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ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Η «ποινή» είναι ένα από τα τρία βασικά στοιχεία του ποινικού φαινομένου. 

Το τελευταίο συγκροτείται από (α) τα έννομα αγαθά, δηλαδή τα ατομικά αγαθά κάθε 

μέλους της κοινωνίας που αναγνωρίζονται ως άξια προστασίας μέσα στον κοινωνικό 

χώρο (β) το έγκλημα, ως προσβολή των αγαθών αυτών και (γ) την ποινή, ως 

απάντηση της οργανωμένης κοινωνίας σ’ αυτή την προσβολή1 . Στην τριάδα των 

στοιχείων του «ποινικού φαινομένου», τα (έννομα) αγαθά εκφράζουν τη θέση, το 

έγκλημα την αντίθεση, και η ποινή τη σύνθεση, δηλαδή την άρνηση της αντίθεσης 

και τη μετάβαση σε νέα θέση. 

Είναι ορθότερο να γίνεται ευρύτερα λόγος για «δίκαιο της ποινικής 

εκτέλεσης»2. Η εκτέλεση στην ποινική διαδικασία δεν τίθεται με σημείο αναφοράς 

αποκλειστικά και μόνο τις καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά και τις αθωωτικές ή τις 

τυχόν προπαρασκευαστικές (λ.χ. μία αναβλητική κατ’ άρθρο 352§3 ΚΠΔ, με την 

οποία το δικαστήριο ζητά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης). Επίσης, δεν αφορά 

μόνο τις ποινές, αλλά και τα μέτρα ασφαλείας. Περαιτέρω, εκτέλεσης χρήζουν και η 

διάταξη για τα δικαστικά έξοδα. Τέλος εκτέλεση δεν επιζητούν μόνο οι δικαστικές 

αποφάσεις, αλλά και τα βουλεύματα και οι διατάξεις δικαστών, ανακριτών ή 

εισαγγελέων. 

Οι κανόνες του δικαίου εκτέλεσης ανήκουν α) στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο 

(:αναστολή εκτέλεσης της ποινής, απόλυση υπό όρο, παραγραφή της ποινής,)- 

«δίκαιο εκτέλεσης υπό ευρεία έννοια», β) στο δικονομικό ποινικό δίκαιο – «δίκαιο 

εκτέλεσης υπό στενή έννοια», και γ) στο σωφρονιστικό δίκαιο, δηλαδή τις διατάξεις 

του σωφρονιστικού κώδικα – «δίκαιο έκτισης της ποινής». 

Εκδηλώσεις εκτελεστότητας σε χρόνο προγενέστερο του αμετακλήτου, 

εντοπίζονται όταν: (i) Σύμφωνα με το άρθρο 547 ΚΠΔ «η αθωωτική απόφαση 

εκτελείται μόλις απαγγελθεί, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ο νόμος ορίζει 

διαφορετικά»3 είναι βέβαια σαφές ότι η εν λόγω περίπτωση δε διεκδικεί ένταξη στη 

ρήτρα «εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις» του άρθρου 

546§1 ΚΠΔ, εφόσον το τελευταίο (άρθρο) αφορά αποκλειστικά τις καταδικαστικές 

αποφάσεις . (ii) Σύμφωνα με το άρθρο 497§1 ΚΠΔ «ανασταλτική δύναμη έχει μόνο η 

έφεση που ασκείται παραδεκτά, και όχι η προθεσμία για την άσκησή της», επομένως, 

η εκκλητή καταδικαστική απόφαση εκτελείται, όσο διαρκεί η προθεσμία της έφεσης 

και πριν αυτή ασκηθεί, έστω και αν η μέλλουσα να ασκηθεί έφεση έχει ανασταλτικό 

                                                             
1 Μανωλεδάκη Ι., ό.π., σελ. 145 επ., του ίδιου, Το έννομο αγαθό ως βασική έννοια του Ποινικού Δικαίου, 1998, σελ. 3 επ., 

Παπαδαμάκη Α., Ποινική Δικονομία, Η δομή της ποινικής δίκης, έκδ. στ΄ (: 2012), σελ. 3.   
2  Ανδρουλάκη Ν., Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, έκδ. δ΄ (: 2012), σελ. σελ.12, υποσημ.70  
3 Δέδε Χ., Ποινική Δικονομία, έκδ. θ΄ (: 1989), σελ. 648, Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, 1977, σελ. 416, Κονταξή Α., 

ο.π., σελ. 3002, 3429-3430, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 
2012, σελ. 2781, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 1145, Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία της 
Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 1957), τόμ. β΄, σελ. 349, Μπρακουμάτσου Π., ό.π., σελ. 295, Παπανδρέου Π., ό.π., σελ. 3447, 
Σιφναίου Κ., Πανδέκτης Ποινικής Δικονομίας, 1957, τόμ. β΄, σελ. 1669   
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αποτέλεσμα4. (iii) Στις περιπτώσεις των άρθρων 497§3 και §4 ΚΠΔ, η κρίση σχετικά 

με το αν η έφεση θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που 

δίκασε, επομένως, αν το δικαστήριο αποφασίσει ανάλογα, η έφεση στερείται 

ανασταλτικού αποτελέσματος και, ως εκ τούτου, η απόφαση είναι εκτελεστή5. (iv) 

Σύμφωνα με το άρθρο 471§2 εδ. α΄ ΚΠΔ «κατ’ εξαίρεση η προθεσμία και η άσκηση 

του ενδίκου μέσου της αναίρεσης και η αίτηση για αναίρεση δεν αναστέλλουν την 

εκτέλεση της απόφασης που προσβάλλεται με αυτήν». Στην αυτή κατεύθυνση και η 

διάταξη του άρθρου 507§4 ΚΠΔ271 (: «αν επιβλήθηκε ποινή σε χρήμα και η 

απόφαση είναι ανέκκλητη, η προθεσμία για την αναίρεση και η άσκηση της 

αναίρεσης δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα»)6. (v) Σύμφωνα με τα άρθρο 341§2 

εδ. α΄ ΚΠΔ, που αναφέρεται στην αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας, «η αίτηση αυτή 

(…) δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης»7. (vi) Σύμφωνα με το άρθρο 435§2 

εδ. α΄ που αναφέρεται στην αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων «η 

αίτηση αυτή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης»8. 

Υπάρχουν ενδεχόμενα κατά τα οποία η απόφαση δεν εκτελείται παρότι είναι 

αμετάκλητη. Εδώ υπάγονται: (i) Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο (: άρθρα 

99-100 ΠΚ) (ii) Η αναβολή εκτέλεσης της ποινής (: άρθρα 555, 556 ΚΠΔ ) και (iii) η 

διακοπή εκτέλεσης της ποινής (: άρθρο 557 ΚΠΔ). 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 549§1 ΚΠΔ, αρμόδιος για την εκτέλεση της απόφασης 

είναι ο εισαγγελέας9 του δικαστηρίου που την έχει εκδώσει.  

Εξάλλου, στην περίπτωση που το ένδικο μέσο κατά καταδικαστικής 

απόφασης, απορριφθεί ως απαράδεκτο ή ανυποστήρικτο, αρμόδιος για την εκτέλεση 

της απόφασης είναι ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική 

απόφαση10. Αυτό είναι εύλογο, αφού με την έκδοση της κατά τα ανωτέρω δικαστικής 

απόφασης από το δικαστήριο του ενδίκου μέσου, το τελευταίο δεν επιλαμβάνεται της 

                                                             
4 Ανδρουλάκη Ν., Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, έκδ. δ΄ (: 2012), σελ. 474, Ζησιάδη Ι., ό.π., σελ. 228, Κονταξή Α., 

ό.π., σελ. 2998, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2778, 
του ίδιου, Ποινική Δικονομία-Ένδικα μέσα, έκδ. γ΄ (: 2005), σελ. 256, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
2008, σελ. 1016-1017, του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα. Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, 2012, σελ. 291 επ. 
Μπουρόπουλου Α., ό.π., σελ. 235, Παπαδαμάκη Α., Ποινική Δικονομία, Η δομή της ποινικής δίκης, έκδ. στ΄ (: 2012), σελ. 661, 
Σιφναίου Κ., Πανδέκτης Ποινικής Δικονομίας, 1957, σελ. 1499   
5 Μαργαρίτη Λ., ό.α.π., σελ. 2792). Δεύτερον, όπως προκύπτει από το δεύτερο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου, τα κριτήρια 

για την επιλογή του δικαστηρίου τίθενται από την όγδοη παράγραφο. Τρίτον, η εκφορά κρίσης είναι αναγκαία σε κάθε 
περίπτωση (βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.α.π.).   
6 Η διάταξη αυτή του άρθρου 507§4 ΚΠΔ αίρει κάθε ενδεχόμενη επιφύλαξη σχετικά με το αν η πρόβλεψη του άρθρου 471§2 

εδ. α΄ ΚΠΔ καταλαμβάνει και τις χρηματικές ποινές.   
7Ερμηνεία της διάταξης, αντί άλλων, σε Μπουρμά Γ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 

τόμ. β΄, 2012, σελ. 1513.   
8 Αντίθετα, η διάταξη του άρθρου 429§2 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία η απόφαση που εκδόθηκε για πλημμέλημα σε βάρος 

κατηγορουμένου που απουσιάζει από τον τόπο κατοικίας του και διαμονή του είναι άγνωστη, «είναι αμέσως εκτελεστή», έχει 
καταργηθεί δυνάμει του άρθρο 2§20 εδ γ΄ ν. 2408/1996 (: από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται όλες οι διατάξεις 
του ΚΠΔ που αποκλείουν την ανασταλτική δύναμη της έφεσης).   
9 Βλ. και άρθρο 25§1 περ. ζ΄ του ν. 1756/1988 (: Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών), 

σύμφωνα με το οποίο «στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή 
συνδρομής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων».   
10 Δέδε Χ., Ποινική Δικονομία, έκδ. θ΄ (: 1989), σελ. 648, υποσημ. 18, Καπετανάκη Γ., Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας, 1954, σελ. 

448, Κονταξή Α., ο.π., σελ. 3434, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 528, 
υποσημ. 23, Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία της Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 1957), τόμ. β΄, σελ. 351, Μπρακουμάτσου Π., 
ο.π., Παπανδρέου Π., ό.π., σελ. 3450, Σιφναίου Κ., Πανδέκτης Ποινικής Δικονομίας, 1957, σελ. 1671, Στάικου Α., Ερμηνεία της 
Ελληνικής Ποινικής Δικονομίας, τόμ. γ΄, 1955, σελ. 798   
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ουσιαστικής βασιμότητας των προτεινομένων λόγων του ενδίκου μέσου, αλλά το 

απορρίπτει για τυπικούς λόγους. Για το λόγο αυτό, η δικαστική απόφαση που 

καλείται να εκτελεστεί είναι εκείνη που προσβλήθηκε με το ένδικο μέσο, και όχι 

εκείνη που απέρριψε το τελευταίο. 

Περαιτέρω, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση της 

απόφασης μπορούν κατ’ άρθρο 549§2 ΚΠΔ να αναθέσουν το έργο αυτό σ’ άλλον 

εισαγγελέα 11 . Πάντως είναι ορθό να γίνει δεκτό πως ο εισαγγελέας μόνο σε 

εισαγγελέα μπορεί να αναθέσει το έργο της εκτέλεσης. Εξάλλου, σε περίπτωση που ο 

επιφορτισμένος με την εκτέλεση εισαγγελέας εξουσιοδοτήσει άλλο συνάδελφό του 

για την εκτέλεση της απόφασης, αποτελεί ιδιαίτερα εριζόμενο ζήτημα στην πράξη αν 

ο τελευταίος ενεργεί απλά την υλική πράξη της παραγγελίας, χωρίς να δύναται να 

εξετάσει την ορθότητα της απόφασης του εξουσιοδοτούντα, ή αν, αντιθέτως, έχει το 

δικαίωμα -ή ενδεχομένως και την υποχρέωση- να επανεξετάσει την ουσιαστική 

ορθότητα της επιλογής αυτής. 

 

ΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΗ 
 

Ορίζεται ως αθωωτική εκείνη την απόφαση, με την οποία το δικαστήριο  

 

1. απαλλάσσει τον κατηγορούμενο κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του: 

 

●  δεν εμπίπτει σε κάποιον εγκληματικό τύπο (: αρχικά άδικη πράξη) ή 

● ότι απουσιάζει ο απαιτούμενος από τον οικείο κυρωτικό κανόνα γνωστικός και 

βουλητικός σύνδεσμος (: αρχικά καταλογιστή πράξη) ή  

● ότι απουσιάζουν  οι τυχόν προβλεπόμενοι εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου, ή  

● πως λόγω συνδρομής κάποιου γενικού ή ειδικού λόγου άρσης του αρχικού αδίκου, 

δεν υφίσταται τελικά άδικη πράξη, ή, 

● ότι λόγω συνδρομής κάποιου λόγου αποκλεισμού του αρχικού καταλογισμού, δεν 

συντρέχει τελικά καταλογιστή πράξη. 

 

2. όταν διαπιστώνεται έμπρακτη μετάνοια12.  

 

3. Στις αθωωτικές πρέπει να ενταχθούν και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο 

κατηγορούμενος κρίνεται ένοχος, πλην όμως στη συνέχεια λόγω συνδρομής κάποιου 

λόγου δικαστικής άφεσης της ποινής, δεν του επιβάλλεται τέτοια13.  

                                                             
11 Τούτο συμβαίνει ιδίως όταν ο καταδικασμένος διαμένει έξω από την έδρα του επιφορτισμένου με την εκτέλεση, για την 

αποφυγή της ταλαιπωρίας του και των δαπανών για τη μεταγωγή του∙ βλ. Παπανδρέου Π., ό.π. – Η εξουσιοδότηση, 
υποστηρίζεται πως μπορεί να είναι έγγραφη ή προφορική, αρκεί στην τελευταία περίπτωση να προκύπτει με οποιονδήποτε 
τρόπο η ύπαρξή της λ.χ. με φαξ ή τηλεγράφημα (βλ. Μπρακουμάτσου Π., ό.π., σελ. 295, Παπανδρέου Π., ό.π.). Η θέση αυτή 
ενέχει αντίφαση. Ειδικότερα, δέχεται ως παραδεκτή την προφορική εξουσιοδότηση, απαιτεί όμως εν συνεχεία έγγραφο για 
την απόδειξη αυτής. Μετά ταύτα, ορθό είναι να δεχθούμε ότι η εξουσιοδότηση είναι μόνο έγγραφη  
12 Η λύση αυτή προκύπτει έμμεσα, αλλά με σαφήνεια, από τις διατάξεις των άρθρων 486§1 περ. α΄ και 506 περ. α΄ ΚΠΔ, 

σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει έφεση και αναίρεση εναντίον της απόφασης που τον αθωώνει 
λόγω έμπρακτης μετάνοιας∙ βλ. Μαργαρίτη Λ., Ποινική Δικονομία, Ένδικα μέσα, ό.π, σελ. 115-116. Επίσης, βλ. 
Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία της Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 1957), τόμ. α΄, σελ. 511, Παπανδρέου Π., ό.π.   
13 Κονταξή Α., ό.π. . Ειδικότερα, εν προκειμένω στην ουσία διακρίνουμε μία απόφαση που είναι καταφατική ως προς την 

ενοχή και αποφατική ως προς την ποινή (βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., σε Καϊάφα-Γκμπάντι/Μπιτζιλέκη/Συμεωνίδου Καστανίδου, 
Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, 2008, σελ. 472, Μαργαρίτη Λ., Ποινολογία, ο.π., σελ. 440, - και ιδιαίτερα την υποσημείωση 
59 -∙ για το αντίστοιχο ζήτημα κατά τη διάρκεια της προδικασίας, βλ. Μαργαρίτη Λ., Ποινική Δικονομία, Ένδικα μέσα, ό.π., 
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Αντίθετα, χωρίς αμφιβολία, δεν είναι αθωωτικές οι αποφάσεις με τις οποίες παύει 

οριστικά ή κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη. 

 

ΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

 
Σύμφωνα με την άποψη που γίνεται δεκτή στη θεωρία και τη νομολογία 

άποψη, καταδικαστική είναι η απόφαση εκείνη με την οποία ο κατηγορούμενος 

κηρύσσεται ένοχος και του επιβάλλεται συγκεκριμένη ποινή14. 

Στον αντίποδα ως μη καταδικαστικές, έχουν κριθεί οι αποφάσεις: (i) που 

απορρίπτουν την έφεση ως ανυποστήρικτη 15  (ii) που απορρίπτουν την έφεση ως 

απαράδεκτη16 (iii) που καθορίζουν συνολική ποινή κατ’ άρθρο 551 ΚΠΔ17 (iv) που 

                                                                                                                                                                              
σελ. 140 επ.). Είναι γεγονός πως αυτό το είδος απόφασης δεν είναι γνωστό στο δικό μας ποινικό δικονομικό δίκαιο (βλ. έτσι 
Μαργαρίτη Λ., Ποινολογία, ό.π.). Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση του εν λόγω σχήματος δείχνει αναπόφευκτη, στο μέτρο που η 
κρίση για την υλοποίηση ενός λόγου δυνητικής άφεσης της ποινής προϋποθέτει πως καταφάθηκε τελικά αξιόποινη πράξη κατ’ 
άρθρο 14 ΠΚ, εν συνεχεία όμως το δικαστήριο, μετά από μία ανακεφαλαιωτική στάθμιση έκρινε την ποινή ανάξια να 
επιβληθεί. Αν τα πράγματα έχουν έτσι, μία εξυπαρχής αθώωση εκεί όπου συντρέχει λόγος δικαστικής άφεσης της ποινής θα 
δημιουργούσε ανισότητες και ακατανόητες απλουστεύσεις, αφού άλλο πράγμα είναι μία αθώωση γιατί λείπουν τα στοιχεία 
του εγκλήματος, και άλλο το αθωωτικό αποτέλεσμα που αντλεί την ουσία του από την επιείκεια του δικαστηρίου (βλ. για τα 
ανωτέρω, σε Παπαδαμάκη Α., Παρατηρήσεις στο ΑναθΔικ 39/1997, Υπερ 1998, σελ. 133).   
14 Βλ. από τη θεωρία: Αδάμπα Β., σε Μαργαρίτη Λ/Αδάμπα Β., Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου, 2011, 

σελ. 140, του ίδιου, Αναστολή εκτέλεσης της ποινής κατ’ άρθρα 99επ. ΠΚ, ανάκληση ή άρση αυτής και η επίδρασή τους στην 

εκτελεστότητα της διάταξης επιβολής των δικαστικών εξόδων σε βάρος του καταδικασθέντα, ΠοινΧρ 2006, σελ. 567, Βούλγαρη 

Δ., σε Λ. Μαργαρίτη, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. α΄, έκδ. β΄ (: 2011), σελ. 338, Μαργαρίτη Λ, σε 

Λ. Μαργαρίτη-Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (2005), σελ. 440, του ίδιου, Πολιτική αγωγή: σχέση αστικής και 

ποινικής δίκης, ΠοινΔικ 2005, σελ. 717, Μπρακουμάτσου Π., Εννοιολογική και νομολογιακή προσέγγιση του δικαίου 

εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων και ποινών, ΠοινΧρ 2005, σελ. 294, Ορνεράκη Ν., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής 

Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 1610, Παπαδαμάκη Α., Ποινική Δικονομία, Η δομή της ποινικής δίκης, 

εκδ. στ΄ (: 2012), σελ. 594∙ από τη νομολογία: ΟλΑΠ 5/2000, ΠοινΔικ  2000.837-838, ΠοινΧρ 2000.687, ΑΠ 70/1973, ΠοινΧρ 

1973.373, ΑΠ 677/1973, ΠοινΧρον 1973.726, ΑΠ 10/1974, ΠοινΧρον 1974.343, ΑΠ 1154/1974, ΠοινΧρ 1977.797, ΑΠ 
1165/1974, ΠοινΧρ 1975.38, ΑΠ 1395/1980, ΠοινΧρ 1981.345, ΑΠ 572/1985, ΠοινΧρον 1986.41, 

ΑΠ 1589/1989, ΠοινΧρ 1990.785, ΑΠ 838/1991, ΠοινΧρ 1991.1258, ΑΠ 753/1999 (αδημ.), ΑΠ 89/2010, ΤΝΠ Νόμος, 
ΔιατΕισΠλημΠειρ 56/2000 (Γρ. Πεπόνης), ΠοινΔικ 2001.259, ΓνμδΕισΠρωτΣυρ 3/2005 (: Β. Αδάμπας), ΠοινΔικ 2005.1285.  
352 Για το χαρακτήρα της απόφασης που επιβάλλει μέτρο ασφαλείας κατ’ άρθρο 69 ΠΚ, βλ. Δέδε Χ., Αι εγγυήσεις της 
ατομικής ελευθερίας των ακαταλόγιστων εγκληματιών. Δικονομικά προβλήματα εκ της εφαρμογής του άρθρου 69 ΠΚ, ΝοΒ 
1963, σελ. 369 επ., Μαργαρίτη Λ., Ποινική Δικονομία, Ένδικα μέσα, 2010, τόμ. ΙΙ, σελ. 103 επ., Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., σε 
Καϊάφα-Γκμπάντι/Μπιτζιλέκη/Συμεωνίδου Καστανίδου, Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, 2008, σελ. 86-87, οι οποίοι, 
ανεξάρτητα από το αν η απόφαση θεωρηθεί καταδικαστική ή αθωωτική, αναγνωρίζουν  δυνατότητα άσκησης σε βάρος της 
ενδικων μέσων. βλ. επίσης την από 19.6.2003 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εισηγητής: 
Ν. Σιταρόπουλος), ΠοινΔικ 2004.554. αντίθετη ωστόσο, η θέση της νομολογίας –ως προς τη δυνατότητα άσκησης ενδίκων 
μέσων- (βλ. ΑΠ 181/1952, ΠοινΧρον 1952.300, ΑΠ 139/1987, ΠοινΧρον 1987.329) η οποία διαμορφώνεται ως απόρροια μίας 
μάλλον τυπικού χαρακτήρα αναγωγής στο χαρακτήρα των μέτρων ασφαλείας ως «μη ποινών». Η προσέγγιση αυτή της 

νομολογίας δείχνει να υποβαθμίζει την ουσιαστική φύση των μέτρων ασφαλείας ως «κατ’ ουσίαν» κυρώσεων.   
15 Βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., Παρατηρήσεις στο ΣυμβΑΠ 1683/1995, Υπερ 1996, σελ. 530, ΣυμβΑΠ 117/1991, ΠοινΧρ 

1971.378, ΣυμβΑΠ 661/1971, ΠοινΧρ 1972.209, ΣυμβΑΠ 969/1973, ΠοινΧρ 1974.129, ΣυμβΑΠ 13/1977, ΠοινΧρ 1977.486, ΑΠ 
493/1977, ΠοινΧρ 1977.796, ΣυμβΑΠ 797/1977, ΠοινΧρ 1978.113, ΣυμβΑΠ 834/1977, ΠοινΧρ 1978.128, ΣυμβΑΠ 881/1981, 
ΠοινΧρ 1982.139, ΑΠ 46/1985, ΠοινΧρον 1985.658, ΣυμβΑΠ 583/1987, ΠοινΧρον 1987.529, ΑΠ 1465/1987, ΠοινΧρον 1988.198, 
ΑΠ 1559/1991, Υπερ 1991.320, ΣυμβΑΠ 1557/1993, ΠοινΧρον 1993.1296, ΣυμβΑΠ 899/1995 (αδημ.), ΑΠ 1274/2000, ΠραξΛΠΔ 
2000.309, ΑΠ 1005/2003, ΠοινΔικ 2003.1281, ΣυμβΑΠ 625/2011, ΤΝΠ Νόμος   
16 Βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., ό.π., ΣυμβΑΠ 425/1975, ΠοινΧρον 1975.775, ΣυμβΑΠ 171/1977, ΠοινΧρ 1977.577, ΣυμβΑΠ 

243/1977, ΠοινΧρ 1977.642, ΣυμβΑΠ 320/1977, ΠοινΧρ 1977.671, ΣυμβΑΠ 431/1977, ΠοινΧρ 1977.770, ΣυμβΑΠ 320/1978, 
ΠοινΧρ 1978.522, ΣυμβΑΠ 890/1978, ΠοινΧρ 1979.53, ΣυμβΑΠ 686/1980, ΠοινΧρ 1980.822, ΑΠ 517/1984, ΠοινΧρον 1984.932, 
ΑΠ 2020/1984, ΠοινΧρον 1985.642, ΣυμβΑΠ 1500/1987, ΠοινΧρον 1988.202, ΣυμβΑΠ 1550/1987, ΠοινΧρον 1988.234, ΑΠ 
350/2001, ΠοινΔικ 2001.321, ΑΠ 439/2003, ΠοινΔικ 2003.866, ΑΠ 2819/2004, ΠοινΔικ 2005.517, ΑΠ 892/2006, ΠοινΧρ 
2007.245, ΑΠ 893/2006, ΠοινΔικ 2006.1235   
17 Βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., ό.π., σελ. 531, Κονταξή Α., ό.π., σελ. 2656, ΑΠ 35/1972, ΠοινΧρον 1972.356, ΑΠ 1130/1974, 

ΠοινΧρ 1975.378, ΣυμβΑΠ 1165/1974, ΠοινΧρ 1975.388, ΣυμβΑΠ 177/1975, ΠοινΧρ 1975.557, ΣυμβΑΠ 1010/1975, ΠοινΧρ 
1976.472, ΣυμβΑΠ 1311/1977, ΠοινΧρ 1978.384, ΣυμβΑΠ 883/1978, ΠοινΧρ 1979.50, ΣυμβΑΠ 908/1978, ΠοινΧρ 1979.62, ΑΠ 
821/1980, ΝοΒ 1981.177, ΑΠ 899/1980, ΠοινΧρον 1981.38, ΣυμβΑΠ 498/1981, ΠοινΧρον 1981.747, ΑΠ 1057/1981, ΠοινΧρον 
1982.383, ΑΠ 1064/1981, ΠοινΧρον 1982.390, ΑΠ 133/1983, ΠοινΧρον 1983.726, ΑΠ 57/1984, ΠοινΧρον 1984.701, ΑΠ 
556/1987, ΝοΒ 1987.1441, ΑΠ 1103/1987, ΠοινΧρ 1987.912, Δ/νη 1988.799, ΑΠ 466/2007, Αρμ 2007.1226, ΔιατΕισΠρωτΠειρ 
56/2000 (: Γ. Πεπόνης), ΠοινΔικ 2001.259 contra Καρύδη Β., Άσκησις αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως περί συγχωνεύσεως ποινών 
του παραστάντος συνηγόρου, ΝοΒ 1972, σελ. 555   
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απορρίπτουν τις αντιρρήσεις του κατηγορουμένου σχετικά με την εκτελεστότητα της 

απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ18 (v) που 

απορρίπτουν την αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας ως αβάσιμη 19  (vi) που 

απορρίπτουν την αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας ως απαράδεκτη 20  (vii) που 

κηρύσσουν την αναρμοδιότητα του δικαστηρίου21 (viii) που επιβάλλουν δήμευση22. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

Και στις καταδικαστικές αποφάσεις, οι ενέργειες του εισαγγελέα εκτέλεσης 

τίθενται σε συνάρτηση με το χρόνο επέλευσης της εκτελεστότητας. Έτσι 

περιγράφονται συνοπτικά τα ακόλουθα ενδεχόμενα: 

 (i) Η καταδικαστική απόφαση, με την οποία επιβάλλεται στον 

κατηγορούμενο στερητική της ελευθερίας ποινή, καθίσταται εκτελεστή σε χρόνο 

μεταγενέστερο της δημοσίευσής της.  

