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Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη άιιεο
Σίηλος: δηαηάμεηο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθδίδνκε ηνλ
Προοίμιο: αθόινπζν λόκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:
ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΡΘΡΩΝ
Αρθρο: 1
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Οξηζκνί
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Γηα ηνλ παξόληα λόκν ζεσξείηαη:
1. ελδννηθνγελεηαθή βία, ε ηέιεζε αμηόπνηλεο πξάμεο, ζε βάξνο κέινπο ηεο
νηθνγέλεηαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ παξόληνο θαη ηα άξζξα 299
θαη 311 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα.
2. α. νηθνγέλεηα ή θνηλόηεηα πνπ απνηειείηαη από ζπδύγνπο ή γνλείο θαη
ζπγγελείο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο θαη ηα εμ
πηνζεζίαο ηέθλα ηνπο.
β. ζηελ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλνληαη, εθόζνλ ζπλνηθνύλ, ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ
αγρηζηείαο κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνύ θαη πξόζσπα ησλ νπνίσλ επίηξνπνο, δηθαζηηθόο
παξαζηάηεο ή αλάδνρνο γνλέαο έρεη νξηζζεί κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο θαη θάζε
αλήιηθν πξόζσπν πνπ ζπλνηθεί ζηελ νηθνγέλεηα.
γ. νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ κόληκε ζύληξνθν ηνπ
άλδξα ή ζηνλ κόληκν ζύληξνθν ηεο γπλαίθαο θαη ζηα ηέθλα, θνηλά ή ελόο εμ απηώλ,
εθόζνλ ηα πξόζσπα απηά ζπλνηθνύλ, σο θαη ζηνπο ηέσο ζπδύγνπο.
3. ζύκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θάζε πξόζσπν ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ζε
βάξνο ηνπ νπνίνπ ηειείηαη αμηόπνηλε πξάμε θαηά ηα άξζξα 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ

παξόληνο. Θύκα είλαη θαη ην κέινο, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ νπνίνπ ηειέζζεθε
αμηόπνηλε πξάμε, θαηά ηα άξζξα 299 θαη 311 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, θαζώο θαη ν
αλήιηθνο θαηά ηελ παξάγξαθν 2, ελώπηνλ ηνπ νπνίνπ ηειείηαη κία από ηηο
αμηόπνηλεο πξάμεηο ηεο παξνύζαο.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Απαγόξεπζε ρξήζεο βίαο
Κείμενο Αρθροσ
Ζ άζθεζε βίαο θάζε κνξθήο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο απαγνξεύεηαη.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία σο ηεθκήξην θινληζκνύ ηνπ γάκνπ
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β
ΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Σν δεύηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 1439 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΚΖ ΑΚΖΖ-ΑΦΑΗΡΔΖ
Σίηλος Αρθροσ: σκαηηθή βία ζε βάξνο αλειίθσλ
Κείμενο Αρθροσ
Δπί αζθήζεσο ζσκαηηθήο βίαο ζε βάξνο αλειίθνπ, σο κέζνπ ζσθξνληζκνύ ζην
πιαίζην
ηεο αλαηξνθήο ηνπ, εθαξκόδεηαη ην άξζξν 1532 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ
Σίηλος Αρθροσ: Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε
Κείμενο Αρθροσ
Ζ θαηά ην άξζξν 932 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ιόγσ εζηθήο
βιάβεο ηνπ παζόληνο γηα κία από ηηο πξάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ, δελ κπνξεί λα
είλαη θαηώηεξε ησλ ρηιίσλ (1.000) επξώ, εθηόο αλ ν ίδηνο ν παζώλ δήηεζε
κηθξόηεξν πνζό.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΛΖ
Σίηλος Αρθροσ: Δλδννηθνγελεηαθή ζσκαηηθή βιάβε
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΠΟΗΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνμελεί ζε άιιν κέινο απηήο ζσκαηηθή
θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, ππό ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 308 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, ή κε ζπλερή ζπκπεξηθνξά πξνμελεί εληειώο
ειαθξά
θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, κε ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ β' ηεο παξαπάλσ
δηάηαμεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε, ηνπιάρηζηνλ, ελόο έηνπο.
2. Αλ ε πξάμε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη ζην ζύκα
θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ ή βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, επηβάιιεηαη θπιάθηζε,
ηνπιάρηζηνλ, δύν εηώλ. Αλ επαθνινπζήζεη βαξηά ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή πάζεζε ηνπ
ζύκαηνο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ. Αλ ν ππαίηηνο επεδίσθε ή γλώξηδε
θαη απνδέρζεθε ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ηνπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.
3. Αλ ε πξάμε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηειέζζεθε ζε βάξνο εγθύνπ ή ζε βάξνο
κέινπο
ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν, από νπνηαδήπνηε αηηία, είλαη αλίθαλν λα αληηζηαζεί,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε, ηνπιάρηζηνλ, δύν εηώλ θαη αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελώπηνλ
αλήιηθνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε, ηνπιάρηζηνλ, ελόο
έηνπο.
4. Αλ ε πξάμε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ζπληζηά κεζνδεπκέλε πξόθιεζε έληνλνπ
ζσκαηηθνύ πόλνπ ή ζσκαηηθήο εμάληιεζεο, επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία, ή ςπρηθνύ
πόλνπ, ηθαλνύ λα επηθέξεη ζνβαξή ςπρηθή βιάβε, ηδίσο κε ηελ παξαηεηακέλε
απνκόλσζε ηνπ ζύκαηνο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. Αλ ην ζύκα είλαη αλήιηθνο,

επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκόδνληαη αληίζηνηρα θαη όηαλ ν
δξάζηεο εξγάδεηαη ζε θνξέα παξνρήο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ε δε πξάμε ηνπ
ζηξέθεηαη ζε βάξνο πξνζώπνπ, ην νπνίν δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα απηνύ.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Δλδννηθνγελεηαθή παξάλνκε βία θαη απεηιή
Κείμενο Αρθροσ
1. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν εμαλαγθάδεη άιιν κέινο ρξεζηκνπνηώληαο
βία ή απεηιή κε ζπνπδαίν θαη άκεζν θίλδπλν ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή ρσξίο ην
ζύκα λα ππνρξενύηαη πξνο ηνύην ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ,
αλεμάξηεηα από ην αλ ην απεηινύκελν θαθό ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζύκαηνο ή θάπνηνπ από ηνπο νηθείνπο ηνπ ππό ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο β' ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα.
2. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνθαιεί ηξόκν ή αλεζπρία ζε άιιν κέινο
ηεο νηθνγέλεηαο, απεηιώληαο ην κε βία ή άιιε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Βηαζκόο θαη θαηάρξεζε ζε αζέιγεηα
Κείμενο Αρθροσ
1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 336 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα αληηθαζίζηαηαη.
2. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 338 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ
θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ
Δλδννηθνγελεηαθή πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο
Σίηλος Αρθροσ: αμηνπξέπεηαο

Κείμενο Αρθροσ
1. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα άιινπ κέινπο
ηεο, κε ηδηαίηεξα ηαπεηλσηηθό ιόγν ή έξγν πνπ αλάγεηαη ζηε γελεηήζηα δσή ηνπ,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δύν εηώλ.
2. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ κέρξη ηξηώλ εηώλ ηηκσξείηαη ε πξάμε ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, αλ ν παζώλ είλαη αλήιηθνο.
3. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκόδνληαη αληίζηνηρα θαη όηαλ ν
δξάζηεο εξγάδεηαη ζε θνξέα παξνρήο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ε δε πξάμε ηνπ
ζηξέθεηαη ζε βάξνο πξνζώπνπ, ην νπνίν δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα απηνύ.

