
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4411/2016 με τις διατάξεις του οποίου εξαλείφεται το 

αξιόποινο και παύει η δίωξη συγκεκριμένων αδικημάτων, ενώ παραγράφονται 

ποινές που δεν εκτελέστηκαν έως τη δημοσίευσή του. Αναλυτικά οι σχετικές 

διατάξεις έχουν ως εξής: 

NOMOΣ 4411/2016 – ΦΕΚ A 142 – 03.08.2016 

Άρθρο όγδοο 

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης 

1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων 

πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) 

των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι 

δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. 

2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1, ο υπαίτιος 

υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο 

αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί 

αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι 

(6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν 

υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο 

διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη 

για τη νέα πράξη. 

3. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο 

αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την 

τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί 

πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος 

πταισματοδίκης. 

4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις 

προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η 



παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή 

των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές. 

5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής 

δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα: 

α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142, 149, 154, 155, 157 παρ. 3 

εδάφιο β A, 158 παράγραφοι 1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 

166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ. 1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 

220, 221 παράγραφοι 1 και 2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 

2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1 περιπτώσεις β A και γ A, 346 

παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ. 3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του 

τύπου, 375 παρ. 1 εδάφιο α A, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με 

πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 

παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406, 

β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β A του N. 2168/1993, 

γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986, 

δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000, 

ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ A και θ A εδάφιο α A του N. 3691/2008, 

στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003, 

ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945, 

η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011, 

θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρθρου 44 του N. 3959/2011, 

ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976, 

ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999, 

ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α A του N. 3028/2002, 

ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005, 

ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006, 

ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/2010, 

ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988, 

ιζ) του N. 927/1979. 

Άρθρο ένατο 



Ποινές ΜΕΧΡΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ που επιβλήθηκαν ΜΕΧΡΙ τη δημοσίευση του νόμου στο 

ΦΕΚ (δηλαδή μέχρι 03/08/2016) και δεν έχουν εκτιθεί ούτε έχουν καταστεί 

αμετάκλητες, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ και δεν εκτελούνται. 

Εκ του ΔΣΚ 