Συνήθεις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταδικαστική απόφαση καθίσταται 

εκτελεστή σε χρόνο μεταγενέστερο της δημοσίευσής της, είναι: 

 i) Εκείνη κατά την οποία η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου υπήρξε 

εκκλητή, ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα (αμέσως μετά τη δημοσίευση της 

απόφασης) έφεση που είχε -αυτοδίκαια ή κατόπιν χορήγησης από το δικαστήριο 

ανασταλτικό αποτέλεσμα, πλην όμως εν συνεχεία, ο εκκαλών κατηγορούμενος 

έσπευσε να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που άσκησε23. 

ii) Εκείνη κατά την οποία η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου υπήρξε 

εκκλητή, πλην όμως η ποινή που επιβλήθηκε ήταν φυλάκιση μεγαλύτερη των τριών 

ετών ή πρόσκαιρη κάθειρξη, και το δικαστήριο εξάρτησε το ανασταλτικό αποτέλεσμα 

της έφεσης (: ασκήθηκε αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης του 

πρωτοβάθμιου δικαστηρίου) από την καταβολή εγγύησης τάσσοντας σχετική 

προθεσμία για την καταβολή της. Στην περίπτωση αυτή, αν η προθεσμία που τάχθηκε 

για την εκπλήρωση του όρου παρέλθει άπρακτη, η έφεση που προηγουμένως 

(εμπρόθεσμα και νομότυπα) ασκήθηκε στερείται ανασταλτικής δύναμης και, ως εκ 

τούτου, η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου καλείται να εκτελεσθεί24. 

                                                             
18 Βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., ό.π., ΑΠ 109/1961, ΠοινΧρ 1961.574, ΑΠ 396/1965, ΠοινΧρ 1966.81, ΑΠ 348/1969, Ποιν Χρ 

1969.554, ΣυμβΑΠ 496/1971, ΠοινΧρον 1972.54.   
19 Βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., ό.π., ΣυμβΑΠ 454/1977, ΠοινΧρ 1977.780, ΣυμβΑΠ 190/2001, ΠΛογ 2001.166, ΑΠ 1201/2005, 

Δ/νη 2005.1585, ΠοινΧρ 2006.160, ΝοΒ 2006.597, ΣυμβΑΠ 1205/2005, Δ/νη 2005.1557   
20 Βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., ό.π., Τζαννετή Α., Αναίρεση κατά της αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η αίρηση 

ακυρώσεως τςη διαδικασίας ως απαράδεκτη, (με αφορμή την ΑΠ 441/1993, ΠοινΧρ 1993. 278), ΠοινΧρ 1993, σελ. 350 επ., ΑΠ 
54/1970, ΠοινΧρ 1970.194, ΣυμβΑΠ 324/1973, ΠοινΧρ 1974.611, ΣυμβΑΠ 11/1977, ΠοινΧρ 1977.486, ΣυμβΑΠ 400/1982, 
ΠοινΧρ 1982.938, ΣυμβΑΠ 683/2004, ΠΛογ 2004.786, ΣυμβΑΠ 1205/2005, ό.π., ΣυμβΑΠ 2332/2005, ΠοινΔικ 2006.657.   
21 Βλ. Ζαχαριάδη Α., ό.π., ΣυμβΑΠ 715/1975, ΠοινΧρον 1976.119∙ βλ. και έμμεση συναγωγή στην ΑΠ 1588/2007, ΠοινΔικ 

2008.494.   
22 Βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., ό.π, ΑΠ 572/1985, ΠοινΧρον 1986.41   
23 Το ένδικο μέσο, από το οποίο έλαβε χώρα η παραίτηση, θεωρείται ότι ως μηδέποτε ασκημένο∙ βλ. Ζαχαριάδη Α., Ποινική 

δίκη και παραίτηση από τα ένδικα μέσα, 1999, σελ. 392 επ., Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, 1977, σελ. 139, Μαργαρίτη 
Λ., σε  Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2213, του ίδιου, Ποινική 
Δικονομία-Ένδικα μέσα, έκδ. γ΄ (: 2005), σελ. 185. Επίσης, βλ. ιδιαίτερα αναλυτικά, σε Μαργαρίτη Λ., Παραίτηση από 
ασκημένο ένδικο μέσο και αμετάκλητο καταδικαστικής αποφάσεως, ΠοινΔικ 2012, σελ. 369 επ.   
24 Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ό.π., σελ. 2793-2794, του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-

Παραδεκτό-Αποτελέσματα, τόμ. α΄, 2012, σελ. 325   
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 iii) Εκείνη της έκδοσης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που 

απορρίπτει ως ανυποστήρικτη την εμπρόθεσμη και νομότυπη έφεση του 

κατηγορουμένου που είχε αυτοδίκαια ή κατόπιν αναγνώρισης από το δικαστήριο 

ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εν προκειμένω, η απόφαση που καλείται να εκτελεσθεί 

είναι εκείνη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που προσβλήθηκε με έφεση. 

 iv) Εκείνη κατά την οποία απορρίπτεται, για οποιοδήποτε λόγο, το ένδικο 

μέσο της αναίρεσης κατά ανέκκλητης απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή κατά 

της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση 

έφεσης, ακόμη και όταν απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη, 

εφόσον είχε ανασταλεί κατ’ άρθρο 471§2 ΚΠΔ η εκτέλεση της απόφασης που 

καλείται να εκτελεσθεί. 

 Περαιτέρω, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ναι μεν η απόφαση είναι 

εκτελεστή ήδη από τη δημοσίευσή της, πλην όμως πρακτικοί λόγοι μη συνεπείς με τις 

προβλέψεις του ΚΠΔ για το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων, 

προκαλούν τη σύνταξη παραγγελίας για την εκτέλεσή της σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Τούτο, ενδεικτικά, συμβαίνει όταν εκδίδεται εκκλητή απόφαση απόντος του 

κατηγορουμένου, οπότε στην πράξη παραγγελία για την εκτέλεσή της παρέχεται μόνο 

μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας έφεσης (εφόσον αυτή έχει, αυτοδίκαια 

ή κατόπιν αναγνώρισης από το δικαστήριο, ανασταλτικό αποτέλεσμα). Το ίδιο 

συμβαίνει όταν δημοσιεύεται εκκλητή καταδικαστική απόφαση (και εδώ, εφόσον η 

έφεση έχει αυτοδίκαια ή κατόπιν χορήγησης από το δικαστήριο ανασταλτικό 

αποτέλεσμα) για κατηγορούμενο για πλημμέλημα που εκπροσωπήθηκε, κατ’ άρθρο 

340§2 ΚΠΔ, από συνήγορο, τον οποίο διόρισε με έγγραφη δήλωσή του. Όπως ήδη 

εκτέθηκε, ο λόγος που υπαγορεύει αυτή την πρακτική στα εισαγγελικά γραφεία, είναι 

η αποφυγή σύνταξη εγγράφων ανάκλησης της προγενέστερης παραγγελίας για 

εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων μετά την άσκηση έφεσης εκ μέρους του 

κατηγορουμένου. 

Μόλις η απόφαση καταστεί κατά τα ανωτέρω εκτελεστή, ο εισαγγελέας 

εκτέλεσης εκδίδει έγγραφη εντολή εκτέλεσης, η οποία περιέχει τα στοιχεία που 

απαιτεί το άρθρο 552§2 εδ. τελευταίο ΚΠΔ. Εν συνεχεία, η εντολή διαβιβάζεται στην 

οικεία αστυνομική αρχή 25 . Οι αποδέκτες της έγγραφης αυτής παραγγελίας 

υποχρεούνται να συλλάβουν τον καταδικασθέντα και να τον προσαγάγουν στον 

εισαγγελέα που παρήγγειλε ανάλογα 26 . Μετά την ενώπιον του προσαγωγή του 

συλληφθέντος, ο εισαγγελέας, αφού προηγουμένως εξετάσει ζητήματα που 

σχετίζονται με την εκτελεστότητα της απόφασης, με την ταυτότητα του 

καταδικασμένου, την πιθανή ύπαρξη περισσοτέρων της μίας καταδικαστικών 

                                                             
25 Η εντολή περιέχει το ονοματεπώνυμο και κάθε άλλο στοιχείο ταυτότητας του καταδικασθένα, τον αριθμό και τη 

χρονολογία της απόφασης και, τέλος, την ποινή που έχει επιβληθεί –βλ. άρθρο 552§2 εδ. τελευτ. ΚΠΔ (βλ. Μαργαρίτη Λ., σε 
Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 529, υποσημ. 27, Μπρακουμάτσου Π., Εννοιολογική και 
νομολογιακή προσέγγιση του δικαίου εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων και ποινών, ΠοινΧρ 2005, σελ. 295, υποσημ. 48). 
Εξάλλου, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην έγγραφη παραγγελία του εισαγγελέα εκτέλεσης προς τον διευθυντή του 
καταστήματος κράτησης, εδώ δεν απαιτείται και η επισύναψη αντιγράφου ή αποσπάσματος της καταδικαστικής απόφασης 
στην οποία αφορά η εκτέλεση.   
26 Βλ. Μπρακουμάτσου Π., ό.π., σελ. 295, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ 

άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3451, ΓνμδΕισΕφΘεσ 2/2000 (: Ζ. Μουράτης), Αρμ 2000.1276, ΝοΒ 2000.1667, ΝοΒ 2000.1667, 
ΠοινΧρ 2001.89, ΑρχΝ 2003.607∙ επίσης, βλ. άρθρο 13 εδ. α΄ ΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο «οι αστυνομικές αρχές και η 
χωροφυλακή οφείλουν να εκτελούν χωρίς χρονοτριβή τις παραγγελίες των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών».   
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αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα, ή, τέλος, την πιθανή ύπαρξη περισσότερων 

αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήματα, δίδει έγγραφη εντολή προς τον διευθυντή 

συγκεκριμένου σωφρονιστικού καταστήματος για τη φυλάκισή του27. Στην εντολή 

επισυνάπτεται αντίγραφο ή συνηθέστερα απόσπασμα της καταδικαστικής 

απόφασης28, όπου αναγράφεται κατ’ άρθρο 554 ΚΠΔ ο χρόνος λήξης της έκτισης 

ποινής29. Επιπλέον, ο εισαγγελέας εκτέλεσης προσδιορίζει στην παραγγελία του το 

αντίστοιχο προς την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κρατούμενος κατάστημα 

κράτησης, με προτεραιότητα το πλησιέστερο προς τον τόπο της κατοικίας των μελών 

της οικογένειάς του30. 

(ii) η καταδικαστική απόφαση, με την οποία επιβάλλεται στον 

κατηγορούμενο στερητική της ελευθερίας ποινή, είναι ήδη εκτελεστή με την 

απαγγελία της  

 Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μία καταδικαστική απόφαση είναι εκτελεστή 

κατά την απαγγελία της είναι: 

 i) Σύμφωνα με το άρθρο 497§1 ΚΠΔ, εκείνη κατά την οποία παρόντος του 

κατηγορουμένου εκδίδεται εκκλητή καταδικαστική απόφαση, της οποίας η έφεση 

έχει αυτοδίκαια -ή κατόπιν χορήγησης από το δικαστήριο- ανασταλτική δύναμη, πλην 

όμως ο κατηγορούμενος δηλώνει πως δεν προτίθεται να ασκήσει παραχρήμα έφεση. 

Η εκτελεστότητα της απόφασης συνίσταται στο γεγονός ότι η προθεσμία για την 

άσκηση έφεσης στερείται ανασταλτικού αποτελέσματος31.  

                                                             
27 Βλ. άρθρο 22§1 εδ. α΄ του ν. 2776/1999, σύμφωνα με το οποίο «Δεν επιτρέπεται εισαγωγή σε κατάστημα κράτησης χωρίς 

έγγραφη παραγγελία του οργάνου που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της απόφασης, κατά το άρθρο 549 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, και χωρίς τις προϋποθέσεις που θέτουν το Σύνταγμα και οι δικονομικοί νόμοι».   
28 Βλ. ΓνμδΕισΕφΘεσ 2/2000 (: Ζ. Μουράτης), ό.π.∙ επίσης, βλ. παραγράφους 2-4 του άρθρου 22 του ν. 2776/1999, σύμφωνα 

με τις οποίες «2. Η παραγγελία προς εκτέλεση και εισαγωγή στο κατάστημα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
έγγραφα: α. Απόφαση δικαστηρίου ή απόσπασμα αυτής για καταδικασθέντες σε οποιοδήποτε ποινή ή σε δικαστικά έξοδα ή 
για όσους επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας κατά της ελευθερίας. β. Αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής 
κράτησης ή βούλευμα δικαστικού συμβουλίου για υποδίκους. γ. Απόφαση αλλοδαπής δικαστικής αρχής, στο πλαίσιο διεθνών 
συμβάσεων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. δ. Εκτελεστό απόγραφο απόφασης πολιτικού δικαστηρίου, συνοδευόμενο από 
την έκθεση σύλληψης του δικαστικού επιμελητή, όπως προβλέπει σχετικά ο νόμος, και από γραμμάτιο καταβολής τροφείων 
για έναν τουλάχιστον μήνα, για χρεοφειλέτες. 3. Αν ο καταδικασμένος σε ποινή κατά της ελευθερίας δεν κρατείται για  
οποιονδήποτε λόγο, είναι όμως παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης, η έγγραφη παραγγελία του 
αρμόδιου οργάνου συνοδεύεται από απόσπασμα της δικαστικής απόφασης, το οποίο συντάσσει αμέσως η γραμματεία του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Μέσα σε ένα μήνα από την καθαρογραφή της σχετικής απόφασης ο γραμματέας του 
δικαστηρίου αποστέλλει στο κατάστημα πλήρες αντίγραφο, συνοδευόμενο από τα πρακτικό και τις τυχόν εκθέσεις των 
πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων που αφορούν τον κρατούμενο. 4. Αν μετά παρέλευση ενός μηνός από την 
εισαγωγή του κρατουμένου στο κατάστημα δεν έχουν τεθεί στο δελτίο του τα δικαιολογητικό έγγραφα της κράτησης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός αποστέλλει εντολή για άμεση 
προσκόμισή τους. Τα εν λόγω έγγραφα προσκομίζονται εντός του απολύτως αναγκαίου προς τούτο χρόνου και αιτιολογείται 
ειδικώς η εκπρόθεσμη προσκόμισή τους.».   
29 Βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.π. σελ. 529, Μπρακουμάτσου Π., ό.π., σελ. 295 και υποσημ. 50, Παπανδρέου Π., ό.π., σελ. 3452∙ η 

τελευταία παρατηρεί πως «Αν η εκτέλεση γίνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 552, οπότε είναι γνωστή στον 
επιτετραμμένο την εκτέλεση η ημέρα έναρξης της ποινής, αναγράφει αυτός στο παραδιδόμενο στον διευθυντή του 
καταστήματος κράτησης αντίγραφο της απόφασης το χρόνο λήξεως της ποινής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 554. 
Διαφορετικά, όταν δηλαδή η εκτέλεση γίνεται αργότερα, ο επιτετραμμένος την εκτέλεση, λαμβάνοντας την έκθεση 
παράδοσης του καταδικασθέντος στο κατάστημα κράτησης, σημειώνει στο εγχειρισθέν στον διευθυντή αντίγραφο αυτής το 
χρόνο λήξεως της ποινής». Η θέση της Π. Παπανδρέου δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Ειδικότερα, ο επιτετραμμένος 
για την εκτέλεση, όταν απευθύνει στον διευθυντή των φυλακών παραγγελία για την εκτέλεση μίας απόφασης, έχει πάντοτε 
ενώπιόν του τον συλληφθέντα. Επιπλέον, πάντοτε δύναται να υπολογίσει το πιθανό σημείο λήξης της έκτισης της ποινής 
(αυτό μπορεί να μεταβληθεί με σημείο αναφοράς τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας), αφού του είναι γνωστός ο 
χρόνος σύλληψης. Βλ. ευρύτερη προσέγγιση του ζητήματος κατωτέρω στο κεφάλαιο Β.1.1.   
30 Βλ. άρθρο 22§1 εδ. τελευτ. Ν. 2776/1999.   
31 Βλ. αντί άλλων, Μαργαρίτη Λ., Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, τόμ. α΄, 2012, σελ. 

291 
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ii) Εκείνη κατά την οποία με την εκκλητή καταδικαστική απόφαση 

επιβάλλεται στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των τριών ετών ή 

ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και το δικαστήριο κρίνει πως η έφεση δεν πρέπει να έχει 

ανασταλτικό αποτέλεσμα32. Στο ενδεχόμενο αυτό, η έφεση του κατηγορουμένου ή 

του εισαγγελέα υπέρ αυτού, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πρωτόδικης 

καταδικαστικής απόφασης. 

 iii) Εκείνη κατά την οποία εκδίδεται ανέκκλητη καταδικαστική απόφαση 

πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή καταδικαστική απόφαση του δευτεροβάθμιου 

δικαστηρίου33.  

 Αν ο καταδικασθείς είναι παρών κατά την απαγγελία της αμέσως εκτελεστής 

απόφασης και δεν κρατείται προσωρινά, ο καταδικασθείς προσάγεται ενώπιον του 

εισαγγελέα υπηρεσίας για τη σύνταξη έγγραφης παραγγελίας εκτέλεσης34. Βεβαίως 

είναι γεγονός πως, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του 

άρθρου 552 ΚΠΔ, για την εκτέλεση της αμέσως εκτελεστής καταδικαστικής 

απόφασης που απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, είναι αρκετή η 

προφορική παραγγελία του εισαγγελέα35.  

Παρόλα αυτά, για λόγους άρσης κάθε αμφισβήτησης, στην πράξη, ο 

εισαγγελέας της έδρας προκαλεί κατά την διαδικασία που περιγράφηκε, τις 

προϋποθέσεις για την σύνταξη έγγραφης παραγγελίας προς το διευθυντή της 

φυλακή 36 . Στην ως άνω έγγραφη παραγγελία επισυνάπτεται απόσπασμα της 

καταδικαστικής απόφασης. Τούτο είναι αναγκαίο αφού η δικαστική απόφαση δεν 

είναι δυνατό να καθαρογραφεί συνεδριάζοντος του δικαστηρίου. Έτσι αρκεί να 

επακολουθήσει έγκαιρα η με οποιονδήποτε τρόπο διαβίβαση αντιγράφου της 

απόφασης στο διευθυντή της φυλακής. Εν συνεχεία, αξίζει να περιγραφεί μία 

πρακτική που βλέπουμε συχνά στα ποινικά ακροατήρια, όταν απαγγέλλεται 

εκτελεστή καταδικαστική απόφαση με παρόντα τον καταδικασθέντα σε ώρα ή ημέρα 

κατά την οποία οι δικαστικές υπηρεσίες είναι κλειστές. Τότε, ο γραμματέας της έδρας 

χορηγεί στον επικεφαλής του Τμήματος Μεταγωγών σημείωμα, ώστε να κρατηθεί ο 

καταδικασθείς μέχρι το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας37. Η πρακτική αυτή δεν 

προβλέπεται συγκεκριμένα. Παρόλα αυτά είναι ανεκτή, αφού ούτως ή άλλως η 

κράτηση του καταδικασθέντα βασίζεται σε εκτελεστή καταδικαστική απόφαση, ενώ, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2776/1999 «δεν επιτρέπεται η εισαγωγή 

κρατουμένου στο κατάστημα κράτησης χωρίς έγγραφη παραγγελία του εισαγγελέα». 

Ωστόσο δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στο ενδεχόμενο που εξετάζουμε, είναι κατά 

κανόνα δυνατή, η παραμονή του καταδικασθέντος στα αστυνομικά κρατητήρια σε 

εκτέλεση προφορικής εντολής του εισαγγελέα της έδρας σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 552 ΚΠΔ. Έτσι, τα λεγόμενα 

                                                             
32 Βλ. άρθρα 497§3 και §4 ΚΠΔ 
33 Βλ. άρθρα 471§2 εδ. α΄ 507§4 ΚΠΔ   
34 Βλ. ΓνμδΕισΕφΘεσ 2/2000 (: Ζ. Μουράτης), Αρμ 2000.1276, ΝοΒ 2000.1667, ΝοΒ 2000.1667, ΠοινΧρ 2001.89, ΑρχΝ 

2003.607   
35 Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3452 
36 Μπρακουμάτσου Π., Εννοιολογική και νομολογιακή προσέγγιση του δικαίου εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων και ποινών, 

ΠοινΧρ 2005, σελ. 295 
37 Παπανδρέου Π., ό.π., ΓνμδΕισΕφΑθ 38071/1988 (: Γ. Κουβέλης), ΠοινΧρ 1988.147   
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«διωκτικά έγγραφα» μπορούν να διαβιβασθούν στη συνέχεια. Είναι πάντως 

αυτονόητο πως και όταν ακόμη η καταδικαστική απόφαση είναι εκτελεστή κατά τη 

δημοσίευσή της, εάν ο καταδικασθείς δεν είναι παρών, η διαδικασία εκτέλεσης 

υπακούει στη διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω και αφορά τις αποφάσεις που 

καθίστανται εκτελεστές σε χρόνο μεταγενέστερο της δημοσίευσής τους. Επομένως, 

και εδώ, ο εισαγγελέας εκτέλεσης θα εκδώσει έγγραφη εντολή εκτέλεσης και θα την 

απευθύνει στην οικεία αστυνομική αρχή. Εν συνεχεία, το προσωπικό της τελευταίας 

οφείλει να συλλάβει τον καταδικασθέντα και να τον προσαγάγει ενώπιον του 

εισαγγελέα, ο οποίος, με τη σειρά του, θα παράσχει έγγραφη εντολή προς τον 

διευθυντή συγκεκριμένου σωφρονιστικού καταστήματος για την υλοποίηση της 

ποινής. 

(iii) Η εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων με τις οποίες επιβλήθηκε 

στον κατηγορούμενο χρηματική ποινή ή πρόστιμο  

Η εκτελεστότητα καταδικαστικής απόφασης με την οποία επιβλήθηκε στον 

κατηγορούμενο χρηματική ποινή ή πρόστιμο υπακούει στο ακόλουθο περίγραμμα: 

Αν η απόφαση είναι εκκλητή, τότε, κατόπιν αναγωγής στον κανόνα του άρθρου 

471§1 ΚΠΔ, προκύπτει ότι την άσκηση της έφεσης (: όχι η προθεσμία αυτής) 

συνοδεύει αυτοδίκαια ανασταλτικό αποτέλεσμα38 . Αντίθετα, αν η απόφαση είναι 

ανέκκλητη πρωτοβάθμιου ή τελεσίδικη δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, η προθεσμία 

αναίρεσης και η αναίρεση που ασκούνται, στερούνται ανασταλτικού 

αποτελέσματος39. 

Έχοντας τα ανωτέρω ως δεδομένα, μπορούν να σημειωθούν τα εξής: Πρώτον, 

του νόμου μη διακρίνοντος, ο κατ’ άρθρο 549 ΚΠΔ αρμόδιος εισαγγελέας, καλείται 

να παραγγείλει την εκτέλεση της αντίστοιχης διάταξης της δικαστικής απόφασης, είτε 

επιβλήθηκε σωρευτικά στερητική της ελευθερίας ποινής είτε όχι 40 . Βεβαίως, το 

χρονικό σημείο επέλευσης της εκτελεστότητας κάθε κυρωτικής διάταξης μπορεί να 

διαφέρει. Δεύτερον, η εκτέλεση της σχετικής διάταξης της δικαστικής απόφασης 

μπορεί να γίνει με την καταβολή του χρηματικού ποσού από τον καταδικασθέντα ή 

με τη βεβαίωσή του στο δημόσιο ταμείο. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 

553§1 ΚΠΔ, οι γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων οφείλουν να βεβαιώσουν στο 

δημόσιο ταμείο τα ποσά των ποινών σε χρήμα, μαζί με τις λοιπές προσαυξήσεις, μέσα 

στον επόμενο μήνα από τότε που έγιναν αμετάκλητες οι αποφάσεις που τις επέβαλαν. 

Οι παραπάνω παράγραφοι δεν εφαρμόζονται για χρηματικές ποινές που 

υπολογίζονται σε ημερήσιες μονάδες (άρθρο 553 παρ. 3 ΚΠΔ). Τίθεται λοιπόν από το 

                                                             
38 Βλ. Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3000, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας 

Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2783-2784, του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, 
Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, τόμ. α΄, 2012, σελ. 196, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-
Αποτελέσματα, 2012, σελ. 50 του ίδιου, Ποινική Δικονομία-Ένδικα μέσα, τόμ. α΄, έκδ. γ΄ (: 2005), σελ. 257, Συμεωνίδη Δ., Το 
ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης και της αναίρεσης κατά αποφάσεως στην ποινική δίκη, 1999, σελ. 149   
39 Καρρά Α., [Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. δ΄ (: 2011), σελ. 837], ο οποίος παρατηρεί ότι με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται 

να διευκολυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, η οποία ηρεμεί με την προσδοκία άσκησης αναίρεσης, που σχεδόν ποτέ δεν 
ασκείται στις ανωτέρω περιπτώσεις (βλ. και Εισηγητική Έκθεση του άρθρου 7 του ν. 663/1977, δυνάμει του οποίου 
προστέθηκε η τέταρτη παράγραφος στο άρθρο 507). Σύμφωνα με τον Δ. Συμεωνίδη (βλ. ό.π., σελ. 352), η επίμαχη διάταξη 
ελέγχεται ως ασύμβατη με τις ελάχιστες προδιαγραφές του ανασταλτικού αποτελέσματος των ενδίκων μέσων που απορρέουν 
από το Σύνταγμα και την ΕΔΔΑ, και ιδιαίτερα με το τεκμήριο της αθωότητας. Έτσι, κρίνει ως υποχρεωτικό τον ερμηνευτικό 
παραμερισμό της διάταξης ως ανίσχυρης ή, εναλλακτικά, τη συσταλτική της ερμηνεία, κατά τρόπο που να διασώζει εν μέρει 
το κανονιστικό της περιεχόμενο   
40 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3456   
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νόμο ένα απώτατο διαδικαστικό σημείο μετά το οποίο η βεβαίωση (αν αυτή είναι 

δυνατή), πρέπει να ολοκληρωθεί. Βεβαίως, υπάρχουν σοβαρότατα (νομικά και 

πραγματικά) ζητήματα που συνοδεύουν την ίδια τη βεβαίωση και το ενδεχόμενο να 

μην είναι αυτή δυνατή. Επισημάνουμε ότι, μετά την ισχύ του άρθρου 67§6 του ν. 

3842/2010 και την κατάργηση της προσωπικής κράτησης ως μέσου για την 

αναγκαστική είσπραξη δημοσίων εσόδων, είναι ορθό να γίνει δεκτό ότι δεν υπάρχει 

έδαφος εφαρμογής της πρόβλεψης της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 553 ΚΠΔ. 

(iv) Η εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων με τις οποίες επιβλήθηκαν 

στον κατηγορούμενο παρεπόμενες ποινές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 497§10 ΚΠΔ «για όλες τις παρεπόμενες στερήσεις 

δικαιωμάτων, εκπτώσεις και ανικανότητες, το ανασταλτικό αποτέλεσμα επέρχεται 

πάντοτε αυτοδικαίως». Με αυτή τη διατύπωση, είναι απολύτως σαφές ότι το 

ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης αφορά όλες τις στερήσεις41.  

Αντίθετα, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 471§2 εδ. α΄ ΚΠΔ, τόσο η προθεσμία 

όσο και η άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεση και της 

διάταξης της απόφασης, με την οποία επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο παρεπόμενες 

ποινές. 

(v) Η εκτέλεση της διάταξης για τα δικαστικά έξοδα. 

