Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 315
Έγκληση
1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 308 και 314 η ποινική δίωξη ασκείται μόνο
ύστερα από έγκληση. Δεν απαιτείται έγκληση αν ο υπαίτιος της πράξης του
άρθρου 314 ήταν υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας του ή του επαγγέλματός του
να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή. Η οδήγηση οχήματος εμπίπτει
στο προηγούμενο εδάφιο όταν εξυπηρετεί τη βιοποριστική μεταφορά επιβατών
ή πραγμάτων. Στην περίπτωση του άρθρου 314, αν η πράξη τελέστηκε κατά
την οδήγηση οχήματος και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του δευτέρου
εδαφίου του παρόντος, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει
ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά
την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.
2. Αν στην περίπτωση του άρθρου 308 ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος και η
πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς
με την εκτέλεσή της, ή υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέστηκε με αφορμή τον πλειστηριασμό, η
δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 333
Απειλή
1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας τον με βία ή άλλη
παράνομη πράξη ή παράλειψη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με
χρηματική ποινή.
2. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. Αν ο παθός είναι υπάλληλος του
πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέστηκε με αφορμή τον πλειστηριασμό, η δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 334
Διατάραξη οικιακής ειρήνης
1. Όποιος εισέρχεται παράνομα ή παραμένει παρά τη θέληση του δικαιούχου
στην κατοικία άλλου ή στο χώρο που αυτός χρησιμοποιεί για την εργασία
του ή σε χώρο περικλεισμένο που αυτός κατέχει τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
2. Οι πιο πάνω πράξεις ή οι πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγμάτων,
καθώς και οι πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που γίνονται με σκοπό να

παρεμποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων ή
περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής.
3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή
κοινοτικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή σε χώρο που χρησιμοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραμένει στους
χώρους αυτούς παρά τη θέληση της υπηρεσίας ή του υπαλλήλου του πλειστηριασμού που τους χρησιμοποιεί, της οποίας τη θέληση του δηλώνει ο
νόμιμος εκπρόσωπος της υπηρεσίας ή ο υπάλληλός της ή ο υπάλληλος
του πλειστηριασμού, και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής
διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του πλειστηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται
όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει στους προαναφερόμενους
χώρους ή καταστήματα κατά το χρόνο μη διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του
πλειστηριασμού με σκοπό την παρακώληση αυτών.
4. Η ποινική δίωξη στις περιπτώσεις της παρ. 1 ασκείται μόνο ύστερα από
έγκληση του δικαιούχου.

