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Άξζξν 205 

 

1. Όπνηνο παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ή ηηο εληνιέο κε ηηο νπνίεο ηα αξκόδηα όξγαλα πξνζδηνξίδνπλ 
ηελ εμέηαζε, ηελ απνιύκαλζε, ηνλ δηαρσξηζκό ησλ αζζελώλ ή άιια κέηξα πνπ αθνξνύλ ηνλ πεξηνξηζκό ή 
ηελ παξεκπόδηζε εμάπισζεο ησλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ ζηνπο αλζξώπνπο, είηε κε πξάμεηο ηνπ είηε κε ηε 
ζηάζε ηνπ σο πάζρσλ από κεηαδνηηθή αζζέλεηα, θαηά ηελ εθηέιεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή κε 
θάπνην άιιν ηξόπν, πξνθαιώληαο έηζη ηε κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο, ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε 
πνηλή θπιάθηζεο έσο ηξία έηε.  

2. Η ίδηα πνηλή, ηεο παξαγξάθνπ 1, επηβάιιεηαη θαη ζε όπνηνλ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ή ηηο εληνιέο ησλ νξγάλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ παξεκπόδηζε εμάπισζεο 
ησλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ ζηα δώα, νη νπνίεο αζζέλεηεο κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηνλ άλζξσπν θαη 
ζπλεπώο λα κεηαδνζνύλ πεξαηηέξσ.  

3. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη ε εμάπισζε αλίαηεο κεηαδνηηθήο 
αζζέλεηαο, ν δξάζηεο ζα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε από έλα έσο δέθα έηε.  

4. Όπνηνο ηειέζεη ηελ πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ γηα ηελ εμάπισζε αλίαηεο 
κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ηηκσξείηαη.  

5. Όπνηνο πιήμεη ηελ αζθάιεηα ηνπ άιινπ κε ςεπδή απεηιή γηα ηελ εμάπισζε ή ηελ αλαπαξαγσγή 
αλππόζηαησλ ηζρπξηζκώλ γηα ηελ ύπαξμε αλίαηεο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 
πνηλή ή θπιάθηζε έσο έμη κήλεο.  

6. Όπνηνο ηειέζεη ηελ πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 από ακέιεηα, ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 
πνηλή ή κε θπιάθηζε έσο έμη κήλεο.  

7. Δάλ ε πξάμε ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηειεζηεί από λνκηθό πξόζσπν, ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 
πνηλή.  

 

Με ζπκκόξθσζε κε ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαηά ηελ πεξίνδν επηδεκίαο 

 

Άξζξν 206 

 

1. Όπνηνο θαηά ηελ πεξίνδν επηδεκίαο θάπνηαο επηθίλδπλεο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο εληνιέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ή ηνλ 
πεξηνξηζκό ηεο, ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε θπιάθηζε έσο δύν έηε.  

2. Δάλ ε πξάμε ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηειεζηεί από λνκηθό πξόζσπν, ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 
πνηλή. 