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Παξαθώιπζε απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο
Κείμενο Αρθροσ
Όπνηνο ζε ππόζεζε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο απεηιεί κάξηπξα ή κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ ή αζθεί βία ελαληίνλ ηνπ ή ηνλ δσξνδνθεί, κε ζθνπό ηελ
παξαθώιπζε απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
κελώλ κέρξη ηξηώλ εηώλ.

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Πξνϋπνζέζεηο
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ
1. ηα πιεκκειήκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ν αξκόδηνο γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο
δίσμεο εηζαγγειέαο δηεξεπλά ηε δπλαηόηεηα δηακεζνιάβεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
επόκελσλ άξζξσλ.
2. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο είλαη ε
ππνβνιή αλεπηθύιαθηεο δήισζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν απνδίδεηαη ε
ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο, όηη είλαη πξόζπκν ζσξεπηηθά:
α) λα ππνζρεζεί όηη δελ ζα ηειέζεη ζην κέιινλ νπνηαδήπνηε πξάμε

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (ιόγνο ηηκήο) θαη όηη, ζε πεξίπησζε ζπλνίθεζεο, δέρεηαη
λα κείλεη εθηόο νηθνγελεηαθήο θαηνηθίαο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, εάλ ην
πξνηείλεη ην ζύκα. Γηα ηελ ππόζρεζε απηή ζπληάζζεηαη έθζεζε θαηά ηα άξζξα 148
επ. ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.
β) λα παξαθνινπζήζεη εηδηθό ζπκβνπιεπηηθό - ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζε δεκόζην θνξέα, ζε όπνηνλ ηόπν θαη
γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα θξίλεηαη ηνύην αλαγθαίν από ηνπο αξκόδηνπο ζεξαπεπηέο.
Ο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πηζηνπνηεί ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαθνινύζεζεο
ηνπ.
Σν ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό επηζπλάπηεηαη ζην θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο. Αλαθέξνληαη
δε ζε απηό, αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ - ζεξαπεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο θαη ν αξηζκόο ησλ ζπλεδξηώλ πνπ παξαθνινύζεζε ν ελδηαθεξόκελνο.
γ) λα άξεη ή λα απνθαηαζηήζεη, εθόζνλ είλαη δπλαηόλ, ακέζσο ηηο ζπλέπεηεο πνπ
πξνθιήζεθαλ από ηελ πξάμε θαη λα θαηαβάιεη εύινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνλ
παζόληα.
3. Αλ ην ζύκα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο είλαη αλήιηθνο, ε πνηληθή
δηακεζνιάβεζε ελεξγείηαη ππέξ απηνύ θαη από θνηλνύ από ηνλ θαηά ηόπνλ αξκόδην
εηζαγγειέα αλειίθσλ θαη ηνλ αζθνύληα ηελ επηκέιεηα, εθόζνλ απηόο δελ είλαη ην
ίδην πξόζσπν κε ηνλ θεξόκελν σο δξάζηε ηνπ εγθιήκαηνο. Αλ δελ ππάξμεη
νκνθσλία,
ε δηακεζνιάβεζε δελ είλαη δπλαηή. Ο αλήιηθνο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην δέθαην
ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κπνξεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, λα παξίζηαηαη θαη'
απηήλ θαη λα αθνύγεηαη. Σα πξόζσπα ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ
αλήιηθν ζηε δηαδηθαζία ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο θαη γηα ηηο αζηηθέο
αμηώζεηο.
4. Οη ζρεηηθέο κε ηελ πνηληθή δηακεζνιάβεζε δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ δελ
εθαξκόδνληαη, αλ ν θεξόκελνο σο δξάζηεο ηεο πξάμεσο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
είλαη επίηξνπνο, δηθαζηηθόο ζπκπαξαζηάηεο ή αλάδνρνο γνλέαο ηνπ αλειίθνπ.
5. Αλ ηελ πξάμε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζε βαζκό πιεκκειήκαηνο θέξεηαη λα έρεη
ηειέζεη αλήιηθνο, εθαξκόδεηαη ην άξζξν 45Α ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.

