συντάσσεται για τη σύλληψη.  

Η σύλληψη Αρχιφύλακα ή αστυφύλακα που απουσιάζει αυθαίρετα από την Υπηρεσία του 

γενικά εγγράφων, ενεργείται µε 

διαταγή του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, στο οποίο διαβιβάζονται από τις αρµόδιες αρχές τα 

γηµα ή πληµµέληµα. 

γ. Στην αρχή που ζήτησε η σύλληψη όσοι συλλαµβάνονται βάσει καταδιωκτικών εγγράφων.  

στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και την 

Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

1. Συνάθροιση θεωρείται η συγκέντρωση πολλών ατόµων για τον ίδιο σκοπό, µετά από προηγούµενη 

συνεννόηση, για τη λήψη απόφασης και κοινή ενέργεια. 

2. Συγκέντρωση θεωρείται η µάλλον συµπτωµατική και χωρίς προηγούµενη συνεννόηση συρροή 

πολλών προσώπων στο ίδιο µέρος, για σκοπούς διαφορετικούς απ’ αυτούς της συνάθροισης, όπως 

είναι η ψυχαγωγία, η παρακολούθηση θρησκευτικών τελετών ή αθλητικών εκδηλώσεων, η εµπορία 

κ.λπ.  

3. Οι συναθροίσεις διακρίνονται σε δηµόσιες και ιδιωτικές. 

α. ∆ηµόσιες είναι οι συναθροίσεις

οποίες καλούνται να συµµετέχουν ορισµένες κατηγορίες προσώπων, χωρίς να προσκαλούνται 

ατοµικά και διακρίνονται σε:  

(1) ∆ηµόσιες συναθροίσεις στο ύπαιθρο, όταν γίνονται σε ανοικτό και µη περιτο

(2) ∆ηµόσιες συναθροίσεις σε κλειστό χώρο, όταν γίνονται σε οποιοδήποτε κλειστό ή απλώς 

περιτοιχισµένο χώρο, όπως είναι ένα κατάστηµα ή ένα περιφραγµένο γήπεδο. 

β. Ιδιωτικές είναι και οι συναθροίσεις που γίνονται σε κλειστό χώρο και στις ο

προσέρχονται µόνο ατοµικά προσκαλούµενα πρόσωπα. 

4. Οι συγκεντρώσεις, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιούνται, διακρίνονται σε 

ψυχαγωγικές, θρησκευτικές, αθλητικές, επαγγελµατικές κ.λπ. 

Παράσταση της Αστυνοµίας στις

1. Παράσταση της Αστυνοµίας στις ιδιωτικές συναθροίσεις: 

α. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν δικαιούται να παρίσταται στις ιδιωτικές 

συναθροίσεις οι οποίες προστατεύονται και από το άρθρο 9 του Συντάγµατος, που κατ

απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας. Κατά συνέπεια η είσοδος αστυνοµικών στο χώρο ιδιωτικής 

συνάθροισης µόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, όταν το ζητήσουν οι οργανωτές της συνάθροισης ή 

όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κώδ

έρευνα σε κατοικία.  

β. Έξω από το χώρο της ιδιωτικής συνάθροισης, η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στις εξής κυρίως 

περιπτώσεις:  

(1) Όταν στη συνάθροιση πρόκειται να παραστούν προσωπικότητες ή κυβερνητικά πρόσωπα και 

υπάρχει ανάγκη λήψης µέτρων προστασίας τους. 

(2) Όταν δηµιουργούνται προβλήµατα τάξης ή κυκλοφορίας, για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. 

(3) Όταν υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι θα επιχειρηθεί από αντιφρονούντες διάλυση της 

συνάθροισης ή παράνοµες πράξεις σε βάρος

προστασία τους.  

γ. Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η παρουσία της Ελληνικής Αστυνοµίας ακόµη και έξω από το χώρο 

ιδιωτικής συνάθροισης, όταν υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί στην αστυνόµευσή της, 

εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι να επιβάλλουν την παρουσία της ή το ζητήσουν οι οργανωτές 

της.  

2. Παράσταση της Αστυνοµίας στις δηµόσιες συναθροίσεις σε κλειστό χώρο: 

α. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν επιτρέπεται να παρίσταται στις δηµόσιες 

συναθροίσεις σε κλειστό χώρο, εκτός αν ζητήσουν την παρουσία του οι οργανωτές της συνάθροισης. 

β. Έξω από τον κλειστό χώρο της συνάθροισης η Ελληνική Αστυνοµία όχι µόνο δικαιούται αλλά και 

υποχρεούται να παρίσταται για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων τάξης, ασ

την προστασία της συνάθροισης και των προσώπων που συµµετέχουν σ’ αυτή από οποιαδήποτε 

προσβολή.  

γ. Όταν στον κλειστό χώρο της συνάθροισης λαµβάνει χώρα σοβαρή διατάραξη της τάξεως ή 

διαπράττονται αξιόποινες πράξεις η Αστυνοµία µπορεί να επεµβαίνει αυτεπάγγελτα για να 

αποκαταστήσει την τάξη ή να συλλάβει τους δράστες. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

Συνάθροιση θεωρείται η συγκέντρωση πολλών ατόµων για τον ίδιο σκοπό, µετά από προηγούµενη 

συνεννόηση, για τη λήψη απόφασης και κοινή ενέργεια.  

Συγκέντρωση θεωρείται η µάλλον συµπτωµατική και χωρίς προηγούµενη συνεννόηση συρροή 

µέρος, για σκοπούς διαφορετικούς απ’ αυτούς της συνάθροισης, όπως 

είναι η ψυχαγωγία, η παρακολούθηση θρησκευτικών τελετών ή αθλητικών εκδηλώσεων, η εµπορία 

Οι συναθροίσεις διακρίνονται σε δηµόσιες και ιδιωτικές.  

α. ∆ηµόσιες είναι οι συναθροίσεις στις οποίες µπορεί να συµµετέχει ελεύθερα οποιοσδήποτε ή στις 

οποίες καλούνται να συµµετέχουν ορισµένες κατηγορίες προσώπων, χωρίς να προσκαλούνται 

(1) ∆ηµόσιες συναθροίσεις στο ύπαιθρο, όταν γίνονται σε ανοικτό και µη περιτο

(2) ∆ηµόσιες συναθροίσεις σε κλειστό χώρο, όταν γίνονται σε οποιοδήποτε κλειστό ή απλώς 

περιτοιχισµένο χώρο, όπως είναι ένα κατάστηµα ή ένα περιφραγµένο γήπεδο. 

β. Ιδιωτικές είναι και οι συναθροίσεις που γίνονται σε κλειστό χώρο και στις ο

προσέρχονται µόνο ατοµικά προσκαλούµενα πρόσωπα.  

Οι συγκεντρώσεις, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιούνται, διακρίνονται σε 

ψυχαγωγικές, θρησκευτικές, αθλητικές, επαγγελµατικές κ.λπ.  

Άρθρο 130 

Παράσταση της Αστυνοµίας στις συναθροίσεις και συγκεντρώσεις

Παράσταση της Αστυνοµίας στις ιδιωτικές συναθροίσεις:  

α. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν δικαιούται να παρίσταται στις ιδιωτικές 

συναθροίσεις οι οποίες προστατεύονται και από το άρθρο 9 του Συντάγµατος, που κατ

απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας. Κατά συνέπεια η είσοδος αστυνοµικών στο χώρο ιδιωτικής 

συνάθροισης µόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, όταν το ζητήσουν οι οργανωτές της συνάθροισης ή 

όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας για την 

β. Έξω από το χώρο της ιδιωτικής συνάθροισης, η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στις εξής κυρίως 

(1) Όταν στη συνάθροιση πρόκειται να παραστούν προσωπικότητες ή κυβερνητικά πρόσωπα και 

ι ανάγκη λήψης µέτρων προστασίας τους.  

(2) Όταν δηµιουργούνται προβλήµατα τάξης ή κυκλοφορίας, για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. 

(3) Όταν υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι θα επιχειρηθεί από αντιφρονούντες διάλυση της 

συνάθροισης ή παράνοµες πράξεις σε βάρος των προσώπων που θα συµµετέχουν σ’ αυτή, για την 

γ. Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η παρουσία της Ελληνικής Αστυνοµίας ακόµη και έξω από το χώρο 

ιδιωτικής συνάθροισης, όταν υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί στην αστυνόµευσή της, 

τός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι να επιβάλλουν την παρουσία της ή το ζητήσουν οι οργανωτές 

Παράσταση της Αστυνοµίας στις δηµόσιες συναθροίσεις σε κλειστό χώρο: 

α. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν επιτρέπεται να παρίσταται στις δηµόσιες 

ναθροίσεις σε κλειστό χώρο, εκτός αν ζητήσουν την παρουσία του οι οργανωτές της συνάθροισης. 

β. Έξω από τον κλειστό χώρο της συνάθροισης η Ελληνική Αστυνοµία όχι µόνο δικαιούται αλλά και 

υποχρεούται να παρίσταται για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας και 

την προστασία της συνάθροισης και των προσώπων που συµµετέχουν σ’ αυτή από οποιαδήποτε 

γ. Όταν στον κλειστό χώρο της συνάθροισης λαµβάνει χώρα σοβαρή διατάραξη της τάξεως ή 

διαπράττονται αξιόποινες πράξεις η Αστυνοµία µπορεί να επεµβαίνει αυτεπάγγελτα για να 

αποκαταστήσει την τάξη ή να συλλάβει τους δράστες.  
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Συνάθροιση θεωρείται η συγκέντρωση πολλών ατόµων για τον ίδιο σκοπό, µετά από προηγούµενη 

Συγκέντρωση θεωρείται η µάλλον συµπτωµατική και χωρίς προηγούµενη συνεννόηση συρροή 

µέρος, για σκοπούς διαφορετικούς απ’ αυτούς της συνάθροισης, όπως 

είναι η ψυχαγωγία, η παρακολούθηση θρησκευτικών τελετών ή αθλητικών εκδηλώσεων, η εµπορία 

στις οποίες µπορεί να συµµετέχει ελεύθερα οποιοσδήποτε ή στις 

οποίες καλούνται να συµµετέχουν ορισµένες κατηγορίες προσώπων, χωρίς να προσκαλούνται 

(1) ∆ηµόσιες συναθροίσεις στο ύπαιθρο, όταν γίνονται σε ανοικτό και µη περιτοιχισµένο χώρο.  

(2) ∆ηµόσιες συναθροίσεις σε κλειστό χώρο, όταν γίνονται σε οποιοδήποτε κλειστό ή απλώς 

περιτοιχισµένο χώρο, όπως είναι ένα κατάστηµα ή ένα περιφραγµένο γήπεδο.  

β. Ιδιωτικές είναι και οι συναθροίσεις που γίνονται σε κλειστό χώρο και στις οποίες µπορούν να 

Οι συγκεντρώσεις, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιούνται, διακρίνονται σε 

συναθροίσεις και συγκεντρώσεις 

α. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν δικαιούται να παρίσταται στις ιδιωτικές 

συναθροίσεις οι οποίες προστατεύονται και από το άρθρο 9 του Συντάγµατος, που κατοχυρώνει το 

απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας. Κατά συνέπεια η είσοδος αστυνοµικών στο χώρο ιδιωτικής 

συνάθροισης µόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, όταν το ζητήσουν οι οργανωτές της συνάθροισης ή 

ικα Ποινικής ∆ικονοµίας για την 

β. Έξω από το χώρο της ιδιωτικής συνάθροισης, η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στις εξής κυρίως 

(1) Όταν στη συνάθροιση πρόκειται να παραστούν προσωπικότητες ή κυβερνητικά πρόσωπα και 

(2) Όταν δηµιουργούνται προβλήµατα τάξης ή κυκλοφορίας, για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.  

(3) Όταν υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι θα επιχειρηθεί από αντιφρονούντες διάλυση της 

των προσώπων που θα συµµετέχουν σ’ αυτή, για την 

γ. Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η παρουσία της Ελληνικής Αστυνοµίας ακόµη και έξω από το χώρο 

ιδιωτικής συνάθροισης, όταν υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί στην αστυνόµευσή της, 

τός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι να επιβάλλουν την παρουσία της ή το ζητήσουν οι οργανωτές 

 

α. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δεν επιτρέπεται να παρίσταται στις δηµόσιες 

ναθροίσεις σε κλειστό χώρο, εκτός αν ζητήσουν την παρουσία του οι οργανωτές της συνάθροισης.  

β. Έξω από τον κλειστό χώρο της συνάθροισης η Ελληνική Αστυνοµία όχι µόνο δικαιούται αλλά και 

φάλειας και τροχαίας και 

την προστασία της συνάθροισης και των προσώπων που συµµετέχουν σ’ αυτή από οποιαδήποτε 

γ. Όταν στον κλειστό χώρο της συνάθροισης λαµβάνει χώρα σοβαρή διατάραξη της τάξεως ή 

διαπράττονται αξιόποινες πράξεις η Αστυνοµία µπορεί να επεµβαίνει αυτεπάγγελτα για να 
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3. Παράσταση της Αστυνοµίας στις

αυτές η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα τάξης, ασφάλειας και 

τροχαίας για την προστασία της συνάθροισης και των συναθροιζοµένων από οποιαδήποτε προσβολή, 

την ανεµπόδιστη άσκηση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος να συνέρχονται ήσυχα και 

χωρίς όπλα, την πρόληψη εκτροπής των συναθροιζοµένων σε παράνοµες πράξεις και την αποτροπή 

διατάραξης της κοινωνικοοικονοµικής ζωής, στο βαθµό που αυτή δεν είναι απαραίτητη για την

πραγµατοποίηση της συνάθροισης. 

4. Παράσταση της Αστυνοµίας στις συγκεντρώσεις. Η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στις κατά 

την παράγραφο 2 του παρόντος συγκεντρώσεις για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων τάξης, 

ασφάλειας και τροχαίας, ανεξάρτητα αν αυτές γίνον

Καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις

1. Η Ελληνική Αστυνοµία, ύστερα από ειδοποίηση του αρµόδιου Εισαγγελέα, ∆ηµόσιου Κατήγορου 

ή Επίτροπου, προκειµένου για τα κοινά και στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια και του αρµόδι

Προέδρου ή Ειρηνοδίκη, προκειµένου για πολιτικά δικαστήρια, παρίσταται στις συνεδριάσεις των

δικαστηρίων για την τήρηση της τάξης και τη φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων. Στις τακτικές 

και γνωστές συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρίσταται χωρίς προηγού

ανωτέρω αρχών.  

2. Η δύναµη που παρίσταται στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων υπάγεται στις άµεσες διαταγές του 

προέδρου του δικαστηρίου µόνον όσον αφορά την τήρηση της τάξης και τη φρούρηση των 

καταδίκων, των υποδίκων και όσων καταδικάζ

Επιτρόπου, όσον αφορά τη µεταφορά τους. Η ανωτέρω δύναµη δεν είναι υποχρεωµένη να εκτελεί 

άλλα έργα, που µπορούν να επιδράσουν δυσµενώς στην κύρια αποστολή τους και να διευκολύνουν 

την απόδραση κρατουµένων.  

3. Η δύναµη που παρίσταται µε σκοπό τη φρούρηση των υποδίκων και καταδίκων περιορίζεται στο 

καθήκον της αυτό, επιλαµβάνεται δε και ενεργειών που αφορούν την τήρηση της τάξης, µόνο αν 

διαταχθεί ειδικά από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και µέσα στα πλαίσια της εν

δόθηκε.  

4. Η δύναµη που παρίσταται στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων εκτελεί τα καθήκοντά της σύµφωνα 

µε τις διαταγές και οδηγίες του Προέδρου του δικαστηρίου και για το λόγο αυτό ο επικεφαλής 

παρουσιάζεται σ’ αυτόν πριν από την έναρξη της σ

5. Ο αριθµός και η σύνθεση του προσωπικού που διατάσσεται για παράσταση στα δικαστήρια είναι 

ανάλογος µε τις συνθήκες ασφάλειας της αίθουσας συνεδρίασης και τον αριθµό και την 

επικινδυνότητα των υποδίκων και καταδίκων,

µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει στη κοινή γνώµη, όταν έχει 

αποστολή την τήρηση της τάξης. 

6. Το προσωπικό που διατίθεται στην υπηρεσία αυτή δεν βγάζει το πηλήκιό του κατ

εκτέλεσης των καθηκόντων του και ο οπλισµός που φέρει καθορίζεται για κάθε περίπτωση από τον 

οικείο διοικητή ή διευθυντή.  

7. Η υπηρεσία παράστασης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων εκτελείται από τις Υπηρεσίες 

Μεταγωγών - ∆ικαστηρίων και όπο

Αστυνοµικούς Σταθµούς. Σε εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις ή υποθέσεις που προβλέπεται να 

προκαλέσουν συγκέντρωση πλήθους για συµπαράσταση ή αποδοκιµασία των διαδίκων ή όταν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφάλει

Αστυνοµίας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, παρίσταται στη συνεδρίαση και προσωπικό των αρµοδίων 

Υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης για τη λήψη µέτρων της αρµοδιότητας του µέσα και έξω από το 

δικαστήριο.  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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Παράσταση της Αστυνοµίας στις δηµόσιες συναθροίσεις σε ανοικτό χώρο: Στις συναθροίσεις 

αυτές η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα τάξης, ασφάλειας και 

τροχαίας για την προστασία της συνάθροισης και των συναθροιζοµένων από οποιαδήποτε προσβολή, 

άσκηση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος να συνέρχονται ήσυχα και 

χωρίς όπλα, την πρόληψη εκτροπής των συναθροιζοµένων σε παράνοµες πράξεις και την αποτροπή 

διατάραξης της κοινωνικοοικονοµικής ζωής, στο βαθµό που αυτή δεν είναι απαραίτητη για την

πραγµατοποίηση της συνάθροισης.  

Παράσταση της Αστυνοµίας στις συγκεντρώσεις. Η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στις κατά 

την παράγραφο 2 του παρόντος συγκεντρώσεις για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων τάξης, 

ασφάλειας και τροχαίας, ανεξάρτητα αν αυτές γίνονται στο ύπαιθρο ή σε κλειστό χώρο. 

Άρθρο 140 

Καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις 
Η Ελληνική Αστυνοµία, ύστερα από ειδοποίηση του αρµόδιου Εισαγγελέα, ∆ηµόσιου Κατήγορου 

ή Επίτροπου, προκειµένου για τα κοινά και στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια και του αρµόδι

Προέδρου ή Ειρηνοδίκη, προκειµένου για πολιτικά δικαστήρια, παρίσταται στις συνεδριάσεις των

δικαστηρίων για την τήρηση της τάξης και τη φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων. Στις τακτικές 

και γνωστές συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρίσταται χωρίς προηγού

Η δύναµη που παρίσταται στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων υπάγεται στις άµεσες διαταγές του 

προέδρου του δικαστηρίου µόνον όσον αφορά την τήρηση της τάξης και τη φρούρηση των 

καταδίκων, των υποδίκων και όσων καταδικάζονται από το δικαστήριο και του Εισαγγελέα ή 

Επιτρόπου, όσον αφορά τη µεταφορά τους. Η ανωτέρω δύναµη δεν είναι υποχρεωµένη να εκτελεί 

άλλα έργα, που µπορούν να επιδράσουν δυσµενώς στην κύρια αποστολή τους και να διευκολύνουν 

Η δύναµη που παρίσταται µε σκοπό τη φρούρηση των υποδίκων και καταδίκων περιορίζεται στο 

καθήκον της αυτό, επιλαµβάνεται δε και ενεργειών που αφορούν την τήρηση της τάξης, µόνο αν 

διαταχθεί ειδικά από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και µέσα στα πλαίσια της εν

Η δύναµη που παρίσταται στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων εκτελεί τα καθήκοντά της σύµφωνα 

µε τις διαταγές και οδηγίες του Προέδρου του δικαστηρίου και για το λόγο αυτό ο επικεφαλής 

παρουσιάζεται σ’ αυτόν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και ζητά τις οδηγίες του. 

Ο αριθµός και η σύνθεση του προσωπικού που διατάσσεται για παράσταση στα δικαστήρια είναι 

ανάλογος µε τις συνθήκες ασφάλειας της αίθουσας συνεδρίασης και τον αριθµό και την 

επικινδυνότητα των υποδίκων και καταδίκων, όταν έχει αποστολή τη φρούρησή τους και ανάλογος 

µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει στη κοινή γνώµη, όταν έχει 

αποστολή την τήρηση της τάξης.  

Το προσωπικό που διατίθεται στην υπηρεσία αυτή δεν βγάζει το πηλήκιό του κατ

εκτέλεσης των καθηκόντων του και ο οπλισµός που φέρει καθορίζεται για κάθε περίπτωση από τον 

Η υπηρεσία παράστασης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων εκτελείται από τις Υπηρεσίες 

∆ικαστηρίων και όπου δεν υπάρχουν, από τα αρµόδια Αστυνοµικά Τµήµατα και 

Αστυνοµικούς Σταθµούς. Σε εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις ή υποθέσεις που προβλέπεται να 

προκαλέσουν συγκέντρωση πλήθους για συµπαράσταση ή αποδοκιµασία των διαδίκων ή όταν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφάλειας, κατά την κρίση του διευθυντή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 

Αστυνοµίας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, παρίσταται στη συνεδρίαση και προσωπικό των αρµοδίων 

Υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης για τη λήψη µέτρων της αρµοδιότητας του µέσα και έξω από το 

Άρθρο 146 
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δηµόσιες συναθροίσεις σε ανοικτό χώρο: Στις συναθροίσεις 

αυτές η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα τάξης, ασφάλειας και 

τροχαίας για την προστασία της συνάθροισης και των συναθροιζοµένων από οποιαδήποτε προσβολή, 

άσκηση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος να συνέρχονται ήσυχα και 

χωρίς όπλα, την πρόληψη εκτροπής των συναθροιζοµένων σε παράνοµες πράξεις και την αποτροπή 

διατάραξης της κοινωνικοοικονοµικής ζωής, στο βαθµό που αυτή δεν είναι απαραίτητη για την 

Παράσταση της Αστυνοµίας στις συγκεντρώσεις. Η Ελληνική Αστυνοµία παρίσταται στις κατά 

την παράγραφο 2 του παρόντος συγκεντρώσεις για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων τάξης, 

ται στο ύπαιθρο ή σε κλειστό χώρο.  

Η Ελληνική Αστυνοµία, ύστερα από ειδοποίηση του αρµόδιου Εισαγγελέα, ∆ηµόσιου Κατήγορου 

ή Επίτροπου, προκειµένου για τα κοινά και στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια και του αρµόδιου 

Προέδρου ή Ειρηνοδίκη, προκειµένου για πολιτικά δικαστήρια, παρίσταται στις συνεδριάσεις των 

δικαστηρίων για την τήρηση της τάξης και τη φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων. Στις τακτικές 

και γνωστές συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρίσταται χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των 

Η δύναµη που παρίσταται στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων υπάγεται στις άµεσες διαταγές του 

προέδρου του δικαστηρίου µόνον όσον αφορά την τήρηση της τάξης και τη φρούρηση των 

ονται από το δικαστήριο και του Εισαγγελέα ή 

Επιτρόπου, όσον αφορά τη µεταφορά τους. Η ανωτέρω δύναµη δεν είναι υποχρεωµένη να εκτελεί 

άλλα έργα, που µπορούν να επιδράσουν δυσµενώς στην κύρια αποστολή τους και να διευκολύνουν 

Η δύναµη που παρίσταται µε σκοπό τη φρούρηση των υποδίκων και καταδίκων περιορίζεται στο 

καθήκον της αυτό, επιλαµβάνεται δε και ενεργειών που αφορούν την τήρηση της τάξης, µόνο αν 

διαταχθεί ειδικά από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και µέσα στα πλαίσια της εντολής που της 

Η δύναµη που παρίσταται στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων εκτελεί τα καθήκοντά της σύµφωνα 

µε τις διαταγές και οδηγίες του Προέδρου του δικαστηρίου και για το λόγο αυτό ο επικεφαλής 

υνεδρίασης και ζητά τις οδηγίες του.  

Ο αριθµός και η σύνθεση του προσωπικού που διατάσσεται για παράσταση στα δικαστήρια είναι 

ανάλογος µε τις συνθήκες ασφάλειας της αίθουσας συνεδρίασης και τον αριθµό και την 

όταν έχει αποστολή τη φρούρησή τους και ανάλογος 

µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει στη κοινή γνώµη, όταν έχει 

Το προσωπικό που διατίθεται στην υπηρεσία αυτή δεν βγάζει το πηλήκιό του κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των καθηκόντων του και ο οπλισµός που φέρει καθορίζεται για κάθε περίπτωση από τον 

Η υπηρεσία παράστασης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων εκτελείται από τις Υπηρεσίες 

υ δεν υπάρχουν, από τα αρµόδια Αστυνοµικά Τµήµατα και 

Αστυνοµικούς Σταθµούς. Σε εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις ή υποθέσεις που προβλέπεται να 

προκαλέσουν συγκέντρωση πλήθους για συµπαράσταση ή αποδοκιµασία των διαδίκων ή όταν 

ας, κατά την κρίση του διευθυντή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 

Αστυνοµίας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, παρίσταται στη συνεδρίαση και προσωπικό των αρµοδίων 

Υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης για τη λήψη µέτρων της αρµοδιότητας του µέσα και έξω από το 
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Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουµένων

1. Πριν από την παραλαβή των µεταγοµένων ο επικεφαλής: 

α. Οφείλει να βεβαιωθεί για την ταυτότητά τους και αν η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει να 

µεταχθούν. Αν η παραλαβή γίνεται στο κρατητήριο της Υ

υπαξιωµατικός ή αξιωµατικός υπηρεσίας ή ο ίδιος ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας. 

β. Ενώπιον των ανωτέρω προσώπων και των συνοδών, ενεργεί προσεκτική έρευνα στους 

µεταγόµενους και τις αποσκευές τους, για ανεύρεση ναρκωτ

αντικειµένων που µπορούν να διευκολύνουν την απόδρασή τους. Εάν βρεθούν τέτοια αντικείµενα 

και η κατοχή τους αποτελεί ποινική παράβαση, κατάσχονται και µαζί µε τη δικογραφία που 

σχηµατίζεται παραδίδονται στην αρµόδια εισαγγελική

µαζί µε την έκθεση αφαίρεσης που συντάσσεται, παραδίδονται στην αρχή στην οποία προορίζονται 

και οι κρατούµενοι.  

2. Οι µεταγόµενοι µπορούν να φέρουν µαζί τους αποσκευές που το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 

σαράντα κιλά και δεν έχουν µεγάλο όγκο. 

3. ∆εν επιτρέπεται να φέρουν µαζί τους χρήµατα περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται για τα συνήθη 

έξοδά τους κατά τη διάρκεια της µεταγωγής. Τα επιπλέον χρήµατα παραλαµβάνονται µε απόδειξη 

από τον επικεφαλής και αποδίδονται επίσ

προορισµού τους.  

4. Ο επικεφαλής της µεταγωγής είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα έγγραφα, χρήµατα, πειστήρια και 

λοιπά αντικείµενα που του παραδόθηκαν. 

5. Αν, πριν ή κατά τη διάρκεια της µεταγωγής, µεταγόµε

ιατρός που τον εξετάζει και γνωµατεύει αν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της µεταγωγής χωρίς 

σοβαρό κίνδυνο της υγείας του. Αν, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του ιατρού, η µετακίνηση είναι 

επικίνδυνη για την υγεία του µεταγό

ταυτόχρονα η αρχή του τελικού προορισµού του. Το ίδιο γίνεται και όταν πρόκειται για µεταγωγή 

κρατουµένης σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή µητέρας που έχει µαζί το νήπιό της και ασθενήσει η ίδια 

ή το νήπιο. Αν πρόκειται για άτοµο που έχει συλληφθεί για αυτόφωρο έγκληµα και εξαιτίας 

βεβαιωµένης από ιατρό ασθένειας δεν µπορεί να µεταχθεί, ειδοποιείται ο αρµόδιος εισαγγελέας ο 

οποίος καθορίζει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Υποχρεώσεις µετά την 

1. Οι µεταγόµενοι δεσµεύονται µε χειροπέδες, µε εξαίρεση τους γέροντες, τους ανήλικους, 

κληρικούς και εκείνους για τους οποίους θεωρείται περιττή η χρήση του µέτρου, εξαιτίας σωµατικής

ανικανότητας, αναπηρίας ή ασθένειας, καθώς και εκείνους ο

της συνοδείας, µε βεβαιότητα δεν θεωρούνται ύποπτοι απόδρασης. Όσοι κατά την κρίση του 

διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας που διατάσσει τη µεταγωγή είναι επικίνδυνοι ή ύποπτοι 

απόδρασης, δεσµεύονται έστω και αν ανήκο

από τη δέσµευση µε χειροπέδες. 

2. Ο βαθµοφόρος που παρίσταται κατά την παραλαβή των κρατουµένων βεβαιώνεται για την τήρηση

των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και υπενθυµίζει στον µεν επικεφαλής κ

λοιπούς συνοδούς τις υποχρεώσεις τους, στους δε µεταγοµένους τις συνέπειες σε περίπτωση 

απόδρασής τους. Προκειµένου περί µεταγωγής ιδιαιτέρως επικίνδυνων προσώπων, εποπτεύει 

προσωπικά µέχρι να επιβιβασθούν στα µεταφορικά µέσα.

3. Ο επικεφαλής και οι λοιποί συνοδοί οφείλουν να επαγρυπνούν για να είναι πάντοτε σε θέση να

προλάβουν τυχόν απόδραση των µεταγοµένων και για το σκοπό αυτό πρέπει:

α. Να µη δηµιουργούν οικειότητα µε τους µεταγόµενους και να µη δέχονται είδη που τους 

προσφέρονται απ’ αυτούς. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουµένων

Πριν από την παραλαβή των µεταγοµένων ο επικεφαλής:  

α. Οφείλει να βεβαιωθεί για την ταυτότητά τους και αν η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει να 

µεταχθούν. Αν η παραλαβή γίνεται στο κρατητήριο της Υπηρεσίας παρίσταται κατ’ αυτή πάντοτε ο 

υπαξιωµατικός ή αξιωµατικός υπηρεσίας ή ο ίδιος ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας. 

β. Ενώπιον των ανωτέρω προσώπων και των συνοδών, ενεργεί προσεκτική έρευνα στους 

µεταγόµενους και τις αποσκευές τους, για ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών, όπλων, ή άλλων 

αντικειµένων που µπορούν να διευκολύνουν την απόδρασή τους. Εάν βρεθούν τέτοια αντικείµενα 

και η κατοχή τους αποτελεί ποινική παράβαση, κατάσχονται και µαζί µε τη δικογραφία που 

σχηµατίζεται παραδίδονται στην αρµόδια εισαγγελική αρχή, διαφορετικά απλώς αφαιρούνται και, 

µαζί µε την έκθεση αφαίρεσης που συντάσσεται, παραδίδονται στην αρχή στην οποία προορίζονται 

Οι µεταγόµενοι µπορούν να φέρουν µαζί τους αποσκευές που το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 

κιλά και δεν έχουν µεγάλο όγκο.  

∆εν επιτρέπεται να φέρουν µαζί τους χρήµατα περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται για τα συνήθη 

έξοδά τους κατά τη διάρκεια της µεταγωγής. Τα επιπλέον χρήµατα παραλαµβάνονται µε απόδειξη 

από τον επικεφαλής και αποδίδονται επίσης µε απόδειξη κατά την άφιξή τους στον τόπο του 

Ο επικεφαλής της µεταγωγής είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα έγγραφα, χρήµατα, πειστήρια και 

λοιπά αντικείµενα που του παραδόθηκαν.  

Αν, πριν ή κατά τη διάρκεια της µεταγωγής, µεταγόµενος δηλώσει ασθένεια, καλείται αµέσως 

ιατρός που τον εξετάζει και γνωµατεύει αν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της µεταγωγής χωρίς 

σοβαρό κίνδυνο της υγείας του. Αν, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του ιατρού, η µετακίνηση είναι 

επικίνδυνη για την υγεία του µεταγόµενου, αναβάλλεται η εκτέλεση της µεταγωγής και ειδοποιείται 

ταυτόχρονα η αρχή του τελικού προορισµού του. Το ίδιο γίνεται και όταν πρόκειται για µεταγωγή 

κρατουµένης σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή µητέρας που έχει µαζί το νήπιό της και ασθενήσει η ίδια 

ήπιο. Αν πρόκειται για άτοµο που έχει συλληφθεί για αυτόφωρο έγκληµα και εξαιτίας 

βεβαιωµένης από ιατρό ασθένειας δεν µπορεί να µεταχθεί, ειδοποιείται ο αρµόδιος εισαγγελέας ο 

οποίος καθορίζει τις περαιτέρω ενέργειες. 