Τα σχετικά με την εκτέλεση της διάταξης της απόφασης για τα δικαστικά 

έξοδα και τα περιθώρια γέννησης αμφιβολιών ή αντιρρήσεων .ρυθμίζονται στο άρθρο 

583 ΚΠΔ.΄ 

Η «καταδίκη στα έξοδα» δεν αφορά μόνο τον κατηγορούμενο που 

καταδικάζεται, αλλά και τον διάδικο (: κατηγορούμενο, υποστηρίζοντα την 

κατηγορία) που ασκεί ένδικο μέσο που απορρίπτεται, τον εγκαλούντα που ανακαλεί 

την έγκλησή του και, τέλος, τον εγκαλούντα ή μηνυτή που κατέθεσαν ψευδή έγκληση 

ή μήνυση. Επομένως, η καταδίκη στα έξοδα δεν αποτελεί περιεχόμενο διάταξης μόνο 

απόφασης, αλλά και δικαστικού βουλεύματος ή εισαγγελικής διάταξης. Μετά ταύτα, 

είναι αναγκαίο να διακρίνουμε αν νοούνται αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή των δικαστικών εξόδων δεν 

είναι ο κατηγορούμενος, αλλά ο εγκαλών ή μηνυτής, είτε έχει, είτε όχι την ιδιότητα 

του υποστηρίζοντος την κατηγορία. 

Διαβάζοντας συνολικά το άρθρο 583 ΚΠΔ («Είσπραξη και βεβαίωση 

εξόδων») μπορούμε ευχερώς να διακρίνουμε πως αυτό διακρίνεται «κατά 

περιεχόμενο» σε τρεις επιμέρους ενότητες. Με τις δύο πρώτες παραγράφους 

ρυθμίζονται ζητήματα εκτελεστότητας της διάταξης της απόφασης για την καταδίκη 

στα δικαστικά έξοδα. Εν συνεχεία, στην 3η και 4η παραγράφους αφενός μεν 

περιγράφεται η αρμοδιότητα των γραμματέων των ποινικών δικαστηρίων να 

βεβαιώσουν στο δημόσιο ταμείο, μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που οι 

αποφάσεις και τα βουλεύματα κατέστησαν αμετάκλητα, τα ποσά των εξόδων που 

έχουν επιβληθεί και δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί, αφετέρου δε υπογραμμίζεται το 

                                                             
41Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2781   
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γεγονός ότι η διαδικασία για τη βεβαίωση και την είσπραξη των εξόδων ρυθμίζεται 

με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. 

Στην 5η παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «για την πληρωμή των 

εξόδων κατά δόσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας «περί εισπράξεως 

δημοσίων εσόδων». Αντίστοιχα, ανατρέχοντας στο άρθρο 553 ΚΠΔ («Βεβαίωση 

χρηματικών ποινών»), διαπιστώνουμε πως και εδώ ανατίθεται στους γραμματείς των 

ποινικών δικαστηρίων η βεβαίωση στο δημόσιο ταμείο των ποσών των χρηματικών 

ποινών, μαζί με τις υπόλοιπες προσαυξήσεις, μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που 

έγιναν αμετάκλητες οι αποφάσεις που τις επέβαλαν. 

Διαβάζοντας συνδυαστικά τις διατάξεις των άρθρων 553 και 583, μπορούμε 

να διακρίνουμε τα εξής: Καταρχήν, στο άρθρο 583 ΚΠΔ υπάρχει πρόβλεψη σχετικά 

με την εκτελεστότητα της διάταξης της απόφασης για την καταδίκη στα 

έξοδα∙αντίστοιχη πρόβλεψη απουσιάζει στο άρθρο 553 ΚΠΔ. Τούτο είναι εύλογο. Η 

εκτελεστότητα της διάταξης της απόφασης που αφορά τη χρηματική ποινή ρυθμίζεται 

από σειρά διατάξεων που, αν απουσίαζε η πρόβλεψη των δύο πρώτων παραγράφων 

του άρθρου 583 ΚΠΔ, δε θα ήταν απολύτως αυτονόητο ότι καταλαμβάνουν και 

εκείνη για την καταδίκη στα δικαστικά έξοδα. Περαιτέρω, σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις ανατίθεται στους γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων η βεβαίωση των 

ποσών των ποινών σε χρήμα και των δικαστικών εξόδων μέσα σε ένα μήνα από τότε 

που έγιναν αμετάκλητες στην μεν πρώτη περίπτωση οι αποφάσεις, στη δε δεύτερη 

περίπτωση οι αποφάσεις ή τα βουλεύματα που επέβαλαν τούτα. Αυτό βέβαια δε 

σημαίνει ότι η διαδικασία της εκτέλεσης χωρεί ερήμην του εισαγγελέα εκτέλεσης. 

Ειδικότερα, ναι μεν στους γραμματείς ανατίθεται ρητά η βεβαίωση των σχετικών 

ποσών, όταν παρέλθει ένα απώτατο χρονικό-διαδικαστικό σημείο (: αμετάκλητο 

βουλεύματος ή απόφασης), πλην όμως είναι αυτονόητο ότι η ίδια βεβαίωση μπορεί 

να λάβει χώρα πολύ πριν, εφόσον τεθεί ζήτημα πρόωρης εκτελεστότητας. Χωρίς 

αμφιβολία λοιπόν σε αμφότερες τις περιπτώσεις η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία 

και καθοδήγηση του εισαγγελέα εκτέλεσης, ο οποίος εξάλλου έχει τη δυνατότητα να 

διαχειρισθεί έννοιες όπως εκείνη του «αμετάκλητου» ή της «πρόωρης 

εκτελεστότητας». Πραγματικά, η συνδυαστική ανάγνωση των διατάξεων των άρθρων 

553 και 583 ΚΠΔ μ’ εκείνες του άρθρου 549 ΚΠΔ, καταδεικνύει πως η αρμοδιότητα 

του εισαγγελέα για την εκτέλεση αναφέρεται στο σύνολο των διατάξεων μίας 

δικαιοδοτικής κρίσης.  

 

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 
 

Ιδιαίτερα αμφισβητούμενο είναι το ζήτημα του προσδιορισμού του ακριβούς 

χρονικού-διαδικαστικού σημείου κατά το οποίο αρχίζει η έκτιση της ποινής και, 

αντίστοιχα, περατώνεται το στάδιο εκτέλεσής της με τη στενή έννοια, δηλαδή το 

στάδιο προπαρασκευής της έκτισής της. Πρόκειται για θέμα, του οποίου η 

διευθέτηση αποκτά σημαντικές πρακτικές διαστάσεις. Ειδικότερα, πέραν της 

περιγραφής του διαδικαστικού περιγράμματος των αμφιβολιών και των αντιρρήσεων 

κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ και του εντοπισμού του κατά τόπον αρμοδίου τριμελούς 

πλημμελειοδικείου για την κρίση τους με σημείο αναφοράς την έκτιση ή όχι της 
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ποινής, το ίδιο θέμα οριοθετεί ως «πρόδρομο» ζήτημα την αρμοδιότητα του 

εισαγγελέα εκτέλεσης από εκείνη του εισαγγελέα που εποπτεύει την έκτιση της 

ποινής. Επιπλέον, το αυτό ζήτημα προσδιορίζει τα πλαίσια εντός των οποίων μπορεί 

να λάβει χώρα αναβολή ή διακοπή εκτέλεσης της ποινής (Η αναβολή εκτέλεσης της 

ποινής προϋποθέτει ότι η έκτιση της τελευταίας δεν άρχισε) .  

Η, μάλλον κρατούσα, θέση τοποθετεί την έναρξη της έκτισης της ποινής στον 

χρόνο παράδοσης του καταδικασθέντος στον διευθυντή της φυλακής με τη σύνταξη 

εκ μέρους του διευθυντή της φυλακής έκθεσης παράδοσης και φυλάκισής του. Η 

σύλληψη του καταδικασμένου και η παραγγελία του εισαγγελέα προς το διευθυντή 

της φυλακής είναι πράξεις προπαρασκευής της έκτισης της ποινής. Οριοθέτηση του 

δικαίου εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων σε δίκαιο προπαρασκευής της έκτισης (: 

δίκαιο εκτέλεσης υπό στενή έννοια) και σε δίκαιο έκτισης της ποινής.  

«Αμφιβολία» είναι η ενδιάθετη υποκειμενική κατάσταση του αρμόδιου 

εισαγγελέα ο οποίος, χωρίς ή πριν τη διατύπωση οποιασδήποτε διαφορετικής 

εκτίμησης εκ μέρους του καταδικασθέντος, αντιμετωπίζει ενδοιασμούς σχετικά με 

κάποια ή κάποιες από τις συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας της εκτέλεσης που 

περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 562 ΚΠΔ. Επομένως, κρίσιμο για τη 

γέννηση της «αμφιβολίας» σημείο είναι εκείνο κατά το οποίο αναπτύσσει τις 

συνέπειές της και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπισθεί κάποια από τις επιμέρους 

παραμέτρους της διαδικασίας της εκτέλεσης. Τούτο σημαίνει ότι ο εισαγγελέας 

εκτέλεσης δύναται να βιώσει την ανωτέρω κατάσταση όταν θα κληθεί να αποφασίσει 

σχετικά. Έτσι, η αμφιβολία δεν προϋποθέτει την προσαγωγή ενώπιον του εισαγγελέα 

του καταδικασμένου. Ειδικότερα, μπορεί να προκύψει λ.χ. όταν ο εισαγγελέας 

καλείται να αποφασίσει αν θα παράσχει στις αστυνομικές αρχές την έγγραφη 

παραγγελία του για τη σύλληψη του καταδικασθέντα ή αν θα ανακαλέσει την ήδη 

παρασχεθείσα. Αυτονόητα βέβαια, η αμφιβολία μπορεί να προκύψει και μετά την 

προσαγωγή ενώπιον του εισαγγελέα του καταδικασμένου, οπότε ο πρώτος «εξ ιδίων», 

είτε με αφορμή την ακρόαση των απόψεων του τελευταίου, είναι δυνατό να 

συνειδητοποιήσει την ύπαρξη ενδοιασμών που πρέπει να αρθούν. 

Κομβικά χρονικά διαδικαστικά μεγέθη για τη γέννηση αμφιβολιών ή 

αντιρρήσεων είναι εκείνο της εκτέλεσης «με τη στενή έννοια» (: δηλαδή οι υλικές 

ενέργειες προπαρασκευής της έκτισης της ποινής) αφενός, και το αντίστοιχο της 

έκτισης της ποινής αφετέρου. Η ολοκλήρωση της έκτισης της ποινής σηματοδοτεί και 

το πέρας της δυνατότητας γέννησης αμφιβολιών ή αντιρρήσεων.  

ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 562 ΚΠΔ 

Αντιρρήσεις και κατηγορούμενος 

Το δίκαιο της εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων, δομείται με άξονα αναφοράς 

την ποινή, και συγκεκριμένα με αφετηρία θεσμούς του ουσιαστικού ποινικού δικαίου 

(: υφ’ όρον απόλυση, παραγραφή της ποινής), ενδιάμεσο πεδίο διατάξεις του 

ποινικού δικονομικού δικαίου (: άρθρα 545-567 ΚΠΔ), και κατάληξη το κείμενο του 

σωφρονιστικού κώδικα. 
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Η διαδικασία το άρθρου 562 ΚΠΔ αφορά την εκτέλεση αποφάσεων, και όχι 

δικαστικών βουλευμάτων ή διατάξεων δικαστών, ανακριτών ή εισαγγελέων. 

Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία με βούλευμα επιβάλλεται στον 

κατηγορούμενο το αναμορφωτικό μέτρο της φύλαξης ακαταλόγιστου εγκληματία σε 

θεραπευτικό κατάστημα (άρθρα 69 Α  και 70 ΠΚ)42. 

 

Εννοιολογική οριοθέτηση των λόγων αμφιβολίας ή αντίρρησης. 

Περιοριστικός ή ενδεικτικός ο χαρακτήρας της απαρίθμησης των 

περιπτώσεων «αμφιβολίας» ή «αμφισβήτησης» του άρθρου 562 

ΚΠΔ; 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 562 εδ. α΄ ΚΠΔ, η «αμφιβολία» ή η «αντίρρηση» 

αναφέρονται στην εκτελεστότητα και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής. 

Το ερώτημα που ανακύπτει εν προκειμένω είναι το εξής: η εκ μέρους του 

νόμου απαρίθμηση των περιπτώσεων κατά τις οποίες μπορεί να τεθεί περίπτωση 

αμφιβολιών ή αντιρρήσεων είναι αποκλειστική-περιοριστική ή ενδεικτική; Η θεωρία 

διακηρύσσει παγίως τη θέση της υπέρ της ενδεικτικότητας της απαρίθμησης 43 

δεχόμενη πως, εκτός των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων ως προς την εκτελεστότητα 

της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής, περιλαμβάνονται εδώ οι 

αντίστοιχες που αφορούν α) την αποσαφήνιση του μέρους του διατακτικού της 

απόφασης που αφορά την ποινή, β) τη νομιμότητα του μέτρου που λαμβάνει ο 

επιφορτισμένος με την εκτέλεση εισαγγελέας, ή τη μεταβολή του τρόπου εκτέλεσης 

της επιβληθείσας ποινής ή του σωφρονιστικού μέτρου, και γ) –κατά μία άποψη κατά 

το παρελθόν- τον εσφαλμένο ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας.  

Αντίθετα, η νομολογία αποφαίνεται υπέρ της αποκλειστικότητας της 

απαρίθμησης 44 . Ειδικότερα, η σχεδόν παγίως χρησιμοποιούμενη στο κείμενο 

δικαστικών αποφάσεων και εισαγγελικών γνωμοδοτήσεων διατύπωση, σύμφωνα με 

την οποία «οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά 

και μόνο στην εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής. 

Η δικονομική δυνατότητα του άρθρου 562 ΚΠΔ εμφανίζει κατά το μεν ένα 

μέρος της (: εκείνο που αφορά τις αντιρρήσεις του καταδικασμένου) τη μορφή 

«οιονεί» ενδίκου μέσου, κατά δε το άλλο (: εκείνο των αμφιβολιών του εισαγγελέα) 

της διαδικασίας διασάφησης - καθορισμού του περιεχομένου της απόφασης μέσω της 

αξιολόγησης πραγματικών ή (και) νομικών δεδομένων που ανακύπτουν κατά τη 

διαδικασία εκτέλεσης.  

                                                             
42 Βλ. παράθεση των εκφραστών κάθε άποψης και κριτική των θέσεων, σε Μαργαρίτη Λ., Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, 

τόμ. β΄, Τα βουλεύματα, 2010, σελ. 99-100, υποσημ. 35   
43 Δέδε Χ., Ποινική Δικονομία, έκδ. θ΄ (: 1990), σελ. 688, Καρρά Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. δ΄ (: 2011), σελ. , 997-998, 

Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3481, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία, 2006, σελ. 875, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 1174, Μπρακουμάτσου Π., 
Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, Παναγιωτόπουλου Π., Εις τι συνίστανται επιτέλους οι 
αντιρρήσεις περί την εκτέλεσιν κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ;, ΠοινΧρ 2003, σελ. 862, Στάικου Α., Ερμηνεία της Ελληνικής Ποινικής 
Δικονομίας, τόμ. γ΄, 1955, σελ. 843, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 
τόμ. β΄, 2012, σελ. 3496   
44 ΑΠ 1012/1996, ΠοινΧρ 1997.549, ΑΠ 1660/1998, ΠοινΧρ 1999.938, ΑΠ 491/2006, ΠοινΔικ 2006.1397, ΠΛογ 2006.416, ΑΠ 

1297/2007, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1837/2008, ΠοινΔικ 2009.678, ΑΠ 1121/2010, ΠοινΔικ 2011.411, ΓνμδΕισΑΠ 2/2006 (: Φ. Μακρής), 
ΠοινΔικ 2006.574, ΠΛογ 2006.650   
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ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ Ή ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 

Στο κανονιστικό πλαίσιο του άρθρου 562 ΚΠΔ εντάσσονται αφενός μεν οι 

αμφιβολίες του εισαγγελέα, αφετέρου δε οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου. 

Ανεξάρτητα ωστόσο από το ειδικότερο περιεχόμενο και τη δογματική φύση κάθε 

εκδήλωσης, αμφότερες τίθενται με σημείο αναφοράς συγκεκριμένες παραμέτρους της 

διαδικασίας της εκτέλεσης για το λόγο άλλωστε αυτό, η διάταξη εντάσσεται 

συστηματικά και λειτουργικά στο δίκαιο εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων. Έτσι, το 

πλημμελειοδικείο του άρθρου 562 ΚΠΔ δεν καλείται να διαδραματίσει ρόλο «οιονεί 

δευτεροβάθμιου» δικαιοδοτικού οργάνου, που επιχειρεί να ελέγξει αυτή την ίδια τη 

δικαστική απόφαση που εκτελείται ή καλείται να εκτελεστεί. Ο έλεγχος της 

ορθότητας (νομικής ή ουσιαστικής) της απόφασης που εκτελείται ή καλείται να 

εκτελεστεί βρίσκεται έξω από το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης 45 . Είναι 

χαρακτηριστικό πως στο κείμενο αποφάσεων διακρίνεται η στερεότυπη φράση «οι 

αντιρρήσεις δεν επεκτείνονται στον έλεγχο της νομιμότητας της αποφάσεως ως προς 

την επιβολή της ποινής ή άλλες πλημμέλειες και νομικά σφάλματα που έγιναν κατά 

την έκδοση της νομιμότητας της αποφάσεως».  

Δεν είναι δυνατό να βρουν χώρο στο άρθρο 562 ΚΠΔ αιτιάσεις σχετικά με: i) 

τη νομιμότητα της επιβολής της δικαστικής απέλασης από το δικαστήριο46. ii) την 

εσφαλμένη απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης, στο βαθμό που προγενέστερη 

απόφαση του εφετείου είχε μεν αναιρεθεί, πλην όμως είχε επιβάλλει μικρότερη (σε 

σχέση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο) ποινή στον κατηγορούμενο 47 . iii) την 

εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων 48 . iii) τον τρόπο καθορισμού συνολικής 

                                                             
45 Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄ (: 1977), σελ. 441, Καρρά Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. δ΄(: 2006), σελ. 

995-996, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3482, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην 
Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 874, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 1176, Μουζακίτη Σ., 
Ζητήματα εκτελέσεως ποινικών αποφάσεων, έκδ. β΄ (: 2006), σελ. 52, Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του 
άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 11-12, Παναγιωτόπουλου Π., Εις τι συνίστανται επιτέλους οι αντιρρήσεις περί την 
εκτέλεσιν κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ; ΠοινΧρ 2003, σελ. 863, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 
Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3497, Στεφανίδου Α., Αντιρρήσεις περί την εκτέλεση – Το δικαίωμα στην αναστολή 
εκτέλεση της ποινής ως αντίρρηση προτεινόμενη με το άρθρο 565 ΚΠΔ. Προτάσεις και κρίσεις., ΠοινΔικ 2008, σελ.1505, 
Φράγκου Κ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία και πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο, 2011, σελ. 1361.  
ΑΠ 225/1953, ΠοινΧρ 1951.397, ΑΠ 377/1955, ΠοινΧρ 1956.89, εισαγ. πρότ. Β. Σακελλάριου, γενομένη δεκτή στην ΑΠ 82/1963, 
ΠοινΧρ 1963.281, ΑΠ 85/1963, ΠοινΧρ 1963.285, ΑΠ 939/1972, ΠοινΧρ 1973.183, ΑΠ 94/1973, ΠοινΧρ 1973.383, ΑΠ 671/1973,  
ΠοινΧρ 1973.722, ΑΠ 146/1974, ΠοινΧρ 1974.456, ΑΠ 940/1974, ΠοινΧρ 1975.288, ΑΠ 286/1975, ΠοινΧρ 1975.654, ΑΠ 
605/1976, ΠοινΧρ 1977.75, ΑΠ 706/1978, ΠοινΧρ 1978.724, ΑΠ 1076/1979, ΠοινΧρ 1980.152, ΑΠ 981/1984, ΠοινΧρ 1985.155, 
ΑΠ 1062/1990, ΑρχΝ 1990.528, ΠοινΧρ 1991.327 (: είναι χαρακτηριστικό πως με την εν λόγω απόφαση απορρίφθηκε η αίτηση 
αναίρεσης των πραξικοπηματιών της 21ης.4.1967 (: χούντα των συνταγματαρχών) κατά της απόφασης του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που απέρριψε τις αντιρρήσεις τους κατά της εκτελεστότητας της απόφασης με την οποία 
καταδικάσθηκαν για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας∙ οι αντιρρήσεις αφορούσαν τη νομιμότητα της καταδίκης), ΑΠ 
403/1992, ΝοΒ 1992.1067, ΠοινΧρ 1992.530, ΑΠ 1684/1998, ΠοινΧρ 2002.168, ΑΠ 1297/2007, ΠοινΔικ  2008.129, ΑΠ 
1111/2008, ΠοινΔικ 2009.114, ΑΠ 1911/2008, ΠοινΔικ 2009.789, ΑΠ 2117/2008, ΠοινΔικ 2009.817, ΑΠ 184/2011, ΠοινΔικ 
2011.1045, ΓνμδΕισΑΠ 2/2006 (: Φ. Μακρής), ΠοινΔικ 2006.574, ΠΛογ 2006.650, ΓνμδΕισΕφΘεσ 1594/2005 (: Χ. Βουρλιώτης), 
ΠοινΔικ 2005.849, ΤριμΠλημΑγρ 455/1954, ΠοινΧρ 1954.307, ΤριμΠλημΝαυπλ 1758/1994, ΠοινΧρ 1994.1461, ΤριμΠλημΛαρ 
2618/2005, Δικογρ 2005.404, Αρμ 2005.1636   
46 ΑΠ 2117/2008 
47 Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 876, Παναγιωτόπουλου Π., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., ΑΠ 403/1992, ό.π.   
48 Μαργαρίτη Μ., ό.π., Μπρακουμάτσου Π., ό.π., σελ. 11, ΑΠ 671/1973, ΠοινΧρ 1973.722, ΑΠ 1076/1979, ΠοινΧρ 1980.152   
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ποινής 49 . iv) τη νομιμότητα της επιβολής της ποινής 50 . v) την εκ μέρους του 

δικαστηρίου μη λήψη υπόψη της παραγραφής του αξιοποίνου της πράξης51. vi) την 

παραβίαση του δεδικασμένου 52 . vii) την ύπαρξη ακυρότητας της (κύριας ή 

προπαρασκευαστικής) διαδικασίας, όπως, για παράδειγμα, ότι ο αντιλέγων 

στερήθηκε, παρά τη θέλησή του και κατά παράβαση των άρθρων 8 Συντ. και 6 

ΕΣΔΑ, το φυσικό του δικαστή53. viii) τη μη λήψη υπόψη, εκ μέρους του δικαστηρίου, 

της αμνηστίας που χορηγήθηκε πριν την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης που 

εκτελείται ή καλείται να εκτελεσθεί54. ix) το ότι δεν ήταν αξιόποινη η πράξη για την 

οποία κηρύχθηκε η ενοχή και επιβλήθηκε η ποινή 55 . x) το ότι ήταν 

αντισυνταγματικός ο νόμος που αποτέλεσε τη βάση της καταδίκης 56 . xi) το ότι 

εσφαλμένα υπολογίσθηκε ή δεν υπολογίσθηκε -και επομένως δεν αφαιρέθηκε από 

την ποινή- ο χρόνος προσωρινής κράτησης. xii) την εσφαλμένη μη εφαρμογή για τον 

καταδικασθέντα για συκοφαντική δυσφήμηση (: που δεν τελέσθηκε δια του τύπου) 

των ευνοϊκών διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 1240/1982. xiii) την έκδοση 

καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον ο 

καταδικασμένος είχε έγκαιρα και νομότυπα, πριν την έκδοση της απόφασης, 

γνωστοποιήσει τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας57. 

Ακολούθως, επισημαίνεται ότι υπάρχουν και λοιπά ζητήματα που δεν 

μπορούν να υπαχθούν στο κανονιστικό πεδίο του άρθρου 562 ΚΠΔ. Πρόκειται, 

ενδεικτικά, για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτιάσεις του αντιλέγοντα αφορούν: τη 

χωρίς δικαίωμα κράτησή του δυνάμει εντάλματος προσωρινής κράτησης, τον μη 

ορθό (ευεργετικό) υπολογισμό ημερών εργασίας στη φυλακή, τη μη τήρηση 

αρμοζουσών συνθηκών εντός του καταστήματος κράτησης, το ότι το κατάστημα 

εργασίας στο οποίο εγκλείσθηκε σε εκτέλεση μέτρου ασφαλείας δεν εκπληρώνει το 

σκοπό επιβολής του.  

Ποια δικονομική κύρωση επιφυλάσσεται για την περίπτωση κατά την οποία 

το τριμελές πλημμελειοδικείο του άρθρου 562 ΚΠΔ επανεξετάσει εσωτερικά 

στοιχεία της απόφασης, δηλαδή παραμέτρους που ανάγονται στην ουσιαστική και 

νομική της ορθότητα; Εν προκειμένω πρόκειται για περίπτωση θετικής υπέρβασης 

εξουσίας (: άρθρο 510§1 περ. Η΄ ΚΠΔ), στο μέτρο που το δικαστήριο ασκεί 

δικαιοδοσία που δεν του δίδει ο νόμος.  

                                                             
49 Ζησιάδη Ι., ό.π., σελ. 441, Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 877, Μπρακουμάτσου Π., ό.π., σελ. 12, Παναγιωτόπουλου Π., ό.π., 

Παπανδρέου Π., ό.π., ΑΠ 940/1974, ΠοινΧρ 1975.288, ΑΠ 286/1975, ΠοινΧρ 1975.654, ΤριμΠλημΝαυπλ 1758/1994, ό.π., 
ΤριμΠλημΠειρ 5075/1999, αδημ. [η απόφαση μνημονεύεται από τον Π. Μπρακουμάτσο (ό.π.) και τον Π. Παναγιωτόπουλο 
(ό.π.)]∙ βλ. ευρεία ανάλυση του ζητήματος, κατωτέρω στο κεφάλαιο Β.1.4.   
50 Ζησιάδη Ι., ό.π., Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3482, ΑΠ 43/1964, ΠοινΧρ 1964.229, ΑΠ 146/1974, ΠοινΧρ  1974.456   
51 Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 876, Μπρακουμάτσου Π., ό.π., Παναγιωτόπουλου Π., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., ΑΠ 1062/1990, 

ό.π., ΑΠ 403/1992, ό.π., ΑΠ 1012/1996, ΠοινΧρ 1997.549   
52 Μαργαρίτη Λ., ό.π., Μπρακουμάτσου Π., ό.π., Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, τόμ. β΄, 

έκδ. β΄ (: 1957), σελ. 347, Παναγιωτόπουλου Π., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., ΑΠ 377/1985, ΠοινΧρ 1956.89   
53 Μαργαρίτη Λ., ό.π., Παναγιωτόπουλου Π., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., ΑΠ 1062/1990, ό.π.   
54 Μαργαρίτη Λ., ό.π., Παναγιωτόπουλου Π., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., ΑΠ 1062/1990, ό.π.∙ βεβαίως την προσοχή μας αξίζει 

το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις μπορεί να έχουν σημείο αναφοράς την αμνηστία όταν αυτή χορηγήθηκε μετά το αμετάκλητο, 
οπότε λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριου του άρθρου 565 ΚΠΔ, στο βαθμό που σηματοδοτεί την παύση εκτέλεσης της 

ποινής (: άρθρο 568 ΚΠΔ)   
55 Μαργαρίτη Λ., ό.π., Παναγιωτόπουλου Π., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., ΑΠ 1062/1990, ό.π.   
56 Μαργαρίτη Λ., ό.π., Παναγιωτόπουλου Π., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π.   
57 Μπρακουμάτσου Π., ό.π., σελ. 16 
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Η ΠΟΙΝΗ 
 

α. Όπως προκύπτει από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 562 ΚΠΔ, σταθερό 

μέγεθος στο οποίο ανάγονται όλα τα επιμέρους ζητήματα-αφορμές της διαδικαστικής 

πρόβλεψης είναι η ποινή. Πραγματικά, οι δύο από τους προβλεπόμενους λόγους 

αμφιβολιών ή αντιρρήσεων τίθενται με σημείο αναφοράς το είδος και τη διάρκειά 

της. Ωστόσο, και ο έτερος ρητά προβλεπόμενος λόγος (: εκτελεστότητα της 

απόφασης) αποκτά τη σημασία του ενόψει της οριοθέτησης του δικαιώματος της 

πολιτείας για την υλοποίηση της ποινικής κύρωσης και την ανάλογη υποχρέωση του 

πολίτη να την υποστεί. Με αυτά τα δεδομένα, είναι απολύτως αναγκαίο να 

προσδιορισθεί τι εντάσσεται και τι όχι στην έννοια της «ποινής» του άρθρου 562 

ΚΠΔ. 