Αρθρο: 12
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Γηαδηθαζία
Κείμενο Αρθροσ
1. Αλ ζε βάξνο ηνπ ππαηηίνπ θηλεζεί ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 417 επ. ηνπ Κώδηθα
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, πνηληθή δηακεζνιάβεζε επηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ ην
δηθαζηήξην αλαβάιεη ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 423
ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία

ρσξεί θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Σν δηθαζηήξην πνπ
αλαβάιιεη ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο, θαηά ην πξώην εδάθην, εμεηάδεη
απηεπαγγέιησο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε λα επηβιεζνύλ ζηνλ ππαίηην πεξηνξηζηηθνί
όξνη θαηά ην άξζξν 18 ηνπ παξόληνο λόκνπ.
2. Αλ ζε βάξνο ηνπ θεξόκελνπ σο δξάζηε ελεξγείηαη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ν
εηζαγγειέαο, πξηλ από θάζε άιιε ελέξγεηα:
α) κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα ηαηξηθήο πξαγκαηνγλσκνζύλεο ζην θεξόκελν
σο ζύκα, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ε βαζηκόηεηα ηεο θαηαγγειίαο γηα ηελ ζε βάξνο
ηνπ ηέιεζε ηεο πξάμεσο,
β) εμεηάδεη ν ίδηνο θάζε κάξηπξα πνπ πξνηείλεηαη, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ηεο
νηθνγέλεηαο ή παξαγγέιιεη ηελ εμέηαζε απηώλ από ηνπο αξκόδηνπο αλαθξηηηθνύο
ππαιιήινπο, θαη
γ) θαιεί ην πξόζσπν ζην νπνίν απνδίδεηαη ε ηέιεζε ηεο πξάμεσο λα παξάζρεη ζηνλ
ίδην ή ζηνλ αξκόδην αλαθξηηηθό ππάιιειν εμεγήζεηο ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 31
παξ. 2 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.
3. Αλ ν παξέρσλ εμεγήζεηο δελ ππνβάιεη ν ίδηνο, ή κέζσ ηνπ ζπλεγόξνπ ηνπ, ηελ
θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 δήισζε πεξί πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο, θαιείηαη,
πξνο ηνύην, από ηνλ αξκόδην εηζαγγειέα. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ιάβεη
πξνζεζκία ηξηώλ εκεξώλ γηα λα απαληήζεη.
4. Αλ ε απάληεζε ηνπ παξέρνληνο εμεγήζεηο είλαη αξλεηηθή ή απηόο δελ απαληήζεη,
θηλείηαη ε πνηληθή δηαδηθαζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο. Αλ ε απάληεζε ηνπ παξέρνληνο εμεγήζεηο είλαη ζεηηθή, ν εηζαγγειέαο
ελεκεξώλεη ηνλ παζόληα ή ηνλ ζπλήγνξν ηνπ γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη, αλ ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα, παξέρεηαη ζηνλ παζόληα
πξνζεζκία, ην πνιύ ηξηώλ εκεξώλ, γηα λα δειώζεη αλ δέρεηαη ηε δηακεζνιάβεζε.
5. Αλ ε απάληεζε ηνπ παζόληνο είλαη αξλεηηθή ή απηόο δελ απαληήζεη ή δελ
επέιζεη ζπκθσλία σο πξνο ηνπο όξνπο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 11, θηλείηαη ε πνηληθή δηαδηθαζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο. Αλ ε απάληεζε ηνπ παζόληνο είλαη ζεηηθή, ν εηζαγγειέαο κε δηάηαμε
ηνπ ζέηεη ηε δηθνγξαθία ζε εηδηθό αξρείν ηεο εηζαγγειίαο. Καηά ηεο δηαηάμεσο
απηήο δελ ρσξεί πξνζθπγή.
6. Αλ ηα πξόζσπα ζηα νπνία απνδίδεηαη ε ηέιεζε ηεο πξάμεο είλαη πεξηζζόηεξα,
γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο απαηηείηαη κεηαμύ ηνπο
ζπκθσλία. Σν ίδην ηζρύεη θαη αλ ε θεξόκελε σο ηειεζζείζα πξάμε αθνξά
πεξηζζόηεξα ζύκαηα. Αλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία θαηά ηα πξνεγνύκελα εδάθηα, ε
δηακεζνιάβεζε δελ είλαη δπλαηή.
7. Ζ ζπκθσλία ησλ δηαδίθσλ κεξώλ γηα ηελ θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
παξόληνο έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί
ζηνλ αξκόδην εηζαγγειέα θαη κε ζρεηηθό πξαθηηθό εθ κέξνπο ησλ ζπλεγόξσλ ηνπο.

