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*************************** 

Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ο 

νόμος 4322/2015  Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των 

καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 42 /27 -

04 - 2015) και  ειδικότερα  στα  άρθρα 45  Α. 239,   282,  478,  489,  

574, 578 (άρθρο 9) τροποποίηση άρθρου 282 (άρθρο 18), 

τροποποίηση άρθρου 200Α (άρθρο 19)  και 111 ΚΠΔ (άρθρο 20 παρ.6). 

Ακολουθούν οι νέες διατάξεις:  

Άρθρο 9:  

1. Η παρ. 2 του άρθρου 45Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Στον ανήλικο μπορεί να επιβληθούν με διάταξη του 

εισαγγελέα ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που 

προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως και ια' του άρθρου 122 παρ. 1 

του Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσμία 

συμμόρφωσης. Αν ο ανήλικος συμμορφωθεί με τα μέτρα και τις 

υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 2. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1. 

Για την έκδοση της διάταξης απαιτείται προηγούμενη έκθεση του 

αρμόδιου επιμελητή ανηλίκων.» 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 239 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 



«Για αυτό το σκοπό όποιος ενεργεί την ανάκριση, αναθέτει 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.» 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 282 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να 

διατάσσονται ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που 

προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως ια' του άρθρου 122 παρ. 1 του 

Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναι 

δυνατή η αντικατάστασή τους με το μέτρο της περίπτωσης ιβ' της παρ. 

1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα.» 

4. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 3 του 

άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής: 

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή σε 

υποδίκους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και άνω. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόδικους που έχουν 

αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω εφόσον 

κρίνεται ότι η παραμονή τους σε κατάστημα κράτησης καθίσταται 

ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. Η διακρίβωση 

της αναπηρίας γίνεται, μετά από αίτηση του υπόδικου, από το αρμόδιο 

δικαστικό όργανο, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση 

αναπηρίας από .Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) διατάσσει 

ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.» 

5. Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 282 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για την προσωρινή 

κράτηση δεν εφαρμόζονται για κατηγορούμενους που έχουν αναπηρία 

σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Το ίδιο ισχύει και για 



τους υπόδικους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό 

(50%) και άνω εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους σε κατάστημα 

κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας 

αυτοεξυπηρέτησης. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται, μετά από 

αίτηση του υποδίκου, από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο 

εφόσον δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση αναπηρίας από Κέντρο 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) διατάσσει ειδική 

πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός των 

άλλων περιοριστικών όρων, μπορεί να επιβληθεί στον κατηγορούμενο 

και ο κατ' οίκον περιορισμός, καθώς και νοσηλεία σε νοσοκομείο, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 557 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, κατόπιν αιτήσεώς του.» 

6. Η παρ. 6 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Η παράγραφος 4 εφαρμόζεται και για ανήλικο κατηγορούμενο 

που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας, 

εφόσον η πράξη του, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα 

απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή συνιστά μία από τις 

προβλεπόμενες στο άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον 

τελέστηκαν σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέντε (15) ετών. 

Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η παραβίαση των 

περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται 

να οδηγήσει από μόνη της σε προσωρινή κράτηση. Το ένταλμα 

προσωρινής κράτησης πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη 

αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή 

θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, 

λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών 

τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.» 



           7. Στο άρθρο 478 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται 

νέο εδάφιο ως εξής: 

«Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται επίσης στον ανήλικο 

κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του συμβουλίου 

πλημμελειοδικών, το οποίο τον παραπέμπει στο δικαστήριο για 

έγκλημα, που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα που 

απειλείται με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή συνιστά μία από τις 

πράξεις του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τελέστηκαν σε 

βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέντε (15) ετών και μόνο για 

λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.» 

           8. Η περίπτωση ε' της παρ.1 του άρθρου 489 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Κατά της απόφασης του μονομελούς ή τριμελούς δικαστηρίου 

ανηλίκων με την οποία ο ανήλικος που κατά την τέλεση της πράξης είχε 

συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος, δικάστηκε όμως μετά τη 

συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας του, 

καταδικάστηκε κατά το άρθρο 130 του Ποινικού Κώδικα σε ποινή 

στερητική της ελευθερίας.» 

9. Η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 

του άρθρου 574 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως 

εξής: 

         «ββ) κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται περιορισμός σε 

ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.» 

10. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 574 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Η χάρη με άρση των συνεπειών της καταδίκης, η παραγραφή 

της πράξης ή της ποινής με ειδικό νόμο, η αναστολή εκτέλεσης της 

ποινής υπό όρους με ειδικό νόμο, η απόλυση από τις φυλακές υπό όρο 

και η μεταβολή ή η άρση των μέτρων ασφάλειας που έχουν επιβληθεί, 

καθώς και οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 550 και 

551.» 



          11. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 578 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Στις περιπτώσεις δελτίων που αφορούν περιορισμό σε ειδικό 

κατάστημα κράτησης νέων, όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το δέκατο 

όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.» 

Άρθρο 18 

Προστίθεται παρ. 3Α στο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας ως εξής: 

«3Α. Κατ' οίκον περιορισμός, όπως αυτός ορίζεται στο πρώτο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 283Α, μπορεί να επιβληθεί όταν 

προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος στην πράξη του 

αυτή ωθήθηκε από αίτια που συνδέονται με την ιδιότητά του ως οικείου 

ή συμβίου άλλου συγκατηγορουμένου και τις αντιλήψεις του για τις 

ηθικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.» 

          Άρθρο 19. 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 200Α Ανάλυση DNA 

1. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο έχει 

τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον ενός (1) έτους, οι διωκτικές αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά 

γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος 

(Deoxyribonucleic Acid -DNA) προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα 

του δράστη του εγκλήματος αυτού. Τη λήψη γενετικού υλικού από τον 

ίδιο τον κατηγορούμενο διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελέας ή ανακριτής 

και πρέπει να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Σε 

περίπτωση λήψης γενετικού υλικού από απόκρυφα μέρη του σώματος 

είναι υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Η ανάλυση 

περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία 

για τη διαπίστωση αυτή και διεξάγεται σε κρατικό ή πανεπιστημιακό 

εργαστήριο. Την ανάλυση του DNA του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος 



ο κατηγορούμενος για την υπεράσπισή του. Σε κάθε περίπτωση 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208.» 

           2. Το α εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Αν η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάλυση αποβεί 

θετική, το πόρισμά της κοινοποιείται στο πρόσωπο από το οποίο 

προέρχεται το γενετικό υλικό. Αυτό έχει δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη 

της ανάλυσης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 204 

έως 208.» 

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 200Α του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για την αξιοποίηση στη διερεύνηση 

και εξιχνίαση άλλων εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 

και καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση μετά το θάνατο του προσώπου 

που αφορούν.» 

Άρθρο 20. 

Παράγραφος 6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 111 

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το κακούργημα του άρθρου 173 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, 

καθώς και τα συναφή με αυτό πλημμελήματα και κακουργήματα, έστω 

και αν τα τελευταία τιμωρούνται βαρύτερα.»  

 

 

 
 