Άρθρο 147 

Υποχρεώσεις µετά την παραλαβή 

1. Οι µεταγόµενοι δεσµεύονται µε χειροπέδες, µε εξαίρεση τους γέροντες, τους ανήλικους, 

κληρικούς και εκείνους για τους οποίους θεωρείται περιττή η χρήση του µέτρου, εξαιτίας σωµατικής

ανικανότητας, αναπηρίας ή ασθένειας, καθώς και εκείνους οι οποίοι, κατά την κρίση του επικεφαλής

συνοδείας, µε βεβαιότητα δεν θεωρούνται ύποπτοι απόδρασης. Όσοι κατά την κρίση του 

διευθυντή της Υπηρεσίας που διατάσσει τη µεταγωγή είναι επικίνδυνοι ή ύποπτοι 

δεσµεύονται έστω και αν ανήκουν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες που εξαιρούνται 

 

2. Ο βαθµοφόρος που παρίσταται κατά την παραλαβή των κρατουµένων βεβαιώνεται για την τήρηση

διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και υπενθυµίζει στον µεν επικεφαλής κ

συνοδούς τις υποχρεώσεις τους, στους δε µεταγοµένους τις συνέπειες σε περίπτωση 

Προκειµένου περί µεταγωγής ιδιαιτέρως επικίνδυνων προσώπων, εποπτεύει 

επιβιβασθούν στα µεταφορικά µέσα. 

ι λοιποί συνοδοί οφείλουν να επαγρυπνούν για να είναι πάντοτε σε θέση να

προλάβουν τυχόν απόδραση των µεταγοµένων και για το σκοπό αυτό πρέπει: 

α. Να µη δηµιουργούν οικειότητα µε τους µεταγόµενους και να µη δέχονται είδη που τους 
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Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουµένων 

α. Οφείλει να βεβαιωθεί για την ταυτότητά τους και αν η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει να 

πηρεσίας παρίσταται κατ’ αυτή πάντοτε ο 

υπαξιωµατικός ή αξιωµατικός υπηρεσίας ή ο ίδιος ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας.  

β. Ενώπιον των ανωτέρω προσώπων και των συνοδών, ενεργεί προσεκτική έρευνα στους 

ικών ουσιών, όπλων, ή άλλων 

αντικειµένων που µπορούν να διευκολύνουν την απόδρασή τους. Εάν βρεθούν τέτοια αντικείµενα 

και η κατοχή τους αποτελεί ποινική παράβαση, κατάσχονται και µαζί µε τη δικογραφία που 

αρχή, διαφορετικά απλώς αφαιρούνται και, 

µαζί µε την έκθεση αφαίρεσης που συντάσσεται, παραδίδονται στην αρχή στην οποία προορίζονται 

Οι µεταγόµενοι µπορούν να φέρουν µαζί τους αποσκευές που το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 

∆εν επιτρέπεται να φέρουν µαζί τους χρήµατα περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται για τα συνήθη 

έξοδά τους κατά τη διάρκεια της µεταγωγής. Τα επιπλέον χρήµατα παραλαµβάνονται µε απόδειξη 

ης µε απόδειξη κατά την άφιξή τους στον τόπο του 

Ο επικεφαλής της µεταγωγής είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα έγγραφα, χρήµατα, πειστήρια και 

νος δηλώσει ασθένεια, καλείται αµέσως 

ιατρός που τον εξετάζει και γνωµατεύει αν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της µεταγωγής χωρίς 

σοβαρό κίνδυνο της υγείας του. Αν, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του ιατρού, η µετακίνηση είναι 

µενου, αναβάλλεται η εκτέλεση της µεταγωγής και ειδοποιείται 

ταυτόχρονα η αρχή του τελικού προορισµού του. Το ίδιο γίνεται και όταν πρόκειται για µεταγωγή 

κρατουµένης σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή µητέρας που έχει µαζί το νήπιό της και ασθενήσει η ίδια 

ήπιο. Αν πρόκειται για άτοµο που έχει συλληφθεί για αυτόφωρο έγκληµα και εξαιτίας 

βεβαιωµένης από ιατρό ασθένειας δεν µπορεί να µεταχθεί, ειδοποιείται ο αρµόδιος εισαγγελέας ο 

1. Οι µεταγόµενοι δεσµεύονται µε χειροπέδες, µε εξαίρεση τους γέροντες, τους ανήλικους, τους 

κληρικούς και εκείνους για τους οποίους θεωρείται περιττή η χρήση του µέτρου, εξαιτίας σωµατικής 

ι οποίοι, κατά την κρίση του επικεφαλής 

συνοδείας, µε βεβαιότητα δεν θεωρούνται ύποπτοι απόδρασης. Όσοι κατά την κρίση του 

διευθυντή της Υπηρεσίας που διατάσσει τη µεταγωγή είναι επικίνδυνοι ή ύποπτοι 

υν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες που εξαιρούνται 

2. Ο βαθµοφόρος που παρίσταται κατά την παραλαβή των κρατουµένων βεβαιώνεται για την τήρηση 

διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και υπενθυµίζει στον µεν επικεφαλής και τους 

συνοδούς τις υποχρεώσεις τους, στους δε µεταγοµένους τις συνέπειες σε περίπτωση 

Προκειµένου περί µεταγωγής ιδιαιτέρως επικίνδυνων προσώπων, εποπτεύει 

ι λοιποί συνοδοί οφείλουν να επαγρυπνούν για να είναι πάντοτε σε θέση να 

 

α. Να µη δηµιουργούν οικειότητα µε τους µεταγόµενους και να µη δέχονται είδη που τους 
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β. Να µην επιτρέπουν σ’ αυτούς τη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών.

γ. Να απαγορεύουν την επικοινωνία τους µε άλλα πρόσωπα, χωρίς άδεια του επικεφαλής και χωρίς

να παρίσταται ο ίδιος κατά τη συνοµιλία.

δ. Να µην αφαιρούν τις χειροπέδες από τους µεταγόµενους χωρί

πρώτα τα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται.

ε. Να ακολουθούν αυστηρά το δροµολόγιο που καθορίστηκε και να µην εισέρχονται σε 

καταστήµατα, κέντρα ή κατοικίες.

στ. Να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διελεύσεις τους 

οποίους η απόδραση είναι εύκολη.

ζ. Να αποφεύγουν τη διέλευση από πολυσύχναστους τόπους και γενικά την έκθεση των µεταγοµένων 

σε κοινή περιέργεια. 

η. Να φέρονται σ’ αυτούς µε αξιοπρέπεια και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που 

την προσωπικότητά τους. 

θ. Να προτιµούν, κατά τις σταθµεύσεις τους για ανάπαυση, µέρη κατάλληλα για την ασφαλή φύλαξη 

των µεταγοµένων. 

ι. Σε περίπτωση σωµατικής ανάγκης των µεταγοµένων να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα και να

συνοδεύονται, αν είναι δυνατό, από δύο συνοδούς.

4. Κατά τη διάρκεια της µεταγωγής οι συνοδοί δεν απονέµουν χαιρετισµό ή άλλες τιµές.

5. Οι µεταγωγές που διατάσσονται πεζή εκτελούνται πάντοτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ποτέ

τη νύκτα. Αν η µεταγωγή δεν είναι δυνατ

συνοδοί και οι κρατούµενοι διανυκτερεύουν σε ενδιάµεση αστυνοµική Υπηρεσία που ορίζεται στη 

διαταγή µεταγωγής. Η τελευταία αυτή Υπηρεσία αναλαµβάνει τη φρούρηση των µεταγοµένων στο 

κρατητήριό της από την άφιξη µέχρι την αναχώρηση της συνοδείας.

 

1. Απαγορεύεται στους αστυνοµικούς χωρίς άδεια του Αρχηγού η δηµοσίευση άρθρων, γνωµών, 

διατριβών ή µελετών, δια των εφηµερίδων ή οποιουδήποτε εντύπου, ή η έκδοση βιβλίων ή άλλων 

οποιωνδήποτε εντύπων, εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών, αντλουµένων από την υπηρ

αφορούν ή δύνανται να επηρεάσουν το έργο της Αστυνοµίας. 

2. Όποιος επιθυµεί, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να προβεί σε κάποια δηµοσίευση ή έκδοση υποβάλλει 

ιεραρχικώς αίτηση για την έγκρισή της στην οποία επισυνάπτονται τρία αντίγραφα της ύλης που 

πρόκειται να δηµοσιευθεί ή να εκδοθεί. 

3. Όταν πρόκειται για νέα έκδοση έργου, για την προηγούµενη έκδοση του οποίου έχει χορηγηθεί 

έγκριση, απαιτείται άδεια εφόσον προστίθεται σ’ αυτό νέα ύλη. 

 

«Κώδικας ∆εοντολογίας 
 

Ο αστυνοµικός:  

α. Υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως ορίζουν το Σύνταγµα και οι 

Νόµοι.  

β. Υποχρεούται να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να µεριµνά για την προστασία των 

δικαιωµάτων του ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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. Να µην επιτρέπουν σ’ αυτούς τη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών. 

γ. Να απαγορεύουν την επικοινωνία τους µε άλλα πρόσωπα, χωρίς άδεια του επικεφαλής και χωρίς

παρίσταται ο ίδιος κατά τη συνοµιλία. 

δ. Να µην αφαιρούν τις χειροπέδες από τους µεταγόµενους χωρίς ιδιαίτερο λόγο και χωρίς να λάβουν

πρώτα τα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται. 

ε. Να ακολουθούν αυστηρά το δροµολόγιο που καθορίστηκε και να µην εισέρχονται σε 

κέντρα ή κατοικίες. 

στ. Να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διελεύσεις τους από δάσος ή άλλους τόπους, 

οποίους η απόδραση είναι εύκολη. 

ζ. Να αποφεύγουν τη διέλευση από πολυσύχναστους τόπους και γενικά την έκθεση των µεταγοµένων 

η. Να φέρονται σ’ αυτούς µε αξιοπρέπεια και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που 

θ. Να προτιµούν, κατά τις σταθµεύσεις τους για ανάπαυση, µέρη κατάλληλα για την ασφαλή φύλαξη 

ι. Σε περίπτωση σωµατικής ανάγκης των µεταγοµένων να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα και να

, αν είναι δυνατό, από δύο συνοδούς. 

4. Κατά τη διάρκεια της µεταγωγής οι συνοδοί δεν απονέµουν χαιρετισµό ή άλλες τιµές.

5. Οι µεταγωγές που διατάσσονται πεζή εκτελούνται πάντοτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ποτέ

νύκτα. Αν η µεταγωγή δεν είναι δυνατόν, εξαιτίας της απόστασης, να περατωθεί αυθηµερόν, οι 

και οι κρατούµενοι διανυκτερεύουν σε ενδιάµεση αστυνοµική Υπηρεσία που ορίζεται στη 

µεταγωγής. Η τελευταία αυτή Υπηρεσία αναλαµβάνει τη φρούρηση των µεταγοµένων στο 

ην άφιξη µέχρι την αναχώρηση της συνοδείας. 

Άρθρο 179 

∆ηµοσιεύσεις 
Απαγορεύεται στους αστυνοµικούς χωρίς άδεια του Αρχηγού η δηµοσίευση άρθρων, γνωµών, 

διατριβών ή µελετών, δια των εφηµερίδων ή οποιουδήποτε εντύπου, ή η έκδοση βιβλίων ή άλλων 

οποιωνδήποτε εντύπων, εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών, αντλουµένων από την υπηρ

αφορούν ή δύνανται να επηρεάσουν το έργο της Αστυνοµίας.  

Όποιος επιθυµεί, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να προβεί σε κάποια δηµοσίευση ή έκδοση υποβάλλει 

ιεραρχικώς αίτηση για την έγκρισή της στην οποία επισυνάπτονται τρία αντίγραφα της ύλης που 

κειται να δηµοσιευθεί ή να εκδοθεί.  

Όταν πρόκειται για νέα έκδοση έργου, για την προηγούµενη έκδοση του οποίου έχει χορηγηθεί 

έγκριση, απαιτείται άδεια εφόσον προστίθεται σ’ αυτό νέα ύλη.  

Π.∆. 254/2004 

(ΦΕΚ 238, τ. Α΄) 

Κώδικας ∆εοντολογίας Αστυνοµικού» 

Άρθρο 1 

Γενικές υποχρεώσεις 

Υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως ορίζουν το Σύνταγµα και οι 

Υποχρεούται να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να µεριµνά για την προστασία των 

υ ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου.  
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γ. Να απαγορεύουν την επικοινωνία τους µε άλλα πρόσωπα, χωρίς άδεια του επικεφαλής και χωρίς 

ς ιδιαίτερο λόγο και χωρίς να λάβουν 

ε. Να ακολουθούν αυστηρά το δροµολόγιο που καθορίστηκε και να µην εισέρχονται σε 

από δάσος ή άλλους τόπους, στους 

ζ. Να αποφεύγουν τη διέλευση από πολυσύχναστους τόπους και γενικά την έκθεση των µεταγοµένων 

η. Να φέρονται σ’ αυτούς µε αξιοπρέπεια και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που µπορεί να µειώσει 

θ. Να προτιµούν, κατά τις σταθµεύσεις τους για ανάπαυση, µέρη κατάλληλα για την ασφαλή φύλαξη 

ι. Σε περίπτωση σωµατικής ανάγκης των µεταγοµένων να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα και να 

4. Κατά τη διάρκεια της µεταγωγής οι συνοδοί δεν απονέµουν χαιρετισµό ή άλλες τιµές. 

5. Οι µεταγωγές που διατάσσονται πεζή εκτελούνται πάντοτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ποτέ 

όν, εξαιτίας της απόστασης, να περατωθεί αυθηµερόν, οι 

και οι κρατούµενοι διανυκτερεύουν σε ενδιάµεση αστυνοµική Υπηρεσία που ορίζεται στη 

µεταγωγής. Η τελευταία αυτή Υπηρεσία αναλαµβάνει τη φρούρηση των µεταγοµένων στο 

Απαγορεύεται στους αστυνοµικούς χωρίς άδεια του Αρχηγού η δηµοσίευση άρθρων, γνωµών, 

διατριβών ή µελετών, δια των εφηµερίδων ή οποιουδήποτε εντύπου, ή η έκδοση βιβλίων ή άλλων 

οποιωνδήποτε εντύπων, εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών, αντλουµένων από την υπηρεσία, που 

Όποιος επιθυµεί, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να προβεί σε κάποια δηµοσίευση ή έκδοση υποβάλλει 

ιεραρχικώς αίτηση για την έγκρισή της στην οποία επισυνάπτονται τρία αντίγραφα της ύλης που 

Όταν πρόκειται για νέα έκδοση έργου, για την προηγούµενη έκδοση του οποίου έχει χορηγηθεί 

Υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως ορίζουν το Σύνταγµα και οι 

Υποχρεούται να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να µεριµνά για την προστασία των 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

γ. Ενεργεί πάντοτε µε σκοπό την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση 

του δηµόσιου συµφέροντος και τη διαφύλαξη των νοµίµων συµφερόντων των πολιτών. 

δ. Ενεργεί κατά την εκπλήρωση τω

αναλογικότητας, της επιείκειας, της χρηστής διοίκησης, της ίσης µεταχείρισης και του σεβασµού της 

διαφορετικότητας των ατόµων.  

Συµπεριφορά κατά την αστυνοµική δράση.

Ο αστυνοµικός:  

α. Υπόκειται στις αρχές της διαρκούς ετοιµότητας και της διαρκούς διατεταγµένης υπηρεσίας. 

β. Εφαρµόζει το Νόµο µε κοινωνική ευαισθησία και ουδέποτε υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια της 

διακριτικής ευχέρειας που του παρέχεται. Όταν επεµβαίνει υποχρεούται να δηλώνε

την ταυτότητα και την Υπηρεσία του. 

γ. Εκτελεί τα καθήκοντά του µε αµεροληψία, αντικειµενικότητα, διαφάνεια, σύνεση, αυτοκυριαρχία, 

σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, προστατεύοντας, χωρίς διάκριση, όλους τους 

πολίτες από παράνοµες σε βάρος τους πράξεις. 

δ. Σέβεται το δικαίωµα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια κάθε ατόµου. ∆εν επιφέρει, δεν 

προκαλεί και δεν ανέχεται πράξεις βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή 

τιµωρίας και αναφέρει αρµοδίως κάθε παραβίαση

ε. Για την τήρηση και εφαρµογή του Νόµου χρησιµοποιεί κατ' αρχήν µη βίαια µέσα. Η προσφυγή 

στη βία επιτρέπεται µόνον όταν είναι απολύτως αναγκαία και στο µέτρο που προβλέπεται και 

απαιτείται για την εφαρµογή του νόµου. Τηρεί πάντοτε µε απόλυτο σεβασµό τις αρχ

αναγκαιότητας, της προσφορότητας (καταλληλότητας) και της αναλογικότητας. Χρησιµοποιεί τα 

κατά το δυνατόν, ηπιότερα µέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή ενόχληση, σκληρότητα ή 

αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας. ∆εν προβαίνει σε καταχρηστική χρήση των χηµικ

άλλων διαθέσιµων µέσων και ιδιαίτερα εκείνων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία 

των πολιτών. Χρησιµοποιεί τα πυροβόλα όπλα µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το 

νόµο και αναφέρει αµέσως το συµβάν

στ. Ενεργεί για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, µε σκοπό 

τη διασφάλιση του σεβασµού των δικαιωµάτων όλων των πολιτών και την απρόσκοπτη κοινωνική 

διαβίωση, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος, αποφεύγοντας συµπεριφορές που µπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση και επιβάλλει 

µόνον τους κατά περίπτωση αναγκαίους και προβλεπόµενους από το νόµο περιορισµούς 

δικαιωµάτων.  

ζ. Βεβαιώνει χωρίς διακρίσεις τις παραβάσεις του νόµου, ενεργώντας µε ευθυκρισία, ψυχραι

ευγένεια. Εξηγεί στον παραβάτη την παράβαση που διέπραξε, καθώς και τα δικαιώµατά του, κατά 

τρόπο σαφή, ώστε να µην καταλείπονται αµφιβολίες, αποφεύγοντας τις αντιδικίες και τις υπερβολές. 

η. Προστατεύει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµο

προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη νόµιµου και 

συγκεκριµένου σκοπού. Τηρεί απόλυτη εχεµύθεια για τα απόρρητα γεγονότα ή πληροφορίες, καθώς 

και για τα γεγονότα ή τις πληροφορίες 

του ή λόγω της ιδιότητας του, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσιακά ζητήµατα, είτε στην ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή και γενικά στις ατοµικές υποθέσεις των πολιτών, εκτός αν από το νόµο 

επιτρέπεται η άρση του απορρήτου. 

Συµπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση πολιτών.

Ο αστυνοµικός:  

α. Ενεργεί σύλληψη ατόµου όταν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Συντάγµατος και του 

νόµου. Κατά τη σύλληψη ενεργεί µε σύνεση και σταθερότητα, τηρεί άψογη συµπεριφορά και 
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Ενεργεί πάντοτε µε σκοπό την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση 

του δηµόσιου συµφέροντος και τη διαφύλαξη των νοµίµων συµφερόντων των πολιτών. 

Ενεργεί κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, µε βάση τις αρχές της νοµιµότητας, της 

αναλογικότητας, της επιείκειας, της χρηστής διοίκησης, της ίσης µεταχείρισης και του σεβασµού της 

Άρθρο 2 

Συµπεριφορά κατά την αστυνοµική δράση. 

ιται στις αρχές της διαρκούς ετοιµότητας και της διαρκούς διατεταγµένης υπηρεσίας. 

Εφαρµόζει το Νόµο µε κοινωνική ευαισθησία και ουδέποτε υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια της 

διακριτικής ευχέρειας που του παρέχεται. Όταν επεµβαίνει υποχρεούται να δηλώνε

την ταυτότητα και την Υπηρεσία του.  

Εκτελεί τα καθήκοντά του µε αµεροληψία, αντικειµενικότητα, διαφάνεια, σύνεση, αυτοκυριαρχία, 

σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, προστατεύοντας, χωρίς διάκριση, όλους τους 

οµες σε βάρος τους πράξεις.  

Σέβεται το δικαίωµα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια κάθε ατόµου. ∆εν επιφέρει, δεν 

προκαλεί και δεν ανέχεται πράξεις βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή 

τιµωρίας και αναφέρει αρµοδίως κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Για την τήρηση και εφαρµογή του Νόµου χρησιµοποιεί κατ' αρχήν µη βίαια µέσα. Η προσφυγή 

στη βία επιτρέπεται µόνον όταν είναι απολύτως αναγκαία και στο µέτρο που προβλέπεται και 

απαιτείται για την εφαρµογή του νόµου. Τηρεί πάντοτε µε απόλυτο σεβασµό τις αρχ

αναγκαιότητας, της προσφορότητας (καταλληλότητας) και της αναλογικότητας. Χρησιµοποιεί τα 

κατά το δυνατόν, ηπιότερα µέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή ενόχληση, σκληρότητα ή 

αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας. ∆εν προβαίνει σε καταχρηστική χρήση των χηµικ

άλλων διαθέσιµων µέσων και ιδιαίτερα εκείνων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία 

των πολιτών. Χρησιµοποιεί τα πυροβόλα όπλα µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το 

νόµο και αναφέρει αµέσως το συµβάν. 

και την αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, µε σκοπό 

τη διασφάλιση του σεβασµού των δικαιωµάτων όλων των πολιτών και την απρόσκοπτη κοινωνική 

διαβίωση, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του δηµοκρατικού 

φεύγοντας συµπεριφορές που µπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση και επιβάλλει 

µόνον τους κατά περίπτωση αναγκαίους και προβλεπόµενους από το νόµο περιορισµούς 

Βεβαιώνει χωρίς διακρίσεις τις παραβάσεις του νόµου, ενεργώντας µε ευθυκρισία, ψυχραι

ευγένεια. Εξηγεί στον παραβάτη την παράβαση που διέπραξε, καθώς και τα δικαιώµατά του, κατά 

τρόπο σαφή, ώστε να µην καταλείπονται αµφιβολίες, αποφεύγοντας τις αντιδικίες και τις υπερβολές. 

Προστατεύει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου και επεµβαίνει, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη νόµιµου και 

συγκεκριµένου σκοπού. Τηρεί απόλυτη εχεµύθεια για τα απόρρητα γεγονότα ή πληροφορίες, καθώς 

και για τα γεγονότα ή τις πληροφορίες των οποίων έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του ή λόγω της ιδιότητας του, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσιακά ζητήµατα, είτε στην ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή και γενικά στις ατοµικές υποθέσεις των πολιτών, εκτός αν από το νόµο 

του απορρήτου.  

Άρθρο 3 

Συµπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση πολιτών.

Ενεργεί σύλληψη ατόµου όταν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Συντάγµατος και του 

νόµου. Κατά τη σύλληψη ενεργεί µε σύνεση και σταθερότητα, τηρεί άψογη συµπεριφορά και 
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Ενεργεί πάντοτε µε σκοπό την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση 

του δηµόσιου συµφέροντος και τη διαφύλαξη των νοµίµων συµφερόντων των πολιτών.  

ν καθηκόντων του, µε βάση τις αρχές της νοµιµότητας, της 

αναλογικότητας, της επιείκειας, της χρηστής διοίκησης, της ίσης µεταχείρισης και του σεβασµού της 

ιται στις αρχές της διαρκούς ετοιµότητας και της διαρκούς διατεταγµένης υπηρεσίας.  

Εφαρµόζει το Νόµο µε κοινωνική ευαισθησία και ουδέποτε υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια της 

διακριτικής ευχέρειας που του παρέχεται. Όταν επεµβαίνει υποχρεούται να δηλώνει την ιδιότητα, 

Εκτελεί τα καθήκοντά του µε αµεροληψία, αντικειµενικότητα, διαφάνεια, σύνεση, αυτοκυριαρχία, 

σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, προστατεύοντας, χωρίς διάκριση, όλους τους 

Σέβεται το δικαίωµα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια κάθε ατόµου. ∆εν επιφέρει, δεν 

προκαλεί και δεν ανέχεται πράξεις βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

Για την τήρηση και εφαρµογή του Νόµου χρησιµοποιεί κατ' αρχήν µη βίαια µέσα. Η προσφυγή 

στη βία επιτρέπεται µόνον όταν είναι απολύτως αναγκαία και στο µέτρο που προβλέπεται και 

απαιτείται για την εφαρµογή του νόµου. Τηρεί πάντοτε µε απόλυτο σεβασµό τις αρχές της 

αναγκαιότητας, της προσφορότητας (καταλληλότητας) και της αναλογικότητας. Χρησιµοποιεί τα 

κατά το δυνατόν, ηπιότερα µέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή ενόχληση, σκληρότητα ή 

αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας. ∆εν προβαίνει σε καταχρηστική χρήση των χηµικών και των 

άλλων διαθέσιµων µέσων και ιδιαίτερα εκείνων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία 

των πολιτών. Χρησιµοποιεί τα πυροβόλα όπλα µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το 

και την αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, µε σκοπό 

τη διασφάλιση του σεβασµού των δικαιωµάτων όλων των πολιτών και την απρόσκοπτη κοινωνική 

διαβίωση, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του δηµοκρατικού 

φεύγοντας συµπεριφορές που µπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση και επιβάλλει 

µόνον τους κατά περίπτωση αναγκαίους και προβλεπόµενους από το νόµο περιορισµούς 

Βεβαιώνει χωρίς διακρίσεις τις παραβάσεις του νόµου, ενεργώντας µε ευθυκρισία, ψυχραιµία και 

ευγένεια. Εξηγεί στον παραβάτη την παράβαση που διέπραξε, καθώς και τα δικαιώµατά του, κατά 

τρόπο σαφή, ώστε να µην καταλείπονται αµφιβολίες, αποφεύγοντας τις αντιδικίες και τις υπερβολές.  

υ και επεµβαίνει, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη νόµιµου και 

συγκεκριµένου σκοπού. Τηρεί απόλυτη εχεµύθεια για τα απόρρητα γεγονότα ή πληροφορίες, καθώς 

των οποίων έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του ή λόγω της ιδιότητας του, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσιακά ζητήµατα, είτε στην ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή και γενικά στις ατοµικές υποθέσεις των πολιτών, εκτός αν από το νόµο 

Συµπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση πολιτών. 

Ενεργεί σύλληψη ατόµου όταν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Συντάγµατος και του 

νόµου. Κατά τη σύλληψη ενεργεί µε σύνεση και σταθερότητα, τηρεί άψογη συµπεριφορά και 
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αποφεύγει κάθε πράξη που µπορεί να βλάψει την τιµή και την υπόληψη του συλληφθέντος

γενικά να προσβάλει την αξιοπρέπειά του. Χρησιµοποιεί την απολύτως αναγκαία βία και δεσµεύει 

τον συλληφθέντα µόνον όταν αντιδρά βίαια ή είναι ύποπτος φυγής. 

β. Ενηµερώνει αµέσως τον κρατούµενο για το λόγο της σύλληψης και κράτησής του, για τις εναντί

του κατηγορίες, τα δικαιώµατά του και για τη διαδικασία που εφαρµόζεται στην περίπτωσή του. 

Κρατούµενος που δεν κατανοεί την οµιλούµενη γλώσσα, ενηµερώνεται σε γλώσσα που γνωρίζει µε 

διερµηνέα ή µε τον προσφορότερο τρόπο. 

γ. Φροντίζει για την άµεση τηλεφωνική ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο επικοινωνία του κρατουµένου µε 

πρόσωπο της επιλογής του ή µε την προξενική αρχή της χώρας του, εφόσον είναι αλλοδαπός, 

προκειµένου να γνωστοποιήσει την αιτία και τον τόπο κράτησής του. 

δ. ∆ιευκολύνει την παροχή νοµικής βοή

ακώλυτη επικοινωνία του µε τον δικηγόρο του. 

ε. ∆ιασφαλίζει την επικοινωνία του κρατουµένου µε τους οικείους του, τις προξενικές αρχές της 

χώρας του προκειµένου για αλλοδαπό και τις εθνικές και διεθνείς 

την προστασία των κρατουµένων, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και το Νόµο. 

στ. Επιτρέπει την επικοινωνία του κρατουµένου, εφόσον ο ίδιος συγκατατίθεται, µε επίσηµους 

συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή

γενικότερα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

ζ. ∆ιασφαλίζει συνθήκες κράτησης που εγγυώνται την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία της 

προσωπικότητας του κρατουµένου και µεριµνά για την κατά το δυνατόν αποφυ

των λοιπών κρατουµένων µε τους ποινικούς, των ανδρών µε τις γυναίκες, των ανηλίκων µε τους 

ενήλικες και λαµβάνει ειδική πρόνοια για τα ευάλωτα άτοµα. 

η. Μεριµνά για την προστασία της υγείας του κρατουµένου, εξασφαλίζοντας άµεση ιατρική

περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης και παρέχοντας τη δυνατότητα εξέτασης και από γιατρό της 

επιλογής του.  

θ. Αποτρέπει και καταγγέλλει άµεσα, κάθε πράξη που συνιστά βασανιστήριο ή άλλη µορφή 

απάνθρωπης, σκληρής ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, οποιαδή

βίας, καθώς και κάθε δυσµενή ή διακριτική µεταχείριση σε βάρος κρατουµένου. 

ι. Προσάγει τον κρατούµενο το ταχύτερο και οπωσδήποτε εντός των νοµίµων προθεσµιών ενώπιον 

της αρµόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής. 

ια. Λαµβάνει τα πρόσφορα νόµιµα µέτρα, κατά περίπτωση, για την αποτροπή απόδρασης του 

κρατουµένου.  

ιβ. ∆εν δηµοσιοποιεί την ταυτότητα, την οµάδα, τη φυλετική καταγωγή, την εθνική προέλευση ή την 

υπηκοότητα του κρατουµένου, εκτός αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση της

αντεγκληµατικής πολιτικής.  

ιγ. Καταχωρεί στα επίσηµα βιβλία της Υπηρεσίας του κάθε σύλληψη και κράτηση ατόµου. 

Συµπεριφορά κατά την προανάκριση

Ο αστυνοµικός :  

α. Κατά τη διεξαγωγή του προανακριτικού έργου ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ

Ποινικής ∆ικονοµίας, µε αποκλειστικό σκοπό την ταχεία επίτευξη του σκοπού της προανάκρισης. 

β. Σέβεται απόλυτα το τεκµήριο της αθωότητας του κατηγορουµένου και υποχρεούται να 

διασφαλίζει όλα τα δικαιώµατά του. Πληροφορεί έγκαιρα τον κατηγορούµενο για τις εναντίον του 

κατηγορίες και του παρέχει τη δυνατότητα να προετοιµάσει την υπεράσπισή του ιδίως µ

παρουσία του συνηγόρου του. Εφόσον ο κατηγορούµενος δεν κατανοεί την οµιλούµενη γλώσσα, 

ενηµερώνεται σε γλώσσα που γνωρίζει µε διερµηνέα ή µε τον προσφορότερο τρόπο. 

γ. Μεταχειρίζεται µε άψογο τρόπο τους κατηγορουµένους, τους υπόπτους, τους µάρτυρες

παθόντες και δεν ασκεί οποιαδήποτε µορφή βίας ή πίεσης στην προσπάθεια άντλησης πληροφοριών. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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αποφεύγει κάθε πράξη που µπορεί να βλάψει την τιµή και την υπόληψη του συλληφθέντος

γενικά να προσβάλει την αξιοπρέπειά του. Χρησιµοποιεί την απολύτως αναγκαία βία και δεσµεύει 

τον συλληφθέντα µόνον όταν αντιδρά βίαια ή είναι ύποπτος φυγής.  

Ενηµερώνει αµέσως τον κρατούµενο για το λόγο της σύλληψης και κράτησής του, για τις εναντί

του κατηγορίες, τα δικαιώµατά του και για τη διαδικασία που εφαρµόζεται στην περίπτωσή του. 