Αρθρο: 13
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Πνηληθέο ζπλέπεηεο
Κείμενο Αρθροσ
1. Ζ δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα πνπ εθδίδεηαη θαηόπηλ πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο
θαηαρσξίδεηαη ζε εηδηθή κεξίδα ζην δειηίν πνηληθνύ κεηξώνπ θαη ηεξείηαη γηα
ρξνληθό δηάζηεκα ίζν πξνο ηνλ εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελν ρξόλν παξαγξαθήο ηνπ
εγθιήκαηνο ζην νπνίν αθνξά.
2. Αλ ν ελδηαθεξόκελνο ζπκκνξθσζεί πξνο ηνπο όξνπο ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο
γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ, ηόηε ε ζρεηηθή δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη θαη
εμαιείθεηαη ε πνηληθή αμίσζε ηεο πνιηηείαο γηα ην έγθιεκα πνπ αθνξά.
3. Ζ δηαπηζηνύκελε από ηνλ εηζαγγειέα ππαίηηα κε νινθιήξσζε ηεο πνηληθήο
δηακεζνιάβεζεο δηαθόπηεη ηε δηαδηθαζία θαη πξνθαιεί ηελ αλαδξνκηθή άξζε ησλ
επειζόλησλ απνηειεζκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν εηζαγγειέαο αλαζύξεη ηε
δηθνγξαθία από ην αξρείν, ε δε πνηληθή δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαηά ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ρσξίο λα επηηξέπεηαη πιένλ ε ππνβνιή
λένπ αηηήκαηνο γηα πνηληθή δηακεζνιάβεζε.
4. Δλόζσ δηαξθεί ε δηαδηθαζία πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο, ηειεί ζε εθθξεκνδηθία ε
πξάμε ζηελ νπνία απηή αθνξά. Ζ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα πξάμε γηα ηελ νπνία
εμαιείθζεθε ε πνηληθή αμίσζε ηεο πνιηηείαο, ιόγσ νινθιεξώζεσο ηεο δηαδηθαζίαο
πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο, είλαη απαξάδεθηε. Ζ παξαγξαθή ηεο πξάμεο αλαζηέιιεηαη
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο.
5. Ζ άξλεζε ελόο εθ ησλ δηαδίθσλ κεξώλ λα δερζεί ηε δηακεζνιάβεζε ή ε απνηπρία
νινθιεξώζεσο ηεο, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, δελ επάγνληαη ζε βάξνο απηώλ θακία
αξλεηηθή νπζηαζηηθή ή δηθνλνκηθή ζπλέπεηα ζηελ πνηληθή δίθε πνπ επαθνινπζεί.
6. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 574 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πξνζηίζεηαη
ζηνηρείν γ'.