 Έτσι, καταρχήν, ερωτάται αν περιλαμβάνονται όλες οι κύριες ποινές, δηλαδή 

τόσο οι στερητικές της ελευθερίας, όσο και οι χρηματικές. Περαιτέρω, (ερωτάται) αν 

περιλαμβάνονται οι παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφαλείας.  

●Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ μπορούν να προκύψουν και 

με αφορμή την εκτέλεση των χρηματικών ποινών58. 

Στη θεωρία και τη νομολογία γίνεται λόγος για επίλυση των σχετικών 

ζητημάτων που συνοδεύουν την εκτέλεση της διάταξης της απόφασης για τις 

παρεπόμενες ποινές μέσω της διαδικασίας του άρθρου 145 ΚΠΔ. Όμως η εν λόγω 

διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση μίας 

δικαστικής απόφασης. Έτσι, ουδέν δύναται να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση 

ζητημάτων που έχουν λ.χ. να κάνουν με την εκτελεστότητα της διάταξης της 

δικαστικής απόφασης για την παρεπόμενη ποινή σε χρόνο κατά τον οποίο έχει κατ’ 

άρθρο 99 επ. ΠΚ ανασταλεί η εκτέλεση της (κύριας) στερητικής της ελευθερίας 

ποινής 59 . Για να τεθεί διαφορετικά, το αν όλες ή κάποιες παρεπόμενες ποινές 

συναναστέλλονται με την κύρια ποινή συνιστά σοβαρότατο ζήτημα που προκύπτει 

από την ερμηνεία του άρθρου 104 ΠΚ. Στο πλαίσιο αυτό, η οποιαδήποτε αμφιβολία ή 

αντίρρηση μπορούν να αντιμετωπισθούν από το κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ αρμόδιο 

δικαστήριο, και όχι από το δικαστήριο του άρθρου 145 ΚΠΔ. Συμπέρασμα: 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ μπορούν να προκύψουν και με 

αφορμή την εκτέλεση των παρεπόμενων ποινών. 

Το τρίτο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει αφορά την ένταξη ή μη 

των μέτρων ασφαλείας στην έννοια της «ποινής» του άρθρου 562 ΚΠΔ. Στο ερώτημα 

αυτό, θεωρία 60  απάντησε ομόφωνα ότι ο όρος «ποινή» στο άρθρο 562 ΚΠΔ 

                                                             
58 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθύνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 873   
59ΤριμΠλημΘεσ 2535/1956, ΠοινΧρ 1956.521. Η απόφαση επιλήφθηκε του ακόλουθου ιστορικού: ο Χ καταδικάστηκε σε ποινή 

φυλάκισης 4 μηνών, της οποίας η εκτέλεση ανεστάλη επί τριετία. Ταυτόχρονα, ως παρεπόμενη ποινή, του επιβλήθηκε η 
δήμευση του φορτηγού του. Με αυτά τα δεδομένα, ο Χ αντέλεξε στην εκτέλεση της απόφασης, ισχυριζόμενος ότι έχει 
συνανασταλεί και η εκτέλεση της δήμευσης. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκρινε πως ετίθετο ζήτημα ασάφειας του 
διατακτικού της εφετειακής απόφασης, η οποία θα έπρεπε να διευκρινισθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 145 
ΚΠΔ. Ειδικότερα, το εφετείο θα καλούνταν να κρίνει αν η αναστολή αφορούσε και την παρεπόμενη ποινή της δήμευσης.    
60 Δέδε Χ., Ποινική Δικονομία, έκδ. θ΄ (: 1990), σελ. 688, Ζησιάδη Ι., ό.π., Κονταξή Α., ό.π., Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 872-873, 

Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 1173, Μπρακουμάτσου Π., ό.π., Παναγιωτόπουλου Π., 
ό.π., Φράγκου Κ., ό.π.   
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χρησιμοποιείται με την ευρεία του έννοια. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνει και τα 

μέτρα ασφαλείας που έχουν χαρακτήρα στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας 

ποινή. Με την ως άνω προσέγγιση είναι σύμφωνη και η νομολογία61. Ειδικότερα, 

παρότι εγγενείς διαφορές διακρίνουν τις ποινές από τα μέτρα ασφαλείας, είναι 

γεγονός ότι και τα τελευταία συνοδεύονται κατά την εκτέλεσή τους από ιδιαίτερα 

σοβαρά προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης. Στην πραγματικότητα, τα μέτρα 

ασφαλείας γίνονται αισθητά από τον κατηγορούμενο ως δεινό ισοδύναμο της ποινής. 

Συμπέρασμα: Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ μπορούν να 

προκύψουν και με αφορμή την εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 

Οι αμφιβολίες του εισαγγελέα ή οι αιτιάσεις του καταδικασθέντα που 

φέρονται με σημείο αναφοράς την «εκτελεστότητα της απόφασης» επικεντρώνονται 

στο ερώτημα αν η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ή όχι τίτλο εκτελεστό, αν δηλαδή 

είναι αμετάκλητη ή ανήκει στις περιπτώσεις της προσωρινής εκτελεστότητας, ή αν 

επήλθε καταλυτικό της ισχύος της μεταγενέστερο γεγονός62. Είναι ωστόσο προφανές 

ότι εν προκειμένω ο όρος «εκτελεστότητα» δεν προκύπτει μόνο σε συσχετισμό με την 

έννοια των θεσμών του ανασταλτικού αποτελέσματος των ενδίκων μέσων (: άρθρα 

471, 497, 507§4 ΚΠΔ) ή της αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρο (: άρθρα 99 

επ. ΠΚ). Αντιθέτως, εμπίπτουν εδώ οι αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις σχετικά με: την 

ύπαρξη ή μη αμετάκλητης απόφασης – την ύπαρξη πρόωρης εκτελεστότητας – την 

τυχόν έλλειψη της εκτελεστότητας παρά την ύπαρξη αμετάκλητης απόφασης – την 

κατάφαση παραγραφής – τη χορήγηση αμνηστίας – την απονομή χάρης – την ισχύ 

νόμου που χαρακτήρισε την πράξη μη αξιόποινη. 

 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 
 

Γίνεται παγίως δεκτό από τους εκπροσώπους της θεωρίας ότι εδώ υπάγονται 

οι αμφιβολίες ως προς το αν η απόφαση που εκτελείται ή καλείται να εκτελεστεί είναι 

σύμφωνη ή όχι με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 ΠΚ. Παρότι ωστόσο πρόκειται για 

                                                             
61 ΓνωμΕισΑΠ 2/2006 (: Φ. Μακρής), ΠοινΔικ 2006.574 (: αφορούσε δικαστική απέλαση), ΑΠ 1553/2006, ΠοινΔικ  2006.1141, 

ΠΛογ 2006.1444 (: αφορούσε δικαστική απέλαση), ΑΠ 491/2006, ΠοινΔικ 2006.1397, ΠΛογ 2006.416 (: αφορούσε δικαστική 
απέλαση), ΑΠ 2117/2008, ΠοινΔικ 2009.280 (: αφορούσε δικαστική απέλαση), ΑΠ 1121/2010, ΠοινΔικ 2011.411 (: αφορούσε 
δικαστική απέλαση), ΣυμβΑΠ 1789/2010,  ΠοινΔικ 2011.796 (: αφορούσε δικαστική απέλαση). Από τις ανωτέρω, η ΑΠ 
491/2006 και η ΓνμδΕισΑΠ 2/2006 όρισαν ρητά ότι οι αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις αφορούν και τις παρεπόμενες ποινές   
62 Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄(: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3481, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική 

Δικονομία,2006, σελ. 874, του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 544, 
Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 11, Παναγιωτόπουλου Π., Εις τι 
συνίστανται επιτέλους οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεσιν κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ;, ΠοινΧρ 2003, σελ. 862, Παπανδρέου Π., σε 
Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3496. Βλ. επίσης, ΤριμΠλημΑγρ 
455/1954, ΠοινΧρ 1954.307 (: κρίθηκε ότι, αν καταδικάστηκαν περισσότεροι συμμέτοχοι του ίδιου εγκλήματος και άσκησαν 
έφεση κάποιοι από αυτούς, εξ αυτών δε εμφανίσθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου μόνο ορισμένοι και απηλλάγησαν, για τους 
δε λοιπούς η έφεση απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, για τους τελευταίους η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου είναι 
εκτελεστή)   
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καθολικής αποδοχής και, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα πειστική θέση, το ακριβές της 

περιεχόμενο δεν είναι ευδιάκριτο. Ειδικότερα, ερωτάται: ποια αμφιβολία ή αντίρρηση 

μπορεί να αφορά το γεγονός ότι η ποινή δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των 

άρθρων 51-55 ΠΚ; Για να το θέσουμε διαφορετικά, αν πράγματι η ποινή δεν έχει 

ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω άρθρων, σε τι θα μπορούσε να 

συνεισφέρει η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ; 

Aντιρρήσεις αυτής της μορφής μπορεί, ενδεικτικά, να προκύψουν στα 

ακόλουθα ενδεχόμενα: (i) ο κατ’ άρθρο 549§1 ΚΠΔ εισαγγελέας, παρότι η απόφαση 

αφορά ποινή φυλάκισης πέντε ετών, παραγγέλλει την εκτέλεση ποινής κάθειρξης 

πέντε ετών. (ii) ο κατ’ άρθρο 549§1 ΚΠΔ εισαγγελέας, παρότι ο καταδικασθείς είναι 

ανήλικος και η ποινή που του επιβλήθηκε είναι εκείνη του περιορισμού σε ειδικό 

κατάστημα κράτησης νέων, παραγγέλλει την εκτέλεση σε σωφρονιστικό κατάστημα 

κράτησης ενηλίκων. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 22§1 εδ. β΄ του ν. 2776/1999 (: Σωφρονιστικός Κώδικας) «το αρμόδιο 

όργανο προσδιορίζει στην παραγγελία του το αντίστοιχο προς την κατηγορία στην 

οποία ανήκει ο κρατούμενος κατάστημα κράτησης (…)». Επίσης, στα άρθρα 11 επ. 

του ίδιου νομοθετήματος περιγράφονται τα κριτήρια διάκρισης των κρατουμένων. 

Τέλος, στο άρθρο 19 πραγματοποιείται διάκριση των καταστημάτων με σημείο 

αναφοράς, μεταξύ άλλων, την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης, την καταδίκη σε λοιπές 

ποινές, την επιβολή στερητικών της ελευθερίας μέτρων ασφαλείας63. Η ανάγνωση της 

ανωτέρω ενδεικτικής περιπτωσιολογίας καθιστά σαφές ότι η πτυχή αυτή του 

κανονιστικού πλαισίου του άρθρου 562 ΚΠΔ δεν έχει το εύρος των λοιπών (: 

εκτελεστότητα απόφασης – διάρκεια ποινής). Παρόλα αυτά η ύπαρξή της κρίνεται 

δικαιολογημένη και απόλυτα αναγκαία. Για να τεθεί διαφορετικά, αν απουσιάζε η 

ρύθμιση, ενδεχόμενα, σαν αυτά που προαναφέρθηκαν έστω και αν είναι ελάχιστα 

πιθανή η εμφάνισή τους στην πράξη, δεν θα ήταν δυνατό να αντιμετωπισθούν με τους 

αγωγούς του ποινικού δικονομικού δικαίου ή του σωφρονιστικού κώδικα. 

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 
 

Στην αιτία αυτή αμφιβολιών ή αντιρρήσεων συγκεντρώνονται όλες εκείνες οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτει ζήτημα που αντανακλά στη διάρκεια του 

χρόνου έκτισης της ποινής. Συνήθως τούτο συμβαίνει όταν ο εισαγγελέας δεν 

προσδιορίζει ορθά στην κατ’ άρθρο 552§2 ΚΠΔ παραγγελία του το χρόνο λήξης της 

έκτισης. Επίσης, το ίδιο ενδεχόμενο εντοπίζεται όταν ο εισαγγελέας που εποπτεύει, 

κατ’ άρθρο 567 ΚΠΔ, την έκτιση της ποινής, αρνείται να αναπροσαρμόσει το χρόνο 

λήξης της έκτισης σε σύμπνοια με νομικά συμβάντα που επακολούθησαν τον κατ’ 

άρθρο 554 ΚΠΔ προσδιορισμό. Πρόκειται ίσως για το λόγο που παρέχει την αφορμή 

για τη συχνότερη προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ, δεν μπορεί δε να 

τύχει εφαρμογής στις χρηματικές ποινές.  

                                                             
63 Βλ. αντίστοιχο παράδειγμα σε Ι. Ζησιάδη [: Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄ (: 1977), σελ. 440, υποσημ. 53] 
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - Η ΚΑΘ’ΥΛΗΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
 

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 562 ΚΠΔ καθ’ ύλην αρμόδιο 

δικαστήριο για τη συζήτηση των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων είναι «το 

δικαστήριο των πλημμελειοδικών», δηλαδή το τριμελές πλημμελειοδικείο 64 . Η 

επιλογή αυτή του νομοθέτη δεν υπήρξε τυχαία. Το τριμελές πλημμελειοδικείο, ως 

πολυπρόσωπο δικαστήριο, διασφαλίζει την πανοπτική γνώση και αντίληψη των 

πραγμάτων65 . Επιπλέον, η επιλογή του τριμελούς πλημμελειοδικείου (και όχι για 

παράδειγμα του τριμελούς ή του πενταμελούς εφετείου) ως καθ’ ύλην αρμόδιου 

δικαστηρίου, αμβλύνει ένα από τα μειονεκτήματα των πολυπρόσωπων δικαστηρίων 

που σχετίζεται με την ταχύτητα του παραγόμενου δικαστικού έργου. 

Τι συμβαίνει όταν οι αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις προκύψουν πριν 

αρχίσει η έκτιση της ποινής; 
 

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 562 ΚΠΔ, κατά τόπον αρμοδιότητα 

για την επίλυση των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων αναγνωρίζεται στο δικαστήριο 

των πλημμελειοδικών «του τόπου όπου εκτίεται η ποινή». Η διάταξη αυτή παρέχει 

ρητή πρόβλεψη για τον προσδιορισμού της αρμοδιότητας όταν έχει αρχίσει η έκτιση 

της ποινής. Είναι ωστόσο προφανές ότι δεν απαντά στο εν πολλοίς ανάλογο 

ενδεχόμενο οι αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις να ανακύψουν πριν το ανωτέρω χρονικό-

διαδικαστικό σημείο. Ειδικότερα, ζήτημα προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 562 

ΚΠΔ ανακύπτει συχνότερα κατά το χρόνο εκείνο κατά τον οποίο ο εισαγγελέας 

εκτέλεσης επιλαμβάνεται της διαδικασίας της εκτέλεσης, πολύ πριν δηλαδή αρχίσει η 

έκτιση της ποινής. Με αυτά τα δεδομένα ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο όταν οι 

αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις προκύψουν πριν την έναρξη της έκτισης της ποινής;  

Τόσο η θεωρία66 όσο και η νομολογία67 δέχονται αρμοδιότητα του τριμελούς 

πλημμελειοδικείου του εισαγγελέα εκτέλεσης του ή του τόπου έκτισης, με κριτήριο 

την έναρξη ή μη της ποινής. 

Αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου του εισαγγελέα εκτέλεσης 

πρέπει να γίνει δεκτή και στην περίπτωση κατά την οποία ανακύψει ζήτημα 

αντιρρήσεων με σημείο αναφοράς την εκτέλεση παρεπόμενων ποινών ή μέτρων 

ασφαλείας σε χρόνο μεταγενέστερο της έκτισης της ποινής. 

                                                             
64 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 4§§1 στοιχ. γ΄, 4 εδ. β΄ και 7§1 του Ν. 1756/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄, 35/26.2.1988) 

«Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών» προκύπτει ότι το τριμελές πλημμελειοδικείο 
συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών και δύο πρωτοδίκες, ενώ συμμετέχει εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών 
και γραμματέας [βλ. ενδεικτ. Ανδρέου Φ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. γ΄ (: 2008), σελ. 59, Γεωργιάδου Μ., σε 
Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τόμ. α΄, έκδ. β΄ (: 2011), σελ. 16, Ζησιάδη Β/Μαργαρίτη Λ., Εισαγωγή στην 
Ποινική Δικονομία, τόμ. α΄, έκδ. β΄ (: 1999), σελ. 22 ] 
65Παπαδαμάκη Α., Ποινική Δικονομία, Η δομή της ποινικής δίκης, έκδ. στ΄ (: 2012), σελ. 46  
66 Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄ (: 1977), σελ. 440, υποσημ. 50α, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική 

Δικονομία, 2006, σελ. 872, 885, του ίδιου, Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία, τόμ. δ΄, Εκτέλεση ποινών, 2006, σελ. 484-485, 
Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 13. Σιφναίου Κ., Πανδέκτης Ποινικής 
Δικονομίας, τόμ. β΄, 1957, σελ. 1706   
67 ΕφΑθ 6543-6543α/1984, ΑρχΝ 37.168 (: όπου πρόταση Λ. Καράμπελα) 
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Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο επιφορτισμένος με την 

εκτέλεση εισαγγελέας εξουσιοδοτήσει άλλο συνάδελφό του κατ’ 

άρθρο 549§2 ΚΠΔ; 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 549§2 ΚΠΔ «ο επιφορτισμένος με την εκτέλεση μπορεί 

να εξουσιοδοτήσει άλλον εισαγγελέα, ιδίως όταν ο καταδικασμένος διαμένει έξω από 

την έδρα του επιφορτισμένου με την εκτέλεση, και ο τελευταίος εγκρίνει την έκτιση 

της ποινής σε φυλακή έξω από την περιφέρειά του. Εδώ τίθεται το ερώτημα: Αν ο 

επιφορτισμένος με την εκτέλεση εισαγγελέας εξουσιοδοτήσει άλλο συνάδελφό του 

για την εκτέλεση της απόφασης, έχει το δικαίωμα ο τελευταίος να αμφιβάλει σχετικά 

με την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής; Αν η 

απάντηση στο τελευταίο ερώτημα είναι θετική, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για να 

άρει αυτές τις αμφιβολίες; Περαιτέρω, ερωτάται: ενώπιον ποιου εισαγγελέα δύναται ο 

καταδικασμένος να προβάλει τις αντιρρήσεις του, και, αντίστοιχα, ποιο δικαστήριο 

είναι αρμόδιο για την επίλυσή τους;  

Η άποψη που αναγνωρίζει στον εισαγγελέα ο οποίος αποδέχεται την 

εξουσιοδότηση το δικαίωμα να έχει αμφιβολίες είναι μόνο de lege ferenda ορθή. 

Αντίθετα, ερείσματα de lege lata ορθότητας διεκδικεί η προσέγγιση που αρνείται 

ανάλογη δυνατότητα στον τελευταίο. Οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου δεν 

αφορούν την παραγγελία του εισαγγελέα που δέχθηκε κατ’ άρθρο 549§2 ΚΠΔ, την 

εξουσιοδότηση, αλλά την αντίστοιχη εκείνου που την παρείχε. Έτσι οι αντιρρήσεις 

μπορούν να προβληθούν μόνον ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου του 

εισαγγελέα εκτέλεσης. 

 

Για την προβολή αντιρρήσεων είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη 

παρουσία του καταδικασμένου;  

 

Η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ συνιστά κατά το μεν ένα της σκέλος (: 

εκείνο που αφορά την άρση των αμφιβολιών του εισαγγελέα) ειδική διαδικασία, κατά 

το δε άλλο (: εκείνο που αποβλέπει στην αντιμετώπιση των αντιρρήσεων του 

καταδικασμένου) οιονεί ένδικο μέσο. Ακολούθως, έχοντας κατά νου τις εμπεδωμένες 

στο δικαιικό μας σύστημα αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ενδίκων μέσων 

αφετέρου, τίθεται το εξής ερώτημα: για την προβολή των αντιρρήσεων είναι 

αναγκαία η αυτοπρόσωπη ενώπιον του εισαγγελέα παρουσία του καταδικασμένου 

ή ο τελευταίος δύναται να ασκήσει αυτή τη διαδικαστική δυνατότητα μέσω 

αντιπροσώπου;  

 

Η διαμόρφωση της απάντησης, προϋποθέτει τις ακόλουθες δύο επισημάνσεις: 

Πρώτον, το ερώτημα αποκτά τη σημασία του με σημείο αναφοράς μόνο τις 

αντιρρήσεις του καταδικασμένου, και όχι (και) τις αμφιβολίες του εισαγγελέα. 

Πραγματικά, είναι αυτονόητο ότι, για να βιώσει ο τελευταίος αμφιβολίες σχετικά με 

την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής, δεν είναι 

αναγκαίο (χωρίς ωστόσο τούτο να αποκλείεται) να προκληθεί γι’ αυτό από τον 

καταδικασμένο ή τον αντιπρόσωπό του. Στο πλαίσιο αυτό, μία ανάλογη πρόκληση 

(αν τέτοια λάβει χώρα) μόνο εξωδιαδικαστικό χαρακτήρα προσλαμβάνει και, ως εκ 
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τούτου, για τη λειτουργία της δεν είναι δυνατό να τεθούν διαδικαστικές 

προϋποθέσεις. Δεύτερον, είναι διαφορετικό ζήτημα η δυνατότητα προβολής των 

αντιρρήσεων μέσω αντιπροσώπου, και διαφορετικό η δυνατότητα εκπροσώπησης του 

καταδικασμένου στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου από πληρεξούσιο 

συνήγορο. Ειδικότερα, είναι προφανές ότι η νομική βάση και το δογματικό υπόβαθρο 

εκάστου ζητήματος, παρότι γειτνιάζουν, διαφέρουν.  

 

Αντιρρήσεις μπορεί να προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου της 

εκτέλεσης με τη στενή έννοια του όρου (: δηλαδή του σταδίου προπαρασκευής της 

έκτισης της ποινής), καθώς και όσο διαρκεί η έκτιση της ποινής. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

αντιρρήσεις είναι δυνατό λ.χ. να αφορούν τη νομιμότητα της παραγγελίας του 

εισαγγελέα για τη σύλληψη του καταδικασμένου, να ανάγονται δηλαδή σε χρόνο 

κατά τον οποίο ο τελευταίος, πιθανώς, δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Στο ενδεχόμενο 

αυτό, είναι ευνόητο πως ο καταδικασμένος, διατρέχοντας τον κίνδυνο να συλληφθεί, 

έχει σοβαρούς λόγους να επιθυμεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του μέσω 

αντιπροσώπου. Επίσης, οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου μπορεί να αφορούν τη μη 

εξακολούθηση της έκτισης της ποινής, επειδή υπάρχει λόγος που επιβάλλει την 

παύση της εκτέλεσής της. Στο ενδεχόμενο αυτό, πρακτικοί λόγοι διευκόλυνσής του 

και αποδοτικής άσκησης του δικαιώματος ακρόασής του, αναδεικνύουν την 

ουσιαστική χρησιμότητα της δυνατότητας προβολής των αντιρρήσεων μέσω 

αντιπροσώπου.  

 

Ειδικότερα, αν μία διαδικαστική δυνατότητα διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο 

να ασκήσει το δικαίωμα ακρόασής του, από την άσκηση αυτού του δικαιώματος, 

κατά κανόνα, προκύπτει συνεισφορά και προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής 

απονομής δικαιοσύνης. Εφόσον και η ποινή είναι τμήμα του ποινικού φαινομένου, 

τόσο η προπαρασκευή της έκτισης όσο και η ίδια η έκτισή της είναι αναγκαίο να 

συνοδεύονται από ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ουσιαστική άσκηση του 

δικαιώματος ακρόασης του καταδικασμένου. Το δικαίωμα ακρόασης δε βρίσκει το 

δικαιολογητικό του ρόλο μόνο όταν ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μία κατηγορία. 

Το αντίθετο μάλιστα, η συνεισφορά του δικαιώματος ακρόασης είναι εξίσου μεγάλη, 

όταν ο καταδικασμένος εκτίει (ή καλείται να εκτίσει) μία ποινή, μολονότι –για 

οποιονδήποτε λόγο- δε θα έπρεπε να την εκτίει (ή να κληθεί να την εκτίσει). Εντός 

αυτού του πλαισίου ασφαλώς κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η διάταξη του άρθρου 562 

ΚΠΔ. Με αυτό το δεδομένο, η ανάγκη διευκόλυνσης του καταδικασμένου να 

καταφύγει στο προστατευτικό πεδίο της διάταξης και να τύχει ακρόασης 

αναδεικνύεται επιτακτική.  

 

Ο νομοθέτης του ΚΠΔ εκφράσθηκε λεπτομερώς και με σαφήνεια για τη 

διαδικαστική διευκόλυνση του κατηγορουμένου να ασκήσει «γνήσια» ένδικα μέσα 

μέσω αντιπροσώπου, προσδιορίζοντας τις προϋποθέσεις. Δεν έπραξε ωστόσο το ίδιο 

και στην περίπτωση του άρθρου 562 ΚΠΔ. Τούτο ωστόσο δεν πρέπει να μας ξενίζει, 

στο βαθμό που η φύση των αντιρρήσεων ως «οιονεί» ενδίκου μέσου επιτρέπει την 

ευθεία (και όχι μέσω αναλογικής ερμηνείας) εφαρμογή των διαδικαστικών 

προβλέψεων του άρθρου 466§1 ΚΠΔ. Ο αντιπρόσωπος εν προκειμένω ουδέν άλλο 

πράττει από το να μεταφέρει αυτούσια τη βούληση του καταδικασμένου. Έτσι, δεν 

υποκαθίσταται στη βούληση του τελευταίου ενεργώντας αντί αυτού. Το αντίθετο 

μάλιστα, ενεργεί για τη διαδικαστική του διευκόλυνση, αυτή δε η διευκόλυνση 

βρίσκει της αφετηρία της και το καταληκτικό της σημείο στην προβολή των 

αντιρρήσεων. Αν τα πράγματα έχουν έτσι, δεν υπάρχει λόγος για τη μη εφαρμογή της 
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διαδικαστικής δυνατότητας του άρθρου 466§1 ΚΠΔ στις αντιρρήσεις του άρθρου 562 

ΚΠΔ68.  

 

Σε κάθε περίπτωση, για την πληρέστερη αντιμετώπιση του ζητήματος που μας 

απασχολεί, είναι χρήσιμο να συνυπολογισθεί ότι ο νομοθέτης, διαμορφώνοντας το 

άρθρο 562 ΚΠΔ, ενδεχομένως, θεώρησε σχεδόν ανεξαίρετο κανόνα την 

αυτοπρόσωπη παρουσία του αντιλέγοντα καταδικασμένου. Πραγματικά, στις 

πλείστες των περιπτώσεων στην πράξη, τις αντιρρήσεις υποβάλλει ο συλληφθείς 

κατηγορούμενος κατά την προσαγωγή του ενώπιον του εισαγγελέα. Παρόλα αυτά, 

έχοντας κατά νου τις δογματικές σταθμίσεις στις οποίες προβήκαμε, η επιλογή του 

επιχειρήματος της αντιδιαστολής, και εντεύθεν η άρνηση στον καταδικασμένο της 

δυνατότητας υποβολής των αντιρρήσεών του μέσω αντιπροσώπου, δεν είναι ευχερής. 

