
ΝΟΜΟΣ 1609/1986 (ΦΕΚ Α΄ 86) 
ΤΕΧΝΗΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 
 
Άρθρο 1 
1. Η µέριµνα για την προστασία της υγείας της γυναίκας και την εξασφάλιση 
περίθαλψης σε οργανωµένες νοσηλευτικές µονάδες κατά την τεχνητή διακοπή της 
εγκυµοσύνης είναι υποχρέωση της πολιτείας. 
2. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και των άλλων συναρµόδιων υπουργών ρυθµίζονται τα θέµατα, που 
αφορούν: 
        α) την ενηµέρωση για την απόκτηση επιθυµητών παιδιών και την αποφυγή 
ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης µε επιστηµονικώς κατάλληλα µέσα καθώς και για τις 
συνέπειες της διακοπής της εγκυµοσύνης. 
        β) την περίθαλψη της γυναίκας σε οργανωµένες νοσηλευτικές µονάδες, τις 
προδιαγραφές λειτουργίας των µονάδων αυτών, το χρόνο αποχής της γυναίκας από 
την εργασία και ό,τι άλλο απαιτείται για την αποκατάσταση και προστασία της υγείας 
της και 
        γ) τον τρόπο της προγεννητικής διάγνωσης στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 
του άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα. 
3. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρµογή των προηγούµενων 
παραγράφων καλύπτονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις κοινωνικές ασφαλίσεις 
και µε όσα ειδικότερα ορισθούν από την υπουργική απόφαση της προηγούµενης 
παραγράφου. 
 

 
Άρθρο 2 
Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως 
εξής: 
"4. ∆εν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που ενεργείται µε τη 
συναίνεση της εγκύου από γιατρό µαιευτήρα - γυναικολόγο µε τη συµµετοχή 
αναισθησιολόγου σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα, αν συντρέχει µία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
        α) ∆εν έχουν συµπληρωθεί δώδεκα εβδοµάδες εγκυµοσύνης. 
        β) Έχουν διαπιστωθεί µε τα σύγχρονα µέσα προγεννητικής διάγνωσης ενδείξεις 
σοβαρής ανωµαλίας του εµβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού 
και η εγκυµοσύνη δεν έχει διάρκεια περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδοµάδες. 
        γ) Υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής 
και διαρκούς βλάβης της σωµατικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρµόδιου γιατρού. 
        δ) Η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, αποπλάνησης ανήλικης, αιµοµιξίας 
ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν συµπληρωθεί 
δεκαεννέα εβδοµάδες εγκυµοσύνης. 
"5. Αν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή 
αυτού που έχει την επιµέλεια του προσώπου της ανήλικης". 
 
 



Άρθρο 3 
Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 304 του Π.Κ. τροποποιούνται ως 
εξής: 

"Τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης 
1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την εγκυµοσύνη της 
τιµωρείται µε κάθειρξη. 
2.α. Όποιος µε τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυµοσύνη 
της ή προµηθεύει σ' αυτή µέσα για τη διακοπή της τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι µηνών και αν ενεργεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 
  β. Αν από την πράξη της προηγούµενης διάταξης προκληθεί βαρεία πάθηση του 
σώµατος ή της διάνοιας της εγκύου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και 
αν προκλήθηκε ο θάνατός της επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα έτη. 
3. Έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυµοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλον 
να την διακόψει τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα έτος". 
 
 
Άρθρο 4 
Στον Ποινικό Κώδικα προστίθεται το ακόλουθο άρθρο µε αριθµό 304 Α. 

"Άρθρο 304 Α 
Σωµατική βλάβη εµβρύου ή νεογνού 

 
Όποιος επενεργεί παράνοµα στην έγκυο µε αποτέλεσµα να προκληθεί βαριά βλάβη 
στο έµβρυο ή να εµφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώµατος ή της διάνοιας 
τιµωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 310". 
 
 
Άρθρο 5 
Το άρθρο 305 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

"Άρθρο 305 
∆ιαφήµιση µέσων τεχνητής διακοπής της εγκυµοσύνης 

 
1.  Όποιος δηµόσια ή µε την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων 
αναγγέλλει ή διαφηµίζει, έστω και συγκαλυµµένα, φάρµακα ή άλλα αντικείµενα ή 
τρόπους ως κατάλληλους να προκαλέσουν τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης ή 
προσφέρει µε τον ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την εκτέλεση ή την 
υποβοήθηση διακοπής της εγκυµοσύνης τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο έτη. 
2. ∆εν είναι άδικη πράξη η ενηµέρωση ή η υγειονοµική διαφώτιση σχετικά µε 
την τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που γίνεται από τα κέντρα οικογενειακού 
προγραµµατισµού, καθώς και η ενηµέρωση γιατρών ή προσώπων που νόµιµα 
διακινούν µέσα τεχνητής διακοπής της εγκυµοσύνης και οι σχετικές δηµοσιεύσεις σε 
ειδικά ιατρικά ή φαρµακευτικά περιοδικά". 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Άρθρο 11 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 