Αρθρο: 14
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Αζηηθέο ζπλέπεηεο
Κείμενο Αρθροσ
1. Ζ ζπκθσλία ησλ δηαδίθσλ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πνηληθήο
δηακεζνιάβεζεο ηζρύεη σο ζπκβηβαζκόο σο πξνο ηηο ρξεκαηηθέο αμηώζεηο από ην
έγθιεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Μόλε ε ζπκθσλία ηνπ παζόληνο ζπδύγνπ γηα ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δελ εκπνδίδεη ηελ άζθεζε αγσγήο δηαδπγίνπ ή ηελ ππνβνιή

αηηήζεσο ζπλαηλεηηθήο ιύζεσο ηνπ γάκνπ, ηελ πξόνδν ηεο δίθεο θαη ηε ιύζε ηνπ
γάκνπ.
2. Ζ εληόο ηξηεηίαο από ηελ αξρεηνζέηεζε ηεο ππόζεζεο κε ζπκκόξθσζε ηνπ
θεξόκελνπ σο δξάζηε πξνο ηνπο όξνπο ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο παξέρεη ζην
ζύκα ηνπ εγθιήκαηνο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, κε αγσγή
ηνπ, ηελ αλαηξνπή ηεο ζπκθσλίαο, όζνλ αθνξά ζηηο ρξεκαηηθέο αμηώζεηο. Με ηελ
άζθεζε ηεο αγσγήο αλαηξνπήο αλαβηώλνπλ νη ρξεκαηηθέο αμηώζεηο ηνπ παζόληνο, ηα
δε θαηαβιεζέληα ιόγσ ηεο ζπκθσλίαο αλαδεηνύληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί
αδηθαηνιόγεηνπ πινπηηζκνύ.
3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο απνθιείεηαη ε αλαηξνπή ηεο
ζπκθσλίαο, εμ νηνπδήπνηε ιόγνπ θαη ε αλαδήηεζε ησλ θαηαβιεζέλησλ ζε
ζπκκόξθσζε
απηήο. Σα ίδηα απνηειέζκαηα επηθέξεη θαη ε ιύζε ηνπ γάκνπ κεηαμύ ησλ ζπδύγσλ
εληόο ηεο ηξηεηίαο.

Αρθρο: 15
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο θαηάζηαζεο
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ
ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 735 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πξνζηίζεηαη εδάθην.

Αρθρο: 16
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ ΑΝΑΣΟΛΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ
θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΩΝ)
Σίηλος Αρθροσ: Παξαγξαθή
Κείμενο Αρθροσ
Αλ νη πξάμεηο ησλ άξζξσλ 6, 7 θαη 9 ηνπ παξόληνο ζηξέθνληαη θαηά αλειίθνπ, ε
έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ.
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Αρθρο:
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΖ ΓΗΩΞΖ
Σίηλος Αρθροσ: Πνηληθή δίσμε
Κείμενο Αρθροσ
1. Ζ πνηληθή δίσμε γηα ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 6, 7, 9 θαη 10 αζθείηαη
απηεπαγγέιησο.
2. ε βάξνο ηνπ ππαηηίνπ εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 417 επ. ηνπ Κώδηθα
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.