Με άλλα λόγια, κατά την άποψη που υιοθετείται, εν προκειμένω και αν ακόμη το 

σύνηθες υπαγόρευσε τη νομοθετική επιλογή, αυτή η επιλογή δεν αποσκοπούσε να 

αποκλείσει το μη σύνηθες ή εξαιρετικό.  

 

Τη σύμφωνη γνώμη του με τη δυνατότητα υποβολής των αντιρρήσεων μέσω 

αντιπροσώπου εξέφρασε ο Λ. Μαργαρίτης. Μάλιστα, για να στηρίξει την εν λόγω 

επιλογή του, χρησιμοποίησε τα ακόλουθα επιχειρήματα: Σύμφωνα με το πρώτο, «η 

εκδοχή αυτή βρίσκει επαρκή και όχι ευάλωτη θεμελίωση στο άρθρο 466§1 ΚΠΔ, που 

επιτρέπει την άσκηση των ενδίκων μέσων με αντιπρόσωπο». Σύμφωνα με το δεύτερο, 

«η προσέγγιση επιβάλλεται από το άρθρο 6§1 και §3 εδ. γ΄ ΕΣΔΑ, το οποίο στο 

συστατικό της δίκαιης δίκης δικαίωμα της δικαστικής ακρόασης του κατηγορουμένου 

εντάσσει και το δικαίωμα εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δικηγόρο.  

 

Ο αντιπρόσωπος μπορεί, χωρίς όμως τούτο να είναι αναγκαίο, να έχει την 

ιδιότητα του δικηγόρου69 . Σύμφωνα με τα άρθρα 89§2 και 42§2 ΚΠΔ, η σχέση 

αντιπροσώπευσης αποδεικνύεται, καταρχήν, με έγγραφο πληρεξούσιο, δηλαδή με 

έγγραφη δήλωση που φέρει την υπογραφή του καταδικασμένου, της οποίας η 

γνησιότητα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή ή 

δικηγόρο. Ζήτημα αποτελεί αν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί εδώ αναλογικά η 

πρόβλεψη του άρθρου 466§1 εδ. γ΄ ΚΠΔ για τη μεταγενέστερη εντός είκοσι ημερών 

από την άσκηση (εν προκειμένω από την προβολή των αντιρρήσεων) προσκομιδή του 

πληρεξουσίου. Θεωρούμε ότι η απάντηση πρέπει να είναι θετική. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, δεν πρέπει να μας προβληματίζει το γεγονός ότι συνήθως οι 

αντιρρήσεις συζητούνται άμεσα. Άλλωστε, διορθωτικά, μπορούμε να δεχθούμε ότι το 

πληρεξούσιο μπορεί να προσκομισθεί εντός είκοσι ημερών από την προβολή των 

αντιρρήσεων και πάντως πριν από την κρίση τους ενώπιον του τριμελούς 

πλημμελειοδικείου. Σε κάθε πάντως περίπτωση, είναι ορθό η εντολή προς τον 

αντιπρόσωπο να υφίσταται ήδη κατά το χρόνο προβολής των αντιρρήσεων έτσι, μόνο 

το πληρεξούσιο μπορεί να προσκομισθεί μεταγενέστερα70. Τέλος, δεν υπάρχει λόγος 

να αρνηθούμε τη δυνατότητα διορισμού του αντιπροσώπου με προφορική δήλωση 

που καταχωρίζεται στα πρακτικά (: βλ. άρθρο 89§2 περ. α΄ ΚΠΔ). Εννοείται ότι ο 

καταδικασμένος, κατά την εκ μέρους του προβολή των αντιρρήσεων ενώπιον του 

εισαγγελέα, είναι δυνατό να συμπαρίσταται με συνήγορο. 

  
                                                             
68 Λ. Μαργαρίτης, Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 887   
69 Καρρά Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. δ΄(: 2011), σελ. 823, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), 

τόμ. β΄, σελ. 2642, Μαργαρίτη Λ., σε  Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 
2023-2024 (: όπου πλήρης ανάλυση του θέματος με παραπομπές στην παλαιότερη αντίθετη θεωρία και νομολογία), του 
ίδιου, Ποινική Δικονομία-Ένδικα Μέσα, τόμ. α΄, έκδ. γ΄ (: 2005), σελ. 146 επ., Παπαδαμάκη Α., Ποινική Δικονομία, Η δομή της 
ποινικής δίκης, έκδ. στ΄ (: 2012), σελ. 638∙ από τη νομολογία, βλ. ενδεικτ. ΑΠ 1781/1999, ΠοινΔικ 2000.232, ΑΠ 271/2006, 
ΠοινΔικ 2006.940 
70 Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ό.π., σελ. 2010 επ.   
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Ο τύπος των αντιρρήσεων 

 

Οι αμφιβολίες του εισαγγελέa διατυπώνονται σε εισαγωγικό σημείωμα το οποίο 

απευθύνεται στο τριμελές πλημμελειοδικείο που καλείται να αποφανθεί επ’ αυτών. 

Βεβαίως, στην εν λόγω περίπτωση, το εισαγωγικό έγγραφο δε συνιστά δικονομική (: 

τυπική) προϋπόθεση-όρο του παραδεκτού των αμφιβολιών, αλλά μόνο ουσιαστική 

παράμετρο για τη λυσιτελή τους αντιμετώπιση. Επομένως, και αν ακόμη τέτοιο δε 

συνταχθεί (: στην πράξη σχεδόν ανεξαίρετο κανόνα συνιστά η επισύναψή του στα 

σχετικά της δικογραφίας), ουδεμία δικονομική επίπτωση προκαλείται. Απλά το 

δικαστήριο θα ευρεθεί ενώπιον ουσιαστικής αδυναμίας να διαπιστώσει το ζήτημα για 

το οποίο καλείται να αποφανθεί.  

 

Είναι αναγκαίο να διακριβωθεί αν τα πράγματα είναι διαφορετικά στην 

περίπτωση κατά την οποία αφορμή για την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 562 

ΚΠΔ παράσχουν οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου. Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται: 

Οφείλει ο τελευταίος να διατυπώσει αυτές του τις αντιρρήσεις εγγράφως ή αρκεί 

να τις αναπτύξει προφορικά; Επίσης, αν οι αντιρρήσεις προβληθούν εγγράφως, σε 

ποιο τύπο υπακούουν; Στον ΚΠΔ δεν παρέχεται απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα. 

Έτσι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, με δεδομένο το χαρακτήρα των αντιρρήσεων 

ως οιονεί ενδίκου μέσου, διεκδικούν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 474 

ΚΠΔ(«έκθεση και λόγοι ασκήσεως ενδίκου μέσου»). Όμως, ο άκρως επείγον 

χαρακτήρας της διαδικασίας και το γεγονός ότι συχνά ο καταδικασμένος έχει μόλις 

συλληφθεί και, αν επιθυμεί την αυτοπρόσωπη προβολή των αντιρρήσεών του, 

δύναται να το πράξει μετά την ολοκλήρωση της μεταγωγής του από τα (συνήθως 

άθλια) αστυνομικά κρατητήρια στο γραφείο του εισαγγελέα εκτέλεσης, τότε η 

οποιαδήποτε τυπικότητα φαντάζει «εκτός πραγματικότητας». Υπογραμμίζεται 

πάντως ότι συνήθως στην πράξη, οι αντιρρήσεις θα υποβληθούν εγγράφως παρότι, 

υπογραμμίζεται, δεν είναι αναγκαίο στις ακόλουθες περιπτώσεις: Η πρώτη, όταν ο 

συλληφθείς συνοδεύεται από τον συνήγορό του,∙η δεύτερη, όταν ο διωκόμενος και μη 

εισέτι συλληφθείς, έχοντας πληροφορηθεί ότι σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική 

απόφαση, εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο, συνήθως τον συνήγορό του, να εμφανισθεί 

ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης και να προβάλει τις αντιρρήσεις του και η τρίτη, 

όταν τις αντιρρήσεις προβάλλει ο εκτίων στερητική της ελευθερίας ποινή 

καταδικασμένος. Στην πράξη συνηθίζεται να συντάσσεται έκθεση εγχείρισης, όταν οι 

αντιρρήσεις προβάλλονται εγγράφως.  

 

 

Οι ενέργειες του εισαγγελέα για την προπαρασκευή της συζήτησης 

– το «εισαγωγικό» έγγραφο  

 

Οι αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις αντιμετωπίζονται από το δικαστήριο και 

ειδικότερα από το τριμελές πλημμελειοδικείο. Είναι ωστόσο σαφές ότι σε κάθε 

περίπτωση κατά την οποία επιλαμβάνεται ένα δικαιοδοτικό όργανο, είτε πρόκειται 

για δικαστήριο, είτε για δικαστικό συμβούλιο, απαιτείται, ή επιβάλλεται από τα 

πράγματα, μία διαδικασία προπαρασκευής. Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρήσιμο να 

επιχειρήσουμε να διακρίνουμε συγκεκριμένα τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η 

διαδικασία προπαρασκευής του άρθρου 562 ΚΠΔ. Ερωτάται λοιπόν αν ανακύπτουν 

ζητήματα κλήτευσης ή, ενδεχομένως, προσαγωγής του καταδικασμένου. Επίσης, 

ερωτάται αν απαιτείται η σύνταξη κάποιου εισαγωγικού εγγράφου που θα 

προσδιορίζει, ταυτόχρονα όμως και θα οριοθετεί το αντικείμενο της διαδικασίας.  
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Το κείμενο του άρθρου 562 ΚΠΔ δεν υπαγορεύει τη σύνταξη κάποιου 

«εισαγωγικού» προς το δικαστήριο εγγράφου. Η διαπίστωση αυτή ένα πράγμα 

υποδηλώνει. Ότι η σύνταξη τέτοιου δεν είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, αν 

υπάρξει, προσλαμβάνει εξωδιαδικαστικό χαρακτήρα. Επομένως, το ερώτημα που 

απομένει να διευρευνηθεί συνίσταται στο αν η ίδια, παρότι μη υποχρεωτική, τυγχάνει 

σκόπιμη. Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι αν λ.χ. δε συνταχθεί και επιδοθεί 

κλητήριο θέσπισμα, επιπλέον δε, εάν ένα αντίγραφό του δεν επισυναφθεί στη 

δικογραφία, χωρίς αμφιβολία, ο κατηγορούμενος δε θα λάβει γνώση της κατηγορίας, 

ενώ το δικαστήριο δεν θα γνωρίζει τι καλείται να δικάσει, παρότι η κατηγορία 

προσδιορίσθηκε θεματικά με την άσκηση της ποινικής δίωξης71. Ένα «εισαγωγικό» 

έγγραφο προσδιορίζει-οριοθετεί το αντικείμενο επί του οποίου θα κληθεί να 

επιληφθεί το τριμελές πλημμελειοδικείο. Η ουσιαστική διάσταση του ζητήματος 

έγκειται στο ότι το δικαστήριο ενημερώνεται και, κατά τον τρόπο αυτό, 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος έκδοσης αποφάσεων «εκτός του αντικειμένου» της 

δίκης 72 . Η σύνταξη «εισαγωγικού» προς το δικαστήριο εγγράφου είναι άλλοτε 

σκόπιμη, άλλοτε όχι∙πάντοτε όμως προσλαμβάνει «εξωδιαδικαστικό» χαρακτήρα. 

Έτσι, η επάρκεια της αιτιολογίας του προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς το σκοπό 

που καλείται να επιτελέσει, και όχι τη σύμπτωσή της με τις επιταγές του άρθρου 139 

ΚΠΔ73.  

 

Στο πεδίο της εφαρμοσμένης αντιμετώπισης των αμφιβολιών και των 

αντιρρήσεων του άρθρου 562 ΚΠΔ σχεδόν ανεξαίρετο κανόνα συνιστά η υιοθέτηση 

της διαδικασίας που ακολουθείται στα πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ 

αυτοφώρω (: άρθρο 417 επ. ΚΠΔ) δηλαδή στο έκτακτο πινάκιο που σχηματίζεται 

καθημερινά, συνήθως κατά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε, εκτός των αυτοφώρων, 

εισάγονται αιτήσεις για το σχηματισμό συνολικής ποινής κατ’ άρθρο 551 ΚΠΔ, 

αιτήσεις για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης κατ’ άρθρα 471§2, 497§7 ΚΠΔ, 

αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας (: άρθρο 341 ΚΠΔ) ή απόφασης (: άρθρο 430 ΚΠΔ), 

αιτήσεις για παροχή προθεσμίας ή διεύρυνση της προθεσμίας καταβολής της 

χρηματικής ποινής κατ’ άρθρο 82§8 ΠΚ. Η επιλογή αυτή επιβάλλεται από τον άκρως 

επείγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας, και είναι συνεπής με την επιταγή του άρθρου 

27§2 του ν. 1756/1988 (: Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση 

Δικαστικών Λειτουργών) που προβλέπει ότι τα ποινικά δικαστήρια κατά το μήνα 

Αύγουστο δικάζουν, μεταξύ άλλων, αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση της 

ποινής.  

 

 Η κλήτευση του καταδικασμένου-προθεσμία αυτής 

 

 Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 563 ΚΠΔ «στις περιπτώσεις των 

άρθρων 561 και 562, ο καταδικασμένος κλητεύεται στο δικαστήριο σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 551». Εκείνος που καταδικάστηκε κλητεύεται και αν κρατείται, 

δεν προσάγεται στο δικαστήριο, μπορεί, όμως, να αντιπροσωπευθεί με συνήγορο 

διοριζόμενο κατά τους όρους του άρθρου 42 παρ. 2.Είναι αναγκαίο να διακρίνουμε 

τις ακριβείς διαδικαστικές της πτυχές της κλήτευσης. Αυτή διέπεται από τις 

                                                             
71 Το παράδειγμα πρέπει να αντιμετωπισθεί υπό το πρίσμα κάποιας αναλογίας, αφού η σύνταξη και η επίδοση του κλητηρίου 

θεσπίσματος επιβάλλονται ρητά στον ΚΠΔ [βλ. άρθρα 320 και 321 ΚΠΔ∙ σύνταξη και επίδοση ή κοινοποίηση κλητηρίου 
θεσπίσματος δεν προβλέπεται στην αυτόφωρη διαδικασίας∙ βλ. ενδεικτ. Χιόνη Δ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 1839-1840, Μαργαρίτη Λ/Καλφέλη Γ., Ποινική Δικονομία, Ειδικές 
Διαδικασίες, τόμ. α΄, 1998, σελ. 123, και τις εκεί παραπομπές στη θεωρία].   
72 Βλ.αντίστοιχες σκέψεις του Π. Μπρακουμάτσου (Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου    
73 Το άρθρο αυτό επιρρίπτει υποχρέωση αιτιολογίας στις αποφάσεις, τα βουλεύματα και τις διατάξεις του ανακριτή και του 

εισαγγελέα. Βλ. όμως Μπρακουμάτσου Π. (ό.π., υποσημ. 27), ο οποίος διατείνεται ότι «τα τυπικά εισαγωγικά έγγραφα (…) 
δεν συνάδουν με το άρθρο 139 ΚΠΔ».   
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διατάξεις των άρθρων 155-164 ΚΠΔ. Περαιτέρω, η κλήτευση του καταδικασμένου 

υπακούει στην προθεσμία του άρθρου 166 ΚΠΔ. Σύμφωνα με το άρθρο 168§1 εδ. δ΄ 

ΚΠΔ, δεν υπολογίζεται η ημέρα με την οποία συμπίπτει το γεγονός (σημ. εν 

προκειμένω πρόκειται για την επίδοση) από το οποίο αρχίζει αυτή να τρέχει, ενώ, αν 

η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι εξαιρετέα, η προθεσμία παρεκτείνεται έως 

και την επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα. Παράλληλα, εφαρμογή έχει και εδώ η ρύθμιση 

του άρθρου 169§2 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία «ο διάδικος που προς όφελός του 

ορίζεται κάποια προθεσμία μπορεί να παραιτηθεί ή να συναινέσει στη συντόμευσή 

της με γραπτή ή προφορική δήλωσή του στο γραμματέα του δικαστηρίου ή της 

εισαγγελίας. για τη δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση». Επισημαίνεται όμως ότι: Η 

δήλωση του καταδικασμένου ενώπιον του διευθυντή των φυλακών, σύμφωνα με την 

οποία αυτός παραιτείται από το δικαίωμα ή την προθεσμία της κλήτευσης, δεν είναι 

παραδεκτή ως τέτοια, αφού δεν υπακούει στον τύπο του άρθρου 169§2 εδ. α΄ ΚΠΔ.  

 

 Τέλος αν η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ έγινε λόγω των 

αμφιβολιών του εισαγγελέα, δηλαδή αν ο τελευταίος βιώσει ενδοιασμούς σχετικά με 

την εκτέλεση μίας δικαιοδοτικής κρίσης που συνάπτονται είτε με την αναγκαιότητα 

χορήγησης παραγγελίας για τη σύλληψη του καταδικασμένου, είτε με την 

αναγκαιότητα ανάκλησης αυτής της παραγγελίας, τότε, επειδή αυτή η αμφιβολία, 

κατά κανόνα, δε θα έχει προκληθεί με πρωτοβουλία του καταδικασμένου, είναι και 

«εν τοις πράγμασι» αναγκαία η κλήτευσή του και με δεδομένο τον άκρως επείγοντα 

χαρακτήρα της διαδικασίας που συνήθως δεν επιτρέπει αναμονή για την παρέλευση 

του χρονικού διαστήματος του άρθρου 166 ΚΠΔ, ανεξαίρετο κανόνα αποτελεί η 

ένταξη των αντιρρήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθείται στα 

πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω (: άρθρα 417 επ. ΚΠΔ) και είναι 

σκόπιμο να κληθεί ο καταδικασμένος να παραιτηθεί από την προθεσμία κλήτευσής 

του. 

 

Η προσαγωγή του καταδικασμένου 
 

Πρόκειται για ζήτημα σημαντικό πρακτικά, στο βαθμό που αφορά όλους τους 

καταδικασμένους που προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους σε χρόνο κατά τον οποίο 

εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή έχουν συλληφθεί για το σκοπό αυτό (: 

προπαρασκευή της έκτισης της ποινής). Επίσης, είναι σημαντικό λόγω της ύπαρξης 

κενού στο νόμο74. Καθώς στα άρθρα 562-563 ΚΠΔ δε γίνεται λόγος για προσαγωγή 

του καταδικασμένου, ενώ η παραπομπή στο άρθρο 551 ΚΠΔ παρ. 4 αφορά, μόνο την 

κλήτευση του καταδικασμένου.  

Συμπέρασμα: Η προσαγωγή του καταδικασμένου στο ακροατήριο του τριμελούς 

πλημμελειοδικείου που καλείται να επιληφθεί των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων 

είναι υποχρεωτική 75 , ενώ ως προς τις διαδικαστικές της πτυχές υπακούει στις 

προβλέψεις του άρθρου 75 του Ν. 2776/1999. 

                                                             
74 Η νομολογία επιλήφθηκε του θέματος μόνο παρεμπτιπτόντως. Ειδικότερα, στην ΤριμΠλημΘεσ 20234/2002 (Αρμ 2003.1179) 

έγινε δεκτό ότι «ο αντιλέγων-κατηγορούμενος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη σχετική δίκη από συνήγορο υπεράσπισης, αφού 
δεν είναι υποχρεωτική η προσαγωγή του στο δικαστήριο». Αντίστοιχα, από τη θεωρία, η Π. Παπανδρέου, «μεταφέρει» τη 
θέση της ΤριμΠλημΘεσ 20234/2002, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι διαφωνεί μ’ αυτή (βλ. Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3499).   
75 Όπως παρατηρείται [βλ. Μαργαρίτη Λ., Η ποινική δικονομική νομοθεσία στις μέρες μας: Υπηρέτης της σκοπιμότητας ή 

προστάτης της νομιμότητας, ΠοινΔικ 2012, σελ. 529], «ζητούμενο κάθε φορά παραμένει η ανεύρεση της χρυσής τομής – της 
λειτουργικής ισορροπίας ανάμεσα στον αποτελεσματικό και το φιλελεύθερο χαρακτήρα της ποινικής δίκης- μία προσπάθεια 
που αναδεικνύει την πραγματική φύση του συγκεκριμένου πεδίου ως χώρου όχι μόνο κανινιστικής δοκιμασίας, αλλά και, 
προεχόντως ιδεολογικής αντιπαραθέσεως. Όσο κάποιες κατασταλτικές παραδοχές πολλαπλασιάζονται, τόσο η εικόνα  της 
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Είναι δυνατή η παραίτηση από τις αμφιβολίες και τις αντιρρήσεις;  

Αφορμή για την προσφυγή στο άρθρο 562 ΚΠΔ μπορεί να παράσχουν αφενός 

μεν οι αμφιβολίες του εισαγγελέα, αφετέρου δε οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου. 

Στην πρώτη περίπτωση εισάγεται μία ειδική διαδικασία διασάφησης 

συγκεκριμένων παραμέτρων της διαδικασίας εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων. 

Αντίστοιχα, στη δεύτερη καθιερώνεται μία διαδικαστική δυνατότητα που φέρει τα 

χαρακτηριστικά των οιονεί ενδίκων μέσων. Με αυτά τα δεδομένα, είναι χρήσιμο να 

διαπιστωθεί αν νοείται δικονομικά και λογικά η παραίτηση από τις αμφιβολίες ή τις 

αντιρρήσεις. Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό, ότι η παραίτηση, ως διαδικαστική 

δυνατότητα συνοδεύουσα τα ένδικα μέσα, προβλέπεται στο άρθρο 475 ΚΠΔ76.  

Σύμφωνα με το άρθρο 475§2 ΚΠΔ, «ο εισαγγελέας δεν μπορεί να παραιτηθεί 

από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει». Η εν λόγω πρόβλεψη θέτει έναν περιορισμό 

στα υποκειμενικά όρια της παραίτησης από τα ένδικα μέσα. Ο λόγος της νομοθετικής 

επιλογής πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι ο εισαγγελέας, μετά την άσκηση της 

ποινικής δίωξης, παύει να έχει εξουσία διάθεσης της δίκης. Τέτοια εξουσία έχει μόνο 

το δικαστικό συμβούλιο και το δικαστήριο, με βούλευμα ή απόφαση των οποίων 

τερματίζεται η υπόθεση 77 . Το ερώτημα που ακολούθως τίθεται είναι το εξής: 

Εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλογικά η πρόβλεψη του άρθρου 475§2 ΚΠΔ; Η 

απάντηση οφείλει να είναι αρνητική. Ειδικότερα, η εκ μέρους του εισαγγελέα, μέσω 

αμφιβολιών του, πρόκληση της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ δεν ενέχει άσκηση 

ποινικής δίωξης. Στον αντίποδα, η εκ μέρους του ίδιου δικαστικού λειτουργού 

άσκηση ενδίκων μέσων συνιστά πράξη προόδου της ποινικής διαδικασίας, 

τοποθετείται δε διαδικαστικά πριν την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής 

απόφασης. Αν τα πράγματα έχουν έτσι, ελλείπει η ταυτότητα του νομίμου λόγου που 

θα επέτρεπε την αναλογική εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης. Αφού λοιπόν έγινε 

δεκτό ότι η πρόβλεψη του άρθρου 475§2 ΚΠΔ δεν ισχύει στην περίπτωση των 

αμφιβολιών του εισαγγελέα, είναι αναγκαίο να διακρίνουμε αν εν τέλει υπάρχει 

περιθώριο παραίτησης από τις αμφιβολίες. Αν ο εισαγγελέας εισάγει τις αμφιβολίες 

του στο ακροατήριο, εν συνεχεία δε, για οποιονδήποτε λόγο, διαπιστώσει ότι δεν 

αμφιβάλλει πλέον, τότε η εξακολούθηση της διαδικασίας ενώπιον του τριμελούς 

πλημμελειοδικείου φαντάζει άσκοπη. Στην περίπτωση αυτή διερωτόμαστε: επί ποίου 

θέματος θα κληθεί να αποφανθεί το δικαστήριο; Επί των αμφιβολιών που δεν 

                                                                                                                                                                              
δίκης ως προέκταση ακραιφνώς διωκτικών μηχανισμών θα επιρατεί. Όσο κάποιες εγγυητικές σταθερές αποτελούν 
αδιαπραγμάτευτα μεγέθη και ανυποχώρητα αιτήματα, τόσο η όχη τςη δίκης ως «δίκαιης» θα κυριαρχεί» [ βλ. ανάλογες 
σκέψεις, σε Αργυρόπουλου Χ., Από τη «σιγουρότητα» στην ασφάλεια ή από τη νομιμότητα στη σκοπιμότητα, Τιμητικός Τόμος 
για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, Ι, 2005, σελ. 143 επ., Παπαδαμάκη Α., Ποινική Δικονομία, Η δομή της ποινικής δίκης, έκδ. στ΄ (: 
2012), σελ. 15 επ.] 
76 Βλ. ενδεικτ. για την παραίτηση από τα ένδικα μέσα, Δέδε Χ., Η παραίτησις από ενδίκου μέσου εις τον ΚΠΔ, ΝοΒ 1967, σελ. 1 

επ., Ζαχαριάδη Α., Ποινική δίκη και παραίτηση από τα ένδικα μέσα, 1999, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2204 επ., του ίδιου, Παραίτηση από ασκημένο ένδικο μέσο και 
αμετάκλητο καταδικαστικής απόφασης, ΠοινΔικ 2012, σελ. 369 επ., Παπασπύρου Σ., Ο θεσμός της αντεφέσεως κατά τον 
Κώδικα Ποινικής Δικονμίας, ΠοινΧρ 1953, σελ. 303 επ.   
77 Κατά την ερμηνεία του άρθρου 475 ΚΠΔ μεμονωμένα υποστηρίχθηκε (βλ. Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄(: 

1977), σελ. 139, του ίδιου, Η έφεσις κατά βουλευμάτων  κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Άρμ 1953, σελ. 545 επ) ότι δεν 
απαιτείται, σε περίπτωση παραίτησης από το ασκημένο ένδικο μέσο, να αποφανθεί επ’ αυτού το αρμόδιο για την εκδίκαση 
του ενδίκου μέσου δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο. Αντίθετη ωστόσο η λοιπή θεωρία και η νομολογία βλ. αναλυτικά σε 
Μαργαρίτη Λ., Παραίτηση από ασκημένο ένδικο μέσο και αμετάκλητο καταδικαστικής αποφάσεως, ΠοινΔικ 2012, σελ. 372, 
και τις εκεί εξαντλητικές παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία   
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υφίστανται πλέον; Μάλιστα, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει γενικότερα στην παραίτηση 

από τα ένδικα μέσα (: οι αμφιβολίες δεχθήκαμε ότι δε συνιστούν ένδικο μέσο), είναι 

εν προκειμένω ορθό να γίνει δεκτό πως το δικαστήριο δεν είναι αναγκαίο να 

διαπιστώσει την παραίτηση. Έτσι, αν ο εισαγγελέας παραιτηθεί των αμφιβολιών του 

πριν αποφασίσει το δικαστήριο, είναι μάλλον ορθότερο να μην εισαχθούν τελικά οι 

αμφιβολίες για συζήτηση. 

Το ζήτημα που ακολούθως τίθεται εν προκειμένω είναι το εξής: Πρέπει να 

εισαχθούν ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου οι αντιρρήσεις του 

καταδικασμένου, από τις οποίες αυτός παραιτήθηκε; Θεωρούμε ότι, όπως συμβαίνει 

και με τα λοιπά ένδικα μέσα, γνήσια και «οιονεί», το δικαστήριο είναι πράγματι 

σκόπιμο να διαπιστώσει το γεγονός και να κρίνει απαράδεκτες τις αντιρρήσεις. Κατά 

τον τρόπο αυτό, διαγιγνώσκεται η συνέπεια με τρόπο ανεπίδεκτο αμφισβήτησης από 

δικαιοδοτικό όργανο που δεν μετέχει στη «διαφορά» εισαγγελέα καταδικασμένου. 

Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων είναι αναγκαία η υποβολή του 

καταδικασμένου στην εκτέλεση της απόφασης;  

 

Επειδή δεν αποτελεί όρο του παραδεκτού του ενδίκου μέσου της έφεσης και 

της αναίρεσης κατά βουλεύματος, και του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά 

απόφασης, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος υπέβαλλε τον εαυτό του σε εκτέλεση 

της περί σύλληψης και προσωρινής κράτησης διάταξης του βουλεύματος, ή 

αντίστοιχα, της διάταξης της απόφασης, με την οποία αυτός καταδικάστηκε σε 

στερητική της ελευθερίας ποινή ουδείς θα μπορούσε να απαιτήσει την εκτέλεση της 

απόφασης στις οποία αφορούν οι αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις ως προϋπόθεση του 

παραδεκτού τους78. Επισημαίνεται ότι ουδέποτε ο νόμος, η νομολογία ή κάποιος 

εκπρόσωπος της θεωρίας προέβαλλαν αντίστοιχη απαίτηση.  

 Η συζήτηση της αίτησης 
 

Πολλά είναι τα ζητήματα που συνδέονται με τη συζήτηση ενώπιον του 

τριμελούς πλημμελειοδικείου των κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ αμφιβολιών ή των 

αντιρρήσεων. Αυτά έχουν να κάνουν: α) με τις συνέπειες της μη κλήτευσης (ή της μη 

νόμιμης κλήτευσης) ή της μη προσαγωγής του καταδικασμένου, β) με τη δυνατότητα 

εκπροσωπήσεώς του από συνήγορο ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου, γ) με 

τη δυνατότητα αναβολής της συζήτησης λ.χ. κατ’ άρθρα 349 ή 352 ΚΠΔ, δ) με τη 

διαχείριση της απουσίας του (νόμιμα κλητευθέντα) καταδικασμένου, ε) με την 

αναγκαιότητα αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρου υπέρ του αντιλέγοντα, στ) με τη 

                                                             
78 Ζαχαριάδη Α., Οι δικονομικές διατάξεις του νομοσχεδίου «για την επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και 

ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις», ΠοινΔικ 2005, σελ. 202-203, του ίδιου, Η κράτηση του αναιρεσείοντος ως 
προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως και η αρχή της αναλογικότητας (Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 
393/2002), ΠοινΔικ 2002, σελ. 926 επ., του ίδιου, Παρατηρήσεις στην ΕΔΔΑ, Υπόθεση Σκονδριανός κατά Ελλάδας, ΠοινΔικ 
2004, σελ. 47 επ., Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 615 επ, και ιδίως 620 επ., του ίδιου, 
Παρατηρήσεις στο ΣυμβΑΠ 43/2001, ΠοινΔικ 2001, σελ. 507-508 
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δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του υποστηρίζοντος την κατηγορία, και ζ) με 

την ακρόαση του καταδικασμένου. 

 Η μη κλήτευση ή η μη νόμιμη κλήτευση του καταδικασμένου – η μη 

υλοποίηση της προσαγωγής του 

Η κλήτευση του καταδικασμένου ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου 

για τη συζήτηση των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων είναι υποχρεωτική∙ταυτόχρονα 

όμως επιτρέπεται στον καταδικασθέντα να παραιτηθεί του δικαιώματος κλήτευσής 

του ή της προθεσμίας που προβλέπεται γι’ αυτή79. 

Δικονομικές συνεπειες από την μη τηρηση των ανωτέρω 
 

Η μη κλήτευση του κατηγορουμένου ενώπιον του δικαστηρίου συνεπάγεται 

απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171§1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ. Το ίδιο συμβαίνει και όταν η 

υποχρέωση κλήτευσης δεν αφορά πλέον τον κατηγορούμενο, αλλά τον 

καταδικασμένο, και ειδικότερα τη διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ. Ειδικότερα, και 

στην περίπτωση αυτή, το τριμελές πλημμελειοδικείο που καλείται να αποφανθεί επί 

των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων, βρίσκεται ενώπιον απόλυτης ακυρότητας, την 

οποία οφείλει να λάβει υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Τούτο σημαίνει ότι, και αν ακόμη 

ο καταδικασμένος είναι παρών και δεν αντιλέξει στην πρόοδο της δίκης, το 

δικαστήριο οφείλει αυτεπαγγέλτως να διαγνώσει το άτοπο80. Ακολούθως οφείλει να 

διατάξει, κατ’ άρθρο 176§3 ΚΠΔ, την επανάληψη της άκυρης πράξης, δηλαδή εν 

προκειμένω την κλήτευση του καταδικασμένου. 

Εξάλλου (κατ’ αντιστοιχία με ό,τι συμβαίνει κατά τη διαχείριση του 

αντίστοιχου ζητήματος, όταν έχουμε να κάνουμε με τον κατηγορούμενο), στην 

περίπτωση κατά την οποία ο καταδικασμένος κληθεί μεν ενώπιον του τριμελούς 

πλημμελειοδικείου του άρθρου 562 ΚΠΔ, πλην όμως η κλήτευσή του δεν είναι, για 

οποιονδήποτε λόγο, νομότυπη, τότε έχουμε να κάνουμε με σχετική ακυρότητα, η 

οποία καλύπτεται με την εμφάνιση του καταδικασμένου και τη μη εναντίωσή του 

στην πρόοδο της δίκης81. Έτσι, αν ο καταδικασμένος εμφανισθεί και εναντιωθεί στην 

πρόοδο της δίκης, το δικαστήριο οφείλει να διαγνώσει την ακυρότητα και να διατάξει 

την επανάληψη της άκυρης πράξης (: άρθρο 176§3 ΚΠΔ), δηλαδή, εν προκειμένω, τη 

νόμιμη κλήτευση του καταδικασμένου. 

Η μη εμπρόθεσμη ή νομότυπη κλήτευση συνιστά λόγο σχετικής ακυρότητας 

και το δικαστήριο οφείλει εφόσον απουσιάζει ο καταδικασμένος, να τον αξιολογήσει 

αυτεπαγγέλτως. 

                                                             
79 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 885, υποσημ. 68  
80 Βλ. άρθρο 171 ΚΠΔ: «ακυρότητα που λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη (…)»∙ βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., σε 

Μαργαρίτη Λ/Ζαχαριάδη Αθ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 1999, σελ. 175, Καρρά Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. 
δ΄ (: 2011), σελ. 344, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 
έκδ. β΄ (: 2011), σελ. 671 
81 Καίσαρη Π., Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας, τόμ. γ΄, 1984, σελ. 2070, Μαργαρίτη Λ., ό.π., ΑΠ 753/1989, ΠοινΧρ 1990.153, ΑΠ 

639/2004, ΠοινΧρ 2005.224, ΑΠ 1992/2008, ΠοινΧρ 2009.802, ΑΠ 1993/2008, ΠοινΔικ 2009.803.   
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Συμπερασματικά: εφόσον το δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο κατηγορούμενος (: το 

αυτό πρέπει να ισχύει και για τον καταδικασμένο στο πλαίσιο του άρθρου 562 ΚΠΔ) 

δεν έχει κληθεί ή δεν κλήθηκε νομότυπα, οφείλει να κηρύξει απαράδεκτη της 

συζήτηση, ελλείψει κλήτευσης ή ελλείψει νόμιμης κλήτευσης κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή του άρθρου 368 στοιχ. γ΄ ΚΠΔ. 

Η προσαγωγή του καταδικασμένου ενώπιον του δικαστηρίου που καλείται να 

κρίνει τις αμφιβολίες ή τις αντιρρήσεις, είναι πάντοτε αναγκαία. Με αυτό το 

δεδομένο, αν δε υλοποιηθεί, προκαλείται απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171§1 

στοιχ. δ΄ ΚΠΔ, αφού, κατά τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία καθιστά ανέφικτη εν τοις 

πράγμασι την εμφάνιση του καταδικασμένου ενώπιον του δικαστηρίου και την 

άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται από το νόμο. Η κλήση αποσκοπεί στην 

ενημέρωση του ενδιαφερομένου να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου ή να 

προετοιμάσει την εκπροσώπησή του. Αν λοιπόν αυτός, παρότι κρατείται, δεν 

προσαχθεί, η κλήση του αποδεικνύεται μάταιη, αφού η εμφάνισή του ενώπιον του 

δικαστηρίου καθίσταται αδύνατη. Άλλωστε και η εκπροσώπηση του καταδικασθέντα 

είναι δικαίωμα (που αυτός θα επιλέξει αν θα ασκήσει) και όχι υποχρέωσή του και η 

μη εκτέλεση της προσαγωγής του καταδικασμένου προκαλεί την αποστέωση του 

ανάλογου δικαιώματος.  

 Είναι δυνατή η εκπροσώπηση του καταδικασμένου από συνήγορο 

κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο;  
 

Ο καταδικασμένος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσω 

αντιπροσώπου82. Η εκπροσώπηση του καταδικασμένου από συνήγορο ενώπιον του 

ακροατηρίου του τριμελούς πλημμελειοδικείου κατά τη συζήτηση των αμφιβολιών ή 

των αντιρρήσεων του άρθρου 562 ΚΠΔ είναι πάντοτε δυνατή. 

Το ερώτημα που ακολούθως τίθεται είναι το εξής: Σε περίπτωση 

εκπροσώπησης του καταδικασμένου από συνήγορο, νοείται εφαρμογή της διάταξης 

του άρθρου 340§3 εδ. δ΄ ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία «το δικαστήριο σε κάθε 

περίπτωση μπορεί να διατάξει την προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου, όταν 

κρίνει ότι αυτή είναι απαραίτητη για να βρεθεί η αλήθεια»; Η απάντηση οφείλει να 

είναι θετική καθώς η κρίση του δικαστηρίου είναι προσανατολισμένη στην 

αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας83. 

                                                             
82 Ζαχαριάδη Α., Οι δικονομικές διατάξεις του νομοσχεδίου «για την επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και 

ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις», ΠοινΔικ 2005, σελ. 201, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 

2006, σελ. 886 επ., Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 13-14, 

Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3499, Σεβαστίδη 

Χ., Οι νέες τροποποιήσεις του Ν. 3346/2005 στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2005, σελ. 73 επ., ΤριμΠλημΘεσ 20234/2002, 

Αρμ 2003.1179 (: στην απόφαση διατυπώνεται η εκτίμηση ότι η εκπροσώπηση του καταδικασμένου από συνήγορο είναι δυνατή, 

επειδή δεν είναι αναγκαία η προσαγωγή του στο δικαστήριο), ΤριμΠλημΛαρ 3542/2004, ΠοινΔικ 2005.431 (: χωρίς ωστόσο 

αιτιολογία), ΤριμΠλημΘεσ 12929/2004, ΠοινΔικ 2005.430 (: στην απόφαση γίνεται αναγωγή στις διατάξεις του άρθρου 340§2 

ΚΠΔ, όπως ίσχυε κατά το χρόνο εκείνο)   
83 Βλ. ανάλογες επισημάνσεις Λ. Μαργαρίτη (ό.π., σελ. 850), με αφορμή τη διαδικασία σχηματισμού συνολικής ποινής κατ’ 

άρθρο 551 ΚΠΔ.   
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Νοείται αναβολή της δίκης; 

Η συζήτηση ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου του άρθρου 562 ΚΠΔ 

αποβλέπει στην έκδοση απόφασης, που θα «αποκαλύπτει την αλήθεια». Στο πλαίσιο 

αυτό, είναι δυνατή η αναβολή της συζήτησης, λ.χ. κατ’ άρθρο 349 και 352§3 ΚΠΔ 

καθώς δεν υπάρχει δογματικό ή δικονομικό εμπόδιο που να την αναιρεί. Έτσι, δε θα 

ήταν σωστό να αποκλεισθεί η δυνατότητα αναβολής για λόγους που έχουν να κάνουν 

με τον, αναμφισβήτητο κατά τα λοιπά, κατεπείγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, ναι μεν ο κατεπείγον χαρακτήρας δύναται να προσδιορίσει τους 

«όρους» της αναβολής λ.χ. το χρόνο κατά τον οποίο θα ορισθεί η ρητή δικάσιμος, 

πλην όμως δεν επιτρέπεται, καταρχήν, να αποκλείσει την ίδια την αναβολή. Η 

αναβολή της δίκης δεν προκαλείται μόνο κατόπιν αιτήματος του καταδικασμένου, 

αλλά και «αυτεπαγγέλτως» από το δικαστήριο. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η 

υποβολή αντιρρήσεων ή η γέννηση αμφιβολιών δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

απόφασης που καλείται να εκτελεστεί. Με αυτό το δεδομένο, το δικαστήριο, όταν 

αξιολογεί την πιθανότητα αναβολής της δίκης, είτε υποβλήθηκε αντίστοιχο αίτημα εκ 

μέρους του καταδικασμένου είτε όχι, οφείλει να σταθμίσει το γεγονός ότι αυτή η 

αναβολή ενδέχεται να προκαλέσει δυσανάλογα βαριά αποτελέσματα για τον 

τελευταίο. 

Η απουσία του καταδικασμένου  
 

Τι οφείλει να πράξει το δικαστήριο αν ο καταδικασμένος, μολονότι κλήθηκε 

εμπρόθεσμα και νομότυπα, δεν εμφανισθεί ενώπιον του ακροατηρίου, ενώ, 

ταυτόχρονα, δεν εκπροσωπηθεί νόμιμα από συνήγορο;  

Εφόσον οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου συνιστούν οιονεί ένδικο μέσο, η -

χωρίς λόγο - απουσία του τελευταίου προκαλεί την απόρριψή τους ως 

«ανυποστήρικτων» καθώς με δεδομένη την ανυπαρξία ρύθμισης και την ταυτότητα 

του νομικού λόγου, η δικονομική συνέπεια οφείλει να υπακούσει στη λογική των 

άρθρων 501§1 εδ. α΄ και 514 εδ. α΄ ΚΠΔ84. Επισημαίνεται ότι η δικονομική συνέπεια 

της απόρριψης των αντιρρήσεων ως ανυποστήρικτων δεν επέρχεται αν η απουσία του 

καταδικασμένου οφείλεται στη μη κλήτευση ή τη μη νόμιμη κλήτευσή του, ή τέλος, 

στη μη προσαγωγή του. Στα ανωτέρω ενδεχόμενα είναι προφανές ότι ο 

καταδικασθείς δεν εκδηλώνει πρόθεση «παραίτησης» από τις αντιρρήσεις του, αφού 

αγνοεί το χρόνο συζήτησής τους ή αδυνατεί, για λόγους που δεν αφορούν τον ίδιο, να 

εμφανισθεί στο ακροατήριο.  

                                                             
84 βλ. αντίστοιχες επισημάνσεις για την τελολογική ερμηνεία του άρθρου 501§1 εδ. α΄ ΚΠΔ, σε Ανδρουλάκη Ν., Θεμελιώδεις 

έννοιες της ποινικής δίκης, έκδ. δ΄ (: 2012), σελ. 477, Γάφου Η., Ποινική Δικονομία, τεύχ. γ΄, 1967, σελ. 31, Ζησιάδη Ι., Ποινική 
Δικονομία, τόμ. γ΄, 1977, σελ. 256, Καρρά Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. δ΄ (: 2011), σελ. 876, Μαργαρίτη Λ., σε Καϊάφα-
Γκμπάντι Μ/Μαργαρίτη Λ., Ποινικό Δίκαιο και Άρειος Πάγος, Κριτική θεώρηση της πρόσφατης νομολογίας, 2008, σελ. 124, 
Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 1957), τόμ. β΄, σελ. 242, Παπαδαμάκη Α., Ποινική 
Δικονομία, Η δομή της ποινικής δίκης, έκδ. στ΄ (: 2012), σελ. 706, Στάικου Α., Ερμηνεία της Ελληνικής Ποινικής Δικονομίας, 
τόμ. γ΄ (: 1955), σελ. 473,. Τέλος, βλ. ΟλΑΠ 1/1998, ΝοΒ 1998.848, ΠοινΧρ 1998.870, Δ/νη 1998.1458, ΟλΑΠ 3/2006, ΠοινΔικ 
2006.547, ΠΛογ 2006.11, ΟλΑΠ 8/2006, ΠοινΔικ 2006.1116, ΑΠ 1812/1991, ΠοινΧρ 1992.378, ΝοΒ 1992.623, ΑΠ 77/1 997, 
ΠοινΧρ 1998.20, ΑΠ 72/1998, ΠοινΧρ 1998.736, ΑΠ 425/2001, Αρμ 2001.832, ΠΛογ 2001.541, ΠοινΧρ 2002.26, ΑΠ 1545/2002, 
ΠΛογ 2002.1565, ΝοΒ 2003.525, ΑΠ 369/2003, ΝοΒ 2003.1681, ΠΛογ 2003.343, ΑΠ 1343/2006, ΠοινΔικ 2007.236, ΑΠ 
1670/2006, ΠοινΔικ 2007.385, ΑΠ 1266/2007, ΠοινΔικ 2008.125, ΑΠ 74/2008, ΠοινΔικ 2008.038, ΑΠ 495/2008, ΠΛογ 2008.345, 
ΑΠ 1714/2008, ΠοινΔικ 2009.534, ΑΠ 1863/2008, ΠΛογ 2008.1163, ΑΠ 863/2011, ΠοινΔικ 2011.1369.   
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Διαφορετικά  είναι τα πράγματα στην περίπτωση κατά την οποία το 

δικαστήριο καλείται να κρίνει επί των αμφιβολιών του εισαγγελέα. Είναι προφανές 

ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να εξαρτηθεί η δυνατότητα του δικαστηρίου να 

λύσει αυτές τις αμφιβολίες από την προαίρεση του καταδικασμένου. Έτσι, εφόσον ο 

καταδικασμένος κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 340§3 ΚΠΔ, οι αμφιβολίες πρέπει να συζητηθούν «σαν να ήταν παρών» ο 

τελευταίος. Εξάλλου η απουσία του νομότυπα και εμπρόθεσμα κλητευθέντα 

εκκαλούντα κατηγορουμένου προκαλεί την απόρριψη της έφεσης ως 

ανυποστήρικτης. Στον αντίποδα, η ίδια απουσία κατά τη συζήτηση της έφεσης που 

ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, δεν προκαλεί την απόρριψη του ενδίκου μέσου ως 

ανυποστήρικτου85. 

Αν οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου απορριφθούν, ως ανυποστήρικτες, 

υπάρχει δυνατότητα προσβολής της σχετικής κρίσης με αίτηση ακύρωσης της 

διαδικασίας (: άρθρο 341 ΚΠΔ)86 και το Σύνταγμα (: άρθρο 20 παρ. 2) που επιτάσσει 

το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως του ενδιαφερομένου για κάθε διοικητική 

ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων 

του.  

Επιπλέον, το άρθρο 501§1 εδ. τελευτ. ΚΠΔ, ορίζει ότι η διάταξη του άρθρου 

341 ΚΠΔ εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία η έφεση 

απορριφθεί ως ανυποστήρικτη. Εξάλλου εφόσον οι αντιρρήσεις δεν προϋποθέτουν –

ουσιαστικά ή δικονομικά- την κράτηση του καταδικασθέντα, ούτε επιζητούν ως 

προαπαιτούμενο τη σύλληψή του, είναι πιθανό η απουσία του τελευταίου να 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή άλλα ανυπέρβλητα αίτια που δεν κατέστη 

δυνατό να γνωστοποιηθούν έγκαιρα στο δικαστήριο. 

Τι συμβαίνει αν ο καταδικασμένος, ο οποίος, εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως ή 

εκπροσωπήθηκε από συνήγορο κατά τη δικάσιμο κατά την οποία χορηγήθηκε 

αναβολή μετά την έναρξη της συζήτησης, δεν εμφανισθεί (ούτε εκπροσωπηθεί 

νόμιμα) ενώπιον του ακροατηρίου κατά τη νέα συζήτηση; 

Η μη αυτοπρόσωπη εμφάνιση ή εκπροσώπηση του νόμιμα κλητευθέντα 

καταδικασμένου κατά τη νέα συζήτηση των αντιρρήσεων, προκαλεί την απόρριψή 

                                                             
85 Βλ. την αφορώσα στην έφεση αντίστοιχη πρόβλεψη του άρθρου 501§2 ΚΠΔ 
86 Για την αίτηση ακύρωσης διαδικασίας, εκτός των γενικών έργων, βλ. Ανδρέου Φ., Ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα του 

ΚΠΔ, 2001, Εμμανουηλίδη Χ., Η Αίτησις ακυρώσεως της διαδικασίας – άρθρον 341 ΚΠΔ, 1976, Ζαχαριάδη Α., Αίτηση 
ακυρώσεως διαδικασίας του άρθρου 341 ΚΠΔ, αν γνωστοποιήθηκε το κώλυμα και το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε, Αρμ 
2001, σελ. 251 επ., Ζύγουρα Α., Προβλήματα εκ της καθιερώσεως του δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας επί κακουργημάτων, 
ΠοινΔικ 2007, σελ. 187, Καίσαρη Π., Είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως της διαδικασίας διά πληρεξουσίου, 
ΠοινΧρ 2000, σελ. 286, Λαμπράκη Κ., Η δεύτερη αίτηση ακυρώσεως διαδικασία και το άρθρο 20 παρ.1 του ισχύοντος 
Συντάγματος, ΠειρΝ 1998, σελ. 404, Μαργαρίτη Λ., Ποινική δίκη και απών κατηγορούμενος, τεύχ. α΄, Αίτηση ακυρώσεως 
διαδικασίας και αποφάσεως, έκδ. β΄ (: 1993), Μαργαρίτη Λ/Καλφέλη Γ., Ποινική δικονομία, Ειδικές διαδικασίες, Αυτόφωρο 
έγκλημα και αυτόφωρη διαδικασία – Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως, 1998, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη 
Λ/Αδάμπα Β., Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης  κατηγορουμένου, 2011, σελ. 193 επ., του ίδιου, Δίκη για κακούργημα και 
απών κατηγορούμενος, άρθρα 432-435 ΚΠΔ, 2007, του ίδιου, Ποινική δίκη και απών κατηγορούμενος, τεύχ. α΄, Αίτηση 
ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως, έκδ. β΄ (: 1993), του ίδιου, Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας και αίτηση 
ακυρώσεως διαδικασίας (συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 341 παρ. 2 εδ. στ΄ ΚΠΔ), Αρμ 1982, σελ. 394 επ., Πυρομάλλη Γ., 
Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής το πρώτον στη νέα , μετά την ακύρωση, συζήτηση της υποθέσεως;, ΠοινΧρ 2004, 
σελ. 176, Σπινέλλη Δ., Η απουσία του κατηγορουμένου για πλημμέλημα από τη δίκη στο ακροατήριο, ΠοινΧρ 2001, σελ. 1057, 
Σταθέα Γ., Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 1987, Τζαννετή Α., 
Αναίρεση κατά της αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας ως απαράδεκτη, ΠοινΧρ 
1993, σελ. 350  
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τους ως ανυποστήρικτων87. Αν όμως η αναβολή ή η διακοπή της συζήτησης έλαβαν 

χώρα μετά την έναρξη της συζήτησης88, οι αντιρρήσεις δεν απορρίπτονται και ο 

αντιλέγων «δικάζεται» σαν να ήταν παρών. 

Είναι αναγκαίος ο αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου υπέρ του 

αντιλέγοντος;  

 

Στο εν λόγω ερώτημα έχει παρασχεθεί από τη θεωρία και τη νομολογία 

αρνητική απάντηση. Το επιχείρημα που προβλήθηκε για να στηρίξει τη θέση αυτή 

συνίσταται στο ότι στο άρθρο 562 ΚΠΔ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Τούτο, 

σημαίνει ότι δεν επέρχεται δικονομική κύρωση ακυρότητας αν το δικαστήριο δε 

διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον καταδικασθέντα. Ωστόσο, ο διορισμός 

συνηγόρου μπορεί τελικά σε συγκεκριμένη υπόθεση να καταστεί υποχρεωτικός, αν 

τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις (: νομικές ή και πραγματικές), που καλούνται 

να αντιμετωπισθούν.  

Νοείται συμμετοχή του πολιτικώς ενάγοντος κατά τη διαδικασία 

του άρθρου 562 ΚΠΔ;  
 

Έχει υποστηριχθεί ότι ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου, κατά τη 

διαδικασία των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων του άρθρου 562 ΚΠΔ, επιτρέπεται η 

συμμετοχή του υποστηρίζοντος την κατηγορία, εφόσον αυτός παρέστη στην δίκη 

κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση που εκτελείται ή καλείται να εκτελεστεί89. Στον 

αντίποδα της ανωτέρω θέσης, σύμφωνα με μία άλλη προσέγγιση, το αντικείμενο της 

δίκης που ανοίγεται κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ δεν άπτεται της ουσίας της υπόθεσης, αλλά 

σχετίζεται με θέματα που αφορούν την ποινή, δηλαδή θέματα στα οποία δεν μπορεί 

να επεκταθεί ο υποστηρίζων την κατηγορία90. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ο 

τελευταίος, σύμφωνα με το άρθρο 367§1 ΚΠΔ, κατά το στάδιο των αγορεύσεων 

ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας, αναφέρεται στην ενοχή του κατηγορουμένου, 

δεν μπορεί όμως να επεκταθεί και στο θέμα της ποινής που πρέπει να επιβληθεί.  

 

Η άποψη που αρνείται τη συμμετοχή του υποστηρίζοντος την κατηγορία στο 

δικαστήριο είναι η ορθότερη, στο βαθμό που, όσα διακηρύσσει σχετικά με τη θέση 

του τελευταίου διαδίκου σε μία δίκη που αφορά την εκτέλεση, είναι απολύτως 

ακριβή. Ειδικότερα, καταρχήν, η συμμετοχή του πολιτικώς ενάγοντα δε θα μπορούσε 

να αφορά την υποστήριξη της ενοχής του κατηγορουμένου, στο μέτρο που αυτή έχει 

ήδη κριθεί αμετάκλητα. Εξάλλου, και αν ακόμη η ενοχή δεν έχει κριθεί αμετάκλητα (: 

εκτέλεση απόφαση πρόωρα εκτελεστής), ασφαλώς το έργο αυτό ανήκει σε άλλο 

δικαιοδοτικό όργανο, και όχι στο τριμελές πλημμελειοδικείο του άρθρου 562 ΚΠΔ, 

                                                             
87 Βλ. ενδεικτ. ΑΠ 601/1996, ΠοινΧρ 1997.256. Την ίδια άποψη, υιοθετούσε και το μείζον τμήμα της θεωρίας κατά το χρόνο 

εκείνο [βλ. Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄(: 1977), σελ. 257, Παπασπύρου Σ., Το ένδικον μέσον της εφέσεως 
κατά των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, 1955, σελ. 177-178]. Η θέση αυτή στηρίζονταν σε μία και μόνο σκέψη: 
«ερήμην του εκκαλούντος, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ουδέποτε προβαίνει στην ουσιαστική συζήτηση της υπόθεσης» (βλ. 
αναλυτικά, Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 123).   
88 Υπενθυμίζεται ότι ο όρος «έναρξη της συζήτησης» δεν ταυτίζεται εννοιολογικά με τον όρο «έναρξη της αποδεικτικής 

διαδικασίας», αλλ’ αποτελεί χρονικά προγενέστερο, σε σχέση μ’ αυτή, στάδιο της διαδικασίας (: πρωτοβάθμιας ή των ενδίκων 

μέσων) στο ακροατήριο (βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 136-137, υποσημ. 153). Έτσι, λόγος για «έναρξη της αποδεικτικής 

διαδικασίας» γίνεται στα άρθρα 50§2, 68, 91 και 126§ εδ. α΄ ΚΠΔ (βλ. αναλυτικά, σε Μαργαρίτη Λ., ό.α.π.).  Αντίθετα, οι όροι 

«συζήτηση» και «εκδίκαση» ταυτίζονται εννοιολογικά (βλ. άρθρο 339§2 εδ. β΄ ΚΠΔ)∙βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.π. Στην «έναρξη της 

συζήτησης» γίνεται αναφορά στο άρθρο 16§2 εδ. α΄. Αντίστοιχα, στο άρθρο 174§ 2 ΚΠΔ («πότε καλύπτεται η ακυρότητα») 

γίνεται λόγος για αντιρρήσεις «για την πρόοδό της» [για το θέμα, βλ. αντί άλλων, Παπαδαμάκη Α., ό.π., σελ. 224 επ.]   
89 Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 348   
90 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 888 
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το οποίο περιορίζεται να κρίνει τις αμφιβολίες ή τις αντιρρήσεις σχετικά με 

συγκεκριμένες παραμέτρους της διαδικασίας εκτέλεσης  

 

Είναι σαφές ότι, όπως συμβαίνει με όλες τις δίκες, των οποίων το αντικείμενο 

εντάσσεται λειτουργικά στο δίκαιο εκτέλεσης αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων, 

έτσι και η δίκη του άρθρου 562 ΚΠΔ έχει στη βάση της τη δημοσίου δικαίου σχέση 

στην οποία μετέχει ο καταδικασμένος αφενός και η Πολιτεία αφετέρου. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο, μία συμμετοχή του υποστηρίζοντος την κατηγορία είναι ξένη και, εν τέλει, 

αποκτά εκδικητικό –έναντι του καταδικασμένου- χαρακτήρα.  