Κρατούµενος που δεν κατανοεί την οµιλούµενη γλώσσα, ενηµερώνεται σε γλώσσα που γνωρίζει µε 

διερµηνέα ή µε τον προσφορότερο τρόπο.  

εφωνική ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο επικοινωνία του κρατουµένου µε 

πρόσωπο της επιλογής του ή µε την προξενική αρχή της χώρας του, εφόσον είναι αλλοδαπός, 

προκειµένου να γνωστοποιήσει την αιτία και τον τόπο κράτησής του.  

∆ιευκολύνει την παροχή νοµικής βοήθειας στον κρατούµενο και διασφαλίζει την άµεση και 

ακώλυτη επικοινωνία του µε τον δικηγόρο του.  

∆ιασφαλίζει την επικοινωνία του κρατουµένου µε τους οικείους του, τις προξενικές αρχές της 

χώρας του προκειµένου για αλλοδαπό και τις εθνικές και διεθνείς επιτροπές που είναι αρµόδιες για 

την προστασία των κρατουµένων, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και το Νόµο. 

Επιτρέπει την επικοινωνία του κρατουµένου, εφόσον ο ίδιος συγκατατίθεται, µε επίσηµους 

συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υποστήριξης στους κρατούµενους και 

γενικότερα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

∆ιασφαλίζει συνθήκες κράτησης που εγγυώνται την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία της 

προσωπικότητας του κρατουµένου και µεριµνά για την κατά το δυνατόν αποφυ

των λοιπών κρατουµένων µε τους ποινικούς, των ανδρών µε τις γυναίκες, των ανηλίκων µε τους 

ενήλικες και λαµβάνει ειδική πρόνοια για τα ευάλωτα άτοµα.  

Μεριµνά για την προστασία της υγείας του κρατουµένου, εξασφαλίζοντας άµεση ιατρική

περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης και παρέχοντας τη δυνατότητα εξέτασης και από γιατρό της 

Αποτρέπει και καταγγέλλει άµεσα, κάθε πράξη που συνιστά βασανιστήριο ή άλλη µορφή 

απάνθρωπης, σκληρής ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, οποιαδήποτε µορφή βίας ή απειλή 

βίας, καθώς και κάθε δυσµενή ή διακριτική µεταχείριση σε βάρος κρατουµένου. 

Προσάγει τον κρατούµενο το ταχύτερο και οπωσδήποτε εντός των νοµίµων προθεσµιών ενώπιον 

της αρµόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής.  

α νόµιµα µέτρα, κατά περίπτωση, για την αποτροπή απόδρασης του 

∆εν δηµοσιοποιεί την ταυτότητα, την οµάδα, τη φυλετική καταγωγή, την εθνική προέλευση ή την 

υπηκοότητα του κρατουµένου, εκτός αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση της

Καταχωρεί στα επίσηµα βιβλία της Υπηρεσίας του κάθε σύλληψη και κράτηση ατόµου. 

Άρθρο 4 

Συµπεριφορά κατά την προανάκριση 

Κατά τη διεξαγωγή του προανακριτικού έργου ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ

Ποινικής ∆ικονοµίας, µε αποκλειστικό σκοπό την ταχεία επίτευξη του σκοπού της προανάκρισης. 

Σέβεται απόλυτα το τεκµήριο της αθωότητας του κατηγορουµένου και υποχρεούται να 

διασφαλίζει όλα τα δικαιώµατά του. Πληροφορεί έγκαιρα τον κατηγορούµενο για τις εναντίον του 

κατηγορίες και του παρέχει τη δυνατότητα να προετοιµάσει την υπεράσπισή του ιδίως µ

παρουσία του συνηγόρου του. Εφόσον ο κατηγορούµενος δεν κατανοεί την οµιλούµενη γλώσσα, 

ενηµερώνεται σε γλώσσα που γνωρίζει µε διερµηνέα ή µε τον προσφορότερο τρόπο. 

Μεταχειρίζεται µε άψογο τρόπο τους κατηγορουµένους, τους υπόπτους, τους µάρτυρες

παθόντες και δεν ασκεί οποιαδήποτε µορφή βίας ή πίεσης στην προσπάθεια άντλησης πληροφοριών. 
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αποφεύγει κάθε πράξη που µπορεί να βλάψει την τιµή και την υπόληψη του συλληφθέντος και 

γενικά να προσβάλει την αξιοπρέπειά του. Χρησιµοποιεί την απολύτως αναγκαία βία και δεσµεύει 

Ενηµερώνει αµέσως τον κρατούµενο για το λόγο της σύλληψης και κράτησής του, για τις εναντίον 

του κατηγορίες, τα δικαιώµατά του και για τη διαδικασία που εφαρµόζεται στην περίπτωσή του. 

Κρατούµενος που δεν κατανοεί την οµιλούµενη γλώσσα, ενηµερώνεται σε γλώσσα που γνωρίζει µε 

εφωνική ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο επικοινωνία του κρατουµένου µε 

πρόσωπο της επιλογής του ή µε την προξενική αρχή της χώρας του, εφόσον είναι αλλοδαπός, 

θειας στον κρατούµενο και διασφαλίζει την άµεση και 

∆ιασφαλίζει την επικοινωνία του κρατουµένου µε τους οικείους του, τις προξενικές αρχές της 

επιτροπές που είναι αρµόδιες για 

την προστασία των κρατουµένων, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και το Νόµο.  

Επιτρέπει την επικοινωνία του κρατουµένου, εφόσον ο ίδιος συγκατατίθεται, µε επίσηµους 

υποστήριξης στους κρατούµενους και 

∆ιασφαλίζει συνθήκες κράτησης που εγγυώνται την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία της 

προσωπικότητας του κρατουµένου και µεριµνά για την κατά το δυνατόν αποφυγή του συγχρωτισµού 

των λοιπών κρατουµένων µε τους ποινικούς, των ανδρών µε τις γυναίκες, των ανηλίκων µε τους 

Μεριµνά για την προστασία της υγείας του κρατουµένου, εξασφαλίζοντας άµεση ιατρική 

περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης και παρέχοντας τη δυνατότητα εξέτασης και από γιατρό της 

Αποτρέπει και καταγγέλλει άµεσα, κάθε πράξη που συνιστά βασανιστήριο ή άλλη µορφή 

ποτε µορφή βίας ή απειλή 

βίας, καθώς και κάθε δυσµενή ή διακριτική µεταχείριση σε βάρος κρατουµένου.  

Προσάγει τον κρατούµενο το ταχύτερο και οπωσδήποτε εντός των νοµίµων προθεσµιών ενώπιον 

α νόµιµα µέτρα, κατά περίπτωση, για την αποτροπή απόδρασης του 

∆εν δηµοσιοποιεί την ταυτότητα, την οµάδα, τη φυλετική καταγωγή, την εθνική προέλευση ή την 

υπηκοότητα του κρατουµένου, εκτός αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση της 

Καταχωρεί στα επίσηµα βιβλία της Υπηρεσίας του κάθε σύλληψη και κράτηση ατόµου.  

Κατά τη διεξαγωγή του προανακριτικού έργου ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 

Ποινικής ∆ικονοµίας, µε αποκλειστικό σκοπό την ταχεία επίτευξη του σκοπού της προανάκρισης.  

Σέβεται απόλυτα το τεκµήριο της αθωότητας του κατηγορουµένου και υποχρεούται να 

διασφαλίζει όλα τα δικαιώµατά του. Πληροφορεί έγκαιρα τον κατηγορούµενο για τις εναντίον του 

κατηγορίες και του παρέχει τη δυνατότητα να προετοιµάσει την υπεράσπισή του ιδίως µε την 

παρουσία του συνηγόρου του. Εφόσον ο κατηγορούµενος δεν κατανοεί την οµιλούµενη γλώσσα, 

ενηµερώνεται σε γλώσσα που γνωρίζει µε διερµηνέα ή µε τον προσφορότερο τρόπο.  

Μεταχειρίζεται µε άψογο τρόπο τους κατηγορουµένους, τους υπόπτους, τους µάρτυρες και τους 

παθόντες και δεν ασκεί οποιαδήποτε µορφή βίας ή πίεσης στην προσπάθεια άντλησης πληροφοριών.  



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

δ. Προστατεύει τους παθόντες και τους µάρτυρες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος για εκφοβισµό 

τους και λαµβάνει σοβαρά υπόψη την ψυχική υγεία, την ιδιάζ

θύµατος σεξουαλικής εκµετάλλευσης ή κακοποίησης, προσπαθώντας, κατά το δυνατό, να περιορίζει 

τη δευτερογενή θυµατοποίησή του. 

ε. Κατά την αυτοψία και κάθε είδους έρευνα ενεργεί πάντοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου,

επιδεικνύοντας ιδιαίτερη επιµέλεια, ευπρέπεια και κοσµιότητα και αποφεύγοντας κάθε περιττή 

δηµοσιότητα. Ιδιαίτερα, κατά τις σωµατικές έρευνες και τις έρευνες κατοικιών µεριµνά ώστε να 

διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής των 

αποφεύγεται κάθε µη αναγκαία ενόχλησή τους. 

1. Η προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ταχεία, 

ακώλυτη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτησή τους, καθώς και η βελτίωσ

πολίτη αποτελεί πρώτιστο καθήκον του αστυνοµικού. Ειδικότερα, ο αστυνοµικός εξετάζει αµέσως τα 

αιτήµατα των πολιτών που σχετίζονται µε αδικήµατα και συµβάντα αστυνοµικού ενδιαφέροντος και 

παρέχει τη νόµιµη συνδροµή του χωρίς χρονοτ

2. Η προσέγγιση των αναγκών των πολιτών µε ανθρωπισµό, σεµνότητα, κοινωνική ευαισθησία και 

ευελιξία, η αποφυγή της τυπολατρείας, η εκδήλωση πρωτοβουλιών και η λήψη πρακτικών µέτρων, 

ώστε να προλαµβάνονται αδικίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικ

και η δηµιουργία σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης, συνεργασίας και κοινωνικής συναίνεσης 

αποτελούν καθηµερινό µέληµα του αστυνοµικού. 

3. Η αποφυγή προκαταλήψεων που έχουν ως αιτία το χρώµα, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την 

ιδεολογία και τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισµό, την ηλικία, την αναπηρία, την 

οικογενειακή κατάσταση, την οικονοµική και κοινωνική θέση ή άλλο διακριτικό στοιχείο του 

ατόµου, αποτελεί βασική παράµετρο της συµπεριφοράς του αστυνοµικού. 

4. Ο αστυνοµικός επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία ιδίως των παιδιών, των 

γυναικών, των υπερηλίκων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των αναπήρων, των προσφύγων, των 

µελών µειονοτικών και γενικά ευπαθών κοινωνικών οµάδων και µεριµνά για την παροχή βοήθειας 

στις γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας, στους άρρωστους και γενικά στα πρόσωπα 

που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, συµπεριφέρεται στους ανηλίκους µε κατανόηση και ανθρωπιά, 

φροντίζοντας για την προστασία τους από φθοροποιές επιδράσεις και κινδύνους στους

δυνατόν να εκτεθούν. Με ιδιαίτερη ευαισθησία οφείλει να µεταχειρίζεται τους ανηλίκους που 

παρουσιάζουν παραβατική συµπεριφορά, καθώς και τους ανηλίκους και τις γυναίκες που είναι 

πρόσφυγες ή θύµατα σωµατικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας ή

Ο αστυνοµικός ως δηµόσιος λειτουργός

Ο αστυνοµικός:  

α. Έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τους άλλους πολίτες, µε εξαίρεση τους περιορισµούς που 

επιβάλλονται από το Σύνταγµα και το νόµο και είναι αναγκαίοι για την αποτελεσµατική εκπλήρωση 

της αποστολής της αστυνοµίας σε µια δηµοκρατική κοινωνία. 

β. Σέβεται, τηρεί και εφαρµόζει τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις προϊσταµένων και 

υφισταµένων και των συναδέλφων µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή, αδιατάρακτη και 

αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας, µέσα σε κλίµα πειθαρχίας και πνεύµα αλληλεγγύης και 

οµοψυχίας.  

γ. ∆ιασφαλίζει αµερόληπτες και αποτελεσµατικές διαδικασίες εξέτασης και ελέγχου στις 

περιπτώσεις υποβολής παραπόνων πολιτών εναντίον συναδέλφων του. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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Προστατεύει τους παθόντες και τους µάρτυρες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος για εκφοβισµό 

τους και λαµβάνει σοβαρά υπόψη την ψυχική υγεία, την ιδιάζουσα κατάσταση και το συµφέρον του 

θύµατος σεξουαλικής εκµετάλλευσης ή κακοποίησης, προσπαθώντας, κατά το δυνατό, να περιορίζει 

τη δευτερογενή θυµατοποίησή του.  

Κατά την αυτοψία και κάθε είδους έρευνα ενεργεί πάντοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου,

επιδεικνύοντας ιδιαίτερη επιµέλεια, ευπρέπεια και κοσµιότητα και αποφεύγοντας κάθε περιττή 

δηµοσιότητα. Ιδιαίτερα, κατά τις σωµατικές έρευνες και τις έρευνες κατοικιών µεριµνά ώστε να 

διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής των 

αποφεύγεται κάθε µη αναγκαία ενόχλησή τους.  

Άρθρο 5 

Εξυπηρέτηση των πολιτών 
Η προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ταχεία, 

ακώλυτη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτησή τους, καθώς και η βελτίωση των σχέσεων αστυνοµίας

πολίτη αποτελεί πρώτιστο καθήκον του αστυνοµικού. Ειδικότερα, ο αστυνοµικός εξετάζει αµέσως τα 

αιτήµατα των πολιτών που σχετίζονται µε αδικήµατα και συµβάντα αστυνοµικού ενδιαφέροντος και 

παρέχει τη νόµιµη συνδροµή του χωρίς χρονοτριβή.  

Η προσέγγιση των αναγκών των πολιτών µε ανθρωπισµό, σεµνότητα, κοινωνική ευαισθησία και 

ευελιξία, η αποφυγή της τυπολατρείας, η εκδήλωση πρωτοβουλιών και η λήψη πρακτικών µέτρων, 

ώστε να προλαµβάνονται αδικίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική εξυπηρέτησή τους, καθώς 

και η δηµιουργία σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης, συνεργασίας και κοινωνικής συναίνεσης 

αποτελούν καθηµερινό µέληµα του αστυνοµικού.  

Η αποφυγή προκαταλήψεων που έχουν ως αιτία το χρώµα, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την 

ία και τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισµό, την ηλικία, την αναπηρία, την 

οικογενειακή κατάσταση, την οικονοµική και κοινωνική θέση ή άλλο διακριτικό στοιχείο του 

ατόµου, αποτελεί βασική παράµετρο της συµπεριφοράς του αστυνοµικού.  

πιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία ιδίως των παιδιών, των 

γυναικών, των υπερηλίκων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των αναπήρων, των προσφύγων, των 

µελών µειονοτικών και γενικά ευπαθών κοινωνικών οµάδων και µεριµνά για την παροχή βοήθειας 

γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας, στους άρρωστους και γενικά στα πρόσωπα 

που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, συµπεριφέρεται στους ανηλίκους µε κατανόηση και ανθρωπιά, 

φροντίζοντας για την προστασία τους από φθοροποιές επιδράσεις και κινδύνους στους

δυνατόν να εκτεθούν. Με ιδιαίτερη ευαισθησία οφείλει να µεταχειρίζεται τους ανηλίκους που 

παρουσιάζουν παραβατική συµπεριφορά, καθώς και τους ανηλίκους και τις γυναίκες που είναι 

πρόσφυγες ή θύµατα σωµατικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης.

Άρθρο 6 

Ο αστυνοµικός ως δηµόσιος λειτουργός 

Έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τους άλλους πολίτες, µε εξαίρεση τους περιορισµούς που 

επιβάλλονται από το Σύνταγµα και το νόµο και είναι αναγκαίοι για την αποτελεσµατική εκπλήρωση 

της αποστολής της αστυνοµίας σε µια δηµοκρατική κοινωνία.  

εφαρµόζει τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις προϊσταµένων και 

υφισταµένων και των συναδέλφων µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή, αδιατάρακτη και 

αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας, µέσα σε κλίµα πειθαρχίας και πνεύµα αλληλεγγύης και 

∆ιασφαλίζει αµερόληπτες και αποτελεσµατικές διαδικασίες εξέτασης και ελέγχου στις 

περιπτώσεις υποβολής παραπόνων πολιτών εναντίον συναδέλφων του.  
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Προστατεύει τους παθόντες και τους µάρτυρες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος για εκφοβισµό 

ουσα κατάσταση και το συµφέρον του 

θύµατος σεξουαλικής εκµετάλλευσης ή κακοποίησης, προσπαθώντας, κατά το δυνατό, να περιορίζει 

Κατά την αυτοψία και κάθε είδους έρευνα ενεργεί πάντοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, 

επιδεικνύοντας ιδιαίτερη επιµέλεια, ευπρέπεια και κοσµιότητα και αποφεύγοντας κάθε περιττή 

δηµοσιότητα. Ιδιαίτερα, κατά τις σωµατικές έρευνες και τις έρευνες κατοικιών µεριµνά ώστε να 

διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής των εµπλεκοµένων και να 

Η προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ταχεία, 

η των σχέσεων αστυνοµίας-

πολίτη αποτελεί πρώτιστο καθήκον του αστυνοµικού. Ειδικότερα, ο αστυνοµικός εξετάζει αµέσως τα 

αιτήµατα των πολιτών που σχετίζονται µε αδικήµατα και συµβάντα αστυνοµικού ενδιαφέροντος και 

Η προσέγγιση των αναγκών των πολιτών µε ανθρωπισµό, σεµνότητα, κοινωνική ευαισθησία και 

ευελιξία, η αποφυγή της τυπολατρείας, η εκδήλωση πρωτοβουλιών και η λήψη πρακτικών µέτρων, 

ή εξυπηρέτησή τους, καθώς 

και η δηµιουργία σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης, συνεργασίας και κοινωνικής συναίνεσης 

Η αποφυγή προκαταλήψεων που έχουν ως αιτία το χρώµα, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την 

ία και τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισµό, την ηλικία, την αναπηρία, την 

οικογενειακή κατάσταση, την οικονοµική και κοινωνική θέση ή άλλο διακριτικό στοιχείο του 

πιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία ιδίως των παιδιών, των 

γυναικών, των υπερηλίκων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των αναπήρων, των προσφύγων, των 

µελών µειονοτικών και γενικά ευπαθών κοινωνικών οµάδων και µεριµνά για την παροχή βοήθειας 

γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας, στους άρρωστους και γενικά στα πρόσωπα 

που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, συµπεριφέρεται στους ανηλίκους µε κατανόηση και ανθρωπιά, 

φροντίζοντας για την προστασία τους από φθοροποιές επιδράσεις και κινδύνους στους οποίους είναι 

δυνατόν να εκτεθούν. Με ιδιαίτερη ευαισθησία οφείλει να µεταχειρίζεται τους ανηλίκους που 

παρουσιάζουν παραβατική συµπεριφορά, καθώς και τους ανηλίκους και τις γυναίκες που είναι 

εκµετάλλευσης.  

Έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τους άλλους πολίτες, µε εξαίρεση τους περιορισµούς που 

επιβάλλονται από το Σύνταγµα και το νόµο και είναι αναγκαίοι για την αποτελεσµατική εκπλήρωση 

εφαρµόζει τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις προϊσταµένων και 

υφισταµένων και των συναδέλφων µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή, αδιατάρακτη και 

αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας, µέσα σε κλίµα πειθαρχίας και πνεύµα αλληλεγγύης και 

∆ιασφαλίζει αµερόληπτες και αποτελεσµατικές διαδικασίες εξέτασης και ελέγχου στις 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

δ. Εκτελεί τις διαταγές των ανωτέρων του και ευθύνεται για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή 

εκτέλεσή τους. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του και η εκτέλεση 

προδήλως παράνοµων ή αντισυνταγµατικών διαταγών δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του.

ε. ∆ιευκολύνει τις έρευνες και τους ελέγχους που διεξάγουν δικαστικές, διοικητικές και ανεξάρτητες 

διοικητικές αρχές.  

στ. Συνεργάζεται αρµονικά µε τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων 

υπηρεσιών του Κράτους στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και µε τους εκπροσώπους 

άλλων δηµοσίων φορέων, οργανισµών και οργανώσεων για την εξυπηρέ

κοινωνικού συµφέροντος.  

ζ. Απορρίπτει σθεναρά κάθε προσπάθεια δωροδοκίας του και επιδιώκει µε την εν γένει συµπεριφορά, 

εµφάνιση, διαγωγή και διαβίωσή του να αποτελεί παράδειγµα καλού πολίτη και ακέραιου 

αστυνοµικού.  

η. ∆εν χρησιµοποιεί την ιδιότητά του για να αποκοµίσει προσωπικά οφέλη ή για να ευνοήσει το 

ιδιωτικό συµφέρον τρίτων, ούτε επιτρέπει στους συγγενείς ή φίλους του να επικαλεστούν άµεσα ή 

έµµεσα αυτή για να προωθήσουν τα συµφέροντά τους. 

θ. Αντιµετωπίζει µε αυστηρότητα και καταπολεµά κάθε πράξη διαφθοράς και καταγγέλλει αµέσως 

αυτή στις αρµόδιες αρχές.  

ι. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δείχνει εντιµότητα και δεν αποδέχεται, άµεσα ή έµµεσα, 

οποιοδήποτε δώρο ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών, επιβάλλοντας και στους στενούς 

ανάλογη συµπεριφορά.  

ια. Εκτός υπηρεσίας δεν εµπλέκεται σε δραστηριότητες και δεν αναλαµβάνει εργασίες που 

προσβάλλουν το κύρος του ως αστυνοµικού. 

ιβ. Ως υπεύθυνο άτοµο, προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς την υπηρεσιακή του απόδοση και τις 

γνώσεις του, υποβαλλόµενος σε διαρκή εκπαίδευση. 

 

 

 

«Τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσ

1. Το Αστυνοµικό προσωπικό σε κάθε υπηρεσιακή µετακίνησή του εφοδιάζεται από την Υπηρεσία 

του µε Φύλλο Πορείας, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός και η χρονολογία της σχετικής διαταγής ή 

έγκρισης και ο λόγος της µετακίνησης. ∆εν απαιτε

για εκτέλεση Υπηρεσίας εντός του αυτού τόπου ή και εκτός αυτού, εφόσον δεν δικαιολογείται 

ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση.

2. Στο Φύλλο Πορείας των µετατιθέµενων αναγράφονται και τα ονοµατεπώνυµα των µελών 

οικογενείας που τους ακολουθούν, τα οποία δικαιούνται οδοιπορικά και λοιπά έξοδα σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. Στις οικογένειες των µετακινουµένων που δεν µετακινήθηκαν µαζί µε αυτούς 

και µετακινούνται σε µεταγενέστερο χρόνο, χορηγείται βεβαίωση από 

υπηρετούσαν πριν την µετακίνησή τους, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των µετακινουµένων ότι 

πρόκειται για τη µοναδική µετάκληση της οικογενείας τους στον τόπο που µετακινήθηκαν αντί 

Φύλλου Πορείας, στην οποία αναγράφονται τα παραπάνω στο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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Εκτελεί τις διαταγές των ανωτέρων του και ευθύνεται για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή 

ναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του και η εκτέλεση 

προδήλως παράνοµων ή αντισυνταγµατικών διαταγών δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του.

∆ιευκολύνει τις έρευνες και τους ελέγχους που διεξάγουν δικαστικές, διοικητικές και ανεξάρτητες 

Συνεργάζεται αρµονικά µε τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων 

υπηρεσιών του Κράτους στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και µε τους εκπροσώπους 

άλλων δηµοσίων φορέων, οργανισµών και οργανώσεων για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου και του 

Απορρίπτει σθεναρά κάθε προσπάθεια δωροδοκίας του και επιδιώκει µε την εν γένει συµπεριφορά, 

εµφάνιση, διαγωγή και διαβίωσή του να αποτελεί παράδειγµα καλού πολίτη και ακέραιου 

ιµοποιεί την ιδιότητά του για να αποκοµίσει προσωπικά οφέλη ή για να ευνοήσει το 

ιδιωτικό συµφέρον τρίτων, ούτε επιτρέπει στους συγγενείς ή φίλους του να επικαλεστούν άµεσα ή 

έµµεσα αυτή για να προωθήσουν τα συµφέροντά τους.  

α και καταπολεµά κάθε πράξη διαφθοράς και καταγγέλλει αµέσως 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δείχνει εντιµότητα και δεν αποδέχεται, άµεσα ή έµµεσα, 

οποιοδήποτε δώρο ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών, επιβάλλοντας και στους στενούς 

Εκτός υπηρεσίας δεν εµπλέκεται σε δραστηριότητες και δεν αναλαµβάνει εργασίες που 

προσβάλλουν το κύρος του ως αστυνοµικού.  

Ως υπεύθυνο άτοµο, προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς την υπηρεσιακή του απόδοση και τις 

γνώσεις του, υποβαλλόµενος σε διαρκή εκπαίδευση.  

Π.∆. 100/2003 

(ΦΕΚ 94, τ. Α΄) 
Τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές µετακινήσεις Αστυνοµικού 

Προσωπικού» 
 

Άρθρο 21 

Φύλλο Πορείας 
1. Το Αστυνοµικό προσωπικό σε κάθε υπηρεσιακή µετακίνησή του εφοδιάζεται από την Υπηρεσία 

µε Φύλλο Πορείας, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός και η χρονολογία της σχετικής διαταγής ή 

και ο λόγος της µετακίνησης. ∆εν απαιτείται χορήγηση Φύλλου Πορείας, όταν πρόκειται 

Υπηρεσίας εντός του αυτού τόπου ή και εκτός αυτού, εφόσον δεν δικαιολογείται 

αποζηµίωση. 

2. Στο Φύλλο Πορείας των µετατιθέµενων αναγράφονται και τα ονοµατεπώνυµα των µελών 

που τους ακολουθούν, τα οποία δικαιούνται οδοιπορικά και λοιπά έξοδα σύµφωνα µε τις 

διατάξεις. Στις οικογένειες των µετακινουµένων που δεν µετακινήθηκαν µαζί µε αυτούς 

µετακινούνται σε µεταγενέστερο χρόνο, χορηγείται βεβαίωση από την Υπηρεσία που αυτοί 

πριν την µετακίνησή τους, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των µετακινουµένων ότι 

µοναδική µετάκληση της οικογενείας τους στον τόπο που µετακινήθηκαν αντί 

οποία αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία. 
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Εκτελεί τις διαταγές των ανωτέρων του και ευθύνεται για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή 

ναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του και η εκτέλεση 

προδήλως παράνοµων ή αντισυνταγµατικών διαταγών δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του. 

∆ιευκολύνει τις έρευνες και τους ελέγχους που διεξάγουν δικαστικές, διοικητικές και ανεξάρτητες 

Συνεργάζεται αρµονικά µε τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων 

υπηρεσιών του Κράτους στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και µε τους εκπροσώπους 

τηση του δηµόσιου και του 

Απορρίπτει σθεναρά κάθε προσπάθεια δωροδοκίας του και επιδιώκει µε την εν γένει συµπεριφορά, 

εµφάνιση, διαγωγή και διαβίωσή του να αποτελεί παράδειγµα καλού πολίτη και ακέραιου 

ιµοποιεί την ιδιότητά του για να αποκοµίσει προσωπικά οφέλη ή για να ευνοήσει το 

ιδιωτικό συµφέρον τρίτων, ούτε επιτρέπει στους συγγενείς ή φίλους του να επικαλεστούν άµεσα ή 

α και καταπολεµά κάθε πράξη διαφθοράς και καταγγέλλει αµέσως 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δείχνει εντιµότητα και δεν αποδέχεται, άµεσα ή έµµεσα, 

οποιοδήποτε δώρο ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών, επιβάλλοντας και στους στενούς συγγενείς του 

Εκτός υπηρεσίας δεν εµπλέκεται σε δραστηριότητες και δεν αναλαµβάνει εργασίες που 

Ως υπεύθυνο άτοµο, προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς την υπηρεσιακή του απόδοση και τις 

πάσεις και λοιπές µετακινήσεις Αστυνοµικού 

1. Το Αστυνοµικό προσωπικό σε κάθε υπηρεσιακή µετακίνησή του εφοδιάζεται από την Υπηρεσία 

µε Φύλλο Πορείας, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός και η χρονολογία της σχετικής διαταγής ή 

ίται χορήγηση Φύλλου Πορείας, όταν πρόκειται 

Υπηρεσίας εντός του αυτού τόπου ή και εκτός αυτού, εφόσον δεν δικαιολογείται 

2. Στο Φύλλο Πορείας των µετατιθέµενων αναγράφονται και τα ονοµατεπώνυµα των µελών 

που τους ακολουθούν, τα οποία δικαιούνται οδοιπορικά και λοιπά έξοδα σύµφωνα µε τις 

διατάξεις. Στις οικογένειες των µετακινουµένων που δεν µετακινήθηκαν µαζί µε αυτούς 

την Υπηρεσία που αυτοί 

πριν την µετακίνησή τους, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των µετακινουµένων ότι 

µοναδική µετάκληση της οικογενείας τους στον τόπο που µετακινήθηκαν αντί 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι»

 

 

 

 

 

 

3. Το Φύλλο Πορείας χορηγείται στους µετακινούµενους µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων

του παρόντος διατάγµατος, κατά το χρόνο που ορίζεται στη διαταγή µετακίνησης. 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί Φύλλο Πορείας στους µετατιθέµενους και σε όσους 

αποσπώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 

παρόντος, πριν την παρέλευση 

πρόκειται για υπόλογο διαχειριστή

επιπέδου τουλάχιστον Αστυνοµικής

για τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας

4. Αν ο µετακινούµενος Αστυνοµικός ασθενήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παρουσιάζεται ή 

ειδοποιεί αµέσως µε οποιονδήποτε τρόπο την κατά το επόµενο άρθρο του παρόντος διατάγµατος 

αρµόδια Υπηρεσία, η οποία τον παραπέµπει εγγράφως στο γιατ

υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας και:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

 

 

 

Για να παραγγείλεις το βιβλίο 

Προανάκριση» επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και

στο email: kon.triantafillou.kar@gmail.com

 

 

 

 

Ή κατέβασε στο κινητό σου την εφαρµογή 

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες- 

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι» 

 

 

3. Το Φύλλο Πορείας χορηγείται στους µετακινούµενους µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων

παρόντος διατάγµατος, κατά το χρόνο που ορίζεται στη διαταγή µετακίνησης. 

επιτρέπεται να χορηγηθεί Φύλλο Πορείας στους µετατιθέµενους και σε όσους 

τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 

 5νθηµέρου από την κοινοποίηση της σχετικής δι

πρόκειται για υπόλογο διαχειριστή Χρηµατικού και Υλικού, ο οποίος µετατίθεται από Υπηρεσία, 

επιπέδου τουλάχιστον Αστυνοµικής ∆ιευθύνσεως, όπου λειτουργεί κεντρική διαχείριση, η προθεσµία 

για τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες. 

4. Αν ο µετακινούµενος Αστυνοµικός ασθενήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παρουσιάζεται ή 

αµέσως µε οποιονδήποτε τρόπο την κατά το επόµενο άρθρο του παρόντος διατάγµατος 

Υπηρεσία, η οποία τον παραπέµπει εγγράφως στο γιατρό που εκτελεί την υγειονοµική 

Ελληνικής Αστυνοµίας και: 
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Για να παραγγείλεις το βιβλίο «Αστυνοµική 

επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και 

kon.triantafillou.kar@gmail.com 

 

3. Το Φύλλο Πορείας χορηγείται στους µετακινούµενους µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων 

παρόντος διατάγµατος, κατά το χρόνο που ορίζεται στη διαταγή µετακίνησης. Σε καµιά 

επιτρέπεται να χορηγηθεί Φύλλο Πορείας στους µετατιθέµενους και σε όσους 

τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 

5νθηµέρου από την κοινοποίηση της σχετικής διαταγής. Όταν 

Χρηµατικού και Υλικού, ο οποίος µετατίθεται από Υπηρεσία, 

∆ιευθύνσεως, όπου λειτουργεί κεντρική διαχείριση, η προθεσµία 

 

4. Αν ο µετακινούµενος Αστυνοµικός ασθενήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παρουσιάζεται ή 

αµέσως µε οποιονδήποτε τρόπο την κατά το επόµενο άρθρο του παρόντος διατάγµατος 

ρό που εκτελεί την υγειονοµική 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

α. Αν ο γιατρός γνωµατεύσει ότι µπορεί να ταξιδέψει, τον διατάσσει να αναχωρήσει για τον τόπο του

προορισµού του. 