Αρθρο: 18
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Σίηλος Αρθροσ: Πεξηνξηζηηθνί όξνη
Κείμενο Αρθροσ
1. ε πεξίπησζε δηαπξάμεσο εγθιήκαηνο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο είλαη δπλαηόλ, αλ
ππό ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ ζύκαηνο, λα επηβιεζεί ζηνλ θαηεγνξνύκελν από
ην αξκόδην πνηληθό δηθαζηήξην ζην νπνίν παξαπέκπεηαη λα δηθαζζεί ή από ηνλ
αξκόδην αλαθξηηή ή από ην δηθαζηηθό ζπκβνύιην θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα
απαηηείηαη, ν πεξηνξηζηηθόο όξνο ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ από ηελ νηθνγελεηαθή
θαηνηθία, ε κεηνίθεζε ηνπ, ε απαγόξεπζε λα πξνζεγγίδεη ηνπο ρώξνπο θαηνηθίαο ή
θαη εξγαζίαο ηνπ ζύκαηνο, θαηνηθίεο ζηελώλ ζπγγελώλ ηνπ, ηα εθπαηδεπηήξηα ησλ
παηδηώλ θαη μελώλεο θηινμελίαο. Ζ ηζρύο ηνπ παξαπάλσ πεξηνξηζηηθνύ όξνπ παύεη
απηνδηθαίσο κεηά ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απνθάζεσο ή ηεο δηαηάμεσο ηνπ εηζαγγειέα
κε ηελ νπνία αξρεηνζεηείηαη ε ππόζεζε ιόγσ πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο.
2. Ο πεξηνξηζηηθόο όξνο πνπ έρεη επηβιεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηόλ λα αλαθιεζεί, αληηθαηαζηαζεί ή
ηξνπνπνηεζεί από ην αξκόδην δηθαζηηθό όξγαλν πνπ ηνλ επέβαιε, κε αίηεζε ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε
αλάθιεζε, αληηθαηάζηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ. Γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αηηήζεσο
θιεηεύεηαη ππνρξεσηηθά ν παζώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά.
3. Σν δηθαζηηθό όξγαλν πνπ είλαη αξκόδην θαηά ηελ παξάγξαθν 1 γηα ηελ επηβνιή,
αλάθιεζε, αληηθαηάζηαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ όξσλ, κπνξεί λα
δεηήζεη, ζπκβνπιεπηηθά, ηε γλώκε ςπρηάηξσλ, ςπρνιόγσλ, θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ
θαη άιισλ επηζηεκόλσλ κε εηδηθέο γλώζεηο ζε ζέκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο,
εθόζνλ ηα πξόζσπα απηά εξγάδνληαη ζε δεκόζην θνξέα πγείαο.

Αρθρο: 19
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ ΔΞΑΚΡΗΒΩΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ-ΟΡΚΟ-ΔΗΡΑ ΔΞΔΣΑΖθηζασρού: ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ
Σίηλος Αρθροσ: Δμέηαζε καξηύξσλ
Κείμενο Αρθροσ
1. ε ππνζέζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο εμεηάδνληαη σο
κάξηπξεο ρσξίο όξθν.
2. Οη αλήιηθνη θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ
δελ
θιεηεύνληαη σο κάξηπξεο ζην αθξναηήξην, αιιά αλαγηγλώζθεηαη ε θαηάζεζε ηνπο,
εθόζνλ ππάξρεη, εθηόο εάλ ε εμέηαζε ηνπο θξίλεηαη αλαγθαία από ην δηθαζηήξην.

Αρθρο: 20
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΑΝΑΚΡΗΖ (ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ)
Σίηλος Αρθροσ: Τπνρξέσζε ηήξεζεο ερεκύζεηαο
Κείμενο Αρθροσ
1. ε πεξίπησζε δηαπξάμεσο εγθιήκαηνο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, νη αξκόδηεο
αζηπλνκηθέο αξρέο πνπ δηελεξγνύλ πξναλάθξηζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, απαγνξεύεηαη λα
αλαθνηλώλνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζύκαηνο θαη ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ, ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπο, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιια
ζηνηρεία είλαη δπλαηόλ λα απνθαιύςνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπο.
2. Οη παξαβάηεο ηεο δηαηάμεσο απηήο ηηκσξνύληαη κε θπιάθηζε κέρξη δύν εηώλ.

Αρθρο: 21
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΘΤΜΑΣΟ
Σίηλος Αρθροσ: Κνηλσληθή ζπκπαξάζηαζε
Κείμενο Αρθροσ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ
ΑΡΩΓΖ ΣΩΝ ΘΤΜΑΣΩΝ
1. Σα ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο δηθαηνύληαη εζηθήο ζπκπαξάζηαζεο θαη ηεο
αλαγθαίαο πιηθήο ζπλδξνκήο από λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ,
πνπ
ιεηηνπξγνύλ εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θαη από θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκώλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
2. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο πνπ επηιακβάλνληαη, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,
ππνζέζεσλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ππνρξενύληαη, εθόζνλ ην δεηήζεη ην ζύκα, λα
ελεκεξώζνπλ απηό θαη ηνπο παξαπάλσ θνξείο, ώζηε λα παξαζρεζεί ακέζσο ε
απαξαίηεηε, θαηά πεξίπησζε, αξσγή.