Η ακρόαση του καταδικασμένου  

 

Είναι ώρα να διακρίνουμε πώς ειδικότερα ενυλώνεται και εξειδικεύεται το 

δικαίωμα ακρόασης του καταδικασμένου ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου 

του άρθρου 562 ΚΠΔ. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι ήδη δεχθήκαμε δυνατή 

την εκπροσώπηση (ενώπιον του ακροατηρίου) του καταδικασμένου από συνήγορο. 

Στην ουσιαστική λοιπόν άσκηση του δικαιώματος ακρόασης συντελούν ενδεικτικά:  

 

i) η δυνατότητα του καταδικασμένου να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με 

(έως) τρεις συνηγόρους (: άρθρο 89§1 ΚΠΔ)91.  

 

ii) η υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντά στο σύνολο των λόγων που στηρίζουν 

τις αντιρρήσεις του καταδικασμένου. Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί ότι το 

δικαστήριο οφείλει να απαντήσει στο σύνολο των αντιρρήσεων, ακόμη και όταν με 

αυτές προβάλλονται αιτιάσεις, οι οποίες, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, αδυνατούν να 

υπαχθούν στο κανονιστικό πεδίο του άρθρου 562 ΚΠΔ. Βεβαίως, στο ενδεχόμενο 

αυτό, το τριμελές πλημμελειοδικείο καλείται να διαγνώσει το άτοπο κρίνοντας 

απαράδεκτες τις αντιρρήσεις.  

 

iii) το γεγονός ότι, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, δίδεται υποχρεωτικά ο λόγος 

στον συνήγορο του καταδικασθέντα ή στον ίδιο∙ σε αντίθετη περίπτωση, προκαλείται 

απόλυτη ακυρότητα 92 . Εξάλλου, σε περίπτωση που στον καταδικασμένο 

συμπαρίστανται δύο ή τρεις συνήγοροι, είναι αυτονοήτως αναγκαίο να δοθεί ο λόγος 

στο καθένα εξ αυτών, χωρίς να είναι αναγκαίο ουσιαστικά ή δικονομικά, να το 

ζητήσουν οι ίδιο93.  

 

Η απόφαση  

 

Η απόφαση που εκδίδεται κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ έχει οριστικό και όχι 

προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Τούτο προκύπτει αβίαστα αν αναλογισθούμε ότι το 

δικαστήριο επιλύει οριστικά το θέμα επί του οποίου καλείται να κρίνει, και δεν 

περιορίζεται στο να προπαρασκευάσει την έκδοση οριστικής απόφασης. Αν τα 

πράγματα έχουν έτσι, δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκλησής της, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 548 εδ. β΄ ΚΠΔ. Αντίθετα, είναι δυνατή, κατ’ άρθρο 145 ΚΠΔ, 

η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της, ενώ μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση (: άρθρο 

563 εδ. β΄ ΚΠΔ).  

 

                                                             
91 Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 1177, Σιφναίου Κ., Πανδέκτης Ποινικής Δικονομίας, τόμ. 

β΄, 1957, σελ. 1707   
92 Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄ (: 1977), σελ. 442, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, 

σελ. 889, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3499, ΑΠ 
12/1970, ΠοινΧρ 1970.128  
93 Βλ. ωστόσο τη μη πειστική ΟλΑΠ 3/2011, ΠοινΔικ 2011.1164 
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Περαιτέρω, η ίδια απόφαση δεν είναι καταδικαστική94. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με την άποψη που κρατεί τόσο στη θεωρία όσο και τη νομολογία, τέτοια είναι η 

απόφαση με την οποία ο κατηγορούμενος κηρύσσεται ένοχος και του επιβάλλεται 

ποινή. Εξάλλου, η απόφαση που εκδίδεται κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ δεν είναι 

αθωωτική95. Τούτο είναι σαφές, αφού αθωωτική είναι η απόφαση, με την οποία το 

δικαστήριο απαλλάσσει τον κατηγορούμενο κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του δεν 

εμπίπτει σε κάποιον εγκληματικό τύπο (: αρχικά άδικη πράξη) ή ότι απουσιάζει ο 

απαιτούμενος από τον οικείο κυρωτικό κανόνα γνωστικός και βουλητικός σύνδεσμος 

(: αρχικά καταλογιστή πράξη) ή οι τυχόν προβλεπόμενοι εξωτερικοί όροι του 

αξιοποίνου, ή πως λόγω συνδρομής κάποιου γενικού ή ειδικού λόγου άρσης του 

αρχικού αδίκου, δεν υφίσταται τελικά άδικη πράξη, ή, τέλος, ότι λόγω συνδρομής 

κάποιου λόγου αποκλεισμού του αρχικού καταλογισμού, δεν συντρέχει τελικά 

καταλογιστή πράξη.  

 

Περαιτέρω, ο οριστικός χαρακτήρας της απόφασης και η αυθυπαρξία του 

ζητήματος που κρίνεται, καθιστούν εύλογη την παραδοχή της παραγωγής 

δεδικασμένου, εφόσον βέβαια λυθεί αμετάκλητα κάποια αμφιβολία ή αντίρρηση. Η 

εν λόγω θέση υπέρ της αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 57 ΚΠΔ είναι εμπεδωμένη 

τόσο στη θεωρία 96  όσο και τη νομολογία 97 . Κατά τον τρόπο αυτό, εφόσον έχει 

αντιμετωπισθεί αμετάκλητα κάποιο ζήτημα αμφιβολίας ή αντίρρησης, δεν 

επιτρέπεται επάνοδος στο ίδιο98, αφού τούτο αντίκειται στη θεμελιώδη αρχή ne bis in 

idem. Αν ανακύψει νέος λόγος, δηλαδή διαφορετική αντίρρηση ή αμφιβολία, είναι 

επιτρεπτή η εκ νέου προσφυγή στο άρθρο 562 ΚΠΔ.  

 

 Η απόφαση που εκδίδεται από το τριμελές πλημμελειοδικείο του 

άρθρου 562 ΚΠΔ πρέπει να είναι αιτιολογημένη  
 

Η υποχρέωση αυτή συνάγεται ήδη από το άρθρο 93§3 Συντ., σύμφωνα με το 

οποίο «Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα 

αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. Νόμος ορίζει τις έννομες 

συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώρηση στα πρακτικά 

ενδεχόμενης μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

δημοσιότητάς της». Επιπλέον, η υποχρέωση αιτιολογίας προκύπτει από το άρθρο 139 

ΚΠΔ, σύμφωνα δε με αυτό «Οι αποφάσεις (…) πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και 

εμπεριστατωμένα (…). Μόνη η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου δεν αρκεί για 

την αιτιολογία. Αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις (…) 

ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται από το νόμο ή αν είναι οριστικές η 

παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη 

κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε».  

 

                                                             
94 Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄ (: 1977), σελ. 442, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), 

τόμ. β΄, σελ. 3487, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 889, του ίδιου, Εφαρμοσμένη Ποινική 
Δικονομία, τόμ. δ΄, Εκτέλεση ποινών, 2006, σελ. 484, Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, 
ΠοινΧρ 2004, σελ. 14, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, 
σελ. 3499, ΑΠ 109/1961, ΠοινΧρ 1961.280, ΑΠ 1449/2005, Δ/νη 2005.1571, ΠοινΧρ 2006.247, ΠΛογ 2005.1303, ΣυμβΑΠ 
330/2006, ΤΝΠ Νόμος   
95 Κονταξή Α., ό.π., Μαργαρίτη Λ., ό.π., ΑΠ 1449/2005, ό.π.   
96 Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄ (: 1977), σελ. 443, Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3484, Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 890, 

του ίδιου, Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία, τόμ. δ΄, Εκτέλεση ποινών, 2006, σελ. 484, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 1177, Μπρακουμάτσου Π., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π.   
97 ΑΠ 82/1963, ΠοινΧρ 1963.282, ΑΠ 227/1976, ΠοινΧρ 1976.726, ΑΠ 750/1977, ΠοινΧρ  1978.52 
98 Κονταξή Α., ό.π., Μαργαρίτη Λ., ό.π.   
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Όπως έγινε δεκτό, αν αφορμή για την προσφυγή στο άρθρο 562 ΚΠΔ 

αποτελέσουν οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου, καθιερώνεται «οιονεί» ένδικο 

μέσο. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των αμφιβολιών του εισαγγελέα, εισάγεται μία 

ειδική διαδικασία. Με αυτά τα δεδομένα, είναι χρήσιμο να διακρίνουμε αν κατά τη 

λειτουργία του άρθρου 562 ΚΠΔ νοείται η επέλευση μεταβιβαστικού 

αποτελέσματος. Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα 

είναι μία από τις συνέπειες της άσκησης ενδίκων μέσων 99 . Ειδικότερα, όπως 

παρατηρείται «βασικό χαρακτηριστικό των ενδίκων μέσων είναι η απόδοση 

σφάλματος στην προσβαλλόμενη δικαιοδοτική κρίση, είτε αυτή αποτελεί βούλευμα 

είτε αποτελεί απόφαση. Λογική συνέπεια της εν λόγω διαπιστώσεως είναι η ανάγκη 

αναθέσεως του ελέγχου του συγκεκριμένου σφάλματος σε συμβούλιο ή δικαστήριο 

ανώτερο εκείνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη κρίση. Η ίδια ανάγκη συνιστά και 

απαίτηση ενός κράτους δικαίου∙ και τούτο διότι έτσι και η εμπιστοσύνη των πολιτών 

στην ιδέα της ορθής δικαιοσύνης εμπεδώνεται και το αίσθημα ευθύνης των 

δικαιοδοτικών οργάνων τονώνεται». Εξάλλου, το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έχει 

δύο όψεις: η πρώτη αφορά το πού και η δεύτερη το πόσο μεταβιβάζεται η υπόθεση100.  

 

Έχοντας τις ανωτέρω παραδοχές κατά νου, μπορούμε ευχερώς να 

θεωρήσουμε δεδομένη την ύπαρξη του μεταβιβαστικού αποτελέσματος, όταν 

πρόκειται για αντιρρήσεις. Πραγματικά, η φύση τους ως οιονεί ενδίκου μέσου 

δικαιολογεί και τις δύο όψεις του μεταβιβαστικού αποτελέσματος, στο βαθμό που η 

υπόθεση μεταβιβάζεται στο τριμελές πλημμελειοδικείο, ενώ η έκταση μεταβίβασης 

προσδιορίζεται από το ίδιο το περιεχόμενο των αντιρρήσεων. Έτσι, το δικαστήριο του 

άρθρου 562 ΚΠΔ δεν δύναται να κρίνει για θέματα που δεν προβλήθηκαν ως 

αντιρρήσεις101.  

 

Το ζήτημα που ακολούθως τίθεται αφορά την ισχύ του μεταβιβαστικού 

αποτελέσματος και με αφορμή τις αμφιβολίες του εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή 

δεν έχουμε να κάνουμε με οιονεί ένδικο μέσο. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει λόγος για 

ευθεία-άμεση εφαρμογή μεταβιβαστικού αποτελέσματος. Η διαπίστωση ωστόσο αυτή 

δε σημαίνει ότι το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα αργεί. Το αντίθετο μάλιστα και εν 

προκειμένω, πάντοτε η υπόθεση μεταβιβάζεται στο τριμελές πλημμελειοδικείο, ενώ 

υφίστανται όρια ως προς το περιεχόμενο της ίδιας της μεταβίβασης. Το τριμελές 

πλημμελειοδικείο καλείται να κρίνει αποκλειστικά και μόνο επί των συγκεκριμένων 

ζητημάτων που αποτέλεσαν τη βάση των αμφιβολιών. Έτσι, δε δικαιούται να 

εκφράσει γνώμη επί λοιπών θεμάτων, έστω και αν αυτά αφορούν την εκτέλεση της 

περί ης ο λόγος απόφασης, ή είναι συναφή με εκείνο για το οποίο εκφράσθηκαν οι 

αμφιβολίες.  

 

Συμπερασματικά τις αμφιβολίες και τις αντιρρήσεις του άρθρου 562 ΚΠΔ συνοδεύει 

μεταβιβαστικό αποτέλεσμα.  

 

Νοείται επέλευση επεκτατικού αποτελέσματος στη διαδικασία του 

άρθρου 562 ΚΠΔ;  
 

Ο λόγος ύπαρξης του επεκτατικού αποτελέσματος των ενδίκων μέσων είναι 

αφενός μεν η αποφυγή της έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, αφετέρου δε η 

                                                             
99 Για τη λειτουργία του μεταβιβαστικού αποτελέσματος, βλ. αντί άλλων, αναλυτικά, σε Μαργαρίτη Λ., Ποινική Δικονομία, 

Ένδικα Μέσα, έκδ. γ΄ (: 2005), σελ. 225 επ., του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, 
2012, σελ. 251 επ.   
100 Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 226   
101 Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 1174  
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ικανοποίηση της επιταγής για ίση μεταχείριση των συγκατηγορουμένων. Περαιτέρω 

η λειτουργία του επεκτατικού αποτελέσματος δεν περιορίζεται στα ένδικα μέσα, αλλά 

καταλαμβάνει και τα «οιονεί» ένδικα μέσα ή τα ένδικα βοηθήματα, αρκεί η φύση των 

τελευταίων να μην αποτελεί εμπόδιο για κάτι τέτοιο 102 . Εδώ είναι αναγκαίο να 

διαπιστωθεί αν οι ως άνω σκοποί μπορούν να δικαιωθούν κατά την επεξεργασία των 

αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων του άρθρου 562 ΚΠΔ. Με άλλα λόγια, αν η εν λόγω 

διαδικασία είναι συμβατή, ουσιαστικά, με τις προβλέψεις του άρθρου 469 ΚΠΔ. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, σημειώνουμε τα εξής:  

• Ζήτημα έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων μέσω της διαδικασίας του άρθρου 562 

ΚΠΔ, καταρχήν, δε νοείται. Πραγματικά, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην 

περίπτωση των ενδίκων μέσων, εν προκειμένω δεν εκδίδεται απόφαση για την 

επανάκριση νομικών ή πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης.  

• Ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταδικασθέντων στην ίδια καταδικαστική 

απόφαση, η διαδικασία εκτέλεσης είναι αυστηρά προσωπική. Κατά τον τρόπο αυτό, 

είναι πιθανό για ένα καταδικασθέντα να λειτουργεί κάποιος λόγος παύσης της 

εκτέλεσης της ποινής (π.χ. χορήγηση χάρης), ο αυτός όμως λόγος να μην «ωφελεί» 

τους λοιπούς καταδικασθέντες συμμετόχους του.  

• Από την άλλη, και η ίδια η καταδίκη έχει προσωπικό χαρακτήρα, ουδείς δε 

υποστήριξε ότι, κατά τη λειτουργία του επεκτατικού αποτελέσματος των ενδίκων 

μέσων, όλοι οι λόγοι είναι γενικοί-αντικειμενικοί. Αντίστοιχα λοιπόν, και στην 

εκτέλεση μίας απόφασης ποινικού δικαστηρίου, άλλοι λόγοι προσλαμβάνουν 

προσωπικό-υποκειμενικό (π.χ θάνατος του ενός καταδικασθέντος) και άλλοι γενικό-

αντικειμενικό χαρακτήρα (π.χ παροχή αμνηστίας).  

 

Η αρχή της non reformatio in pejus 

 

Το τριμελές πλημμελειοδικείο που αντιμετωπίζει τις αμφιβολίες δεν 

δικαιοδοτεί ως δικαστήριο που κρίνει ένδικο μέσο κατά καταδικαστικής απόφασης. 

Στην περίπτωση των αντιρρήσεων, η διαδικασία λειτουργεί ως «οιονεί» ένδικο μέσο, 

και, ως εκ τούτου, το κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ αρμόδιο δικαστήριο καλείται να κρίνει τα 

παράπονα του καταδικασμένου κατά της διάταξης που εκδίδει ο εισαγγελέας 

απαντώντας στις αντιρρήσεις του 103 . Η non reformation in pejus εντάσσει στα 

προστατευτικά της όρια και τις κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ αντιρρήσεις του 

καταδικασμένου. Επισημαίνεται ότι, αν το τριμελές πλημμελειοδικείο κληθεί να άρει 

τις αμφιβολίες του εισαγγελέα, τότε πράγματι δεν υπάρχει έδαφος εφαρμογής της 

προστατευτικής αρχής του άρθρου 470 ΚΠΔ.  

 

Τις κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ αμφιβολίες ή αντιρρήσεις συνοδεύει 

ανασταλτικό αποτέλεσμα;  
  

Η εκτελεστότητα οριοθετεί την αξίωση της Πολιτείας για την εκτέλεση των 

διατάξεων της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου, η δε κατάφασή της και, 

ακολούθως, η έναρξη της εκτέλεσης, συνιστούν προαπαιτούμενα για την προσφυγή 

στο κανονιστικό πεδίο του άρθρου 562 ΚΠΔ. Αν τα πράγματα έχουν έτσι, μία σκέψη 

υπέρ της ύπαρξης ανασταλτικού αποτελέσματος στην εν λόγω διαδικασία, θα 

αναιρούσε ουσιαστικά το ίδιο το προαπαιτούμενο υλοποίησής της.  

                                                             
102 Γι’ αυτό, βλ. αντί άλλων Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 

2012, σελ. 2055 επ., του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, 2012, σελ. 373 επ.   
103 Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2078, Κονταξή Α., ό.π., σελ. 2615, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, 2008, σελ. 914, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Αδάμπα Β., Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης 
κατηγορουμένου, 2011, σελ. 193).   
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Αν είμαστε πρόθυμοι να αναγνωρίσουμε στις αμφιβολίες ή τις αντιρρήσεις 

ανασταλτική δύναμη, τότε αρνούμαστε την εκτελεστότητα σε ένα διαδικαστικό 

στάδιο που δεδομένα την προϋποθέτει. Περαιτέρω, με αδιαμφισβήτητη την –

τουλάχιστον κατά κανόνα- ύπαρξη αμετάκλητης απόφασης που εκτελείται ή καλείται 

να εκτελεστεί, καταφάσκουμε ανασταλτικό αποτέλεσμα σε χρόνο κατά τον οποίο οι 

δικαιολογητικές του βάσεις απουσιάζουν.  

Η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ υπακούει σε ένα χρονικό-διαδικαστικό 

περίγραμμα, που οριοθετείται από την έναρξη της εκτελεστότητας αφενός, και από το 

πέρας της έκτισης της ποινής αφετέρου. Επομένως, και αν ακόμη είμαστε πρόθυμοι 

να αναγνωρίσουμε ανασταλτική δύναμη στις αντιρρήσεις του άρθρου 562 ΚΠΔ, 

απουσιάζει ένα ουσιαστικό χρονικό πλαίσιο εκδήλωσή της104.  

 

Επιπλέον τυχόν αναγνώριση ανασταλτικής δύναμης στις αντιρρήσεις, θα 

οδηγούσε σε δυσχερώς ανεκτά αποτελέσματα (λ.χ απόλυση του καταδίκου) και θα 

υπέθαλπε την καταχρηστική υποβολή σχετικών αιτημάτων.  

 

Συμπερασματικά λοιπόν τις κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ αμφιβολίες ή αντιρρήσεις δε 

συνοδεύει ανασταλτικό αποτέλεσμα.  

 

Επισημαίνεται ότι, τουλάχιστον όσον αφορά τις αμφιβολίες του εισαγγελέα 

για θετική του δράση (λ.χ. σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να παραγγείλει την εκτέλεση 

μίας καταδικαστικής απόφασης), «εν τοις πράγμασι» μέχρι τη συζήτησή ενώπιον του 

τριμελούς πλημμελειοδικείου, η απόφαση δεν εκτελείται. Τούτο ωστόσο δεν αποτελεί 

συνέπεια εφαρμογής ανασταλτικής δύναμης, αλλά ουσιαστική απόρροια της 

διαπίστωσης ότι ο εισαγγελέας δεν είναι βέβαιος σχετικά με το αν ή πώς πρέπει να 

εκτελεστεί η δικαστική απόφαση.  

 

Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
 

Το Τριμελές Πλημελειοδικείο επιλαμβανόμενου των αμφιβολίων ή 

αντιρρήσεων στο πλαίσιο του άρθρου 562 ΚΠΔ:  

(i) Δεν δύναται να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη105.  

(ii) Επιλαμβανόμενο των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων με σημείο αναφοράς την 

παραγραφή της ποινής, ουδέποτε διατάσσει την «εξάλειψη της ποινής», αφού η 

παύση της εκτέλεσής της επέρχεται αυτοδικαίως. Περιορίζεται λοιπόν στο να 

διαπιστώσει την έλλειψη εκτελεστότητας και να κρίνει την απόφαση μη εκτελεστή. 

(iii) Επιπλαμβανόμενο αντιρρήσεων του καταδικασθέντα με λόγο τον εκ μέρους του 

επιτετραμμένου με την εκτέλεση της απόφασης εσφαλμένο προσδιορισμό του χρόνου 

λήξης της έκτισης της ποινής, προβαίνει στον επακριβή προσδιορισμό του 

τελευταίου. Εξάλλου, το ίδιο πράττει, αν ο εισαγγελέας που εποπτεύει την έκτιση της 

ποινής, αρνείται να επαναπροσδιορίσει το χρόνο λήξης της, όπως αυτός υπαγορεύεται 

από νέα δεδομένα (λ.χ. με χάρη μετριασμός της ποινής) 

(v). Όταν προβάλλονται αντιρρήσεις, οι οποίες, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, δεν είναι 

δυνατό να υπαχθούν στο κανονιστικό πεδίο του άρθρου 562 ΚΠΔ (λ.χ. αντιρρήσεις 

ως προς τη νομιμότητα της απόφασης που εκτελείται ή της ποινής που επιβλήθηκε), 

τις απορρίπτει ως «απαραδέκτως προβληθείσες». Παράδειγμα: ο Χ αντιλέγει στην 

                                                             
104 Για την λειτουργία του ανασταλτικού αποτελέσματος των ενδίκων μέσων, βλ. αντί άλλων, Μαργαρίτη Λ., Ποινική 

Δικονομία, Ένδικα μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, 2012, σελ. 267 επ., Συμεωνίδη Δ., Το ανασταλτικό αποτέλεσμα 
της έφεσης και της αναίρεσης κατά αποφάσεων στην ποινική δίκη, 1999.   
105  Μπρακουμάτσου Π., ό.π., και το σχόλιό του στην ΤριμΠλημΠατρ 641/2000, αδημ. [∙ την απόφαση επικαλείται 

περιγράφοντας τις παραδοχές της ο Π. Μπρακουμάτσος (ό.π.)], η οποία, άτοπα, έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη του 
αντιλέγοντα 
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εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε, ισχυριζόμενος ότι έλαβαν χώρα σφάλματα 

κατά την επιμέτρησή της. 

(vi) Απορρίπτει ως «νομικά αβάσιμες» τις αντιρρήσεις, οι οποίες ναι μεν παραδεκτά 

προβάλλονται στο πλαίσιο του άρθρου 562 ΚΠΔ, πλην όμως περιέχουν εκτίμηση μη 

σύμφωνη με την ερμηνεία του νόμου. Παράδειγμα: Ο Χ αντιλέγει κατά της εκτελεστότητας 

της διάταξης της απόφασης, με την οποία του επιβλήθηκε δικαστική απέλαση, 

ισχυριζόμενος ότι η παρεπόμενη αυτή ποινή δεν επιδέχεται επανεκτέλεσης (: μετά την 

παράνομη επανείσοδό του στην ελληνική επικράτεια). Το τριμελές πλημμελειοδικείο κρίνει 

νομικά αβάσιμες τις αντιρρήσεις, τασσόμενο υπέρ της δυνατότητας επανεκτέλεσης της 

απέλασης. 

(v) Απορρίπτει ως «ουσιαστικά αβάσιμες» τις αντιρρήσεις όταν αυτές παραδεκτά 

μεν προβάλλονται στο πλαίσιο του άρθρου 562 ΚΠΔ, περιέχοντας εκτίμηση 

σύμφωνη με την ερμηνεία του νόμου, και, παρόλα αυτά, κρίνεται ότι αυτή η εκτίμηση 

δεν επαληθεύεται από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Παράδειγμα: Ο Χ 

ισχυρίζεται ότι η οικογενειακή του κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε μετά τη 

δημοσίευση της αμετάκλητης απόφασης, με την οποία του επιβλήθηκε η παρεπόμενη 

ποινή της δικαστικής απέλασης, εμποδίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

της ΕΣΔΑ. Το δικαστήριο του άρθρου 562 ΚΠΔ, απορρίπτει τις αντιρρήσεις, 

δεχόμενο πως η οικογενειακή κατάσταση του Χ δεν μπορεί να εμποδίσει την 

απέλαση. 

(vi) Απορρίπτει ως «απαράδεκτες» τις αντιρρήσεις, όταν απουσιάζει κάποιος όρος 

του παραδεκτού τους. Παράδειγμα: Οι αντιρρήσεις προβλήθηκαν από τη μητέρα του 

καταδικασμένου χωρίς αυτή να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του τελευταίου.  

 

(vii) ) Απορρίπτει τις αντιρρήσεις ως ανυποστήρικτες, αν ο αντιλέγων, μολονότι 

κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο 

αυτοπροσώπως, ούτε εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. 

 

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Ένδικα μέσα κατά της απόφασης που εκδίδεται κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ 
 

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 563 ΚΠΔ «κατά της απόφασης 

του δικαστηρίου επιτρέπεται αναίρεση και στον εισαγγελέα και στον 

κατηγορούμενο». Η εν λόγω πρόβλεψη του νόμου, συνεπής με τη φύση της 

απόφασης που εκδίδεται ως οριστικής, είναι συμβατή αφενός μεν με τον ουσιαστικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ, αφετέρου δε και με την 

κρισιμότητα των νομικών ζητημάτων που το τριμελές πλημμελειοδικείο καλείται να 

διαχειρισθεί.  

