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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

16 Ιουλίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
1

Διορθώσεις Σφαλμάτων στον Ποινικό Κώδικα που
κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 95/Α’/11.6.2019.

2

Διορθώσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που
κυρώθηκε με το ν. 4620/2019 και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 96/Α’/11.6.2019).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(1)
Στο ν. 4619/2019 (Α’ 95) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
α) Στο άρθρο 81, η λέξη «τέσσερεις» στην παρ. 4 εδ.
β και στην παρ. 5 περ. ε, αντικαθίσταται από τη λέξη
«τέσσερις».
β) Στον τίτλο της τέταρτης ενότητας του πέμπτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους, διαγράφεται το τελικό Η
από τη λέξη «ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ».
γ) Στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 310 ΠΚ προστίθεται μετά τη λέξη «τιμωρείται» η λέξη «με».
δ) Στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 307 ΠΚ προστίθεται μετά τη λέξη «τιμωρείται» η λέξη «με».
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Ι

(2)
Στο ν. 4620/2019 (Α’ 96) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
α) Στην παρ. 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «του εισαγγελέα ή ενόρκου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον
εισαγγελέα ή ένορκο».
β) Στο άρθρο 25 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Εξαίρεση
των ανακριτικών υπαλλήλων.» τίθενται στον τίτλο μετά
τις λέξεις «Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών
υπαλλήλων.».
γ) Στο άρθρο 30 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Υποχρέωση
ακρόασης.» τίθενται στον τίτλο μετά τις λέξεις «Αρμοδιότητες του εισαγγελέα.».

Αρ. Φύλλου 122

δ) Στο άρθρο 43 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Τρόποι κίνησης. Αρχειοθέτηση.» τίθενται στον τίτλο μετά τις λέξεις
«Έναρξη ποινικής δίωξης.».
ε) Στον τίτλο του άρθρου 88 «Αποτελέσματα την αποβολής.», η λέξη «την» αντικαθίσταται από τη λέξη «της».
στ) Στο άρθρο 100 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης.» τίθενται στον τίτλο μετά τις λέξεις «Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της
δικογραφίας.».
ζ) Στο άρθρο 197 οι λέξεις πριν την παρ. 1 «Διόρθωση και επανάληψη.» τίθενται στον τίτλο μετά τις λέξεις
«Ουσιαστικές διαφωνίες.».
η) Στον τίτλο του άρθρου 229 «Μάρτυρες κουφοί και
άλαλο.», η λέξη «άλαλο» αντικαθίσταται από τη λέξη
«άλαλοι».
θ) Στον τίτλο του άρθρου 268, μετά τη λέξη «κατασχέθηκαν» και πριν από τη λέξη «Σφράγιση» τίθεται τελεία.
ι) Πριν το άρθρο 329, στον τίτλο του Πρώτου Κεφαλαίου «ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», η λέξη
«ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ» αντικαθίσταται από τη λέξη «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ».
ια) Πριν το άρθρο 333, στον τίτλο του Δεύτερου Κεφαλαίου «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ», η λέξη «ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΝΤΟΣ»
αντικαθίσταται από τη λέξη «ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ».
ιβ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 340 απαλείφεται η (επιπλέον) τελεία μετά τις λέξεις
«παρ. 2.».
ιγ) Στον τίτλο του άρθρου 375 απαλείφεται η παύλα (-)
μεταξύ των λέξεων «Ιδιαίτερες δικάσιμοι.» και «Διακοπή
των συνεδριάσεων.».
ιδ) Στον τίτλο του άρθρου 384 « Αιτήσεις. - ενστάσεις
και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου.» απαλείφεται η τελεία μετά την λέξη «Αιτήσεις».
ιε) Στην παρ. 1 του άρθρου 436 οι λέξεις «οι διαδικασία» αντικαθίστανται από τις λέξεις «η διαδικασία».
ιστ) Στον τίτλο του άρθρου 472 διαγράφονται η τελεία
και το ενωτικό ανάμεσα στη λέξη «ανασταλτικής» και τη
λέξη «δύναμης».
ιζ) Οι δύο τελευταίες παράγραφοι του άρθρου 589
αναριθμούνται από «2» και «3» σε «3» και «4» αντίστοιχα.
ιη) Στο τέλος του άρθρου 592 μετά τις λέξεις «του παρόντος Κώδικα.» τίθενται εισαγωγικά (»).
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 122/16.07.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01001221607190002*