Αρθρο: 22
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΤΔΡΓΔΣΖΜΑ ΠΔΝΗΑ
Σίηλος Αρθροσ: Δπεξγέηεκα πελίαο
Κείμενο Αρθροσ
ηα ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ηα νπνία δεηνύλ ηε ιήςε αζθαιηζηηθώλ
κέηξσλ
γηα πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο θαηάζηαζεο, εμαηηίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνύ,
παξέρεηαη ην επεξγέηεκα ηεο πελίαο κε κόλε ηελ απόδεημε ηνπ πεξηζηαηηθνύ βίαο,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 194 επ. ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, αλ
αδπλαηνύλ λα θαηαβάινπλ, έζησ θαη πξνζσξηλά, ηηο απαηηνύκελεο δηθαζηηθέο
δαπάλεο.

Αρθρο: 23
Ημ/νία: 24.01.2007
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ)
Σίηλος Αρθροσ: Τπνρξεώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Κείμενο Αρθροσ
1. Δθπαηδεπηηθόο ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ν νπνίνο, θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ έξγνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν πιεξνθνξείηαη ή
δηαπηζηώλεη όηη έρεη δηαπξαρζεί ζε βάξνο καζεηή έγθιεκα ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο, ελεκεξώλεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνηλώλεη, ακέζσο, ηελ αμηόπνηλε πξάμε ζηνλ

αξκόδην εηζαγγειέα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37
ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ή ζηελ πιεζηέζηεξε αζηπλνκηθή αξρή.
Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ηδησηηθώλ
ζρνιείσλ, θαζώο θαη νη ππεύζπλνη ησλ πάζεο θύζεσο Μνλάδσλ Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο.
2. Καηά ηελ πξνδηθαζία θαη ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, ν δηεπζπληήο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο αλαθνίλσζε ηελ αμηόπνηλε πξάμε ζηηο παξαπάλσ
αξκόδηεο αξρέο, θαη ν εθπαηδεπηηθόο, ν νπνίνο ηελ πιεξνθνξήζεθε ή ηε
δηαπίζησζε, θαινύληαη λα εμεηαζζνύλ σο κάξηπξεο, κόλν αλ ε πιεξνθνξία δελ
απνδεηθλύεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθό κέζν.

Αρθρο: 24
Ημ/νία: 24.01.2007
Κείμενο Αρθροσ
Σν άξζξν 342 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα (θαηάρξεζε αλειίθσλ ζε αζέιγεηα)
αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 25
Ημ/νία: 24.01.2007
Κείμενο Αρθροσ
Οη πξνζεζκίεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 4 Σ' ηνπ λ.
3388/2005, πνπ παξαηάζεθαλ κε ηελ αξηζ. 99583 νηθ./24.12.2005 (ΦΔΚ 1490 Β')
θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο, Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ
θαη Γεκόζηαο Σάμεο, παξαηείλνληαη αληίζηνηρα έσο όηνπ πξναρζνύλ νη εμσηεξηθνί
θξνπξνί ζην βαζκό ηνπ Τπαξρηθύιαθα θαη κέρξη ηελ 12.9.2007.

Αρθρο: 26
Ημ/νία: 24.01.2007
Κείμενο Αρθροσ
Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 2721/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3388/2005 θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ
λ. 3472/2006, αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 27
Ημ/νία: 24.01.2007
Κείμενο Αρθροσ
Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 2721/1999 (ΦΔΚ
112
Α'), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3388/2005 (ΦΔΚ 225
Α'), αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 28
Ημ/νία: 24.01.2007
Σίηλος Αρθροσ: Έλαξμε ηζρύνο
Κείμενο Αρθροσ
Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο λόκνπ αξρίδεη ηξεηο κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