β. Αν ο γιατρός γνωµατεύσει ότι πρέπει να εισαχθεί σε Νοσοκοµείο για νοσ

εισαγωγή του, ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία για την οποία προορίζεται ο µετακινούµενος και 

µετά την έξοδό του από το Νοσοκοµείο τον διατάσσει να αναχωρήσει για τον τόπο του προορισµού 

του. 

γ. Αν του χορηγηθεί αναρρωτική άδεια, µε

για την οργάνωση και λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

ενηµερώνει την Υπηρεσία για την οποία προορίζεται και µετά τη λήξη της αδείας του τον διατάσσει 

να παρουσιαστεί στη νέα Υπηρεσία του.

δ. Σε κάθε περίπτωση αναγράφει στο Φύλλο Πορείας, κάνοντας σχετική θεώρηση την ηµεροµηνία 

της άφιξης και της αναχώρησης από τον τόπο της ασθένειας και ενηµερώνει την Υπηρεσία του 

προορισµού του για όλες τις σχετικές µεταβολές διαβιβάζον

έγγραφα (ως ιατρικές γνωµατεύσεις, εισιτήριο 

ελεύθερος υπηρεσίας, µπορεί να 

τον τόπο προορισµού του, εκτός αν ο

5. Αν εκείνος που µετατίθεται καλείται, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµέρα της 

αναχώρησης, ως κατηγορούµενος σε ποινικό δικαστήριο που εδρεύει στο Νοµό της Υπηρεσίας από 

την οποία µετακινείται, αναστέλλεται η αναχώρησή του µέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. α' του παρόντος. Για την αναβολή της 

αναχώρησης ενηµερώνεται η προϊσταµένη Υπηρεσία και η Υπηρεσία στην οποία µετατίθεται.

1. Τα Φύλλα Πορείας των µετακινουµένων αστυνοµικών θεωρούνται για την αναχώρηση και την

άφιξη ή επάνοδο από την αρµόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου µετάβασης.

2. Στα Φύλλα Πορείας αυτών που µετατίθενται γίνεται θεώρηση στην 

χρονολογία παράδοσης του Φύλλου Πορείας στον µετακινούµενο ως και η χρονολογία της 

υποχρέωσης για αναχώρηση. 

3. Οι µετακινούµενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην αρµόδια για τη θεώρηση των Φύλλων 

Πορείας Υπηρεσία, µέχρι την 08.00 ώρα της

εντός του αυτού τόπου οφείλουν να παρουσιαστούν αµέσως και εντός του απολύτως αναγκαίου για 

την µετακίνησή τους χρόνου. 

4. Όταν ο µετακινούµενος αναγκαστεί να διακόψει το ταξίδι του για λόγους ανωτέρας βί

να παρουσιαστεί στην τοπική Υπηρεσία, στην δύναµη της οποίας προσκολλάται µέχρι να αρθεί το 

κώλυµα και η οποία ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία προορισµού του. Ως λόγοι ανωτέρας βίας 

θεωρούνται ιδίως η έλλειψη ή διακοπή της συγκοινωνίας και η ασ

έλλειψη ή διακοπή της συγκοινωνίας βεβαιώνεται από την τοπική αστυνοµική ή λιµενική αρχή.

5. ∆εν απαιτείται θεώρηση Φύλλου Πορείας όταν ο αστυνοµικός:

α. Κινείται για εκτέλεση υπηρεσίας, µετά τη λήξη της οποίας επιστρέφει στην 

β. Μεταβαίνει στο εξωτερικό µε ειδική αποστολή για την εκπλήρωση της οποίας είναι απαραίτητη η

µετάβασή του σε Ελληνική ∆ιπλωµατική Αρχή της χώρας µετάβασης. Στην περίπτωση αυτή η

πραγµατοποίηση της µετακίνησης βεβαιώνεται από τις θεωρήσεις ε

διαβατήριο ή στο Ειδικό Φύλλο Πορείας. Η µετάβαση για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

πιστοποιείται µε βεβαίωση της Αστυνοµικής Υπηρεσίας διαβατηριακού ελέγχου της χώρας µας.

6. Αρµόδιες Υπηρεσίες για τη θεώρηση Φύλλων Πορείας 

α. Οι Υπηρεσίες από τις οποίες αναχωρούν και οι Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται οι

µετακινούµενοι. 

β. Για τους µετακινούµενους αστυνοµικούς που διακόπτουν το ταξίδι τους λόγω ασθένειας:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

α. Αν ο γιατρός γνωµατεύσει ότι µπορεί να ταξιδέψει, τον διατάσσει να αναχωρήσει για τον τόπο του

β. Αν ο γιατρός γνωµατεύσει ότι πρέπει να εισαχθεί σε Νοσοκοµείο για νοσηλεία, φροντίζει για την

εισαγωγή του, ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία για την οποία προορίζεται ο µετακινούµενος και 

την έξοδό του από το Νοσοκοµείο τον διατάσσει να αναχωρήσει για τον τόπο του προορισµού 

γ. Αν του χορηγηθεί αναρρωτική άδεια, µε τη διαδικασία, που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις 

την οργάνωση και λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

Υπηρεσία για την οποία προορίζεται και µετά τη λήξη της αδείας του τον διατάσσει 

νέα Υπηρεσία του. 

δ. Σε κάθε περίπτωση αναγράφει στο Φύλλο Πορείας, κάνοντας σχετική θεώρηση την ηµεροµηνία 

άφιξης και της αναχώρησης από τον τόπο της ασθένειας και ενηµερώνει την Υπηρεσία του 

του για όλες τις σχετικές µεταβολές διαβιβάζοντας σε αυτήν και όλα τα σχετικά 

γνωµατεύσεις, εισιτήριο - εξιτήριο νοσοκοµείου). Αν ο ασθενής αφεθεί 

 παραµείνει στον τόπο που ασθένησε ή να αναχωρήσει αµέσως για 

τον τόπο προορισµού του, εκτός αν ο γιατρός έχει γνωµατεύσει ότι δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει.

5. Αν εκείνος που µετατίθεται καλείται, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµέρα της 

ως κατηγορούµενος σε ποινικό δικαστήριο που εδρεύει στο Νοµό της Υπηρεσίας από 

, αναστέλλεται η αναχώρησή του µέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση µε την 

διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. α' του παρόντος. Για την αναβολή της 

προϊσταµένη Υπηρεσία και η Υπηρεσία στην οποία µετατίθεται.

Άρθρο 22 

Θεώρηση Φύλλου Πορείας 

1. Τα Φύλλα Πορείας των µετακινουµένων αστυνοµικών θεωρούνται για την αναχώρηση και την

ή επάνοδο από την αρµόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου µετάβασης.

2. Στα Φύλλα Πορείας αυτών που µετατίθενται γίνεται θεώρηση στην 

παράδοσης του Φύλλου Πορείας στον µετακινούµενο ως και η χρονολογία της 

3. Οι µετακινούµενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην αρµόδια για τη θεώρηση των Φύλλων 

Υπηρεσία, µέχρι την 08.00 ώρα της εποµένης ηµέρας της άφιξής τους. Οι µετακινούµενοι 

τόπου οφείλουν να παρουσιαστούν αµέσως και εντός του απολύτως αναγκαίου για 

4. Όταν ο µετακινούµενος αναγκαστεί να διακόψει το ταξίδι του για λόγους ανωτέρας βί

παρουσιαστεί στην τοπική Υπηρεσία, στην δύναµη της οποίας προσκολλάται µέχρι να αρθεί το 

και η οποία ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία προορισµού του. Ως λόγοι ανωτέρας βίας 

ιδίως η έλλειψη ή διακοπή της συγκοινωνίας και η ασθένεια του µετακινούµενου. Η 

της συγκοινωνίας βεβαιώνεται από την τοπική αστυνοµική ή λιµενική αρχή.

5. ∆εν απαιτείται θεώρηση Φύλλου Πορείας όταν ο αστυνοµικός: 

α. Κινείται για εκτέλεση υπηρεσίας, µετά τη λήξη της οποίας επιστρέφει στην 

β. Μεταβαίνει στο εξωτερικό µε ειδική αποστολή για την εκπλήρωση της οποίας είναι απαραίτητη η

µετάβασή του σε Ελληνική ∆ιπλωµατική Αρχή της χώρας µετάβασης. Στην περίπτωση αυτή η

πραγµατοποίηση της µετακίνησης βεβαιώνεται από τις θεωρήσεις εισόδου - εξόδου που γίνονται στο

διαβατήριο ή στο Ειδικό Φύλλο Πορείας. Η µετάβαση για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

µε βεβαίωση της Αστυνοµικής Υπηρεσίας διαβατηριακού ελέγχου της χώρας µας.

6. Αρµόδιες Υπηρεσίες για τη θεώρηση Φύλλων Πορείας είναι: 

α. Οι Υπηρεσίες από τις οποίες αναχωρούν και οι Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται οι

β. Για τους µετακινούµενους αστυνοµικούς που διακόπτουν το ταξίδι τους λόγω ασθένειας:
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α. Αν ο γιατρός γνωµατεύσει ότι µπορεί να ταξιδέψει, τον διατάσσει να αναχωρήσει για τον τόπο του 

ηλεία, φροντίζει για την 

εισαγωγή του, ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία για την οποία προορίζεται ο µετακινούµενος και 

την έξοδό του από το Νοσοκοµείο τον διατάσσει να αναχωρήσει για τον τόπο του προορισµού 

τη διαδικασία, που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις 

την οργάνωση και λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

Υπηρεσία για την οποία προορίζεται και µετά τη λήξη της αδείας του τον διατάσσει 

δ. Σε κάθε περίπτωση αναγράφει στο Φύλλο Πορείας, κάνοντας σχετική θεώρηση την ηµεροµηνία 

άφιξης και της αναχώρησης από τον τόπο της ασθένειας και ενηµερώνει την Υπηρεσία του 

τας σε αυτήν και όλα τα σχετικά 

εξιτήριο νοσοκοµείου). Αν ο ασθενής αφεθεί 

παραµείνει στον τόπο που ασθένησε ή να αναχωρήσει αµέσως για 

ς έχει γνωµατεύσει ότι δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει. 

5. Αν εκείνος που µετατίθεται καλείται, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµέρα της 

ως κατηγορούµενος σε ποινικό δικαστήριο που εδρεύει στο Νοµό της Υπηρεσίας από 

, αναστέλλεται η αναχώρησή του µέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση µε την 

διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. α' του παρόντος. Για την αναβολή της 

προϊσταµένη Υπηρεσία και η Υπηρεσία στην οποία µετατίθεται. 

1. Τα Φύλλα Πορείας των µετακινουµένων αστυνοµικών θεωρούνται για την αναχώρηση και την 

ή επάνοδο από την αρµόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου µετάβασης. 

2. Στα Φύλλα Πορείας αυτών που µετατίθενται γίνεται θεώρηση στην οποία αναγράφεται η 

παράδοσης του Φύλλου Πορείας στον µετακινούµενο ως και η χρονολογία της 

3. Οι µετακινούµενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην αρµόδια για τη θεώρηση των Φύλλων 

εποµένης ηµέρας της άφιξής τους. Οι µετακινούµενοι 

τόπου οφείλουν να παρουσιαστούν αµέσως και εντός του απολύτως αναγκαίου για 

4. Όταν ο µετακινούµενος αναγκαστεί να διακόψει το ταξίδι του για λόγους ανωτέρας βίας, οφείλει 

παρουσιαστεί στην τοπική Υπηρεσία, στην δύναµη της οποίας προσκολλάται µέχρι να αρθεί το 

και η οποία ενηµερώνει µε σήµα την Υπηρεσία προορισµού του. Ως λόγοι ανωτέρας βίας 

θένεια του µετακινούµενου. Η 

της συγκοινωνίας βεβαιώνεται από την τοπική αστυνοµική ή λιµενική αρχή. 

α. Κινείται για εκτέλεση υπηρεσίας, µετά τη λήξη της οποίας επιστρέφει στην Υπηρεσία του. 

β. Μεταβαίνει στο εξωτερικό µε ειδική αποστολή για την εκπλήρωση της οποίας είναι απαραίτητη η 

µετάβασή του σε Ελληνική ∆ιπλωµατική Αρχή της χώρας µετάβασης. Στην περίπτωση αυτή η 

εξόδου που γίνονται στο 

διαβατήριο ή στο Ειδικό Φύλλο Πορείας. Η µετάβαση για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µε βεβαίωση της Αστυνοµικής Υπηρεσίας διαβατηριακού ελέγχου της χώρας µας. 

α. Οι Υπηρεσίες από τις οποίες αναχωρούν και οι Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται οι 

β. Για τους µετακινούµενους αστυνοµικούς που διακόπτουν το ταξίδι τους λόγω ασθένειας: 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

(1) Τα κεντρικά Ιατρεία Αθηνών 

(2) Οι Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις για τις έδρες τους.

(3) Τα τοπικά Αστυνοµικά Τµήµατα ή Σταθµοί για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

γ. Για τους αστυνοµικούς που παραπέµπονται στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών, το Κεντρικό

Ιατρείο ή η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση, στην οποία υπάγεται η αρµόδια επιτροπή.

δ. Για τους µετακινούµενους αστυνοµικούς που διακόπτουν το ταξίδι τους για άλλους εκτός

ασθένειας λόγους ανωτέρας βίας:

(1) Η αρµόδια κατά τόπο ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας για την περιοχή των Γενικών Α

∆ιευθύνσεων Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

(2) Οι Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για όσους διακόπτουν το ταξίδι τους λόγω ασθένειας, για 

υπόλοιπες περιοχές της χώρας. 

1. Στους αστυνοµικούς που µετατίθενται δίνεται 

ηµερών για τους αγάµους, για να αναχωρήσουν για τη νέα τους θέση. Οι έγγαµοι που µετακινούνται 

χωρίς την οικογένειά τους υπάγονται στην κατηγορία των αγάµων, ενώ οι άγαµοι που µετακινούνται 

µε τα µέλη της πατρικής τους οικογένειας, τα οποία συντηρούν και µε τα οποία συνοικούν, στην 

κατηγορία των εγγάµων. Στους αστυνοµικούς που αποσπώνται εκτός του αυτού τόπου και για 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 10 ηµερών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων β', γ' και 

δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγµατος, παρέχεται προθεσµία δύο (2) ηµερών για να 

αναχωρήσουν για τη νέα τους θέση.

2. Προθεσµία για αναχώρηση δεν δίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µετακίνηση 

τόπου. 

β. Όταν ο µετακινούµενος δεν είναι υποχρεωµένος, από τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαµονή του

αστυνοµικού προσωπικού, να αλλάξει κατοικία, εκτός αν δηλώσει εγγράφως ότι θα µεταφέρει την

κατοικία του στην περιοχή της νέας Υπηρεσίας του.

γ. Στους εξερχόµενους από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας µετά από εκπαίδευση ή

µετεκπαίδευση. 

δ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις µετακινήσεων εκτός από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του

παρόντος άρθρου. 

3. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται 

υπόψη η ηµέρα της παράδοσης του Φύλλου Πορείας και η ηµέρα αναχώρησης.

4. Η προθεσµία που δίνεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να

χρησιµοποιηθεί από τον µετακινούµενο στ

ολόκληρη, είτε µέρος αυτής. 

5. Την προηγούµενη της αναχώρησης για τη νέα θέση τους, οι µετακινούµενοι υποχρεούνται να

προσκοµίσουν το Φύλλο Πορείας στην Υπηρεσία που το χορήγησε για να θεωρηθεί για την

αναχώρησή τους. Κατ' εξαίρεση, η θεώρηση της αναχώρησης για τις Υπηρεσίες που τοποθετούνται 

οι εξερχόµενοι από τις Παραγωγικές Σχολές Υπαστυνόµων Β΄ και Αστυφυλάκων, δύναται να 

ενεργείται ταυτόχρονα µε τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας, εφόσον παρεµβάλλεται µετασχολ

άδεια ή πρακτική εκπαίδευση. 

6. Σε περίπτωση που ο µετατιθέµενος και πριν από τη χρονολογία έκδοσης της διαταγής µεταθέσεως

είναι ασθενής ή ελεύθερος υπηρεσίας ή ευρίσκεται στο νοσοκοµείο ή τελεί σε αναρρωτική άδεια η

χορήγηση του Φύλλου Πορείας γίνετα

7. Σε περίπτωση που ο µετατιθέµενος µετά τη χρονολογία έκδοσης της διαταγής µετάθεσης

ασθενήσει, εισαχθεί σε Νοσοκοµείο, λάβει αναρρωτική άδεια ή αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας, η 

εγγραφοδιαγραφή 
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- Πειραιά – Θεσσαλονίκης για την περιοχή τους.

(2) Οι Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις για τις έδρες τους. 

(3) Τα τοπικά Αστυνοµικά Τµήµατα ή Σταθµοί για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

γ. Για τους αστυνοµικούς που παραπέµπονται στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών, το Κεντρικό

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση, στην οποία υπάγεται η αρµόδια επιτροπή.

δ. Για τους µετακινούµενους αστυνοµικούς που διακόπτουν το ταξίδι τους για άλλους εκτός

λόγους ανωτέρας βίας: 

(1) Η αρµόδια κατά τόπο ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας για την περιοχή των Γενικών Α

∆ιευθύνσεων Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 

(2) Οι Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για όσους διακόπτουν το ταξίδι τους λόγω ασθένειας, για 

Άρθρο 23 

Προθεσµία αναχώρησης 

1. Στους αστυνοµικούς που µετατίθενται δίνεται προθεσµία οκτώ ηµερών για τους εγγάµους και έξι

ηµερών για τους αγάµους, για να αναχωρήσουν για τη νέα τους θέση. Οι έγγαµοι που µετακινούνται 

την οικογένειά τους υπάγονται στην κατηγορία των αγάµων, ενώ οι άγαµοι που µετακινούνται 

ρικής τους οικογένειας, τα οποία συντηρούν και µε τα οποία συνοικούν, στην 

εγγάµων. Στους αστυνοµικούς που αποσπώνται εκτός του αυτού τόπου και για 

µεγαλύτερο των 10 ηµερών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων β', γ' και 

19 του παρόντος διατάγµατος, παρέχεται προθεσµία δύο (2) ηµερών για να 

θέση. 

2. Προθεσµία για αναχώρηση δεν δίνεται στις εξής περιπτώσεις: 

α. Όταν η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µετακίνηση γίνεται σε Υπηρεσία του αυτού 

β. Όταν ο µετακινούµενος δεν είναι υποχρεωµένος, από τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαµονή του

αστυνοµικού προσωπικού, να αλλάξει κατοικία, εκτός αν δηλώσει εγγράφως ότι θα µεταφέρει την

έας Υπηρεσίας του. 

γ. Στους εξερχόµενους από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας µετά από εκπαίδευση ή

δ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις µετακινήσεων εκτός από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του

ροθεσµίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται 

η ηµέρα της παράδοσης του Φύλλου Πορείας και η ηµέρα αναχώρησης.

4. Η προθεσµία που δίνεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να

από τον µετακινούµενο στον τόπο αναχωρήσεως ή του προορισµού του, είτε 

5. Την προηγούµενη της αναχώρησης για τη νέα θέση τους, οι µετακινούµενοι υποχρεούνται να

προσκοµίσουν το Φύλλο Πορείας στην Υπηρεσία που το χορήγησε για να θεωρηθεί για την

τους. Κατ' εξαίρεση, η θεώρηση της αναχώρησης για τις Υπηρεσίες που τοποθετούνται 

από τις Παραγωγικές Σχολές Υπαστυνόµων Β΄ και Αστυφυλάκων, δύναται να 

τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας, εφόσον παρεµβάλλεται µετασχολ

6. Σε περίπτωση που ο µετατιθέµενος και πριν από τη χρονολογία έκδοσης της διαταγής µεταθέσεως

ασθενής ή ελεύθερος υπηρεσίας ή ευρίσκεται στο νοσοκοµείο ή τελεί σε αναρρωτική άδεια η

του Φύλλου Πορείας γίνεται µετά την άρση του κωλύµατος. 

7. Σε περίπτωση που ο µετατιθέµενος µετά τη χρονολογία έκδοσης της διαταγής µετάθεσης

εισαχθεί σε Νοσοκοµείο, λάβει αναρρωτική άδεια ή αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας, η 
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για την περιοχή τους. 

(3) Τα τοπικά Αστυνοµικά Τµήµατα ή Σταθµοί για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. 

γ. Για τους αστυνοµικούς που παραπέµπονται στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών, το Κεντρικό 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση, στην οποία υπάγεται η αρµόδια επιτροπή. 

δ. Για τους µετακινούµενους αστυνοµικούς που διακόπτουν το ταξίδι τους για άλλους εκτός 

(1) Η αρµόδια κατά τόπο ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας για την περιοχή των Γενικών Αστυνοµικών 

(2) Οι Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για όσους διακόπτουν το ταξίδι τους λόγω ασθένειας, για τις 

προθεσµία οκτώ ηµερών για τους εγγάµους και έξι 

ηµερών για τους αγάµους, για να αναχωρήσουν για τη νέα τους θέση. Οι έγγαµοι που µετακινούνται 

την οικογένειά τους υπάγονται στην κατηγορία των αγάµων, ενώ οι άγαµοι που µετακινούνται 

ρικής τους οικογένειας, τα οποία συντηρούν και µε τα οποία συνοικούν, στην 

εγγάµων. Στους αστυνοµικούς που αποσπώνται εκτός του αυτού τόπου και για 

µεγαλύτερο των 10 ηµερών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων β', γ' και 

19 του παρόντος διατάγµατος, παρέχεται προθεσµία δύο (2) ηµερών για να 

γίνεται σε Υπηρεσία του αυτού 

β. Όταν ο µετακινούµενος δεν είναι υποχρεωµένος, από τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαµονή του 

αστυνοµικού προσωπικού, να αλλάξει κατοικία, εκτός αν δηλώσει εγγράφως ότι θα µεταφέρει την 

γ. Στους εξερχόµενους από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας µετά από εκπαίδευση ή 

δ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις µετακινήσεων εκτός από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του 

ροθεσµίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται 

η ηµέρα της παράδοσης του Φύλλου Πορείας και η ηµέρα αναχώρησης. 

4. Η προθεσµία που δίνεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να 

ον τόπο αναχωρήσεως ή του προορισµού του, είτε 

5. Την προηγούµενη της αναχώρησης για τη νέα θέση τους, οι µετακινούµενοι υποχρεούνται να 

προσκοµίσουν το Φύλλο Πορείας στην Υπηρεσία που το χορήγησε για να θεωρηθεί για την 

τους. Κατ' εξαίρεση, η θεώρηση της αναχώρησης για τις Υπηρεσίες που τοποθετούνται 

από τις Παραγωγικές Σχολές Υπαστυνόµων Β΄ και Αστυφυλάκων, δύναται να 

τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας, εφόσον παρεµβάλλεται µετασχολική 

6. Σε περίπτωση που ο µετατιθέµενος και πριν από τη χρονολογία έκδοσης της διαταγής µεταθέσεως 

ασθενής ή ελεύθερος υπηρεσίας ή ευρίσκεται στο νοσοκοµείο ή τελεί σε αναρρωτική άδεια η 

7. Σε περίπτωση που ο µετατιθέµενος µετά τη χρονολογία έκδοσης της διαταγής µετάθεσης 

εισαχθεί σε Νοσοκοµείο, λάβει αναρρωτική άδεια ή αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας, η 
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του γίνεται αυτοδικαίως µετά την 

το Φύλλο Πορείας. Εάν το Φύλλο Πορείας δεν έχει χορηγηθεί η εγγραφοδιαγραφή πραγµατοποιείται 

την εποµένη της λήξης της προθεσµίας προς χορήγησή του, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική διαταγή.

8. Όταν ο µετατιθέµενος δεν έχει λάβει το Φύλλο Πορείας αυτό συναποστέλλεται µε τα λοιπά

ατοµικά του έγγραφα στη νέα του Υπηρεσία και η περαιτέρω υγειονοµική του παρακολούθηση 

γίνεται από την υπηρεσία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του 

9. Στην περίπτωση κατά την οποία ο µετατιθέµενος έχει χρεωθεί δηµόσια είδη ή χρήµατα και δεν

προσέρχεται να τα παραδώσει πριν την εγγραφοδιαγραφή του εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 

του άρθρου 120 του Β.∆. της 15

151). 

Εγγραφοδιαγραφή µετακινουµένων

1. Οι µετατιθέµενοι αστυνοµικοί διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία µετατίθενται την

ηµεροµηνία της αναχώρησής τους για τη νέα τους θέση. Από την ίδια ηµεροµηνία εγγράφον

δύναµη της Υπηρεσίας άσχετα από τον πραγµατικό χρόνο της άφιξής τους.

2. Για την αναχώρηση, την άφιξη και την εγγραφοδιαγραφή των µετακινουµένων ενηµερώνονται

εγγράφως οι αρµόδιες Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

 

 

«Οργάνωση
 

Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνοµίας

 

1. Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες.

2. Οι κεντρικές Υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Κράτους, ασκούν τις αρµοδιότητές 

σε όλους τους χώρους όπου εκτείνεται η τοπική αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας και είναι:

α. το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας,

β. οι κατωτέρω αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες:

αα. η Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων,

ββ. η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,

γγ. η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων,

δδ. η ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας,

εε. η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών,

στστ. η ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος,

ζζ. η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας,

ηη. η ∆ιεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών ∆υνάµεων,

θθ. η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού, 

ιι. η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης,

ιαια. η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρ

3. Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου εποπτεύονται, συντονίζονται,

κατευθύνονται και ελέγχονται ως ακολούθως:

α. οι ∆ιευθύνσεις ∆ιαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων, 

Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµ
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του γίνεται αυτοδικαίως µετά την εκπνοή της προθεσµίας προς αναχώρηση, εφόσον έχει χορηγηθεί

Φύλλο Πορείας. Εάν το Φύλλο Πορείας δεν έχει χορηγηθεί η εγγραφοδιαγραφή πραγµατοποιείται 

εποµένη της λήξης της προθεσµίας προς χορήγησή του, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική διαταγή.

8. Όταν ο µετατιθέµενος δεν έχει λάβει το Φύλλο Πορείας αυτό συναποστέλλεται µε τα λοιπά

του έγγραφα στη νέα του Υπηρεσία και η περαιτέρω υγειονοµική του παρακολούθηση 

υπηρεσία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του 

9. Στην περίπτωση κατά την οποία ο µετατιθέµενος έχει χρεωθεί δηµόσια είδη ή χρήµατα και δεν

προσέρχεται να τα παραδώσει πριν την εγγραφοδιαγραφή του εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 

-5-1959 «Κανονισµός Οικονοµικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής» (Α' 

Άρθρο 26 

Εγγραφοδιαγραφή µετακινουµένων 

1. Οι µετατιθέµενοι αστυνοµικοί διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία µετατίθενται την

ηµεροµηνία της αναχώρησής τους για τη νέα τους θέση. Από την ίδια ηµεροµηνία εγγράφον

δύναµη της Υπηρεσίας άσχετα από τον πραγµατικό χρόνο της άφιξής τους. 

2. Για την αναχώρηση, την άφιξη και την εγγραφοδιαγραφή των µετακινουµένων ενηµερώνονται

εγγράφως οι αρµόδιες Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Π.∆. 178/2014 

(ΦΕΚ Α΄ 281) 
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας»

Άρθρο 1 

Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνοµίας 

1. Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες.

2. Οι κεντρικές Υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Κράτους, ασκούν τις αρµοδιότητές 

όλους τους χώρους όπου εκτείνεται η τοπική αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας και είναι:

α. το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

ντρικές Υπηρεσίες: 

αα. η Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων, 

ββ. η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, 

γγ. η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, 

δδ. η ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας, 

γικών Ερευνών, 

στστ. η ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, 

ζζ. η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας, 

ηη. η ∆ιεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών ∆υνάµεων, 

η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης, 

η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου ∆ηµοκρατίας. 

3. Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου εποπτεύονται, συντονίζονται,

κατευθύνονται και ελέγχονται ως ακολούθως: 

οι ∆ιευθύνσεις ∆ιαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων, 

Ειδικών Εγκληµάτων Βίας, Εγκληµατολογικών Ερευνών, ∆ίωξης Ηλεκτρονικού 
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εκπνοή της προθεσµίας προς αναχώρηση, εφόσον έχει χορηγηθεί 

Φύλλο Πορείας. Εάν το Φύλλο Πορείας δεν έχει χορηγηθεί η εγγραφοδιαγραφή πραγµατοποιείται 

εποµένη της λήξης της προθεσµίας προς χορήγησή του, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική διαταγή. 

8. Όταν ο µετατιθέµενος δεν έχει λάβει το Φύλλο Πορείας αυτό συναποστέλλεται µε τα λοιπά 

του έγγραφα στη νέα του Υπηρεσία και η περαιτέρω υγειονοµική του παρακολούθηση 

υπηρεσία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Π.∆. 584/1985. 

9. Στην περίπτωση κατά την οποία ο µετατιθέµενος έχει χρεωθεί δηµόσια είδη ή χρήµατα και δεν 

προσέρχεται να τα παραδώσει πριν την εγγραφοδιαγραφή του εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 

ικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής» (Α' 

1. Οι µετατιθέµενοι αστυνοµικοί διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία µετατίθενται την 

ηµεροµηνία της αναχώρησής τους για τη νέα τους θέση. Από την ίδια ηµεροµηνία εγγράφονται στη 

2. Για την αναχώρηση, την άφιξη και την εγγραφοδιαγραφή των µετακινουµένων ενηµερώνονται 

Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας» 

1. Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες. 

2. Οι κεντρικές Υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Κράτους, ασκούν τις αρµοδιότητές τους 

όλους τους χώρους όπου εκτείνεται η τοπική αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας και είναι: 

3. Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου εποπτεύονται, συντονίζονται, 

οι ∆ιευθύνσεις ∆ιαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων, 

άτων Βίας, Εγκληµατολογικών Ερευνών, ∆ίωξης Ηλεκτρονικού 
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Εγκλήµατος, Οικονοµικής Αστυνοµίας και η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου ∆ηµοκρατίας από τον 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,

β. η Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων και η ∆ιεύθυνση

Αστυνοµικών ∆υνάµεων από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,

γ. οι ∆ιευθύνσεις Υγειονοµικού και Οικονοµικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάµενο Επιτελείου. 

Από τον Προϊστάµενο Επιτελείου εποπτεύεται και ελέγχεται και η Αστυνοµική Ακαδηµία µε την 

επιφύλαξη της παρ. 2του άρθρου 65.

4. Οι Υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται στο

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας.

5. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης

και οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις (ΓΕ.Π.Α.∆.)και οι Υπηρεσίες που υπάγονται 

σ’ αυτές. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι ΓΕ.Π.Α.∆. 

υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας.

6. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας συνθέτουν ως προς τη χωροταξική 

διάταξη τους τοµείς Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, όπως οι τοµείς αυτοί καθορίζονται στην

παρ. 1 του άρθρου 30του N. 4249/2014, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 τ

άρθρου 231 του N. 4281/2014. 

 

Έδρα 

1. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κράτους και αποτελεί την

ανώτατη επιτελική Υπηρεσία µε την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος. Επίση

Αρχηγείο είναι η προϊσταµένη αρχή των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν

την Ελληνική Αστυνοµία. 

2. Το έργο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας συνίσταται στη µέριµνα για την εκπλήρωση

της αποστολής του Σώµατος στο πλαίσιο της πο

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Προς το σκοπό αυτό προγραµµατίζει, σχεδιάζει, παρακολουθεί, 

κατευθύνει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.

3. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται

στους εξής Κλάδους: 

α. Κλάδο Τάξης, 

β. Κλάδο Ασφάλειας, 

γ. Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,

δ. Κλάδο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου ∆υναµι

ε. Κλάδο Οικονοµικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής.

4. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας και προγραµµατίζει,

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο

Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις:

α. ∆ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης,

β. ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης και

γ. ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και ∆ηµοτικής Αστυνόµευσης.

5. Ο Κλάδος Ασφάλειας χειρίζεται τα θέµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο

Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις:

α. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Ασφάλειας,

β. ∆ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας,
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Οικονοµικής Αστυνοµίας και η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου ∆ηµοκρατίας από τον 

Ελληνικής Αστυνοµίας, 

η Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων και η ∆ιεύθυνση

Αστυνοµικών ∆υνάµεων από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

γ. οι ∆ιευθύνσεις Υγειονοµικού και Οικονοµικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάµενο Επιτελείου. 

τον Προϊστάµενο Επιτελείου εποπτεύεται και ελέγχεται και η Αστυνοµική Ακαδηµία µε την 

της παρ. 2του άρθρου 65. 

4. Οι Υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται στο

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

5. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης

Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις (ΓΕ.Π.Α.∆.)και οι Υπηρεσίες που υπάγονται 

Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι ΓΕ.Π.Α.∆. 

στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας συνθέτουν ως προς τη χωροταξική 

διάταξη τους τοµείς Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, όπως οι τοµείς αυτοί καθορίζονται στην

1 του άρθρου 30του N. 4249/2014, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 τ

Άρθρο 2 

Έδρα – αποστολή – γενική διάρθρωση 

 

1. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κράτους και αποτελεί την

ανώτατη επιτελική Υπηρεσία µε την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος. Επίση

Αρχηγείο είναι η προϊσταµένη αρχή των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν

2. Το έργο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας συνίσταται στη µέριµνα για την εκπλήρωση

αποστολής του Σώµατος στο πλαίσιο της πολιτικής κατεύθυνσης του Υπουργείου ∆ηµόσιας 

Προστασίας του Πολίτη. Προς το σκοπό αυτό προγραµµατίζει, σχεδιάζει, παρακολουθεί, 

ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

τήτων τους. 

3. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται

γ. Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, 

δ. Κλάδο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

ε. Κλάδο Οικονοµικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής. 

4. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας και προγραµµατίζει,

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο

αυτός διαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις: 

α. ∆ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης, 

β. ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης και 

γ. ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και ∆ηµοτικής Αστυνόµευσης. 

5. Ο Κλάδος Ασφάλειας χειρίζεται τα θέµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο

αυτός διαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις: 

α. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Ασφάλειας, 

β. ∆ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, 
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Οικονοµικής Αστυνοµίας και η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου ∆ηµοκρατίας από τον 

η Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων και η ∆ιεύθυνση Ειδικών 

γ. οι ∆ιευθύνσεις Υγειονοµικού και Οικονοµικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάµενο Επιτελείου. 

τον Προϊστάµενο Επιτελείου εποπτεύεται και ελέγχεται και η Αστυνοµική Ακαδηµία µε την 

4. Οι Υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται στο 

5. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης 

Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις (ΓΕ.Π.Α.∆.)και οι Υπηρεσίες που υπάγονται 

Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι ΓΕ.Π.Α.∆. 

Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας συνθέτουν ως προς τη χωροταξική τους 

διάταξη τους τοµείς Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, όπως οι τοµείς αυτοί καθορίζονται στην 

1 του άρθρου 30του N. 4249/2014, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του 

1. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κράτους και αποτελεί την 

ανώτατη επιτελική Υπηρεσία µε την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος. Επίσης, το 

Αρχηγείο είναι η προϊσταµένη αρχή των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν 

2. Το έργο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας συνίσταται στη µέριµνα για την εκπλήρωση 

λιτικής κατεύθυνσης του Υπουργείου ∆ηµόσιας 

Προστασίας του Πολίτη. Προς το σκοπό αυτό προγραµµατίζει, σχεδιάζει, παρακολουθεί, 

ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

3. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται 

4. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας και προγραµµατίζει, 

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο 

5. Ο Κλάδος Ασφάλειας χειρίζεται τα θέµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραµµατίζει, 

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο 
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γ. ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνοµικής 

δ. ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.

6. Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων χειρίζεται τα θέµατα της αστυνοµίας αλλοδαπών

και προστασίας συνόρων και ιδίως τα θέµατα εφαρµογής της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών,

αντιµετώπισης της παράνοµης εισόδου, εξόδου και παραµονής αλλοδαπών στη Χώρα, 

καταπολέµησης της διακίνησης µη νοµίµων µεταναστών, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασµού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας κράτησης

το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής

στις εξής ∆ιευθύνσεις: 

α. ∆ιεύθυνση Προστασίας Συνόρων,

β. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μετανάστευσης και

γ. ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών. 

7. Ο Κλάδος ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπιν

πρόσληψης, προσδιορισµού των αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, πειθαρχίας και εν γένει 

υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, οργάνωσης και 

λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώµατος, κατάρτισης ν

παρακολούθησης της νοµοθεσίας

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών

στις εξής ∆ιευθύνσεις: 

α. ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσ

β. ∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού,

γ. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης,

δ. ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,

ε. ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, 

στ. ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών και

ζ. ∆ιεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνοµί

8. Ο Κλάδος ∆ιαχειριστικής - 

προϋπολογισµού, υλικοτεχνικού εξοπλισµού, στέγασης των Υπηρεσιών, τα µισθολογικά και

ασφαλιστικά θέµατα του προσωπικού, καθώς και τα θέµατα πληροφορικής και προγραµ

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται 

στις εξής ∆ιευθύνσεις: 

α. ∆ιεύθυνση Υποστήριξης, 

β. ∆ιεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής,

γ. ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης,

δ. ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και 

ε. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών.

9. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας λειτουργούν επίσης:

α. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, υπάγεται

απευθείας στον Αρχηγό του Σώµατος και έχει ως αποστολή την υποστήριξη αυτού σ

των καθηκόντων του. 

β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.∆Ι.Κ.) το οποίο

λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό του Σώµατος και

έχει ως αποστολή: 

αα. το συντονισµό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής

Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανωµένου 

εγκλήµατος,  

ββ. τον επιτελικό σχεδιασµό, την οργάνωση και τη δοκιµασία του συστήµατος χειρισµού 

περιστατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
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γ. ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας και 

δ. ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας. 

Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων χειρίζεται τα θέµατα της αστυνοµίας αλλοδαπών

και προστασίας συνόρων και ιδίως τα θέµατα εφαρµογής της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών,

ς παράνοµης εισόδου, εξόδου και παραµονής αλλοδαπών στη Χώρα, 

µη νοµίµων µεταναστών, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασµού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας κράτησης και επιστροφής τους και προγραµµατίζει, συντονίζει και ελέγχει 

των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται 

α. ∆ιεύθυνση Προστασίας Συνόρων, 

β. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μετανάστευσης και 

Ο Κλάδος ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου ∆υναµικού χειρίζεται τα θέµατα 

προσδιορισµού των αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, πειθαρχίας και εν γένει 

κατάστασης του προσωπικού, ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, οργάνωσης και 

Υπηρεσιών του Σώµατος, κατάρτισης νοµικών κειµένων, ερµηνείας και 

παρακολούθησης της νοµοθεσίας και άσκησης των δηµοσίων σχέσεων και προγραµµατίζει, 

κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται 

α. ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού, 

β. ∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, 

γ. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης, 

δ. ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, 

στ. ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών και 

ζ. ∆ιεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής χειρίζεται τα θέµατα

προϋπολογισµού, υλικοτεχνικού εξοπλισµού, στέγασης των Υπηρεσιών, τα µισθολογικά και

θέµατα του προσωπικού, καθώς και τα θέµατα πληροφορικής και προγραµ

το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται 

β. ∆ιεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής, 

γ. ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, 

 

νση Τεχνικών Εφαρµογών. 

9. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας λειτουργούν επίσης: 

α. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, υπάγεται

απευθείας στον Αρχηγό του Σώµατος και έχει ως αποστολή την υποστήριξη αυτού σ

β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.∆Ι.Κ.) το οποίο

λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό του Σώµατος και

ό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής

για την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανωµένου 

ββ. τον επιτελικό σχεδιασµό, την οργάνωση και τη δοκιµασία του συστήµατος χειρισµού 

περιστατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
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Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων χειρίζεται τα θέµατα της αστυνοµίας αλλοδαπών 

και προστασίας συνόρων και ιδίως τα θέµατα εφαρµογής της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών, 

ς παράνοµης εισόδου, εξόδου και παραµονής αλλοδαπών στη Χώρα, 

µη νοµίµων µεταναστών, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασµού της 

και επιστροφής τους και προγραµµατίζει, συντονίζει και ελέγχει 

Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται 

ου ∆υναµικού χειρίζεται τα θέµατα 

προσδιορισµού των αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, πειθαρχίας και εν γένει 

κατάστασης του προσωπικού, ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, οργάνωσης και 

οµικών κειµένων, ερµηνείας και 

και άσκησης των δηµοσίων σχέσεων και προγραµµατίζει, 

στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται 

Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής χειρίζεται τα θέµατα 

προϋπολογισµού, υλικοτεχνικού εξοπλισµού, στέγασης των Υπηρεσιών, τα µισθολογικά και 

θέµατα του προσωπικού, καθώς και τα θέµατα πληροφορικής και προγραµµατίζει, 

το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται 

α. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, υπάγεται 

απευθείας στον Αρχηγό του Σώµατος και έχει ως αποστολή την υποστήριξη αυτού στην εκπλήρωση 

β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.∆Ι.Κ.) το οποίο 

λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό του Σώµατος και 

ό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής 

για την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανωµένου 

ββ. τον επιτελικό σχεδιασµό, την οργάνωση και τη δοκιµασία του συστήµατος χειρισµού κρίσιµων 
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γγ. την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης,

δδ. τη συµβουλευτική υποστήριξη της δοµής διοίκησης κρίσιµων περιστατικών κατά τη διαχείρισή

τους, καθώς και 

εε. την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης σ

Πολίτη σε περιπτώσεις γενικευµένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια

ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο

αρµόδιο φορέα. 

γ. Τα Γραφεία του Υπαρχηγού, του Προϊστάµενου Επιτελείου, των Γενικών Επιθεωρητών 

Αστυνοµίας, των βοηθών του Προϊσταµένου Επιτελείου και των Προϊσταµένων των Κλάδων, τα 

οποία στελεχώνονται µε το απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό και εξασφαλίζουν

τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση και τις ανάγκες επικοινωνίας του Υπαρχηγού, του Προϊσταµένου 

Επιτελείου, των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνοµίας, των βοηθών του Προϊσταµένου Επιτελείου και 

των Προϊσταµένων των Κλάδων. Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλά

χώρο του Επιτελείου της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης από το οποίο 

εξυπηρετείται διαχειριστικά. Τα λοιπά Γραφεία της παρούσας περίπτωσης, καθώς επίσης και το 

Ε.Γ.Α. και το Ε.Σ.Κ.Ε.∆Ι.Κ. εξυπηρετούνται διαχειριστικά από τις καθ’

του Αρχηγείου.  

10. Στο Γραφείο Προϊσταµένου Επιτελείου συνιστάται και λειτουργεί Συντονιστικό Όργανο

Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηµατοδοτικών Πηγών, το οποίο έχει ως αποστολή το συντονισµό 

των δράσεων που εκδηλώνονται από τις 

χρηµατοδοτικών πηγών και ιδίως των συγχρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκούς πόρους 

προγραµµάτων, την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων αυτών και την εισήγηση προς τον 

Προϊστάµενο του Επιτελείου της 

απορροφητικότητας και πληρέστερης αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών πηγών και προγραµµάτων, 

προς το σκοπό κάλυψης των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Σώµατος. Το Όργανο 

αυτό στελεχώνεται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Προϊσταµένου Επιτελείου, ως επικεφαλής 

και οµάδα αξιωµατικών, ο αριθµός

γραµµατειακά από το προσωπικό του οικείου

προς εξέταση θέµατα, διευθύνει, εποπτεύει και

καθήκοντα και εργασίες στα µέλη του και αναφέρει στον

αποτελέσµατα από τη δράση του Οργάνου. Οι ∆ιευθύνσεις του

Υπηρεσίες του Σώµατος συνεργάζονται µε το Συντονιστικό Όργανο

Χρηµατοδοτικών Πηγών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους παρέχοντας

ή συµµετέχοντας µε εκπροσώπους τους στις εργασίες του Οργάνου, εφό

ζητηθεί. 

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης

Χρηµατοδοτικών Πηγών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

αα. συντονίζει τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας αναφορικά µε τις δρ

στο πλαίσιο αξιοποίησης χρηµατοδοτικών πόρων ή προς το σκοπό υλοποίησης χρηµατοδοτικών

προγραµµάτων, 

ββ. παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των χρηµατοδοτικών δράσεων και προτείνει λύσεις για

την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών 

γγ. αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών που αφορούν στην ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενα

προγράµµατα και εισηγείται σχετικά, προς τον Προϊστάµενο του Επιτελείου,

δδ. αξιολογεί τις προτάσεις των ∆ιευθύνσεω

να ενταχθούν στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ελληνικής Αστυνοµίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) του 

άρθρου 19 παρ. 13 του ν. 4249/2014 (Α'73), συνεργαζόµενο προς τούτο µε το Τµήµα Στρατηγικού 

Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης /Α.Ε.Α.,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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γγ. την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης, 

δδ. τη συµβουλευτική υποστήριξη της δοµής διοίκησης κρίσιµων περιστατικών κατά τη διαχείρισή

εε. την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη σε περιπτώσεις γενικευµένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια

ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο

Γραφεία του Υπαρχηγού, του Προϊστάµενου Επιτελείου, των Γενικών Επιθεωρητών 

των βοηθών του Προϊσταµένου Επιτελείου και των Προϊσταµένων των Κλάδων, τα 

µε το απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό και εξασφαλίζουν

εξυπηρέτηση και τις ανάγκες επικοινωνίας του Υπαρχηγού, του Προϊσταµένου 

Επιθεωρητών Αστυνοµίας, των βοηθών του Προϊσταµένου Επιτελείου και 

Κλάδων. Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλά

Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης από το οποίο 

Τα λοιπά Γραφεία της παρούσας περίπτωσης, καθώς επίσης και το 

εξυπηρετούνται διαχειριστικά από τις καθ’ ύλην αρµόδιες ∆ιευθύνσεις 

10. Στο Γραφείο Προϊσταµένου Επιτελείου συνιστάται και λειτουργεί Συντονιστικό Όργανο

Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηµατοδοτικών Πηγών, το οποίο έχει ως αποστολή το συντονισµό 

δράσεων που εκδηλώνονται από τις καθ' ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες στο πλαίσιο αξιοποίησης των

χρηµατοδοτικών πηγών και ιδίως των συγχρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκούς πόρους 

την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων αυτών και την εισήγηση προς τον 

Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας µέτρων και διαδικασιών βελτίωσης της 

πληρέστερης αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών πηγών και προγραµµάτων, 

λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Σώµατος. Το Όργανο 

Προϊστάµενο του Γραφείου Προϊσταµένου Επιτελείου, ως επικεφαλής 

και οµάδα αξιωµατικών, ο αριθµός των οποίων δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) και εξυπηρετείται 

γραµµατειακά από το προσωπικό του οικείου Γραφείου. Ο επικεφαλής του Οργάνου καθορίζει τα 

εξέταση θέµατα, διευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του, αναθέτει επιµέρους 

καθήκοντα και εργασίες στα µέλη του και αναφέρει στον Προϊστάµενο του Επιτελείου για τα 

αποτελέσµατα από τη δράση του Οργάνου. Οι ∆ιευθύνσεις του Αρχηγείου, καθώς και οι

Υπηρεσίες του Σώµατος συνεργάζονται µε το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης 

Χρηµατοδοτικών Πηγών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες 

ή συµµετέχοντας µε εκπροσώπους τους στις εργασίες του Οργάνου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης

Χρηµατοδοτικών Πηγών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

αα. συντονίζει τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας αναφορικά µε τις δρ

πλαίσιο αξιοποίησης χρηµατοδοτικών πόρων ή προς το σκοπό υλοποίησης χρηµατοδοτικών

ββ. παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των χρηµατοδοτικών δράσεων και προτείνει λύσεις για

επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών ή την πραγµατοποίηση τυχόν διορθωτικών παρεµβάσεων,

γγ. αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών που αφορούν στην ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενα

προγράµµατα και εισηγείται σχετικά, προς τον Προϊστάµενο του Επιτελείου, 

δδ. αξιολογεί τις προτάσεις των ∆ιευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου 

ενταχθούν στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ελληνικής Αστυνοµίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) του 

19 παρ. 13 του ν. 4249/2014 (Α'73), συνεργαζόµενο προς τούτο µε το Τµήµα Στρατηγικού 

ς Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης /Α.Ε.Α.,  
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δδ. τη συµβουλευτική υποστήριξη της δοµής διοίκησης κρίσιµων περιστατικών κατά τη διαχείρισή 

το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη σε περιπτώσεις γενικευµένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια 

ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο 

Γραφεία του Υπαρχηγού, του Προϊστάµενου Επιτελείου, των Γενικών Επιθεωρητών 

των βοηθών του Προϊσταµένου Επιτελείου και των Προϊσταµένων των Κλάδων, τα 

µε το απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό και εξασφαλίζουν 

εξυπηρέτηση και τις ανάγκες επικοινωνίας του Υπαρχηγού, του Προϊσταµένου 

Επιθεωρητών Αστυνοµίας, των βοηθών του Προϊσταµένου Επιτελείου και 

Κλάδων. Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος εδρεύει σε 

Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης από το οποίο 

Τα λοιπά Γραφεία της παρούσας περίπτωσης, καθώς επίσης και το 

ύλην αρµόδιες ∆ιευθύνσεις 

10. Στο Γραφείο Προϊσταµένου Επιτελείου συνιστάται και λειτουργεί Συντονιστικό Όργανο 

Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηµατοδοτικών Πηγών, το οποίο έχει ως αποστολή το συντονισµό 

καθ' ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες στο πλαίσιο αξιοποίησης των 

χρηµατοδοτικών πηγών και ιδίως των συγχρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκούς πόρους 

την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων αυτών και την εισήγηση προς τον 

Ελληνικής Αστυνοµίας µέτρων και διαδικασιών βελτίωσης της 

πληρέστερης αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών πηγών και προγραµµάτων, 

λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Σώµατος. Το Όργανο 

Προϊστάµενο του Γραφείου Προϊσταµένου Επιτελείου, ως επικεφαλής 

των οποίων δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) και εξυπηρετείται 

Γραφείου. Ο επικεφαλής του Οργάνου καθορίζει τα 

ελέγχει τις εργασίες του, αναθέτει επιµέρους 

Προϊστάµενο του Επιτελείου για τα 

Αρχηγείου, καθώς και οι λοιπές 

Στρατηγικής και Αξιοποίησης 

στοιχεία και πληροφορίες 

αυτό είναι αναγκαίο και 

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης 

αα. συντονίζει τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας αναφορικά µε τις δράσεις που εκδηλώνουν 

πλαίσιο αξιοποίησης χρηµατοδοτικών πόρων ή προς το σκοπό υλοποίησης χρηµατοδοτικών 

ββ. παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των χρηµατοδοτικών δράσεων και προτείνει λύσεις για 

ή την πραγµατοποίηση τυχόν διορθωτικών παρεµβάσεων, 

γγ. αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών που αφορούν στην ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενα 

ν του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου 

ενταχθούν στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ελληνικής Αστυνοµίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) του 

19 παρ. 13 του ν. 4249/2014 (Α'73), συνεργαζόµενο προς τούτο µε το Τµήµα Στρατηγικού 

 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

εε. υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο προετοιµασίας νοµοθετικών ρυθµίσεων, κανονιστικών πράξεων

και διαταγών που αφορούν σε θέµατα διαχείρισης χρηµατοδοτικών πόρων και

στστ. συνεργάζεται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικ

και την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Υ.∆.Ε.Α.Π.) του

Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), καθώς 

και µε τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Υπαγωγή, αποστολή, διάρθρωση, έδρα, τοπική αρµοδιότητα

1. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας υπάγονται, απευθείας, οι κατωτέρω περιφερειακές

Υπηρεσίες: 

α. η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής,

 

β. η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης,

γ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

δ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας,

ε. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Μακεδονίας,

στ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηπείρου,

ζ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας,

η. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδος,

θ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιονίων Νήσων,

ι. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδος,

ια. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου,

ιβ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου Αιγαίου,

ιγ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νοτίου Αιγαίου και

ιδ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κρήτης.

2. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις και οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις

έχουν ως αποστολή την άσκηση, µέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των

αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθο

4249/2014 και συγκροτούνται ως ακολούθως:

α. οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης από το Επιτελείο και 

∆ιευθύνσεις που υπάγονται σ’ αυτές και

β. οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές 

Αστυνοµίας Νοµών της Περιφερείας τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σ’ αυτές.

3. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήµο της περιοχής

της τοπικής τους αρµοδιότητας. Η έδρα των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων

ταυτίζεται µε την έδρα των αντίστοιχων διοικητικών περιφερειών, πλην της Γενικής

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κρήτης, έδρα της οποίας ορίζεται ο δήµος Χανίων.

4. Η τοπική αρµοδιότητα των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και των Γενικών Περιφερειακών

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των ∆ιευθύνσεων

Αστυνοµίας Αθηνών, Πειραιώς, ∆υτικής Αττικής, Βορει

Αττικής. 

β. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη της ∆ιεύθυνσης

Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης. 

γ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει τοπική

αρµοδιότητα εκείνη των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αλεξανδρούπολης, ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης,

Ορεστιάδας και Ροδόπης. 
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εε. υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο προετοιµασίας νοµοθετικών ρυθµίσεων, κανονιστικών πράξεων

διαταγών που αφορούν σε θέµατα διαχείρισης χρηµατοδοτικών πόρων και

στστ. συνεργάζεται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού (Γ.∆.Ο.Ε.Σ.)

την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Υ.∆.Ε.Α.Π.) του

Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), καθώς 

ιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.

 

Άρθρο 36 

Υπαγωγή, αποστολή, διάρθρωση, έδρα, τοπική αρµοδιότητα

1. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας υπάγονται, απευθείας, οι κατωτέρω περιφερειακές

α. η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής, 

Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης, 

γ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

δ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, 

ε. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Μακεδονίας, 

στ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηπείρου, 

ζ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας, 

η. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδος, 

θ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιονίων Νήσων, 

ιακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδος, 

ια. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου, 

ιβ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου Αιγαίου, 

ιγ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νοτίου Αιγαίου και 

ακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κρήτης. 

2. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις και οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις

έχουν ως αποστολή την άσκηση, µέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των

αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.

4249/2014 και συγκροτούνται ως ακολούθως: 

α. οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης από το Επιτελείο και 

που υπάγονται σ’ αυτές και 

β. οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις από το Επιτελείο τους, τις ∆ιευθύνσεις

Αστυνοµίας Νοµών της Περιφερείας τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σ’ αυτές.

3. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήµο της περιοχής

ιότητας. Η έδρα των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων

ταυτίζεται µε την έδρα των αντίστοιχων διοικητικών περιφερειών, πλην της Γενικής

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κρήτης, έδρα της οποίας ορίζεται ο δήµος Χανίων. 

των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και των Γενικών Περιφερειακών

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων καθορίζεται ως ακολούθως: 

α. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των ∆ιευθύνσεων

Αστυνοµίας Αθηνών, Πειραιώς, ∆υτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής και Νοτιοανατολικής

β. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη της ∆ιεύθυνσης

γ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει τοπική

αρµοδιότητα εκείνη των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αλεξανδρούπολης, ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης,

 

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι            

158 

εε. υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο προετοιµασίας νοµοθετικών ρυθµίσεων, κανονιστικών πράξεων 

διαταγών που αφορούν σε θέµατα διαχείρισης χρηµατοδοτικών πόρων και 

ονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού (Γ.∆.Ο.Ε.Σ.) 

την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Υ.∆.Ε.Α.Π.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), καθώς 

ιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Υπαγωγή, αποστολή, διάρθρωση, έδρα, τοπική αρµοδιότητα 

1. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας υπάγονται, απευθείας, οι κατωτέρω περιφερειακές 

γ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

2. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις και οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις 

έχουν ως αποστολή την άσκηση, µέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των 

ρίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 

α. οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης από το Επιτελείο και τις 

∆ιευθύνσεις από το Επιτελείο τους, τις ∆ιευθύνσεις 

Αστυνοµίας Νοµών της Περιφερείας τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σ’ αυτές. 

3. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήµο της περιοχής 

ιότητας. Η έδρα των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων 

ταυτίζεται µε την έδρα των αντίστοιχων διοικητικών περιφερειών, πλην της Γενικής Περιφερειακής 

 

των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και των Γενικών Περιφερειακών 

α. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των ∆ιευθύνσεων 

οανατολικής Αττικής και Νοτιοανατολικής 

β. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη της ∆ιεύθυνσης 

γ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει τοπική 

αρµοδιότητα εκείνη των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αλεξανδρούπολης, ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, 
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δ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας έχει τοπική αρµοδιότητα

εκείνη των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Ηµαθίας, Κιλκίς, Π

ε. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Μακεδονίας έχει τοπική αρµοδιότητα

εκείνη των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

στ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.

ζ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και

η. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιονίων Νήσων έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.

θ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδος έχει τοπική αρµοδιότ

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αιτωλίας, Ακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

ι. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδος έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ια. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ιβ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου Αιγαίου έχει τοπική αρµοδιότητ

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Λέσβου, Σάµου και Χίου.

ιγ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νότιου Αιγαίου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Α΄ ∆ωδεκανήσου, Β΄ ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων.

ιδ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυν

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης και Χανίων.

5. Στις ∆ιευθύνσεις των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και 

∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας νοµών των Γενικών Πε

Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, Τµήµατος ή και Σταθµού.

Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής

1. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής (Γ.Α.∆.Α.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:

α. Επιτελείο, 

β. ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής,

γ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Αθηνών,

δ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Πειραιώς,

ε. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής,

στ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Βορειοανατολικής Αττικής,

ζ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Νοτιοανατολικής Αττικής,

η. ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, 

θ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής,

ι. ∆ιεύθυνση Άµεσης ∆ράσης Αττικής,

ια. ∆ιεύθυνση Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών,

ιβ. ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και

ιγ. ∆ιεύθυνση Μεταγωγών – ∆ικαστηρίων Αττικής.

2. Το Επιτελείο της Γ.Α.∆.Α. έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης αυτής,

ιδίως σε θέµατα προσωπικού, διαχείρισης του χρηµατικού και υλικού, γραµµατειακής εξυπηρέτησης,

τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και το 

συντονισµό των υφισταµένων της Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

Το Επιτελείο διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Τµήµα Ένστολου Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τα θέµατα

του ένστολου προσωπικού. 
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δ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας έχει τοπική αρµοδιότητα

εκείνη των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

ε. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Μακεδονίας έχει τοπική αρµοδιότητα

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

στ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηπείρου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. 

ζ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. 

η. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιονίων Νήσων έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.

θ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδος έχει τοπική αρµοδιότ

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αιτωλίας, Ακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

ι. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδος έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ιβ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου Αιγαίου έχει τοπική αρµοδιότητ

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Λέσβου, Σάµου και Χίου. 

ιγ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νότιου Αιγαίου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Α΄ ∆ωδεκανήσου, Β΄ ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων.

ιδ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κρήτης έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης και Χανίων. 

5. Στις ∆ιευθύνσεις των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και 

∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας νοµών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων

Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, Τµήµατος ή και Σταθµού. 

Άρθρο 37 

Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής 

1. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής (Γ.Α.∆.Α.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:

β. ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, 

γ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Αθηνών, 

δ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Πειραιώς, 

ε. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, 

στ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Βορειοανατολικής Αττικής, 

ζ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Νοτιοανατολικής Αττικής, 

 

θ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής, 

ι. ∆ιεύθυνση Άµεσης ∆ράσης Αττικής, 

ια. ∆ιεύθυνση Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών, 

ιβ. ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και 

∆ικαστηρίων Αττικής. 

Α. έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης αυτής,

σε θέµατα προσωπικού, διαχείρισης του χρηµατικού και υλικού, γραµµατειακής εξυπηρέτησης,

υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και το 

υφισταµένων της Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

Το Επιτελείο διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

α. Τµήµα Ένστολου Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τα θέµατα
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δ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας έχει τοπική αρµοδιότητα 

έλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. 

ε. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Μακεδονίας έχει τοπική αρµοδιότητα 

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. 

Ηπείρου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των 

ζ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των 

η. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιονίων Νήσων έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. 

θ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδος έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη 

ι. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδος έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. 

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 

ιβ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου Αιγαίου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη 

ιγ. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νότιου Αιγαίου έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Α΄ ∆ωδεκανήσου, Β΄ ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων. 

οµική ∆ιεύθυνση Κρήτης έχει τοπική αρµοδιότητα εκείνη των 

5. Στις ∆ιευθύνσεις των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις 

ριφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων υπάγονται 

1. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής (Γ.Α.∆.Α.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες: 

Α. έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης αυτής, 

σε θέµατα προσωπικού, διαχείρισης του χρηµατικού και υλικού, γραµµατειακής εξυπηρέτησης, 

υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και το 

υφισταµένων της Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής τους. 

α. Τµήµα Ένστολου Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τα θέµατα 
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β. Τµήµα Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τα θέµατα

του πολιτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, καθώς και του ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού 

του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξ

αα. τη διακίνηση της αλληλογραφίας και γενικά τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Επιτελείου,

ββ. τη διάθεση του προσωπικού του Επιτελείου σε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία και τον

έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησ

γγ. τη διαχείριση θεµάτων χρηµατικού και υλικού του Επιτελείου,

δδ. την παροχή της απαιτούµενης τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης και την εξασφάλιση του

απαιτούµενου τεχνολογικού εξοπλισµού του Επιτελείου, ιδίως σε θέµατα ασύρµατης και ενσύρµατ

επικοινωνίας, πληροφορικής σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου και

γενικά σε θέµατα τεχνικής και τεχνολογικής φύσεως τα οποία απαιτούν ανάλογες εξειδικευµένες 

γνώσεις. 

δ. Τµήµα Ασφάλειας και Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρµόδιο για την

κατάρτιση και προώθηση, στις αρµόδιες για την υλοποίησή τους Υπηρεσίες, διαταγών και οδηγιών 

που αναφέρονται στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία της δηµόσιας και κρατικής 

ασφάλειας, καθώς και για θέµατα αλλοδαπών και πρ

την παρακολούθηση, εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας της Γ.Α.∆.Α., στόχων των οποίων η 

φρούρηση ή επιτήρηση της έχουν ανατεθεί, και τον σχεδιασµό αποτελεσµατικής φρούρησης ή 

επιτήρησής τους από τις καθ’ ύλην αρµόδιε

Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωµατούχων και Ευπαθών Στόχων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προστασίας 

Επισήµων και Ευπαθών Στόχων. 

ε. Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο είναι 

αρµόδιο για: 

αα. την προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων, όταν αυτές αφορούν περιοχή τοπικής

αρµοδιότητας περισσοτέρων της µιας ∆ιευθύνσεων,

ββ. το χειρισµό θεµάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονισµού και ελέγχου της 

δράσης τους, καθώς και την παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Γ.Α.∆.Α., για την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας που ανάγεται στην αρµοδιότητά τους,

γγ. το χειρισµό θεµάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, που ανάγονται στην αρµοδιότητα 

της Γ.Α.∆.Α. 

στ. Τµήµα Επιχειρήσεων, το οποί

αα. την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη

αστυνοµικών µέτρων, αν για την εφαρµογή τους απαιτείται η σύµπραξη περισσότερων της µιας 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας ή αφορούν ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα τ

ββ. την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄

της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, υπό το συντονισµό και την κατεύθυνση της ∆ιεύθυνσης 

Γενικής Αστυνόµευσης του Αρχηγείου.

