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Νομική πληροφορία (Απόσπασμα) 
 

Αθήνα, 13.2.2019 

 

Θέμα: Το ποινικό αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και παραγραφή 

 

Σε συνέχεια της από 28.1.2019 επιστολής σας με συνημμένο σε αυτήν το ερώτημα της Εισαγγελίας  

Skövde, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής. Το ποινικό αδίκημα της ενδοοικογενειακής 

σωματικής βλάβης προβλέπεται και τιμωρείται στην ελληνική ποινική νομοθεσία από το άρθρο 6 

παράγραφο 1 και 2 του Νόμου 3500/2006. Το κείμενο της διάταξης αυτής, καθώς και το κείμενο του 

άρθρου 1 παράγραφος 2 του εν λόγω νομοθετήματος, το οποία ορίζει τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται 

στην έννοια της οικογένειας, παρατίθενται κατωτέρω προς διευκόλυνση της Εισαγγελίας. 

 

Περαιτέρω, το ποινικό αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης είναι σύμφωνα με το άρθρο 

18 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα πλημμέλημα. Για τα πλημμελήματα προβλέπεται  πενταετής 

παραγραφή από την τέλεσή τους. 

 

«Νόμος 3500/2006 – Ενδοοικογενειακή βία 

 

Άρθρο 6 Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη 

 

1. Το μέλος της οικογένειας το οποίο προξενεί σε άλλο μέλος αυτής σωματική κάκωση ή βλάβη της 

υγείας του, υπό την έννοια του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 308 του Ποινικού Κώδικα, ή με 

συνεχή συμπεριφορά προξενεί εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας του, με την έννοια του 

εδαφίου β' της παραπάνω διάταξης, τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον, ενός έτους. 

 

2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είναι δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του 

ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση, τουλάχιστον, δύο ετών. Αν επακολουθήσει βαριά 

σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν ο υπαίτιος 

επεδίωκε ή γνώριζε και αποδέχθηκε το αποτέλεσμα της πράξης του, τιμωρείται με κάθειρξη 

 

Άρθρο 1 Ορισμοί 

………………………… 

 

2. α. οικογένεια ή κοινότητα που αποτελείται από συζύγους ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο 

συμβίωσης ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ 

υιοθεσίας τέκνα τους. 

 

β. στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 

τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει 

ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. 

 

γ. οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους μόνιμους συντρόφους και στα τέκνα, κοινά 

ή ενός εξ αυτών, στους τέως συζύγους, στα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί, καθώς και στους 

τέως μόνιμους συντρόφους.» 