ζ. Τµήµα Εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρµόδιο για την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του

προσωπικού των Υπηρεσιών της Γ.Α.∆.Α., σε θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των 

καθηκόντων του και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής του, σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου.

3. Στο Επιτελείο της Γ.Α.∆.Α. λειτουργεί, επίσης, Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικών Εξετάσεων, η οποία

διενεργεί τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 26 και 27 του Π.∆. 120/2008 (Α΄ 182) Ένορκες

∆ιοικητικές Εξετάσεις (Ε.∆.Ε.), που αφορούν το αστυνοµικό προσωπικό από το βαθµό του 

Αστυφύλακα µέχρι και του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, ύστερα από διαταγή του Γενικού 

Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, που εκδίδεται κατόπιν εντολής προϊσταµένου του ή αιτήµατος της 

∆ιεύθυνσης η οποία διέταξε την Ε.∆.Ε. ή
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πικού, το οποίο χειρίζεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τα θέµατα

πολιτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, καθώς και του ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού 

άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ης, το οποίο είναι αρµόδιο για: 

αα. τη διακίνηση της αλληλογραφίας και γενικά τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Επιτελείου,

ββ. τη διάθεση του προσωπικού του Επιτελείου σε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία και τον

κανονικής προσέλευσης και αποχώρησής του, 

γγ. τη διαχείριση θεµάτων χρηµατικού και υλικού του Επιτελείου, 

δδ. την παροχή της απαιτούµενης τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης και την εξασφάλιση του

απαιτούµενου τεχνολογικού εξοπλισµού του Επιτελείου, ιδίως σε θέµατα ασύρµατης και ενσύρµατ

επικοινωνίας, πληροφορικής σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου και

σε θέµατα τεχνικής και τεχνολογικής φύσεως τα οποία απαιτούν ανάλογες εξειδικευµένες 

δ. Τµήµα Ασφάλειας και Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρµόδιο για την εισήγηση έκδοσης και την

κατάρτιση και προώθηση, στις αρµόδιες για την υλοποίησή τους Υπηρεσίες, διαταγών και οδηγιών 

αναφέρονται στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία της δηµόσιας και κρατικής 

καθώς και για θέµατα αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Επίσης είναι αρµόδιο για 

παρακολούθηση, εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας της Γ.Α.∆.Α., στόχων των οποίων η 

επιτήρηση της έχουν ανατεθεί, και τον σχεδιασµό αποτελεσµατικής φρούρησης ή 

τις καθ’ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες της, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 

Αξιωµατούχων και Ευπαθών Στόχων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προστασίας 

 

ε. Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο είναι 

αα. την προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων, όταν αυτές αφορούν περιοχή τοπικής

αρµοδιότητας περισσοτέρων της µιας ∆ιευθύνσεων, 

ββ. το χειρισµό θεµάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονισµού και ελέγχου της 

ην παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Γ.Α.∆.Α., για την εφαρµογή της 

που ανάγεται στην αρµοδιότητά τους, 

γγ. το χειρισµό θεµάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, που ανάγονται στην αρµοδιότητα 

στ. Τµήµα Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρµόδιο για: 

αα. την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη

µέτρων, αν για την εφαρµογή τους απαιτείται η σύµπραξη περισσότερων της µιας 

Αστυνοµίας ή αφορούν ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα των ∆ιευθύνσεων της Γ.Α.∆.Α..

ββ. την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄

παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, υπό το συντονισµό και την κατεύθυνση της ∆ιεύθυνσης 

Αστυνόµευσης του Αρχηγείου. 

µήµα Εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρµόδιο για την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του

των Υπηρεσιών της Γ.Α.∆.Α., σε θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των 

αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής του, σε συνεργασία µε τη 

Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου. 

3. Στο Επιτελείο της Γ.Α.∆.Α. λειτουργεί, επίσης, Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικών Εξετάσεων, η οποία

διενεργεί τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 26 και 27 του Π.∆. 120/2008 (Α΄ 182) Ένορκες

Εξετάσεις (Ε.∆.Ε.), που αφορούν το αστυνοµικό προσωπικό από το βαθµό του 

του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, ύστερα από διαταγή του Γενικού 

εκδίδεται κατόπιν εντολής προϊσταµένου του ή αιτήµατος της 

οία διέταξε την Ε.∆.Ε. ή αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
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πικού, το οποίο χειρίζεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τα θέµατα 

πολιτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, καθώς και του ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού 

αα. τη διακίνηση της αλληλογραφίας και γενικά τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Επιτελείου, 

ββ. τη διάθεση του προσωπικού του Επιτελείου σε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία και τον 

δδ. την παροχή της απαιτούµενης τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης και την εξασφάλιση του 

απαιτούµενου τεχνολογικού εξοπλισµού του Επιτελείου, ιδίως σε θέµατα ασύρµατης και ενσύρµατης 

επικοινωνίας, πληροφορικής σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου και 

σε θέµατα τεχνικής και τεχνολογικής φύσεως τα οποία απαιτούν ανάλογες εξειδικευµένες 

εισήγηση έκδοσης και την 

κατάρτιση και προώθηση, στις αρµόδιες για την υλοποίησή τους Υπηρεσίες, διαταγών και οδηγιών 

αναφέρονται στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία της δηµόσιας και κρατικής 

οστασίας συνόρων. Επίσης είναι αρµόδιο για 

παρακολούθηση, εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας της Γ.Α.∆.Α., στόχων των οποίων η 

επιτήρηση της έχουν ανατεθεί, και τον σχεδιασµό αποτελεσµατικής φρούρησης ή 

ς Υπηρεσίες της, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 

Αξιωµατούχων και Ευπαθών Στόχων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προστασίας 

ε. Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο είναι 

αα. την προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων, όταν αυτές αφορούν περιοχή τοπικής 

ββ. το χειρισµό θεµάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονισµού και ελέγχου της 

ην παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Γ.Α.∆.Α., για την εφαρµογή της 

γγ. το χειρισµό θεµάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, που ανάγονται στην αρµοδιότητα 

αα. την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη 

µέτρων, αν για την εφαρµογή τους απαιτείται η σύµπραξη περισσότερων της µιας 

ων ∆ιευθύνσεων της Γ.Α.∆.Α.. 

ββ. την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ 

παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, υπό το συντονισµό και την κατεύθυνση της ∆ιεύθυνσης 

µήµα Εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρµόδιο για την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του 

των Υπηρεσιών της Γ.Α.∆.Α., σε θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των 

αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής του, σε συνεργασία µε τη 

 

3. Στο Επιτελείο της Γ.Α.∆.Α. λειτουργεί, επίσης, Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικών Εξετάσεων, η οποία 

διενεργεί τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 26 και 27 του Π.∆. 120/2008 (Α΄ 182) Ένορκες 

Εξετάσεις (Ε.∆.Ε.), που αφορούν το αστυνοµικό προσωπικό από το βαθµό του 

του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, ύστερα από διαταγή του Γενικού 

εκδίδεται κατόπιν εντολής προϊσταµένου του ή αιτήµατος της 

αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
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4. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Επιτελείου λειτουργεί σε 24ωρη βάση Γραφείο 

∆ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης ∆ηµοσιογράφων, το οποίο είναι αρµόδιο για το χειρισµό 

θεµάτων δηµοσίων σχέσεων, την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων σε θέµατα αστυνοµικού 

ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε

υποβολή στις καθ’ ύλην αρµόδιες

∆ελτίου Αδικηµάτων και Συµβάντων.

5. Στο Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης λειτουργεί 

Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από αστυνοµικό 

προσωπικό και κατά προτίµηση από κατόχους πτυχίων Νοµικών, Κοινωνικ

Σπουδών ή από πολιτικό προσωπικό, µε αντίστοιχο πτυχίο, για την άσκηση του διοικητικού του 

έργου, και είναι αρµόδιο για: 

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της Γ.Α.∆.Α., την 

καθοδήγηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών και το συντονισµό των εν λόγω υπηρεσιών για την 

εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας και για 

την ορθή εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

των ως άνω µέτρων και την αναπροσαρµογή τους, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α.,

β. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική

εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της Γ.Α.∆.

Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στο Τµήµα Αντιµετώπισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α.,

γ. την περιοδική εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού και την υποβολή περιοδικών 

αναφορών κατά τις υποδείξεις του Τµήµατος Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της 

∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης /Α.Ε.Α., σε αυτό.

Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης

1. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.∆.Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω

Υπηρεσίες: 

α. Επιτελείο, 

β. ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,

γ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης,

δ. ∆ιεύθυνση Άµεσης ∆ράσης Θεσσαλονίκης,

ε. ∆ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης,

στ. ∆ιεύθυνση Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης,

ζ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και

η. ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

2. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες του Επιτελείου της Γ.Α.∆.Θ. είναι αντίστοιχες µε εκείνες του

Επιτελείου της Γ.Α.∆.Α., του άρθρου 37 του παρόντος, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγ

3. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Επιτελείου της Γ.Α.∆.Θ. λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής

Υποστήριξης Εξοπλισµού Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 7001/2/1253

23−9−2002 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας (Β΄ 1262).

 

∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες Επιτελείου Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης

1. Το Επιτελείο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης (ΓΕ.Π.Α.∆.) διαρθρώνεται ως

ακολούθως: 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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4. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Επιτελείου λειτουργεί σε 24ωρη βάση Γραφείο 

Σχέσεων και Ενηµέρωσης ∆ηµοσιογράφων, το οποίο είναι αρµόδιο για το χειρισµό 

σχέσεων, την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων σε θέµατα αστυνοµικού 

ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις της Γ.Α.∆.Α., καθώς και για τη σύνταξη και 

υποβολή στις καθ’ ύλην αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Αρχη γείου της Ελληνικής Αστυνοµίας του 

άτων και Συµβάντων. 

Στο Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης λειτουργεί 

Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από αστυνοµικό 

προτίµηση από κατόχους πτυχίων Νοµικών, Κοινωνικ

προσωπικό, µε αντίστοιχο πτυχίο, για την άσκηση του διοικητικού του 

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει

σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της Γ.Α.∆.Α., την 

εποπτεία, παροχή οδηγιών και το συντονισµό των εν λόγω υπηρεσιών για την 

πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας και για 

σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

αναπροσαρµογή τους, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε συνεργασία µε το 

Ενδοοικογενειακής Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α.,

συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική

εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της Γ.Α.∆.

Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στο Τµήµα Αντιµετώπισης 

Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α., 

γ. την περιοδική εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού και την υποβολή περιοδικών 

υποδείξεις του Τµήµατος Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της 

Αστυνόµευσης /Α.Ε.Α., σε αυτό. 

Άρθρο 38 

Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης 

1. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.∆.Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω

β. ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 

γ. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης, 

δ. ∆ιεύθυνση Άµεσης ∆ράσης Θεσσαλονίκης, 

ε. ∆ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 

στ. ∆ιεύθυνση Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης, 

ικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και 

η. ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. 

2. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες του Επιτελείου της Γ.Α.∆.Θ. είναι αντίστοιχες µε εκείνες του

Επιτελείου της Γ.Α.∆.Α., του άρθρου 37 του παρόντος, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγ

3. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Επιτελείου της Γ.Α.∆.Θ. λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής

Υποστήριξης Εξοπλισµού Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 7001/2/1253

απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας (Β΄ 1262). 

Άρθρο 39 

Αρµοδιότητες Επιτελείου Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης

Το Επιτελείο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης (ΓΕ.Π.Α.∆.) διαρθρώνεται ως
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4. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Επιτελείου λειτουργεί σε 24ωρη βάση Γραφείο 

Σχέσεων και Ενηµέρωσης ∆ηµοσιογράφων, το οποίο είναι αρµόδιο για το χειρισµό 

σχέσεων, την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων σε θέµατα αστυνοµικού 

τις ∆ιευθύνσεις της Γ.Α.∆.Α., καθώς και για τη σύνταξη και 

∆ιευθύνσεις του Αρχη γείου της Ελληνικής Αστυνοµίας του 

Στο Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης λειτουργεί 

Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από αστυνοµικό 

προτίµηση από κατόχους πτυχίων Νοµικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών 

προσωπικό, µε αντίστοιχο πτυχίο, για την άσκηση του διοικητικού του 

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει 

σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της Γ.Α.∆.Α., την 

εποπτεία, παροχή οδηγιών και το συντονισµό των εν λόγω υπηρεσιών για την 

πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας και για 

σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

αναπροσαρµογή τους, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε συνεργασία µε το 

Ενδοοικογενειακής Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α., 

συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική 

εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της Γ.Α.∆.Α. και τις 

Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στο Τµήµα Αντιµετώπισης 

γ. την περιοδική εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού και την υποβολή περιοδικών 

υποδείξεις του Τµήµατος Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της 

1. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.∆.Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω 

2. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες του Επιτελείου της Γ.Α.∆.Θ. είναι αντίστοιχες µε εκείνες του 

Επιτελείου της Γ.Α.∆.Α., του άρθρου 37 του παρόντος, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 

3. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Επιτελείου της Γ.Α.∆.Θ. λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής 

Υποστήριξης Εξοπλισµού Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 7001/2/1253−α΄ από 

Αρµοδιότητες Επιτελείου Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 

Το Επιτελείο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης (ΓΕ.Π.Α.∆.) διαρθρώνεται ως 
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α. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης,

β. Τµήµα Γενικής Αστυνόµευση και Επιχειρήσεων,

γ. Τµήµα Ασφάλειας και Αλλοδαπών,

δ. Τµήµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων και

ε. Τµήµα Συλλογής και ∆ιαχείρισης Πληροφοριών.

2. Το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, ασκεί αναλόγως τις αρµοδιότητες των

περιπτώσεων α΄, γ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος.

Επίσης, το Τµήµα αυτό µεριµνά για την έγκριση της κίνησης του προσωπικού του Επιτελείου και

των ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών δικαιοδοσίας της ΓΕ.Π.Α.∆., καθώς και για 

την προµήθεια και διανοµή εφοδίων στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.∆., την 

προσωρινή διάθεση µεταφορικών τηλεπικοινωνιακών και λοιπών µέσων και εξοπλισµού µεταξύ των 

οικείων ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας για τη λήψη µέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας και για την 

ανακατανοµή οπλισµού µεταξύ των ∆ιευθύνσεων αυτών.

Στο Τµήµα αυτό λειτουργεί Γενική ∆ιαχείριση, η οποία εποπτεύει και ελέγχει τις 

∆ιαχειρίσεις των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών δικαιοδοσίας της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆..

3. Το Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης και Επιχειρήσε

περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος.

Στο Τµήµα αυτό λειτουργεί Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο

στελεχώνεται από αστυνοµικό προσωπικό και κατά προτίµηση από κατόχο

Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών ή από πολιτικό προσωπικό, µε αντίστοιχο πτυχίο, για την 

άσκηση του διοικητικού του έργου, και είναι αρµόδιο για:

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχ

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆., την

καθοδήγηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών και το συντονισµό των εν λόγω υπηρεσιών για την

εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων ενδοοικογενεια

την ορθή εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

των ως άνω µέτρων και την αναπροσαρµογή τους, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της ∆ιεύθυνσης

β. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική

εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία µε 

και τις Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στο Τµήµα Αντιµετώπισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α.,

γ. την περιοδική εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού

αναφορών κατά τις υποδείξεις του Τµήµατος Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της 

∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης / Α.Ε.Α., σε αυτό.

4. Το Τµήµα Ασφάλειας και Αλλοδαπών ασκεί τις αρµοδιότητες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 

2 του άρθρου 37 του παρόντος. 

5. Το Τµήµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων ασκεί τις αρµοδιότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του

παρόντος, ως προς το προσωπικό της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆. από το βαθµό του Αστυφύλακα µέχρι και το

βαθµό του Αστυνόµου Α΄. Οι Ε.∆.Ε. που αφο

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας δύναται να διενεργούνται από αξιωµατικούς των ∆ιευθύνσεων αυτών, οι 

οποίοι προτείνονται από τους οικείους ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων και ορίζονται µε διαταγή του 

Γενικού Περιφερειακού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή. Οι αξιωµατικοί αυτοί ως προς την εκτέλεση του 

συγκεκριµένου έργου εποπτεύονται και ελέγχονται από το Τµήµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων της 

οικείας ΓΕ.Π.Α.∆. και ο αριθµός τους δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ανά ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας.

6. Στο Επιτελείο της ΓΕ.Π.Α.∆., µε εξαίρεση το Επιτελείο της ΓΕ. Π.Α.∆. Κεντρικής Μακεδονίας

λειτουργεί, επίσης, Τµήµα Εγκληµατολογικών Ερευνών, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που
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α. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, 

Αστυνόµευση και Επιχειρήσεων, 

γ. Τµήµα Ασφάλειας και Αλλοδαπών, 

δ. Τµήµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων και 

ε. Τµήµα Συλλογής και ∆ιαχείρισης Πληροφοριών. 

Το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, ασκεί αναλόγως τις αρµοδιότητες των

ι ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος. 

Επίσης, το Τµήµα αυτό µεριµνά για την έγκριση της κίνησης του προσωπικού του Επιτελείου και

∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών δικαιοδοσίας της ΓΕ.Π.Α.∆., καθώς και για 

ή εφοδίων στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.∆., την 

διάθεση µεταφορικών τηλεπικοινωνιακών και λοιπών µέσων και εξοπλισµού µεταξύ των 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας για τη λήψη µέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας και για την 

οπλισµού µεταξύ των ∆ιευθύνσεων αυτών. 

Στο Τµήµα αυτό λειτουργεί Γενική ∆ιαχείριση, η οποία εποπτεύει και ελέγχει τις 

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών δικαιοδοσίας της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆..

Το Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης και Επιχειρήσεων, ασκεί αναλόγως τις αρµοδιότητες των

περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος. 

Στο Τµήµα αυτό λειτουργεί Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο

αστυνοµικό προσωπικό και κατά προτίµηση από κατόχο

Ανθρωπιστικών Σπουδών ή από πολιτικό προσωπικό, µε αντίστοιχο πτυχίο, για την 

διοικητικού του έργου, και είναι αρµόδιο για: 

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχ

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆., την

καθοδήγηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών και το συντονισµό των εν λόγω υπηρεσιών για την

των µέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων ενδοοικογενεια

εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

µέτρων και την αναπροσαρµογή τους, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε συνεργασία µε το 

Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α.,

β. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική

εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆.

τις Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στο Τµήµα Αντιµετώπισης 

Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α., 

γ. την περιοδική εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού και την υποβολή περιοδικών 

κατά τις υποδείξεις του Τµήµατος Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της 

Αστυνόµευσης / Α.Ε.Α., σε αυτό. 

4. Το Τµήµα Ασφάλειας και Αλλοδαπών ασκεί τις αρµοδιότητες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 

5. Το Τµήµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων ασκεί τις αρµοδιότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του

παρόντος, ως προς το προσωπικό της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆. από το βαθµό του Αστυφύλακα µέχρι και το

βαθµό του Αστυνόµου Α΄. Οι Ε.∆.Ε. που αφορούν προσωπικό των εκτός της έδρας της ΓΕ.Π.Α.∆.

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας δύναται να διενεργούνται από αξιωµατικούς των ∆ιευθύνσεων αυτών, οι 

προτείνονται από τους οικείους ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων και ορίζονται µε διαταγή του 

νοµικού ∆ιευθυντή. Οι αξιωµατικοί αυτοί ως προς την εκτέλεση του 

έργου εποπτεύονται και ελέγχονται από το Τµήµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων της 

αριθµός τους δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ανά ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας.

Επιτελείο της ΓΕ.Π.Α.∆., µε εξαίρεση το Επιτελείο της ΓΕ. Π.Α.∆. Κεντρικής Μακεδονίας

λειτουργεί, επίσης, Τµήµα Εγκληµατολογικών Ερευνών, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που
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Το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, ασκεί αναλόγως τις αρµοδιότητες των 

Επίσης, το Τµήµα αυτό µεριµνά για την έγκριση της κίνησης του προσωπικού του Επιτελείου και 

∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών δικαιοδοσίας της ΓΕ.Π.Α.∆., καθώς και για 

ή εφοδίων στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.∆., την 

διάθεση µεταφορικών τηλεπικοινωνιακών και λοιπών µέσων και εξοπλισµού µεταξύ των 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας για τη λήψη µέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας και για την 

Στο Τµήµα αυτό λειτουργεί Γενική ∆ιαχείριση, η οποία εποπτεύει και ελέγχει τις Μερικές 

των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών δικαιοδοσίας της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆.. 

ων, ασκεί αναλόγως τις αρµοδιότητες των 

Στο Τµήµα αυτό λειτουργεί Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο 

αστυνοµικό προσωπικό και κατά προτίµηση από κατόχους πτυχίων Νοµικών, 

Ανθρωπιστικών Σπουδών ή από πολιτικό προσωπικό, µε αντίστοιχο πτυχίο, για την 

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆., την 

καθοδήγηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών και το συντονισµό των εν λόγω υπηρεσιών για την 

των µέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας και για 

εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

µέτρων και την αναπροσαρµογή τους, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε συνεργασία µε το 

Γενικής Αστυνόµευσης/Α.Ε.Α., 

β. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική 

τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆. 

τις Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στο Τµήµα Αντιµετώπισης 

και την υποβολή περιοδικών 

κατά τις υποδείξεις του Τµήµατος Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της 

4. Το Τµήµα Ασφάλειας και Αλλοδαπών ασκεί τις αρµοδιότητες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 

5. Το Τµήµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων ασκεί τις αρµοδιότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του 

παρόντος, ως προς το προσωπικό της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆. από το βαθµό του Αστυφύλακα µέχρι και το 

ρούν προσωπικό των εκτός της έδρας της ΓΕ.Π.Α.∆. 

∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας δύναται να διενεργούνται από αξιωµατικούς των ∆ιευθύνσεων αυτών, οι 

προτείνονται από τους οικείους ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων και ορίζονται µε διαταγή του 

νοµικού ∆ιευθυντή. Οι αξιωµατικοί αυτοί ως προς την εκτέλεση του 

έργου εποπτεύονται και ελέγχονται από το Τµήµα ∆ιοικητικών Εξετάσεων της 

αριθµός τους δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ανά ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας. 

Επιτελείο της ΓΕ.Π.Α.∆., µε εξαίρεση το Επιτελείο της ΓΕ. Π.Α.∆. Κεντρικής Μακεδονίας 

λειτουργεί, επίσης, Τµήµα Εγκληµατολογικών Ερευνών, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που 
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προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ 

1 περιπτώσεις α΄ − δ΄ του Π.∆. 342/1977 στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης στην περιοχή 

της οποίας εδρεύει η οικεία Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση.

7. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης του Επιτελείου λειτουργούν:

α. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης ∆ηµοσιογράφων, το οποίο είναι αρµόδιο για το

χειρισµό θεµάτων επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων και ασκεί, επίσης, τις αρµοδιότητες που 

προβλέπονται στις διατάξεις της 7001/2/744

Αστυνοµίας (Β΄ 832) και  

β. Ελαφρό Συνεργείο Τηλεπικοινωνιών και Οπλισµού, µε εξαίρεση τις ΓΕ.Π.Α.∆. Κεντρικής 

Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έχει ως αποστολή την επισκευή, συντήρηση και 

εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των πάσης φύσεω

όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. 

Ελαφρό Συνεργείο Τηλεπικοινωνιών και Οπλισµού, λειτουργεί και στο Γραφείο Εσωτερικών 

Λειτουργιών του Επιτελείου της Α΄ ∆ι

αποστολή, για την κάλυψη των

λειτουργούν στο νοµό ∆ωδεκανήσου. Οι

τηλεπικοινωνιακών µέσων και του οπλ

αστυνοµικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στην οικεία

την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος,

ΓΕ.Π.Α.∆. Νοτίου Αιγαίου και τω

Υπηρεσιών που λειτουργούν στο νοµό Κυκλάδων, εξυπηρετούνται από τη

Εφαρµογών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, αντίστοιχα.

γ.  Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες της περίπτωσης β΄ 

παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος.

8.  Το Τµήµα Συλλογής και ∆ιαχείρισης Πληροφοριών έχει ως αποστολή την αναζήτηση, διαχείριση

και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφορ

ιδίως του οργανωµένου εγκλήµατος στην περιοχή της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆.

Αποστολή – Έδρα − ∆ιάρθρωση 

1. Οι ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας Νοµών έχουν ως αποστολή

τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται µε τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4249/2014 και εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Αστυνοµικές 

∆ιευθύνσεις που λειτουργούσαν µέχρ

∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Κυκλάδων, έδρα της οποίας ορίζεται ο ∆ήµος Σύρου

2.  Το Επιτελείο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Νοµού διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και 

β. Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης,

γ. Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών,

δ. Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

3. Το Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:

α. το χειρισµό όλων των θεµάτων προσωπικού της οικεί

β. τη διακίνηση της αλληλογραφίας,

γ. τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο 

κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών,

δ. τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του

ε. την τήρηση και εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήµατος της οικείας ∆ιεύθυνσης

Αστυνοµίας και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης,
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προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ 

δ΄ του Π.∆. 342/1977 στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης στην περιοχή 

οποίας εδρεύει η οικεία Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση. 

7. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης του Επιτελείου λειτουργούν:

α. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης ∆ηµοσιογράφων, το οποίο είναι αρµόδιο για το

θεµάτων επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων και ασκεί, επίσης, τις αρµοδιότητες που 

διατάξεις της 7001/2/744−ι από 6−4−2011 απόφασης του Αρχηγο

β. Ελαφρό Συνεργείο Τηλεπικοινωνιών και Οπλισµού, µε εξαίρεση τις ΓΕ.Π.Α.∆. Κεντρικής 

και Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έχει ως αποστολή την επισκευή, συντήρηση και 

λειτουργίας των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών µέσων και του οπλισµού 

Ελληνικής Αστυνοµίας που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. 

Τηλεπικοινωνιών και Οπλισµού, λειτουργεί και στο Γραφείο Εσωτερικών 

της Α΄ ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆ωδεκανήσου, µε την ίδια ως άνω 

 αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας που 

λειτουργούν στο νοµό ∆ωδεκανήσου. Οι ανάγκες σε θέµατα συντήρησης και επισκευής των 

τηλεπικοινωνιακών µέσων και του οπλισµού, της ΓΕ.Π.Α.∆. Κεντρικής Μακεδονίας και των 

αστυνοµικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στην οικεία διοικητική περιφέρεια εξυπηρετούνται από 

την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος, ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες της 

ΓΕ.Π.Α.∆. Νοτίου Αιγαίου και των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας της, καθώς 

Υπηρεσιών που λειτουργούν στο νοµό Κυκλάδων, εξυπηρετούνται από τη

Εφαρµογών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, αντίστοιχα. 

Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες της περίπτωσης β΄ 

παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος. 

Το Τµήµα Συλλογής και ∆ιαχείρισης Πληροφοριών έχει ως αποστολή την αναζήτηση, διαχείριση

και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών, για την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας

του οργανωµένου εγκλήµατος στην περιοχή της οικείας ΓΕ.Π.Α.∆. 

Άρθρο 40 

∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών

1. Οι ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας Νοµών έχουν ως αποστολή την άσκηση, µέσα στα όρια της εδαφικής

δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται µε τις 

του άρθρου 11 του Ν. 4249/2014 και εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Αστυνοµικές 

λειτουργούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4249/2014, µε εξαίρεση τη 

Κυκλάδων, έδρα της οποίας ορίζεται ο ∆ήµος Σύρου−

Το Επιτελείο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Νοµού διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, 

β. Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης, 

γ. Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών, 

δ. Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. 

3. Το Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 

α. το χειρισµό όλων των θεµάτων προσωπικού της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας,

β. τη διακίνηση της αλληλογραφίας, 

γ. τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο 

κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, 

δ. τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, 

ε. την τήρηση και εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήµατος της οικείας ∆ιεύθυνσης

και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, 
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προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ − ε΄ και 7 παράγραφος 

δ΄ του Π.∆. 342/1977 στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης στην περιοχή 

7. Στο Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης του Επιτελείου λειτουργούν: 

α. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης ∆ηµοσιογράφων, το οποίο είναι αρµόδιο για το 

θεµάτων επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων και ασκεί, επίσης, τις αρµοδιότητες που 

απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής 

β. Ελαφρό Συνεργείο Τηλεπικοινωνιών και Οπλισµού, µε εξαίρεση τις ΓΕ.Π.Α.∆. Κεντρικής 

και Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έχει ως αποστολή την επισκευή, συντήρηση και 

ς τηλεπικοινωνιακών µέσων και του οπλισµού 

Ελληνικής Αστυνοµίας που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. 

Τηλεπικοινωνιών και Οπλισµού, λειτουργεί και στο Γραφείο Εσωτερικών 

εύθυνσης Αστυνοµίας ∆ωδεκανήσου, µε την ίδια ως άνω 

αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας που 

ανάγκες σε θέµατα συντήρησης και επισκευής των 

ΓΕ.Π.Α.∆. Κεντρικής Μακεδονίας και των 

διοικητική περιφέρεια εξυπηρετούνται από 

ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες της 

 και των αστυνοµικών 

Υπηρεσιών που λειτουργούν στο νοµό Κυκλάδων, εξυπηρετούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες της περίπτωσης β΄ της 

Το Τµήµα Συλλογής και ∆ιαχείρισης Πληροφοριών έχει ως αποστολή την αναζήτηση, διαχείριση 

ιών, για την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας 

Αρµοδιότητες ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών 

την άσκηση, µέσα στα όρια της εδαφικής 

δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται µε τις 

του άρθρου 11 του Ν. 4249/2014 και εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Αστυνοµικές 

ι την έναρξη ισχύος του Ν. 4249/2014, µε εξαίρεση τη 

−Ερµούπολης. 

Το Επιτελείο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Νοµού διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

 

ας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας, 

γ. τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της 

ε. την τήρηση και εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήµατος της οικείας ∆ιεύθυνσης 
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στ. τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήµατος 

οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας, 

ζ. την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχηµάτων,

η. τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών µέσων,

θ. το χειρισµό θεµάτων δηµοσίων σχέσεων,

ι. την ευθύνη και τη λειτουργία της λέσχης,

ια. τη µισθοδοσία του προσωπικού,

ιβ. τον εφοδιασµό µε όλα τα απαραίτητα µέσα, µηχανήµατα και υλικά και τη µέριµνα για την καλή

λειτουργία και συντήρησή τους, 

ιγ. την προµήθεια και διανοµή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες 

οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας, 

ιδ. τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και

ιε. τη διοργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης

Αστυνοµίας σε αστυνοµικά θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων και την

εκτέλεση της αποστολής του. 

4. Το Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης είναι αρµόδιο για:

α. την προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων για την περιοχή της οικείας ∆ιεύθυνσης

Αστυνοµίας, 

β. την παροχή οδηγιών στις υφιστάµενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρµογή της νοµοθ

αναφέρεται στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους και το χειρισµό των θεµάτων πολιτικής

κινητοποίησης, 

γ. την καθοδήγηση των υφισταµένων Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ως προς τη 

δίωξη των πταισµατικών παραβάσεων και την ανάθεση άσκησ

σε προσωπικό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2800/2000,

δ. τη µέριµνα για την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας

συνδροµής σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα,

ε. την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάµεων της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας,

στ. την προετοιµασία για τη λήψη µέτρων τάξης σε δηµόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις,

καθώς και αντιµετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης,

ζ. τη µέριµνα για το συντονισµό των επιχειρή

εκτέλεση των σχεδίων, 

η. την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παρ. 3 του

άρθρου 3 του παρόντος, υπό το συντονισµό και την κατεύθυνση της ∆ιεύθυνσης Γενικής

Αστυνόµευσης του Αρχηγείου. 

θ. τη µέριµνα για τη λειτουργία του σταθµού βάσεως (R/T) και την εκπλήρωση της αποστολής του, η

οποία συνίσταται: 

αα. στη διαβίβαση εντολών και πληροφοριών προς τα πληρώµατα των οχηµάτων και τους φέροντες

φορητά R/T πεζούς αστυνοµικούς, κατ

υπηρεσιών προς τους πολίτες, 

ββ. στην ενηµέρωση των ανωτέρω αστυνοµικών για επέµβαση σε συµβάντα αστυνοµικής

δραστηριότητας και 

γγ. στην παρακολούθηση εφαρµογής του προγράµµατος κίνησης των R/T υπηρεσιακών ο

για την εκτέλεση των περιπολιών και τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.

5. Το Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών είναι αρµόδιο για την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την

προστασία της δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και µεριµνά για την καθοδ

Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικίνδυνων στόχων

εγκληµατικών ενεργειών. Επίσης, το Γραφείο αυτό είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων 

αλλοδαπών και προστασίας συνόρων και ιδίως:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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στ. τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήµατος 

 

ζ. την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχηµάτων, 

η. τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών µέσων,

θ. το χειρισµό θεµάτων δηµοσίων σχέσεων, 

ι. την ευθύνη και τη λειτουργία της λέσχης, 

µισθοδοσία του προσωπικού, 

ιβ. τον εφοδιασµό µε όλα τα απαραίτητα µέσα, µηχανήµατα και υλικά και τη µέριµνα για την καλή

ιγ. την προµήθεια και διανοµή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες 

 

ιδ. τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και 

ιε. τη διοργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης

Αστυνοµίας σε αστυνοµικά θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων και την

4. Το Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης είναι αρµόδιο για: 

α. την προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων για την περιοχή της οικείας ∆ιεύθυνσης

β. την παροχή οδηγιών στις υφιστάµενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρµογή της νοµοθ

αναφέρεται στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους και το χειρισµό των θεµάτων πολιτικής

γ. την καθοδήγηση των υφισταµένων Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ως προς τη 

των πταισµατικών παραβάσεων και την ανάθεση άσκησης καθηκόντων δηµοσίου κατηγόρου 

προσωπικό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2800/2000,

δ. τη µέριµνα για την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας

σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

ων επιχειρήσεων των δυνάµεων της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας,

στ. την προετοιµασία για τη λήψη µέτρων τάξης σε δηµόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις,

και αντιµετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης, 

ζ. τη µέριµνα για το συντονισµό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση των δυνάµεων στην 

η. την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παρ. 3 του

άρθρου 3 του παρόντος, υπό το συντονισµό και την κατεύθυνση της ∆ιεύθυνσης Γενικής

θ. τη µέριµνα για τη λειτουργία του σταθµού βάσεως (R/T) και την εκπλήρωση της αποστολής του, η

αα. στη διαβίβαση εντολών και πληροφοριών προς τα πληρώµατα των οχηµάτων και τους φέροντες

φορητά R/T πεζούς αστυνοµικούς, κατά λόγο αρµοδιότητας, για άµεση και συνεχή παροχή

ββ. στην ενηµέρωση των ανωτέρω αστυνοµικών για επέµβαση σε συµβάντα αστυνοµικής

γγ. στην παρακολούθηση εφαρµογής του προγράµµατος κίνησης των R/T υπηρεσιακών ο

την εκτέλεση των περιπολιών και τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.

5. Το Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών είναι αρµόδιο για την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την

προστασία της δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και µεριµνά για την καθοδήγηση των υφισταµένων

Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικίνδυνων στόχων

εγκληµατικών ενεργειών. Επίσης, το Γραφείο αυτό είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων 

και προστασίας συνόρων και ιδίως: 
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στ. τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήµατος της 

η. τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών µέσων, 

ιβ. τον εφοδιασµό µε όλα τα απαραίτητα µέσα, µηχανήµατα και υλικά και τη µέριµνα για την καλή 

ιγ. την προµήθεια και διανοµή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της 

ιε. τη διοργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης 

Αστυνοµίας σε αστυνοµικά θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων και την 

α. την προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων για την περιοχή της οικείας ∆ιεύθυνσης 

β. την παροχή οδηγιών στις υφιστάµενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας που 

αναφέρεται στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους και το χειρισµό των θεµάτων πολιτικής 

γ. την καθοδήγηση των υφισταµένων Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ως προς τη 

ης καθηκόντων δηµοσίου κατηγόρου 

προσωπικό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2800/2000, 

δ. τη µέριµνα για την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας 

ων επιχειρήσεων των δυνάµεων της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας, 

στ. την προετοιµασία για τη λήψη µέτρων τάξης σε δηµόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, 

σεων και την καθοδήγηση των δυνάµεων στην 

η. την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 3 του παρόντος, υπό το συντονισµό και την κατεύθυνση της ∆ιεύθυνσης Γενικής 

θ. τη µέριµνα για τη λειτουργία του σταθµού βάσεως (R/T) και την εκπλήρωση της αποστολής του, η 

αα. στη διαβίβαση εντολών και πληροφοριών προς τα πληρώµατα των οχηµάτων και τους φέροντες 

ά λόγο αρµοδιότητας, για άµεση και συνεχή παροχή 

ββ. στην ενηµέρωση των ανωτέρω αστυνοµικών για επέµβαση σε συµβάντα αστυνοµικής 

γγ. στην παρακολούθηση εφαρµογής του προγράµµατος κίνησης των R/T υπηρεσιακών οχηµάτων, 

την εκτέλεση των περιπολιών και τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. 

5. Το Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών είναι αρµόδιο για την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την 

ήγηση των υφισταµένων 

Υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικίνδυνων στόχων 

εγκληµατικών ενεργειών. Επίσης, το Γραφείο αυτό είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων 
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α. το χειρισµό θεµάτων σχετικών µε την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη λήψη µέτρων που

αφορούν αλλοδαπούς (αποφάσεις απέλασης/επιστροφής, κράτησης κ.λπ.),

β. την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά οµογενείς, καθώς και τη διατύπωση γνώµης, σχετικά µε

θέµατα δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά µε αιτήµατα

πολιτογράφησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3284/2004

(Α΄ 217), 

γ. τη διαδικασία διαµονής των υπηκόων κρατών

εφαρµογή της νοµοθεσίας που τους αφορά,

δ. την υποδοχή και εξέταση αιτήσεων παράτασης της περιόδου ισχύος χορηγηθείσας θεώρησης ή/και

της επιτρεπόµενης διάρκειας παραµονής υπηκόων τρίτων χωρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 

άρθρου 5 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80),

ε. τη γνωστοποίηση προς τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές της Χώρας της ύπαρξης τυχόν λόγων

δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σε βάρος αλλοδαπών που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ή

ανανέωση αδειών παραµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 4251/2014,

στ. την αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδοµένων όλων των κλεµµένων ή

απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαµονής στην Ελλάδα ή σε κράτη µέλη 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός των ορίων εδαφικής αρµοδιότητας της ∆ιεύθυν

Αστυνοµίας, 

ζ. την καταχώριση στη σχετική βάση δεδοµένων των δικαστικών αποφάσεων των οικείων

δικαστικών αρχών (απαγορεύσεις εισόδου

η. τη µέριµνα για την καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγο

ανεπιθύµητων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.

4000/4/32−λα΄ από 5.10.2012 κοινής υπουργικής απόφασης,

θ. τη διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε εκκρεµείς περιπτώσεις δικαιούχων και 

αιτούντων διεθνούς προστασίας που διαµένουν στα όρια εδαφικής αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 

Αστυνοµίας, 

ι. τον ορισµό υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας ως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των

Υπηρεσιών στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό ακυρωτικών 

που γεννώνται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει και

ια. την υποβολή πρότασης στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή, για ορισµό

αξιωµατικών των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ως µελών των Επιτροπών του άρθρου 134 παρ. 3 

του Ν. 4251/2014 και άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3284/2004, ως εκπρόσωποι της αστυνοµικής αρχής.

6.  Το Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από αστυνοµικό

προσωπικό και κατά προτίµηση από κατόχους πτυχίων Νοµικών, Κοινωνικών ή Α

Σπουδών, είναι αρµόδιο για: 

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας ∆ιεύθυνσης

Αστυνοµίας, καθώς και την καθοδήγ

χειρισµό των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και το συντονισµό και έλεγχο των εν λόγω 

υπηρεσιών για την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων 

ενδοοικογενειακής βίας και για την

β. το χειρισµό, σε συνεργασία µε την αρµόδια υφιστάµενη υπηρεσία της οικείας ∆ιεύθυνσης 

Αστυνοµίας, περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας,

γ. τη διοργάνωση δράσεων περιοδικής επιµόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού τω

υπηρεσιών της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας και ιδίως αυτού που εκτελεί καθήκοντα 

Αξιωµατικού Υπηρεσίας και χειρίζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και την ιεραρχική 

υποβολή περιοδικών αναφορών

Τµήµατος Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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θεµάτων σχετικών µε την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη λήψη µέτρων που

αλλοδαπούς (αποφάσεις απέλασης/επιστροφής, κράτησης κ.λπ.), 

β. την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά οµογενείς, καθώς και τη διατύπωση γνώµης, σχετικά µε

ς και ασφάλειας, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά µε αιτήµατα

πολιτογράφησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3284/2004

γ. τη διαδικασία διαµονής των υπηκόων κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη

εφαρµογή της νοµοθεσίας που τους αφορά, 

δ. την υποδοχή και εξέταση αιτήσεων παράτασης της περιόδου ισχύος χορηγηθείσας θεώρησης ή/και

επιτρεπόµενης διάρκειας παραµονής υπηκόων τρίτων χωρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 

80), 

ε. τη γνωστοποίηση προς τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές της Χώρας της ύπαρξης τυχόν λόγων

δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σε βάρος αλλοδαπών που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ή

ανανέωση αδειών παραµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 4251/2014, 

στ. την αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδοµένων όλων των κλεµµένων ή

απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαµονής στην Ελλάδα ή σε κράτη µέλη 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός των ορίων εδαφικής αρµοδιότητας της ∆ιεύθυν

ζ. την καταχώριση στη σχετική βάση δεδοµένων των δικαστικών αποφάσεων των οικείων

αρχών (απαγορεύσεις εισόδου−εξόδου κ.λπ. περιοριστικά µέτρα), 

η. τη µέριµνα για την καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγο

ανεπιθύµητων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.

λα΄ από 5.10.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, 

θ. τη διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε εκκρεµείς περιπτώσεις δικαιούχων και 

διεθνούς προστασίας που διαµένουν στα όρια εδαφικής αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 

ι. τον ορισµό υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας ως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των

στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό ακυρωτικών 

κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει και

ια. την υποβολή πρότασης στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή, για ορισµό

των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ως µελών των Επιτροπών του άρθρου 134 παρ. 3 

και άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3284/2004, ως εκπρόσωποι της αστυνοµικής αρχής.

Το Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από αστυνοµικό

προσωπικό και κατά προτίµηση από κατόχους πτυχίων Νοµικών, Κοινωνικών ή Α

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας ∆ιεύθυνσης

Αστυνοµίας, καθώς και την καθοδήγηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών για τον αποτελεσµατικό 

των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και το συντονισµό και έλεγχο των εν λόγω 

εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων 

ενδοοικογενειακής βίας και για την ορθή εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, 

β. το χειρισµό, σε συνεργασία µε την αρµόδια υφιστάµενη υπηρεσία της οικείας ∆ιεύθυνσης 

περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, 

γ. τη διοργάνωση δράσεων περιοδικής επιµόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού τω

της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας και ιδίως αυτού που εκτελεί καθήκοντα 

χειρίζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και την ιεραρχική 

υποβολή περιοδικών αναφορών αναφορικά µε τις εν λόγω δράσεις, κατά τις υποδείξεις το

Τµήµατος Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης /Α.Ε.Α.,
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θεµάτων σχετικών µε την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη λήψη µέτρων που 

β. την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά οµογενείς, καθώς και τη διατύπωση γνώµης, σχετικά µε 

ς και ασφάλειας, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά µε αιτήµατα 

πολιτογράφησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3284/2004 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την 

δ. την υποδοχή και εξέταση αιτήσεων παράτασης της περιόδου ισχύος χορηγηθείσας θεώρησης ή/και 

επιτρεπόµενης διάρκειας παραµονής υπηκόων τρίτων χωρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 

ε. τη γνωστοποίηση προς τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές της Χώρας της ύπαρξης τυχόν λόγων 

δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σε βάρος αλλοδαπών που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ή 

στ. την αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδοµένων όλων των κλεµµένων ή 

απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαµονής στην Ελλάδα ή σε κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός των ορίων εδαφικής αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 

ζ. την καταχώριση στη σχετική βάση δεδοµένων των δικαστικών αποφάσεων των οικείων 

 

η. τη µέριµνα για την καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους 

ανεπιθύµητων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 

θ. τη διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε εκκρεµείς περιπτώσεις δικαιούχων και 

διεθνούς προστασίας που διαµένουν στα όρια εδαφικής αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 

ι. τον ορισµό υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας ως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των 

στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό ακυρωτικών διαφορών 

κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει και 

ια. την υποβολή πρότασης στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή, για ορισµό 

των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ως µελών των Επιτροπών του άρθρου 134 παρ. 3 

και άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3284/2004, ως εκπρόσωποι της αστυνοµικής αρχής. 

Το Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από αστυνοµικό 

προσωπικό και κατά προτίµηση από κατόχους πτυχίων Νοµικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών 

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας ∆ιεύθυνσης 

ηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών για τον αποτελεσµατικό 

των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και το συντονισµό και έλεγχο των εν λόγω 

εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων 

 

β. το χειρισµό, σε συνεργασία µε την αρµόδια υφιστάµενη υπηρεσία της οικείας ∆ιεύθυνσης 

γ. τη διοργάνωση δράσεων περιοδικής επιµόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού των 

της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας και ιδίως αυτού που εκτελεί καθήκοντα 

χειρίζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και την ιεραρχική 

αναφορικά µε τις εν λόγω δράσεις, κατά τις υποδείξεις του 

Βίας, της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης /Α.Ε.Α., 
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δ. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορο

εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας

∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας και τις Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στην οικεία 

ΓΕ.Π.Α.∆.,  

ε. την ανάπτυξη συνεργασίας µε συναρµόδιες κρατικ

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και µε άλλους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, στο 

πλαίσιο της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας,

στ. την ανάληψη πρωτοβουλιών ή την παροχή συ

υπηρεσιών και φορέων που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας. 

7. Στο Επιτελείο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Νοµού λειτουργούν επίσης:

α. Το Γραφείο ∆ιαβατηρίων το οποίο ασκεί τις αρµοδιό

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 126/2005 (Α΄181).

β. Το Γραφείο Εγκληµατολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.), το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις

της παραγράφου 28 εδάφιο β΄ του άρθρου 30 του παρόντος και ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται 

στα άρθρα 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ έως ε΄ και ζ΄ και 7 παράγραφος 1, περιπτώσεις α΄ έως δ΄ 

του π.δ/τος 342/1977. 

γ. Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού Πληροφορικής, το οποίο 

τις διατάξεις της 7001/2/1253-α΄ από 23

8. Στο Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης των Επιτελείων των ∆ιευθύνσεων

Αστυνοµίας Νοµών, λειτουργεί µερική διαχείριση η οποία χει

υλικού της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας.

9. Στις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας Νοµών υπάγονται διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, καθώς

και όλες οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας επιπέδου Τµήµατος και Σταθµού, που λειτου

στην περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας.

1. Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και ιδίως:

α. προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του Σώµατος

για την εκπλήρωση της αποστολής τους,

β. αποφασίζει για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισµό των Υπηρεσιών

και καθορίζει µεθόδους και διαδικασίες δράσης τους,

γ. ελέγχει το προσωπικό και ασκεί την πειθαρχική εξουσία,

δ. µεριµνά για την ανύψωση του ηθικού, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της οικονοµικής

κατάστασης, καθώς και για την αναβάθµιση του επαγγελµατικού και κοινωνικού κύρους του

προσωπικού του Σώµατος, 

ε. κατανέµει, µε απόφασή του τις οργανικές θέσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας 

Υπηρεσίες του Σώµατος, καθώς και τις θέσεις του υγειονοµικού προσωπικού κατά ειδικότητες και

κυρώνει τον πίνακα κατανοµής οργανικών θέσεων του προσωπικού,

στ. εκδίδει αστυνοµικές διατάξεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του

Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), 

ζ. εκδίδει κανονιστικές διαταγές µε τις οποίες παρέχονται πάγιες οδηγίες ή καθορίζονται διαδικασίες

για το χειρισµό των υπηρεσιακών θεµάτων, µε 

75/1987), 

η. συγκαλεί το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κρίσεων για τα θέµατα που

προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2800/2000 όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε

και ισχύει και διατάσσει την υλοποίηση των αποφάσεών του,
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δ. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορο

εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας

Αστυνοµίας και τις Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στην οικεία 

ε. την ανάπτυξη συνεργασίας µε συναρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς, µε Οργανισµούς 

Αυτοδιοίκησης, καθώς και µε άλλους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, στο 

αποτελεσµατικότερης διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας,

στ. την ανάληψη πρωτοβουλιών ή την παροχή συνδροµής σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών, 

φορέων που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής 

7. Στο Επιτελείο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Νοµού λειτουργούν επίσης: 

α. Το Γραφείο ∆ιαβατηρίων το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 126/2005 (Α΄181). 

β. Το Γραφείο Εγκληµατολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.), το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 30 του παρόντος και ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται 

άρθρα 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ έως ε΄ και ζ΄ και 7 παράγραφος 1, περιπτώσεις α΄ έως δ΄ 

γ. Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού Πληροφορικής, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε

α΄ από 23-9-2002 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας.

8. Στο Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης των Επιτελείων των ∆ιευθύνσεων

Αστυνοµίας Νοµών, λειτουργεί µερική διαχείριση η οποία χειρίζεται τα θέµατα χρηµατικού και 

της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας. 

9. Στις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας Νοµών υπάγονται διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, καθώς

και όλες οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας επιπέδου Τµήµατος και Σταθµού, που λειτου

περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας. 

Άρθρο 43 

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας 

1. Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και ιδίως:

α. προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του Σώµατος

εκπλήρωση της αποστολής τους, 

β. αποφασίζει για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισµό των Υπηρεσιών

καθορίζει µεθόδους και διαδικασίες δράσης τους, 

γ. ελέγχει το προσωπικό και ασκεί την πειθαρχική εξουσία, 

ν ανύψωση του ηθικού, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της οικονοµικής

κατάστασης, καθώς και για την αναβάθµιση του επαγγελµατικού και κοινωνικού κύρους του

ε. κατανέµει, µε απόφασή του τις οργανικές θέσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας 

Υπηρεσίες του Σώµατος, καθώς και τις θέσεις του υγειονοµικού προσωπικού κατά ειδικότητες και

κυρώνει τον πίνακα κατανοµής οργανικών θέσεων του προσωπικού, 

δίδει αστυνοµικές διατάξεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του

ζ. εκδίδει κανονιστικές διαταγές µε τις οποίες παρέχονται πάγιες οδηγίες ή καθορίζονται διαδικασίες

το χειρισµό των υπηρεσιακών θεµάτων, µε βάση τις υπάρχουσες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 3 Π.∆. 

η. συγκαλεί το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κρίσεων για τα θέµατα που

προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2800/2000 όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε

διατάσσει την υλοποίηση των αποφάσεών του, 
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δ. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας και θυµάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική 

εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες της οικείας 

Αστυνοµίας και τις Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στην οικεία 

ές υπηρεσίες και φορείς, µε Οργανισµούς 

Αυτοδιοίκησης, καθώς και µε άλλους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, στο 

αποτελεσµατικότερης διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, 

νδροµής σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών, 

φορέων που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής 

τητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

β. Το Γραφείο Εγκληµατολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.), το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 30 του παρόντος και ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται 

άρθρα 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ έως ε΄ και ζ΄ και 7 παράγραφος 1, περιπτώσεις α΄ έως δ΄ 

λειτουργεί σύµφωνα µε 

2002 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας. 

8. Στο Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης των Επιτελείων των ∆ιευθύνσεων 

ρίζεται τα θέµατα χρηµατικού και 

9. Στις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας Νοµών υπάγονται διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, καθώς 

και όλες οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας επιπέδου Τµήµατος και Σταθµού, που λειτουργούν 

1. Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και ιδίως: 

α. προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του Σώµατος 

β. αποφασίζει για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισµό των Υπηρεσιών 

ν ανύψωση του ηθικού, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της οικονοµικής 

κατάστασης, καθώς και για την αναβάθµιση του επαγγελµατικού και κοινωνικού κύρους του 

ε. κατανέµει, µε απόφασή του τις οργανικές θέσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας στις 

Υπηρεσίες του Σώµατος, καθώς και τις θέσεις του υγειονοµικού προσωπικού κατά ειδικότητες και 

δίδει αστυνοµικές διατάξεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του 

ζ. εκδίδει κανονιστικές διαταγές µε τις οποίες παρέχονται πάγιες οδηγίες ή καθορίζονται διαδικασίες 

βάση τις υπάρχουσες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 3 Π.∆. 

η. συγκαλεί το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κρίσεων για τα θέµατα που 

προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2800/2000 όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε 
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 Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

θ. εισηγείται τη σύγκληση του Συµβουλίου Συντονισµού και Στρατηγικής ∆ηµόσιας Τάξης του

άρθρου 6 του Ν. 2800/2000 για ιδιαίτερα σοβαρά θέµατα αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας,

ι. αλληλογραφεί απευθείας µε όλες τις αρχές του κράτους,

ια. εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών των Αντιστρατήγων Αστυνοµίας, των Προϊσταµένων των

Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και του ∆ιευθυντή του

Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού και

ιβ.  κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3

του άρθρου 1. 

2. Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν

από τον οργανισµό και τους κανονισµούς της Ελληνικής Αστυνοµ

Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας

1. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι άµεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο

αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. γνωµατεύει επί των εισηγήσεων και προτάσεων που υποβάλλονται στον Αρχηγό του Σώµατος,

β.  εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ 

παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και του ∆ιευθυντή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου

Επιχειρήσεων και ∆ιαχείρισης Κρίσεων,

γ.  κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και

∆ιαχείρισης Κρίσεων και των Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

2. Επιπλέον, ο Υπαρχηγός ασκεί και κάθε άλλη αρµ

οργανισµό και τους κανονισµούς της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από ειδικές διατάξεις.

 

Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές και Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές

1. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές Αττικής

Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους,

β. εφαρµόζουν τα γενικά και ειδικά προγράµµατα δράσης του

κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους και θέτουν επιµέρους στόχους για την υλοποίησή 

τους, 

γ. παρακολουθούν την εφαρµογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των µέτρων, µεθόδων και διαδικασιών

που προβλέπονται από τις ισχύουσε

της αποστολής τους, 

δ. αξιολογούν τα αποτελέσµατα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς την εφαρµογή των

προγραµµάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις κα

προσαρµογές, 

ε. παρακολουθούν την πορεία της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και

λαµβάνουν ή προτείνουν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπισή τους, στ. αναλαµβάνουν 

προσωπικά τη διεύθυνση αστυνοµικών επιχειρήσεων, όταν διαταχθούν σχετ

ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ή να αντιµετωπισθούν 

εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην

διατάραξη της δηµόσιας τάξης, 

ζ. ενεργούν προσωπικά ή δια των βοηθών τους τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας 

τους κάθε τετράµηνο και ειδικότερα το µήνα Μάιο για το α΄ τετράµηνο του έτους, το µήνα 

Σεπτέµβριο για το β΄ τετράµηνο και το µήνα Ιανουάριο για το γ΄ τετράµηνο του προηγούµενου έτους 

και έκτακτα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν κρίνουν τούτο σκόπιµο ή 

διαταχθούν σχετικά, η. µεριµνούν να µορφώνουν ασφαλή γνώµη για την επαγγελµατική επάρκεια, τα 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 
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θ. εισηγείται τη σύγκληση του Συµβουλίου Συντονισµού και Στρατηγικής ∆ηµόσιας Τάξης του

του Ν. 2800/2000 για ιδιαίτερα σοβαρά θέµατα αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας,

ες τις αρχές του κράτους, 

ια. εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών των Αντιστρατήγων Αστυνοµίας, των Προϊσταµένων των

Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και του ∆ιευθυντή του

Γραφείου Αρχηγού και 

κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3

2. Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν

οργανισµό και τους κανονισµούς της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 44 

Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας 

1. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι άµεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο

σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

εισηγήσεων και προτάσεων που υποβάλλονται στον Αρχηγό του Σώµατος,

εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ 

παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και του ∆ιευθυντή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου

αι ∆ιαχείρισης Κρίσεων, 

κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και

∆ιαχείρισης Κρίσεων και των Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

2. Επιπλέον, ο Υπαρχηγός ασκεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν από τον

και τους κανονισµούς της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 56 

Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές και Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές

1. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Γενικοί Περιφερειακοί

Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  

α. διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους,

β. εφαρµόζουν τα γενικά και ειδικά προγράµµατα δράσης του Αρχηγείου, παρέχουν οδηγίες και

κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους και θέτουν επιµέρους στόχους για την υλοποίησή 

γ. παρακολουθούν την εφαρµογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των µέτρων, µεθόδων και διαδικασιών

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση 

δ. αξιολογούν τα αποτελέσµατα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς την εφαρµογή των

προγραµµάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις κα

ε. παρακολουθούν την πορεία της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και

ή προτείνουν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπισή τους, στ. αναλαµβάνουν 

αστυνοµικών επιχειρήσεων, όταν διαταχθούν σχετ

ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ή να αντιµετωπισθούν 

εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρειά τους, εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρή 

δια των βοηθών τους τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας 

κάθε τετράµηνο και ειδικότερα το µήνα Μάιο για το α΄ τετράµηνο του έτους, το µήνα 

β΄ τετράµηνο και το µήνα Ιανουάριο για το γ΄ τετράµηνο του προηγούµενου έτους 

οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν κρίνουν τούτο σκόπιµο ή 

η. µεριµνούν να µορφώνουν ασφαλή γνώµη για την επαγγελµατική επάρκεια, τα 
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θ. εισηγείται τη σύγκληση του Συµβουλίου Συντονισµού και Στρατηγικής ∆ηµόσιας Τάξης του 

του Ν. 2800/2000 για ιδιαίτερα σοβαρά θέµατα αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

ια. εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών των Αντιστρατήγων Αστυνοµίας, των Προϊσταµένων των 

Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και του ∆ιευθυντή του 

κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 

2. Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν 

ίας ή από ειδικές διατάξεις. 

1. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι άµεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο 

σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

εισηγήσεων και προτάσεων που υποβάλλονται στον Αρχηγό του Σώµατος, 

εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και του ∆ιευθυντή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου 

κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και 

∆ιαχείρισης Κρίσεων και των Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1. 

οδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν από τον 

και τους κανονισµούς της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από ειδικές διατάξεις. 

Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές και Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές 

και Θεσσαλονίκης και οι Γενικοί Περιφερειακοί 

α. διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους,  

Αρχηγείου, παρέχουν οδηγίες και 

κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους και θέτουν επιµέρους στόχους για την υλοποίησή 

γ. παρακολουθούν την εφαρµογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των µέτρων, µεθόδων και διαδικασιών 

ς διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση 

δ. αξιολογούν τα αποτελέσµατα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς την εφαρµογή των 

προγραµµάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και 

ε. παρακολουθούν την πορεία της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και 

ή προτείνουν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπισή τους, στ. αναλαµβάνουν 

αστυνοµικών επιχειρήσεων, όταν διαταχθούν σχετικά ή όταν παρίσταται 

ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ή να αντιµετωπισθούν 

περιφέρειά τους, εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρή 

δια των βοηθών τους τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας 

κάθε τετράµηνο και ειδικότερα το µήνα Μάιο για το α΄ τετράµηνο του έτους, το µήνα 

β΄ τετράµηνο και το µήνα Ιανουάριο για το γ΄ τετράµηνο του προηγούµενου έτους 

οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν κρίνουν τούτο σκόπιµο ή 

η. µεριµνούν να µορφώνουν ασφαλή γνώµη για την επαγγελµατική επάρκεια, τα 
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προσόντα ή τις αδυναµίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενη

υπηρεσιακά θέµατα και τη γενικότερη συµπεριφορά όλων των αξιωµατικών των Υπηρεσιών 

δικαιοδοσίας τους και ιδιαίτερα 

αποφαίνονται για την επάρκεια και την

θ. εκδίδουν αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιφέρειά τους ή την περιοχή

περισσότερων της µιας ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας τους,

ι. συνεργάζονται άµεσα, τακτικά σε καθηµερινή βάση και εκτάκτως σε κάθε περίπτωση που

καθίσταται αναγκαίο, µε τους διευθυντέ

Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων για την αντιµετώπιση γεγονότων, καταστάσεων 

ή ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος,

ια. εισηγούνται προς τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας τη συγκρότηση ειδικών

επιχειρησιακών οµάδων και µονάδων,

ιβ. συνεργάζονται µε τις δικαστικές, στρατιωτικές, δηµόσιες και δηµοτικές αρχές, µέσα στο πλαίσιο

των αρµοδιοτήτων τους, 

ιγ. διατάσσουν ή ενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις αυτεπάγγελτα ή διατασσόµενοι για όλο το

προσωπικό των Υπηρεσιών τους και γνωµατεύουν επί αυτών που ενεργούν υφιστάµενοί τους,

ιδ. συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας τους και

γνωµατεύουν σ’ εκείνες που συντάσσουν οι προαναφερόµενοι,

ιε. γνωµατεύουν επί των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται σε υφιστάµενούς τους αξιωµατικούς

και επικυρώνουν τις ποινές που επιβάλλουν οι αξιωµατικοί, οι οποίοι υπηρετούν στα γραφεία τους, 

σε Ανθυπαστυνόµους και κατωτέρους. Επίσης εγκρίνουν τις άδειες των βοηθών τους και των 

∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας τους,

ιστ. διατάσσουν, στο πλαίσιο σχετικής διαταγής του Αρχηγού του Σώµατος, τη συγκρότηση Οµάδων

Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) ή και άλλων επιχειρησιακών Οµάδων

και Μονάδων, από αστυνοµικούς και ει

τη συµβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της οικείας Γενικής

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ή Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, για την 

αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του 

αστυνοµικών προβληµάτων και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών, παρέχοντας 

ειδικές για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής εντολές και οδηγίες και

ιζ. εκτελούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθετ

κανονισµούς της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από ειδικές διατάξεις.

2. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης επιπλέον των αρµοδιοτήτων 

προηγούµενης παραγράφου δύνανται να αναθέτουν µε διαταγή τους 

Ασφάλειας την προανάκριση και την εξιχνίαση εγκληµάτων ή συµβάντων, τα οποία λόγω της 

βαρύτητας, του τρόπου, των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την 

κοινή γνώµη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς

απαιτούν εξειδικευµένη ή παρατεταµένη

των απαραίτητων στοιχείων για την παραποµπή

3. Οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές επιπλέ

παρόντος ασκούν και τις εξής αρµοδιότητες, σε θέµατα αλλοδαπών και προστασίας συνόρων:

α. υποβάλλουν εκθέσεις και απόψεις προς τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, σχετικά µε αιτήσεις

αλλοδαπών για αναστολή ή ακύρωση πράξεων τω

δικαιοδοσίας τους ή για απόρριψη αιτηµάτων χορήγησης Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς ή

για ανανέωση της Άδειας ∆ιαµονής Ενιαίου Τύπου ή για ανάκληση χορηγηθέντων οµοίων ή για

οποιαδήποτε άλλη απόφαση της οποίας 

αρµόδιου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
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αδυναµίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενη

και τη γενικότερη συµπεριφορά όλων των αξιωµατικών των Υπηρεσιών 

 των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να 

αποφαίνονται για την επάρκεια και την καταλληλότητά τους, 

ν αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιφέρειά τους ή την περιοχή

περισσότερων της µιας ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας τους, 

ι. συνεργάζονται άµεσα, τακτικά σε καθηµερινή βάση και εκτάκτως σε κάθε περίπτωση που

αναγκαίο, µε τους διευθυντές των όµορων Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή 

Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων για την αντιµετώπιση γεγονότων, καταστάσεων 

κοινού ενδιαφέροντος, 

ια. εισηγούνται προς τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας τη συγκρότηση ειδικών

οµάδων και µονάδων, 

ιβ. συνεργάζονται µε τις δικαστικές, στρατιωτικές, δηµόσιες και δηµοτικές αρχές, µέσα στο πλαίσιο

ιγ. διατάσσουν ή ενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις αυτεπάγγελτα ή διατασσόµενοι για όλο το

ικό των Υπηρεσιών τους και γνωµατεύουν επί αυτών που ενεργούν υφιστάµενοί τους,

ιδ. συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας τους και

γνωµατεύουν σ’ εκείνες που συντάσσουν οι προαναφερόµενοι, 

χικών ποινών που επιβάλλονται σε υφιστάµενούς τους αξιωµατικούς

επικυρώνουν τις ποινές που επιβάλλουν οι αξιωµατικοί, οι οποίοι υπηρετούν στα γραφεία τους, 

Ανθυπαστυνόµους και κατωτέρους. Επίσης εγκρίνουν τις άδειες των βοηθών τους και των 

των ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας τους, 

ιστ. διατάσσουν, στο πλαίσιο σχετικής διαταγής του Αρχηγού του Σώµατος, τη συγκρότηση Οµάδων

Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) ή και άλλων επιχειρησιακών Οµάδων

Μονάδων, από αστυνοµικούς και ειδικούς φρουρούς Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους µε αποστολή 

συµβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της οικείας Γενικής

∆ιεύθυνσης ή Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, για την 

καταπολέµηση του εγκλήµατος, την αντιµετώπιση ιδιαίτερης σηµασίας 

την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών, παρέχοντας 

αποστολής αυτής εντολές και οδηγίες και 

ιζ. εκτελούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τον οργανισµό και 

της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από ειδικές διατάξεις. 

2. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης επιπλέον των αρµοδιοτήτων 

προηγούµενης παραγράφου δύνανται να αναθέτουν µε διαταγή τους στις οικείες ∆ιευθύνσεις 

την προανάκριση και την εξιχνίαση εγκληµάτων ή συµβάντων, τα οποία λόγω της 

των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την 

να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών ή 

απαιτούν εξειδικευµένη ή παρατεταµένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και τη συλλογή 

των απαραίτητων στοιχείων για την παραποµπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη.

3. Οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές επιπλέον εκείνων της παραγράφου 1 του 

ασκούν και τις εξής αρµοδιότητες, σε θέµατα αλλοδαπών και προστασίας συνόρων:

α. υποβάλλουν εκθέσεις και απόψεις προς τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, σχετικά µε αιτήσεις

αλλοδαπών για αναστολή ή ακύρωση πράξεων των ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας

δικαιοδοσίας τους ή για απόρριψη αιτηµάτων χορήγησης Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς ή

ανανέωση της Άδειας ∆ιαµονής Ενιαίου Τύπου ή για ανάκληση χορηγηθέντων οµοίων ή για

άλλη απόφαση της οποίας την αναστολή ή ακύρωση αιτείται ο αλλοδαπός ενώπιον του 

∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, 
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αδυναµίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενηµέρωση στα 

και τη γενικότερη συµπεριφορά όλων των αξιωµατικών των Υπηρεσιών 

των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να 

ν αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιφέρειά τους ή την περιοχή 

ι. συνεργάζονται άµεσα, τακτικά σε καθηµερινή βάση και εκτάκτως σε κάθε περίπτωση που 

ς των όµορων Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή 

Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων για την αντιµετώπιση γεγονότων, καταστάσεων 

ια. εισηγούνται προς τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας τη συγκρότηση ειδικών 

ιβ. συνεργάζονται µε τις δικαστικές, στρατιωτικές, δηµόσιες και δηµοτικές αρχές, µέσα στο πλαίσιο 

ιγ. διατάσσουν ή ενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις αυτεπάγγελτα ή διατασσόµενοι για όλο το 

ικό των Υπηρεσιών τους και γνωµατεύουν επί αυτών που ενεργούν υφιστάµενοί τους, 

ιδ. συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων δικαιοδοσίας τους και 

χικών ποινών που επιβάλλονται σε υφιστάµενούς τους αξιωµατικούς 

επικυρώνουν τις ποινές που επιβάλλουν οι αξιωµατικοί, οι οποίοι υπηρετούν στα γραφεία τους, 

Ανθυπαστυνόµους και κατωτέρους. Επίσης εγκρίνουν τις άδειες των βοηθών τους και των 

ιστ. διατάσσουν, στο πλαίσιο σχετικής διαταγής του Αρχηγού του Σώµατος, τη συγκρότηση Οµάδων 

Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) ή και άλλων επιχειρησιακών Οµάδων 

δικούς φρουρούς Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους µε αποστολή 

συµβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της οικείας Γενικής 

∆ιεύθυνσης ή Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, για την 

εγκλήµατος, την αντιµετώπιση ιδιαίτερης σηµασίας 

την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών, παρέχοντας 

αι σ’ αυτούς από τον οργανισµό και τους 

2. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης επιπλέον των αρµοδιοτήτων της 

στις οικείες ∆ιευθύνσεις 

την προανάκριση και την εξιχνίαση εγκληµάτων ή συµβάντων, τα οποία λόγω της 

των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την 

το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών ή 

ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και τη συλλογή 

των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. 

ον εκείνων της παραγράφου 1 του 

ασκούν και τις εξής αρµοδιότητες, σε θέµατα αλλοδαπών και προστασίας συνόρων: 

α. υποβάλλουν εκθέσεις και απόψεις προς τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, σχετικά µε αιτήσεις 

ν ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας 

δικαιοδοσίας τους ή για απόρριψη αιτηµάτων χορήγησης Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς ή 

ανανέωση της Άδειας ∆ιαµονής Ενιαίου Τύπου ή για ανάκληση χορηγηθέντων οµοίων ή για 

την αναστολή ή ακύρωση αιτείται ο αλλοδαπός ενώπιον του 
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β. υποβάλλουν έγγραφο αίτηµα προς το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους για άσκηση έφεσης επί των

αποφάσεων που εκδίδονται από τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά την εκδί

βαθµό των ακυρωτικών διαφορών που γεννούνται κατά την εφαρµογή νοµοθεσίας περί αλλοδαπών,

γ. υποβάλλουν απόψεις προς τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, σχετικά µε αιτήσεις αλλοδαπών,

για την αναστολή επιστροφής ή ακύρωση πράξεων, ∆ιευθυντών τω

δικαιοδοσίας τους και 

δ. ορίζουν αξιωµατικούς που ανήκουν οργανικά στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους, µέλη των 

επιτροπών του άρθρου 134 παρ. 3 του Ν. 4251/2014 και του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3284/2004.

 

Βοηθοί Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών

1. Οι βοηθοί των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών

∆ιευθυντών έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. είναι άµεσοι βοηθοί των Γενικών Αστυνοµικών 

Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και

κανονισµούς και ανάλογα µε τις διαταγές και οδηγίες τους,

β. λαµβάνουν γνώση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας κ

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί διατυπώνουν τη γνώµη τους στις εισηγήσεις των αρµοδίων 

Τµηµάτων των Επιτελείων, 

γ. ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στις υφιστάµενες Υπηρεσίες των Γενικών

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσα

∆ιευθύνσεων σύµφωνα µε τις διαταγές των οικείων ∆ιευθυντών και τις ισχύουσες διατάξεις,

δ. εκτελούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και 

διαταγές των προϊσταµένων τους και

ε. στις περιπτώσεις που έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι του ενός βοηθοί, ο νεότερος από 

ευθύνεται, έναντι του οικείου Γενικού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή ή του Γενικού Περιφερειακού

Αστυνοµικού ∆ιευθυντή για τη λειτουργία του Επιτελείου της ∆ιεύθ

2. Οι βοηθοί των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών ασκούν τις ως άνω

αρµοδιότητες στο πλαίσιο των ειδικότερων καθηκόντων τάξης, ασφάλειας και αλλοδαπών και 

προστασίας συνόρων, τα οποία τους έχουν ανατεθεί.

∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών, ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων των Γενικών

∆ιευθύνσεων και Υποδιευθυντές αυτών

1. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών και των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας των

Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, έχουν τις ακ

α. διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους,

β. παρέχουν κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους για την εφαρµογή των προγραµµάτων

δράσης και θέτουν επιµέρους στόχους για την υλοπο

γ. παρακολουθούν την εφαρµογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των µέτρων, µεθόδων και διαδικασιών

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση 

της αποστολής τους, 

δ. αξιολογούν τα αποτελέσµατα της δράση

προγραµµάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και

προσαρµογές, 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

    

β. υποβάλλουν έγγραφο αίτηµα προς το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους για άσκηση έφεσης επί των

αποφάσεων που εκδίδονται από τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά την εκδί

των ακυρωτικών διαφορών που γεννούνται κατά την εφαρµογή νοµοθεσίας περί αλλοδαπών,

γ. υποβάλλουν απόψεις προς τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, σχετικά µε αιτήσεις αλλοδαπών,

αναστολή επιστροφής ή ακύρωση πράξεων, ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας 

δ. ορίζουν αξιωµατικούς που ανήκουν οργανικά στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους, µέλη των 

του άρθρου 134 παρ. 3 του Ν. 4251/2014 και του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3284/2004.

Άρθρο 57 

Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών

∆ιευθυντών 

1. Οι βοηθοί των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών

∆ιευθυντών έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α. είναι άµεσοι βοηθοί των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών ή των Γενικών Περιφερειακών

Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και

κανονισµούς και ανάλογα µε τις διαταγές και οδηγίες τους, 

β. λαµβάνουν γνώση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας κ

που τους έχουν ανατεθεί διατυπώνουν τη γνώµη τους στις εισηγήσεις των αρµοδίων 

γ. ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στις υφιστάµενες Υπηρεσίες των Γενικών

∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης ή των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών 

σύµφωνα µε τις διαταγές των οικείων ∆ιευθυντών και τις ισχύουσες διατάξεις,

δ. εκτελούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και 

τους και 

ε. στις περιπτώσεις που έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι του ενός βοηθοί, ο νεότερος από 

ευθύνεται, έναντι του οικείου Γενικού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή ή του Γενικού Περιφερειακού

Αστυνοµικού ∆ιευθυντή για τη λειτουργία του Επιτελείου της ∆ιεύθυνσης. 

2. Οι βοηθοί των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών ασκούν τις ως άνω

στο πλαίσιο των ειδικότερων καθηκόντων τάξης, ασφάλειας και αλλοδαπών και 

οποία τους έχουν ανατεθεί. 

Άρθρο 58 

Αστυνοµίας Νοµών, ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων των Γενικών

Αστυνοµικών 

∆ιευθύνσεων και Υποδιευθυντές αυτών 

1. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών και των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας των

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους,

β. παρέχουν κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους για την εφαρµογή των προγραµµάτων

δράσης και θέτουν επιµέρους στόχους για την υλοποίησή τους, 

γ. παρακολουθούν την εφαρµογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των µέτρων, µεθόδων και διαδικασιών

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση 

δ. αξιολογούν τα αποτελέσµατα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των

προγραµµάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και
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β. υποβάλλουν έγγραφο αίτηµα προς το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους για άσκηση έφεσης επί των 

αποφάσεων που εκδίδονται από τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά την εκδίκαση σε πρώτο 

των ακυρωτικών διαφορών που γεννούνται κατά την εφαρµογή νοµοθεσίας περί αλλοδαπών, 

γ. υποβάλλουν απόψεις προς τα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, σχετικά µε αιτήσεις αλλοδαπών, 

ν ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας 

δ. ορίζουν αξιωµατικούς που ανήκουν οργανικά στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους, µέλη των 

του άρθρου 134 παρ. 3 του Ν. 4251/2014 και του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3284/2004. 

Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών 

1. Οι βοηθοί των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών 

∆ιευθυντών ή των Γενικών Περιφερειακών 

Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και 

β. λαµβάνουν γνώση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας και ανάλογα µε τα 

που τους έχουν ανατεθεί διατυπώνουν τη γνώµη τους στις εισηγήσεις των αρµοδίων 

γ. ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στις υφιστάµενες Υπηρεσίες των Γενικών 

λονίκης ή των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών 

σύµφωνα µε τις διαταγές των οικείων ∆ιευθυντών και τις ισχύουσες διατάξεις, 

δ. εκτελούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και τις 

ε. στις περιπτώσεις που έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι του ενός βοηθοί, ο νεότερος από αυτούς 

ευθύνεται, έναντι του οικείου Γενικού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή ή του Γενικού Περιφερειακού 

2. Οι βοηθοί των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών ασκούν τις ως άνω 

στο πλαίσιο των ειδικότερων καθηκόντων τάξης, ασφάλειας και αλλοδαπών και 

Αστυνοµίας Νοµών, ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων των Γενικών 

1. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών και των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας των 

όλουθες αρµοδιότητες: 

α. διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, 

β. παρέχουν κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους για την εφαρµογή των προγραµµάτων 

γ. παρακολουθούν την εφαρµογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των µέτρων, µεθόδων και διαδικασιών 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση 

ς των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των 

προγραµµάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και 
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ε. παρακολουθούν την πορεία της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και τη

γενικότερη κατάσταση από πλευράς αστυνοµίας τάξης, ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας

συνόρων και λαµβάνουν ή προτείνουν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπισή τους,

στ. αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση αστυνοµικών επιχειρήσεων, όταν διαταχθούν σχετικά ή

όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ή να

αντιµετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρειά τους, εξαιτίας των οποίων

απειλείται σοβαρή διατάραξη της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας,

ζ. ενεργούν προσωπικά ή δια των υποδιευθυντών τους τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών µέχρι

επιπέδου Τµήµατος δικαιοδοσίας τους κάθε τρίµηνο και ειδικότερα το µήνα Απρίλιο για το α΄

τρίµηνο του έτους, το µήνα Ιούλιο για το β΄ τρίµηνο, το µήνα Οκτώβριο για το γ΄ τρίµηνο και το 

µήνα Ιανουάριο για το δ΄ τρίµηνο του προηγούµενου έτους και έκτακτα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία 

της δικαιοδοσίας τους, όταν κρίνουν τούτο σκόπιµο ή διαταχθούν σχετικά. Από τις ως άνω σχετικές 

επιθεωρήσεις η µία (1) τουλάχιστον κατ’ έτος και για κάθε Υπηρεσία ενε

οικείο ∆ιευθυντή Αστυνοµίας, 

η. µεριµνούν να µορφώνουν ασφαλή γνώµη για την επαγγελµατική επάρκεια, τα προσόντα ή 

αδυναµίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενηµέρωση στα υπηρεσιακά

θέµατα και τη γενικότερη συµπεριφορά όλων των αξιωµατικών των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους 

και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνονται για την 

επάρκεια και την καταλληλότητά τους για διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές,

θ. συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των Υποδιευθυντών της Υπηρεσίας τους και γνωµατεύουν σ’

εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι,

ι. εκδίδουν αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας τους ή τµήµα

αυτής, 

ια. καθορίζουν τον αριθµό των µελ

Αστυνοµικών Τµηµάτων γενικής αρµοδιότητας και εγκρίνουν, ύστερα από γνώµη του διοικητή 

οικείας Υπηρεσίας την εσωτερική µετακίνηση του προσωπικού αυτού από και προς τα Γραφεία

αυτά, καθώς και τη διάθεσή του για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας,

ιβ.  µεριµνούν για τη συγκρότηση Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας

(Ο.Π.Κ.Ε.) από αστυνοµικούς και ειδικούς φρουρούς Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, σύµφωνα µε 

ισχύουσες διαταγές και διατάξεις,

ιγ. συνεργάζονται, µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, µε τις δικαστικές, στρατιωτικές,

δηµόσιες και δηµοτικές αρχές και

ιδ. εκτελούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τον οργανισµό και 

κανονισµούς της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από ε

ιε.  διατάσσουν, εφόσον κρίνουν αναγκαίο και κατόπιν σχετικής έγκρισης των οικείων Γενικών

Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών, τη συγκρότηση, στα Αστυνοµικά Τµήµατα έδρας, καθώς 

και σε Αστυνοµικά Τµήµατα µεγάλων αστικών κέντρων που παρο

εµπορική κίνηση, των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας, οµάδων πεζών περιπολιών και εποχούµενων 

περιπολιών, µε αποστολή - αρµοδιότητες όµοιες προς εκείνες των αντίστοιχων Τµηµάτων της 

παραγράφου 3 του άρθρου 24 Α του π.δ. 7/2017 (Α' 14).

2. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών, επιπλέον των αρµοδιοτήτων 

προηγούµενης παραγράφου δύνανται να αναθέτουν µε διαταγή τους στις Υπηρεσίες Ασφάλειας 

δικαιοδοσίας τους την προανάκριση και την εξιχνίαση εγκληµάτων ή συµβάντων, τα οποία λόγω

βαρύτητας, του τρόπου, των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την 

κοινή γνώµη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών ή 

απαιτούν εξειδικευµένη ή παρατεταµένη

των απαραίτητων στοιχείων για την παραποµπή
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ε. παρακολουθούν την πορεία της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και τη

σταση από πλευράς αστυνοµίας τάξης, ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας

συνόρων και λαµβάνουν ή προτείνουν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπισή τους,

στ. αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση αστυνοµικών επιχειρήσεων, όταν διαταχθούν σχετικά ή

παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ή να

αντιµετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρειά τους, εξαιτίας των οποίων

σοβαρή διατάραξη της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, 

ή δια των υποδιευθυντών τους τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών µέχρι

επιπέδου Τµήµατος δικαιοδοσίας τους κάθε τρίµηνο και ειδικότερα το µήνα Απρίλιο για το α΄

του έτους, το µήνα Ιούλιο για το β΄ τρίµηνο, το µήνα Οκτώβριο για το γ΄ τρίµηνο και το 

για το δ΄ τρίµηνο του προηγούµενου έτους και έκτακτα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία 

όταν κρίνουν τούτο σκόπιµο ή διαταχθούν σχετικά. Από τις ως άνω σχετικές 

τουλάχιστον κατ’ έτος και για κάθε Υπηρεσία ενεργείται προσωπικά από τον 

η. µεριµνούν να µορφώνουν ασφαλή γνώµη για την επαγγελµατική επάρκεια, τα προσόντα ή 

αδυναµίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενηµέρωση στα υπηρεσιακά

συµπεριφορά όλων των αξιωµατικών των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους 

των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνονται για την 

καταλληλότητά τους για διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές,

σουν τις εκθέσεις ικανότητας των Υποδιευθυντών της Υπηρεσίας τους και γνωµατεύουν σ’

εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι, 

ι. εκδίδουν αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας τους ή τµήµα

ια. καθορίζουν τον αριθµό των µελών του προσωπικού των Γραφείων Ασφάλειας και Τροχαίας των

Αστυνοµικών Τµηµάτων γενικής αρµοδιότητας και εγκρίνουν, ύστερα από γνώµη του διοικητή 

οικείας Υπηρεσίας την εσωτερική µετακίνηση του προσωπικού αυτού από και προς τα Γραφεία

διάθεσή του για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, 

µεριµνούν για τη συγκρότηση Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας

(Ο.Π.Κ.Ε.) από αστυνοµικούς και ειδικούς φρουρούς Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, σύµφωνα µε 

ισχύουσες διαταγές και διατάξεις,  

ιγ. συνεργάζονται, µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, µε τις δικαστικές, στρατιωτικές,

και δηµοτικές αρχές και 

ιδ. εκτελούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τον οργανισµό και 

της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από ειδικές διατάξεις. 

διατάσσουν, εφόσον κρίνουν αναγκαίο και κατόπιν σχετικής έγκρισης των οικείων Γενικών

Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών, τη συγκρότηση, στα Αστυνοµικά Τµήµατα έδρας, καθώς 

σε Αστυνοµικά Τµήµατα µεγάλων αστικών κέντρων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένη 

κίνηση, των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας, οµάδων πεζών περιπολιών και εποχούµενων 

αρµοδιότητες όµοιες προς εκείνες των αντίστοιχων Τµηµάτων της 

24 Α του π.δ. 7/2017 (Α' 14). 

. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών, επιπλέον των αρµοδιοτήτων 

παραγράφου δύνανται να αναθέτουν µε διαταγή τους στις Υπηρεσίες Ασφάλειας 

προανάκριση και την εξιχνίαση εγκληµάτων ή συµβάντων, τα οποία λόγω

των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την 

να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών ή 

απαιτούν εξειδικευµένη ή παρατεταµένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δρασ

των απαραίτητων στοιχείων για την παραποµπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη.
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ε. παρακολουθούν την πορεία της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και τη 

σταση από πλευράς αστυνοµίας τάξης, ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας 

συνόρων και λαµβάνουν ή προτείνουν τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπισή τους, 

στ. αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση αστυνοµικών επιχειρήσεων, όταν διαταχθούν σχετικά ή 

παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ή να 

αντιµετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρειά τους, εξαιτίας των οποίων 

ή δια των υποδιευθυντών τους τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών µέχρι 

επιπέδου Τµήµατος δικαιοδοσίας τους κάθε τρίµηνο και ειδικότερα το µήνα Απρίλιο για το α΄ 

του έτους, το µήνα Ιούλιο για το β΄ τρίµηνο, το µήνα Οκτώβριο για το γ΄ τρίµηνο και το 

για το δ΄ τρίµηνο του προηγούµενου έτους και έκτακτα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία 

όταν κρίνουν τούτο σκόπιµο ή διαταχθούν σχετικά. Από τις ως άνω σχετικές 

ργείται προσωπικά από τον 

η. µεριµνούν να µορφώνουν ασφαλή γνώµη για την επαγγελµατική επάρκεια, τα προσόντα ή τις 

αδυναµίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενηµέρωση στα υπηρεσιακά 

συµπεριφορά όλων των αξιωµατικών των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους 

των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνονται για την 

καταλληλότητά τους για διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές, 

σουν τις εκθέσεις ικανότητας των Υποδιευθυντών της Υπηρεσίας τους και γνωµατεύουν σ’ 

ι. εκδίδουν αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας τους ή τµήµα 

ών του προσωπικού των Γραφείων Ασφάλειας και Τροχαίας των 

Αστυνοµικών Τµηµάτων γενικής αρµοδιότητας και εγκρίνουν, ύστερα από γνώµη του διοικητή της 

οικείας Υπηρεσίας την εσωτερική µετακίνηση του προσωπικού αυτού από και προς τα Γραφεία 

µεριµνούν για τη συγκρότηση Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας 

(Ο.Π.Κ.Ε.) από αστυνοµικούς και ειδικούς φρουρούς Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, σύµφωνα µε τις 

ιγ. συνεργάζονται, µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, µε τις δικαστικές, στρατιωτικές, 

ιδ. εκτελούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τον οργανισµό και τους 

διατάσσουν, εφόσον κρίνουν αναγκαίο και κατόπιν σχετικής έγκρισης των οικείων Γενικών 

Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών, τη συγκρότηση, στα Αστυνοµικά Τµήµατα έδρας, καθώς 

υσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένη 

κίνηση, των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας, οµάδων πεζών περιπολιών και εποχούµενων 

αρµοδιότητες όµοιες προς εκείνες των αντίστοιχων Τµηµάτων της 

. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών, επιπλέον των αρµοδιοτήτων της 

παραγράφου δύνανται να αναθέτουν µε διαταγή τους στις Υπηρεσίες Ασφάλειας 

προανάκριση και την εξιχνίαση εγκληµάτων ή συµβάντων, τα οποία λόγω της 

των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την 

να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών ή 

ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και τη συλλογή 

των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. 
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3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύουν και για τους ∆ιευθυντές των λοιπών

∆ιευθύνσεων των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, 

ειδικότερη αποστολή τους. 

4. Οι Υποδιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών και των ∆ιευθύνσεων των Γενικών

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης έχουν τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα 

που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθ

αποστολή της ∆ιεύθυνσης στην οποία υπάγονται.

  

 

Ή κατέβασε στο κινητό σου την εφαρµογή

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι και Ενέργειες

Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι»
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3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύουν και για τους ∆ιευθυντές των λοιπών

∆ιευθύνσεων των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, 

4. Οι Υποδιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών και των ∆ιευθύνσεων των Γενικών

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης έχουν τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του παρόντος, ανάλογα µε την ειδικότερη 

∆ιεύθυνσης στην οποία υπάγονται. 

 

 

 

Για να παραγγείλεις το βιβλίο 

Προανάκριση» επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και

στο email: kon.triantafillou.kar@gmail.com
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3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύουν και για τους ∆ιευθυντές των λοιπών 

∆ιευθύνσεων των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ανάλογα µε την 

4. Οι Υποδιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Νοµών και των ∆ιευθύνσεων των Γενικών 

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης έχουν τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα 

ρου 57 του παρόντος, ανάλογα µε την ειδικότερη 

Για να παραγγείλεις το βιβλίο «Αστυνοµική 

επικοινώνησε µε το 

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6972 843 809 και 

kon.triantafillou.kar@gmail.com 
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Αρµοδιότητες 

1. Οι αξιωµατικοί προγραµµατίζουν, οργανώνουν και διευθύνουν τις εργασίες του τοµέα ευθύνης

τους και για το σκοπό αυτό υποκινούν, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το 

προσωπικό και οργανώνουν τα µέσα, ώστε η εκτέλεση των εργασιών να είναι σύµφωνη 

σχεδιασµό και τους κανόνες και να εξυπηρετεί την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας.

2. Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες εκτελούν τις εργασίες που

προβλέπονται από τους οργανικούς νόµους και κανονισµούς ή από ειδικές διατάξεις, σύµφωνα µε 

αποφάσεις της ηγεσίας και τις οδηγίες και εντολές των προϊσταµένων τους. Επίσης, ασκούν

καθήκοντα γενικού ανακριτικού υπαλλήλου, όπως ορίζεται στον Κώδικα Ποινι

την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 2226/1994 (Α΄ 122). Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες και 

υπαρχιφύλακες καθοδηγούν, συντονίζουν και εποπτεύουν το έργο των υφισταµένων τους και ασκούν 

καθήκοντα δηµοσίου κατηγόρου, σύµφωνα µε τις διατάξει

3. Το πολιτικό προσωπικό εκτελεί εργασίες διοικητικής υποστήριξης του έργου των Υπηρεσιών και

καθήκοντα διαχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Υπηρεσίας

Χωροφυλακής. Επιπλέον, οι πολιτικοί υπάλληλ

οικονοµικού ασκούν και καθήκοντα δηµοσίου κατηγόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 

του Ν. 2800/2000. 

4. Οι συνοριακοί φύλακες εκτελούν τις εργασίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής 

των αστυνοµικών Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 

2622/1998 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ειδικοί φρουροί, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 (Α΄ 161), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύε

ενδιαφέροντος ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δηµοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, 

οργανισµών κοινής ωφέλειας, διπλωµατικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών 

αξιωµατούχων και υπηρεσίες περιπολ

αστυνοµικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση ειδικών µονάδων και µεταβατικών αποσπασµάτων προς 

αντιµετώπιση ιδιαίτερων µορφών

προσώπων. Ακόµη δύναται να 

κρατουµένων και φρούρησης αστυνοµικών

των προαναφεροµένων αρµοδιοτήτων έχουν 

αστυνοµικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται

6. Το ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, ασκεί τις αρµοδιότητες

δηµοτικής αστυνόµευσης οι οποίες ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνοµία µε την παράγραφο

ιδίου άρθρου, καθώς και τις επιπλέον αρµοδιότητες οι οποίες βάσει ισχυουσών διατάξεων τους 

ανατίθενται. 
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Άρθρο 60 

Αρµοδιότητες − καθήκοντα προσωπικού 

αξιωµατικοί προγραµµατίζουν, οργανώνουν και διευθύνουν τις εργασίες του τοµέα ευθύνης

και για το σκοπό αυτό υποκινούν, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το 

οργανώνουν τα µέσα, ώστε η εκτέλεση των εργασιών να είναι σύµφωνη 

και να εξυπηρετεί την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας.

2. Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες εκτελούν τις εργασίες που

προβλέπονται από τους οργανικούς νόµους και κανονισµούς ή από ειδικές διατάξεις, σύµφωνα µε 

αποφάσεις της ηγεσίας και τις οδηγίες και εντολές των προϊσταµένων τους. Επίσης, ασκούν

γενικού ανακριτικού υπαλλήλου, όπως ορίζεται στον Κώδικα Ποινι

του άρθρου 2 του Ν. 2226/1994 (Α΄ 122). Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες και 

καθοδηγούν, συντονίζουν και εποπτεύουν το έργο των υφισταµένων τους και ασκούν 

δηµοσίου κατηγόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2800/2000.

3. Το πολιτικό προσωπικό εκτελεί εργασίες διοικητικής υποστήριξης του έργου των Υπηρεσιών και

καθήκοντα διαχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Υπηρεσίας

Χωροφυλακής. Επιπλέον, οι πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου διοικητικού 

οικονοµικού ασκούν και καθήκοντα δηµοσίου κατηγόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 

4. Οι συνοριακοί φύλακες εκτελούν τις εργασίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής 

υνοµικών Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 

138), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Οι ειδικοί φρουροί, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 (Α΄ 161), 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνοµικού 

ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δηµοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, 

ωφέλειας, διπλωµατικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών 

περιπολιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση ειδικών 

συγκρότηση ειδικών µονάδων και µεταβατικών αποσπασµάτων προς 

αντιµετώπιση ιδιαίτερων µορφών εγκληµατικότητας και αναζήτησης διωκοµένων ή εξαφανισθέντων 

 διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και µεταγωγής 

κρατουµένων και φρούρησης αστυνοµικών Υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση 

των προαναφεροµένων αρµοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις µε το 

ό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.

6. Το ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, ασκεί τις αρµοδιότητες

δηµοτικής αστυνόµευσης οι οποίες ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνοµία µε την παράγραφο

άρθρου, καθώς και τις επιπλέον αρµοδιότητες οι οποίες βάσει ισχυουσών διατάξεων τους 
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αξιωµατικοί προγραµµατίζουν, οργανώνουν και διευθύνουν τις εργασίες του τοµέα ευθύνης 

και για το σκοπό αυτό υποκινούν, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το 

οργανώνουν τα µέσα, ώστε η εκτέλεση των εργασιών να είναι σύµφωνη µε το 

και να εξυπηρετεί την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

2. Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες εκτελούν τις εργασίες που 

προβλέπονται από τους οργανικούς νόµους και κανονισµούς ή από ειδικές διατάξεις, σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις της ηγεσίας και τις οδηγίες και εντολές των προϊσταµένων τους. Επίσης, ασκούν 

γενικού ανακριτικού υπαλλήλου, όπως ορίζεται στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και 

του άρθρου 2 του Ν. 2226/1994 (Α΄ 122). Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες και 

καθοδηγούν, συντονίζουν και εποπτεύουν το έργο των υφισταµένων τους και ασκούν 

ς του άρθρου 16 του Ν. 2800/2000. 

3. Το πολιτικό προσωπικό εκτελεί εργασίες διοικητικής υποστήριξης του έργου των Υπηρεσιών και 

καθήκοντα διαχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Υπηρεσίας 

οι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου διοικητικού − 

οικονοµικού ασκούν και καθήκοντα δηµοσίου κατηγόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 

4. Οι συνοριακοί φύλακες εκτελούν τις εργασίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής 

υνοµικών Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 

5. Οι ειδικοί φρουροί, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 (Α΄ 161), 

ι, εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνοµικού 

ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δηµοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, 

ωφέλειας, διπλωµατικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών 

ιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση ειδικών 

συγκρότηση ειδικών µονάδων και µεταβατικών αποσπασµάτων προς 

εγκληµατικότητας και αναζήτησης διωκοµένων ή εξαφανισθέντων 

διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και µεταγωγής 

Υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση 

ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις µε το 

στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων. 

6. Το ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, ασκεί τις αρµοδιότητες 

δηµοτικής αστυνόµευσης οι οποίες ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνοµία µε την παράγραφο 4 του 

άρθρου, καθώς και τις επιπλέον αρµοδιότητες οι οποίες βάσει ισχυουσών διατάξεων τους 