 

Οι δικαιούμενοι  

 

α. Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρων 464 και 563 εδ. β΄ ΚΠΔ, 

δικαιούμενοι να ασκήσουν το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της απόφασης του 

τριμελούς πλημμελειοδικείου του άρθρου 562 ΚΠΔ είναι ο εισαγγελέας και ο 

καταδικασμένος. Η κατά τα ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιούχων είναι ασφαλώς 

αποκλειστική. Συγκεκριμένα, αν με κάποια διάταξη καθορίζονται συγκεκριμένα 

πρόσωπα ως δικαιούμενα να ασκήσουν ένδικα μέσα, κάθε άλλο πρόσωπο που δε 
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μνημονεύεται ρητά, δεν έχει καταρχήν τέτοιο δικαίωμα. το δικαίωμα δηλαδή αυτό 

είναι αυτοτελές106. Εξαίρεση είναι εδώ νοητή μόνο εάν με τη διάταξη παραβιάζεται η 

αρχή της ισότητας μεταξύ των υποκειμένων της δίκης, οπότε και μπορεί να 

αναγνωρισθεί και σε άλλα πρόσωπα το δικαίωμα ασκήσεως του αντίστοιχου ενδίκου 

μέσου107. Όμως στην περίπτωση των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων του άρθρου 562 

ΚΠΔ η συμμετοχή του υποστηρίζοντος την κατηγορία στη διαδικασία ενώπιον του 

τριμελούς πλημμελειοδικείου αποκλείεται. 

 

Όσον αφορά το ως άνω δικαίωμα του εισαγγελέα, είναι αναγκαίο να σημειωθούν τα 

εξής: 

 

Ο εισαγγελέας δεν είναι διάδικος108, αλλά δικαστικός λειτουργός που είναι 

επιφορτισμένος με την άσκηση της ποινικής δίωξης109 και μεριμνά κατά το νόμο για 

την ορθή απονομή της δικαιοσύνης επικουρώντας το δικαστή στην αναζήτηση της 

ουσιαστικής αλήθειας με οδηγούς τη μεγαλύτερη δυνατή αμεροληψία και 

αντικειμενικότητα 110 , ασκεί δε ένδικα μέσα «εν ονόματι» της πολιτείας προς 

εκπλήρωση της ανωτέρω θεσμικής του αποστολής. Από τα ανωτέρω, προκύπτει 

εύλογα ότι για τον εισαγγελέα δεν απαιτείται να αποδεικνύεται συμφέρον σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση. και τούτο διότι το συμφέρον του απορρέει από την 

ιδιότητά του ως οργάνου της δικαιοσύνης. Εφόσον στο άρθρο 563 ΚΠΔ χορηγείται 

το ένδικο μέσο στον εισαγγελέα χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, ως τέτοιος 

θεωρείται ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, δηλαδή εν 

προκειμένω, ο εισαγγελέας του τριμελούς πλημμελειοδικείου (: εισαγγελέας 

πλημμελειοδικών). Αντίστοιχο δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στον εισαγγελέα εφετών. 

Επισημαίνεται ναι μεν ο εισαγγελέας εφετών στερείται δικαιώματος άσκησης 

αναίρεσης κατά της απόφασης του τριμελούς πλημμελειοδικείου του άρθρου 562 

ΚΠΔ, πλην όμως ο ίδιος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 1756/1988, μπορεί να 

παραγγείλει στον κατώτερό του εισαγγελέα (: τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών) να 

ασκήσει το χορηγούμενο σε τούτον ένδικο μέσο. Στην περίπτωση αυτή, το ένδικο 

μέσο θεωρείται ότι ασκείται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών 111 . Τέλος, 

δικαίωμα αναίρεσης διαθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 505§2 εδ. α΄ ΚΠΔ, ο 

εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αν και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών και ο 

εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ασκήσουν ένδικο μέσο συγχρόνως, ο Άρειος Πάγος 

θα αποφανθεί και για τα δύο, εφόσον οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Αν αντίθετα οι 

λόγοι των δύο ενδίκων μέσων συμπίπτουν, το Ανώτατο Ακυρωτικό θα αποφανθεί για 

το ένα εξ’ αυτών (: προφανέστατα εκείνο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου)∙ κατά 

                                                             
106 Καρρά Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. δ΄ (: 2011), σελ. 816, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), 

τόμ. β΄, σελ. 2625, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 
1985, του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, τόμ. α΄, 2012, σελ. 65, του ίδιου, 
Ποινική Δικονομία- Ένδικα Μέσα, τόμ. α΄, έκδ. γ΄ (: 2005), σελ. 72, Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία του Κώδικος Ποινικής 
Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 1957), τόμ. β΄, σελ. 132, ΑΠ 26/1957, ΠοινΧρ 1957.182, με παρατηρήσεις Α. Μπουρόπουλου  
107 Καρρά Α., ό.π., του ίδιου, Η αρχή της δικαστικής ακροάσεως στην ποινική δίκη, 1989, σελ. 29 επ. Μαργαρίτη Λ., Κώδικας 

Ποινικής Δικονομίας, ό.π., του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, τόμ. α΄, 2012, 
ό.π., του ίδιου, Ποινική Δικονομία-Ένδικα μέσα, ό.π.   
108 Βλ. ενδεικτ. Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ό.π., σελ. 1998, του ίδιου, Ποινική Δικονομία-Ένδικα μέσα, ό.π., 

σελ. 73  
109 Βλ. ενδεικτ. Παπαδαμάκη Α., ο.π., σελ. 120 επ.   
110 Βλ. και άρθρο 24§§1,2 του Ν. 1756/1988(ΦΕΚ Α΄, 35/26.2.1988) «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση 

δικαστικών λειτουργών», σύμφωνα με το οποίο «1. η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την 
εκτελεστική εξουσία. 2. Δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του 
πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης» 
111 Ζησιάδη Ι., ό.π., σελ. 101, Κονταξή Α., ό.π., σελ. 2634, Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ό.π., σελ. 1999-2000, 

του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, τόμ. α΄, 2012, σελ. 69-70, του ίδιου, 
Ποινική Δικονομία-Ένδικα Μέσα, ό.π., σελ. 74, Μπουρόπουλου Α., ό.π., σελ. 135, Παπαδαμάκη Α., ό.π., σελ. 611, ΕφΠατρ 
47/1953, ΠοινΧρ 1953.450   
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τον τρόπο αυτό, η συζήτηση του άλλου καθίσταται περιττή112. Είναι αναγκαίο βέβαια 

να επισημανθεί ότι, στην πράξη, η συνύπαρξη δύο αιτήσεων αναίρεσης, μίας που 

ασκήθηκε από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, και μίας που ασκήθηκε από τον 

εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κρίνεται απίθανη, αφού, το πιθανότερο, ο κατώτερος 

εισαγγελέας θα αποφύγει στην περίπτωση αυτή να καταφύγει σε αντίστοιχη 

πρωτοβουλία.  

 

Για να ασκήσει ο καταδικασμένος αναίρεση κατά τις απόφασης που έκρινε 

επί των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων πρέπει να έχει σχετικό έννομο συμφέρον για 

την άσκησή της. Τούτο συμβαίνει όταν υφίσταται βλάβη από την προσβαλλόμενη 

δικαιοδοτική κρίση727. Αντίστοιχα, όσον αφορά τον εισαγγελέα, εφόσον έγινε δεκτό 

ότι το συμφέρον του απορρέει από την ιδιότητά του ως οργάνου της δικαιοσύνης, η 

εκ μέρους του άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης οφείλει να υπηρετεί 

αμφότερες τις όψεις που χαρακτηρίζουν το μηχανισμό λειτουργίας των ενδίκων 

μέσων, υπαγορεύοντας την ύπαρξή τους, δηλαδή α) την ικανοποίηση του δημόσιου 

συμφέροντος για έκδοση αντικειμενικά δίκαιης απόφασης, και β) την εγγυητική για 

τον καταδικασμένο φιλοσοφία113. Συνεπώς, ο εισαγγελέας δεν ασκεί το ένδικο μέσο 

μόνο σε βάρος, αλλά και υπέρ του καταδικασμένου. Η τελευταία επισήμανση 

αναδεικνύει τις πραγματικές της διαστάσεις αν αναλογισθούμε ότι συχνά μία 

εσφαλμένη απόφαση του τριμελούς πλημμελειοδικείου για το νομικό ζήτημα που 

εξετάσθηκε, αναπτύσσει δυσβάσταχτες συνέπειες σε βάρος του καταδικασμένου, ο 

οποίος, ενδεχομένως, δεν «συμπαραστάσθηκε» ή εκπροσωπήθηκε από συνήγορο ή, 

τέλος, για διάφορους λόγους, δεν άσκησε αναίρεση.  

 

Παραδεκτό του ενδίκου μέσου 
 

Ο καταδικασμένος μπορεί να ασκήσει αναίρεση αυτοπροσώπως είτε μέσω 

αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96§1 ΚΠΔ∙ στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, το πληρεξούσιο (ή επικυρωμένο αντίγραφό του) 

προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Ειδικότερα, απαιτείται δήλωση του 

καταδικασμένου στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στο 

γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής που 

βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαμένει αυτός 

προσωρινά. Αντίστοιχα, αν ο καταδικασμένος κρατείται στη φυλακή, η δήλωση 

μπορεί να γίνει και σ’ εκείνον που τη διευθύνει114. Στην τελευταία περίπτωση, καθώς 

                                                             
112 Βλ. για το συσχετισμό των ενδίκων μέσων εισαγγελέα εφετών-εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αντί άλλων, σε Μαργαρίτη 

Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ό.π., του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, τόμ. 
α΄, 2012, σελ. 70-71, του ίδιου, Ποινική Δικονομία-Ένδικα Μέσα, ό.π.   
113 Για την εννοιολογική οριοθέτηση του «εννόμου συμφέροντος» ως διαδικαστικής προϋπόθεσης της άσκησης των ενδίκων 

μέσων, βλ. αντί άλλων, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ό.π., σελ. 1988 επ, και τις εκεί 
εκτεταμένες παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία, του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-
Αποτελέσματα, τόμ. α΄, 2012, σελ. 97.   
114 ΑΠ 1121/2010, ΠοινΔικ 2011.411. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ΣυμβΑΠ 1789/2010 (ΠοινΔικ 2011.796). Ειδικότερα, το 

Ανώτατο Ακυρωτικό κλήθηκε να αποφασίσει ως συμβούλιο κατ’ άρθρο 476 ΚΠΔ για το παραδεκτό αίτησης αναίρεσης (: κατ’ 

απόφασης που εκδόθηκε κατ’ άρθρο 565 ΚΠΔ), η οποία ασκήθηκε με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή του Τμήματος 

Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όπου ο αναιρεσείων κρατούνταν. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας (: Γ. Παντελής), πρότεινε να 

απορριφθεί το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο,  υποστηρίζοντας τα εξής: « ο τρόπος όμως αυτός της άσκησης του κρινόμενου 
ενδίκου μέσου, δεν είναι νόμιμος, δεδομένου ότι ασκήθηκε χωρίς τις διατυπώσεις του άρθρου 474§1 Κ.Π.Δ., δηλαδή με 
δήλωση ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση, ή του γραμματέα του 
Ειρηνοδικείου της κατοικίας του ή της διαμονής του». Η πρόταση με το περιεχόμενο αυτό, ορθά, δεν έγινε δεκτή. Παρόλα 
αυτά, ο Άρειος Πάγος εν προκειμένω είχε τη δυνατότητα να αποφανθεί μόνο για το απαράδεκτο του ενδίκου μέσου, και όχι 
για την ουσία του [βλ. Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, 
σελ. 2224, του ίδιου, Ποινική Δικονομία-Ένδικα Μέσα, τόμ. α΄, έκδ. γ΄ (: 2005), σελ. 210, ΑΠ 911/1984, ΠοινΧρ 1985.119, ΑΠ 
1086/1990, ΠοινΧρ 1991. 402]. Έτσι, όφειλε να κηρύξει απαράδεκτη την σ’ αυτό ως συμβούλιο εισαγωγή του ζητήματος και να 
διατάξει την εισαγωγή του ενδίκου μέσου για συζήτηση κατά τη συνήθη διαδικασία [βλ. ενδεικτ. Κονταξή Α., Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 2822, Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ό.α.π., Ποινική 
Δικονομία-Ένδικα μέσα, ό.π., ΑΠ 830/1995, ΠοινΧρ 1995.1393, ΑΠ 267/1998, ΠοινΧρ 1998.900, ΑΠ 1018/1999, ΠοινΔικ 
1999.1192, ΑΠ 1746/1999, ΝοΒ 2000.527, ΑΠ 140/2001, ΠοινΔικ 2001.682, ΑΠ 252/2001, ΠοινΔικ 2001.793, ΑΠ 2124/2002, 
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και αν η έκθεση συνταχθεί ενώπιον άλλου γραμματέα, αποστέλλεται αμέσως στο 

γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.  
 

Ακολούθως, έχοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι η απόφαση που εκδίδεται επί 

των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων του άρθρου 562 ΚΠΔ δεν είναι καταδικαστική, η 

κατ’ αυτής αναίρεση δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ άρθρο 466§2 ΚΠΔ (: από τον 

παραστάντα στη συζήτηση συνήγορο του καταδικασμένου ή από το νόμιμό του 

αντιπρόσωπο) 115 . Περαιτέρω, όσον αφορά τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η 

αίτηση αναίρεσης ασκείται ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την 

απόφαση. Αντίστοιχα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ασκεί αναίρεση και (: 

δηλαδή επιπροσθέτως) ενώπιον του γραμματέα του Αρείου Πάγου.  

 

Η προθεσμία της αναίρεσης που ασκείται κατ’ άρθρο 563 εδ. β΄ ΚΠΔ κατά της 

απόφασης του τριμελούς πλημμελειοδικείου του άρθρου 562 ΚΠΔ, γίνεται δεκτό ότι 

προκύπτει από το άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ (20ήμερη από την καθαρογραφή της 

απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού 

δικαστηρίου  και ενός μηνός για τον Εισαγγελέα). Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό, 

εφόσον η ως άνω αναίρεση δεν μπορεί να ασκηθεί με τον τύπο του άρθρου 473§2 

ΚΠΔ, ανάλογα δεν διεκδικεί εφαρμογή η αντίστοιχη εικοσαήμερη προθεσμία116.  

 

Ποιες αποφάσεις αφορά η αίτηση αναίρεσης του άρθρου 563 ΚΠΔ;  
 

α. Το τριμελές πλημμελειοδικείο, επιλαμβανόμενο των κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ 

αντιρρήσεων του καταδικασθέντα, εκδίδει απόφαση με την οποία αποφαίνεται για τη 

νομική και ουσιαστική τους βασιμότητα. Η εν λόγω δικαιοδοτική κρίση υπόκειται σε 

αναίρεση κατ’ άρθρο 563 ΚΠΔ. Όμως οι αντιρρήσεις είναι δυνατό να απορριφθούν 

ως ανυποστήρικτες αν ο καταδικασμένος, μολονότι κλήθηκε εμπρόθεσμα και 

νομότυπα, δεν προσήλθε ενώπιον του δικαστηρίου για να τις υποστηρίξει, ούτε 

εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Επίσης, οι αντιρρήσεις είναι δυνατό να απορριφθούν 

ως απαράδεκτες. Η απόφαση με την οποία οι αντιρρήσεις απορρίπτονται ως 

ανυποστήρικτες, προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης διαδικασίας (: άρθρο 341 ΚΠΔ). 

Διευκρινίζεται ότι η απόφαση με την οποία απορρίπτεται για οποιονδήποτε λόγο η 

αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας κατά της απόφασης που απέρριψε τις αντιρρήσεις 

του άρθρου 562 ΚΠΔ ως ανυποστήρικτες, δεν προσβάλλεται με αναίρεση117. Το 

                                                                                                                                                                              
ΠοινΔικ 2003.476, ΑΠ 955/2003, ΠοινΔικ 2003.1163). Αντ’ αυτού, αποφάνθηκε ως προς τη βασιμότητα των αναιρετικών λόγων 
χωρίς δημοσιότητα και χωρίς να προηγηθεί επί του θέματος αυτού πρόταση του εισαγγελέα. Γενικότερα, για τον τρόπο 
άσκησης της αίτησης αναίρεσης, βλ. αντί άλλων, Χατζηιωάννου Κ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία 
κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2954.   
115 Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2030, ΑΠ 

1005/2003, ΠΛογ 2003.1102   
116 Ζησιάδη Ι., ό.π., σελ. 442, Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3482, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 889, 

Μαργαρίτη Μ., ό.π., σελ. 1177, Σιφναίου Κ., Πανδέκτης Ποινικής Δικονομίας, τόμ. β΄, 1957, σελ. 1707, Φράγκου Κ., Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία και πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο, 2011, σελ. 1365.  
 Βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.α.π.   
117 Σύμφωνα με το άρθρο 341§2 εδ. δ΄ ΚΠΔ «η αίτηση για ακύρωση εισάγεται, χωρίς να κλητευθεί εκείνος που την υπέβαλε, 

στην πρώτη δικάσιμο του δικαστηρίου που δίκασε, το οποίο αποφασίζει αμετάκλητα». Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαράδεκτη η 
αναίρεση κατά της απόφασης που απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο την αίτηση ακύρωσης [βλ. Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, 
τόμ. β΄, 1977, σελ. 503, Καρρά Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. δ΄ (: 2011), σελ. 754, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 2193, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Ζαχαριάδη Α., Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία, 1999, σελ. 271, Μαργαρίτη Λ/Καλφέλη Γ., Ποινική Δικονομία-Ειδικές Διαδικασίες, 1998, σελ. 277-278, Μαργαρίτη 
Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 714, Μπουρμά Γ., ό.π.∙ αντίθετα, βλ. Τζαννετή Α., Αναίρεση κατά της 
αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας ως απαράδεκτη (με αφορμή την ΑΠ 441/1993, 
ΠοινΧρ ΜΓ σελ. 278 επ), ΠοινΧρ 1993, σελ. 350 επ.∙ από τη νομολογία, βλ. ενδεικτ. ΑΠ 720/1984, ΠοινΧρ 1984.1034, ΑΠ 
415/1988, ΠοινΧρ 1988.535, ΑΠ 441/1993, ΠοινΧρ 1993.278, ΑΠ 788/1993, ΠοινΧρ 1993.549, ΑΠ 974/1993, ΠοινΧρ 1993.791, 
ΑΠ 1187/1994, ΠοινΧρ 1994.987, ΑΠ 1425/1998, ΠοινΧρ 1999.751, ΑΠ 1664/1998, ΠοινΧρ 1999.92, ΑΠ 666/1999, ΠοινΧ ρ 
2000.244, ΑΠ 1037/2000, ΠοινΧρ 2001.255, ΑΠ 315/2006, ΠοινΧρ 2006.824, ΑΠ 724/2006, ΠοινΧρ 2007. 153, ΑΠ 1759/2006, 
ΠοινΔικ 2007.397∙ αντίθετα, βλ. ΑΠ 205/1957, ΠοινΧρ 1957.390]. Συναφές είναι και το ζήτημα της έλλειψης δυνατότητας 
άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου εφετών που απορρίπτει ως ουσιαστικά αβάσιμη την προσφυγή 
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ζήτημα αυτονόητα αφίσταται της αναίρεσης του άρθρου 563 ΚΠΔ, εντάσσεται δε 

λειτουργικά στο πεδίο της επεξεργασίας του άρθρου 341 ΚΠΔ. Αν οι αντιρρήσεις 

απορριφθούν για οποιονδήποτε λόγο ως απαράδεκτες εφόσον οι αντιρρήσεις είναι 

οιονεί ένδικο μέσο, επ’ αυτών εφαρμόζεται ευθέως (και όχι αναλογικά) η πρόβλεψη 

του άρθρου 476§2 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία «κατά της απόφασης που απορρίπτει 

το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση». 

 

Οι λόγοι αναίρεσης  

 

Η αίτηση αναίρεσης που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 563 εδ. τελευτ. ΚΠΔ, μπορεί 

να περιλάβει οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510§1 

ΚΠΔ 118 . Στο πλαίσιο αυτό, οι λόγοι αναίρεσης που μπορούν να προταθούν, ως 

παράπονο ή μομφή κατά της απόφασης του τριμελούς πλημμελειοδικείου του άρθρου 

562 ΚΠΔ, είναι οι εξής:  

(i) η απόλυτη ακυρότητα, λ.χ., η μη δόση του λόγου στον καταδικασμένο ή το 

συνήγορό του – η λήψη υπόψη μη αναγνωσθέντων εγγράφων – η παντελής έλλειψη 

κλήτευσης του καταδικασμένου - η κακή σύνθεση του δικαστηρίου - η ανάγνωση 

ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της προδικασίας 

χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 365§1 ΚΠΔ.  

(ii) η (μη καλυφθείσα) σχετική ακυρότητα, λ.χ. η μη εμπρόθεσμη κλήτευση του 

καταδικασμένου.  

(iii) η έλλειψη ακρόασης (: πρόκειται και εδώ για λόγο σχετικής ακυρότητας).  

(iv) η παράβαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. 

v) η έλλειψη από την απόφαση της ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα. 

(vi) η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, λ.χ εκείνων 

των άρθρων 74, 75 και 99 ΠΚ - του άρθρου 75 ΠΚ - του άρθρου 99§2 ΠΚ - των 

άρθρων 94§1, 97 και 551 ΚΠΔ - του άρθρου 32§1 ν. 3346/2005 - των άρθρων 94, 97, 

551 ΚΠΔ - των άρθρων 87, 94, 97, 551 ΚΠΔ - του άρθρου 87 ΠΚ - του άρθρου 25 ν. 

2721/1999 - των άρθρων 74 ν. 2127/1993, 53§5 ν. 2224/1994 και 2§2 ΠΚ - του 

άρθρου 3§10 ν. 2408/1996 - των άρθρων 105§2 εδ. τελευτ., 106§1 εδ. β΄ ΠΚ. 

Επισημαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 562 ΚΠΔ είναι δικονομική και, συνεπώς, 

είναι απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της.  

(vii) η παραβίαση του δεδικασμένου.  

(viii) η καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε.  

                                                                                                                                                                              
του κατηγορουμένου-προσώπου ιδιάζουσας δωσιδικίας (: η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη)∙ βλ. ενδεικτ. Καλφέλη Γ., 
Η προσφυγή κατά της απευθείας κλήσεως, 1990, σελ. 115 επ., Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, σελ. 1421, ΣυμβΑΠ 256/1958, ΠοινΧρ 1958.593, ΣυμβΑΠ 112/1961, ΠοινΧρ 
1961.320, ΣυμβΑΠ 206/1966, ΠοινΧρ 1966.405, ΣυμβΑΠ 29/1968, ΠοινΧρ 1968.209, ΣυμβΑΠ 450/1969.87, ΣυμβΑΠ 62/1971, 
ΠοινΧρ 1971.304, ΣυμβΑΠ 884/1972, ΠοινΧρ 1973.122, ΣυμβΑΠ 579/1974, ΠοινΧρ 1975.16, ΣυμβΑΠ 149/1977, ΠοινΧρ 
1977.567, ΣυμβΑΠ 1252/1985, ΠοινΧρ 1986.253, ΣυμβΑΠ 1255/1985, ΝοΒ 1985.1743, ΣυμβΑΠ 32/1995, ΝοΒ 1996.872, 
ΣυμβΑΠ 734/2002, ΠΛογ 2002.807, ΣυμβΑΠ 1562/2002, ΠΛογ 2002.2234, ΣυμβΑΠ 1717/2003, ΠΛογ 2003.1937, ΣυμβΑΠ 
1377/2005, ΠοινΔικ 2006.40, ΣυμβΑΠ 1308/2005, ΠΛογ 2005.1217, ΣυμβΑΠ 230/2007, ΠοινΔικ 2007.934, ΣυμβΑΠ 269/2008, 
ΠοινΔικ 2008.1133, ΣυμβΑΠ 1969/2009, ΠοινΔικ 2010.765   
118 Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3488, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική 

Δικονομία, 2006, σελ. 889   
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(ix) η υπέρβαση εξουσίας. Τέτοια έχει κριθεί πως υφίσταται όταν το τριμελές 

πλημμελειοδικείο: παρότι οι αντιρρήσεις αφορούσαν την εκτελεστότητα της 

καταδικαστικής απόφασης μόνο ως προς την επιβληθείσα με αυτή στερητική της 

ελευθερίας ποινή, επιλήφθηκε αυτεπαγγέλτως της εκτελεστότητας τυχόν μέτρων 

ασφάλειας που είχαν διαταχθεί, όπως είναι και η απέλαση του αλλοδαπού 

καταδικασμένου. 

Τι αποφασίζει ο ΄Αρειος Πάγος;  
 

Ο Άρειος Πάγος, αποφαινόμενος επί του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κρίνει 

εντός των ορίων του μεταβιβαστικού αποτελέσματος. Τούτο καθορίζεται καταρχήν 

από τη δήλωση του ασκούντα το ένδικο μέσο. Επιπλέον, και ο ίδιος ο νόμος 

διευρύνει κάποτε την έκταση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος. Τούτο στην 

περίπτωση του αναιρετικού ελέγχου της απόφασης του τριμελούς πλημμελειοδικείου 

του άρθρου 562 ΚΠΔ συμβαίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 511 ΚΠΔ.  

Σχηματοποιώντας, τη δικαιοδοσία του Αρείου Πάγου, όταν αυτός λειτουργεί ως 

ακυρωτικό δικαστήριο, εντοπίζονται δύο ενδεχόμενα: αναίρεση (ολική ή μερική) της 

προσβαλλόμενης απόφασης και παραπομπή της υπόθεσης για νέα κρίση – αναίρεση 

(ολική ή μερική) της προσβαλλόμενης απόφασης, (δια)κράτηση της υπόθεσης και 

τελειωτική απόφαση επί της κατηγορίας από τον ίδιο. 
 

Το δικαστήριο της παραπομπής καλείται να κρίνει τις αμφιβολίες ή 

τις αντιρρήσεις 

 

α. Η παραπεμπτική απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού προσδιορίζει την έκταση 

της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου της παραπομπής. Ειδικότερα, η νέα συζήτηση 

διεξάγεται εξαρχής αν η προσβαλλόμενη απόφαση αναιρέθηκε στο σύνολό της, κατά 

δε το αντίστοιχο μέρος της, αν η απόφαση αναιρέθηκε μόνο εν μέρει, με την 

προϋπόθεση πάντως ότι τα μέρη αυτά είναι αυτοτελή και η υπόστασή τους δεν 

εξαρτάται από το αναιρεθέν μέρος119. 

Στο άρθρο 524§2 ΚΠΔ υπογραμμίζεται η σε αφηρημένο επίπεδο δέσμευση του 

δικαστηρίου της παραπομπής από την αρχή της non reformation in pejus, η οποία, 

εντάσσει στα αντικειμενικά της όρια και τις αντιρρήσεις του άρθρου 562 ΚΠΔ.  

                                                             
119 Βλ. ενδεικτ. Αδάμπα Β., σε Μαργαρίτη Λ/Αδάμπα Β., Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου, 2011, σελ. 

695-696, Βουρλιώτη Χ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3300, Καρρά 
Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδ. δ΄ (: 2011), σελ. 982, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (:  2006), τόμ. β΄, 
σελ. 3320. Από τη νομολογία, βλ. όλως ενδεικτ. ΑΠ 1240/2007, ΠοινΔικ 2008.122, ΑΠ 589/2008, ΠοινΔικ 2008.1392, ΑΠ 
58/2009, ΠοινΔικ 2009.1037, ΑΠ 273/2009, ΠοινΔικ 2009.1061, ΑΠ 1631/2009, ΠοινΔικ 2010.525, ΑΠ 227/2010, ΠοινΔικ 
2010.1095, ΑΠ 853/2010, ΠοινΔικ 2011.253.   
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 562 ΚΠΔ ΜΕ ΑΡΘΡΑ 145, 472, 550, 

551 ΚΑΙ 561 ΚΠΔ 

 

Συσχέτιση με το άρθρο 145 ΚΠΔ  
 

Στις αποφάσεις, τις διατάξεις και τα πρακτικά δικαστικών αποφάσεων είναι 

δυνατό να παρουσιαστούν λάθη ή παραλείψεις. Για την αντιμετώπιση των 

αντίστοιχων ζητημάτων, το άρθρο 145 ΚΠΔ περιγράφει τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία διόρθωσης ή συμπλήρωσής τους120. Ειδικότερα, στις παραγράφους 1 και 2 

οριοθετείται το κανονιστικό πλαίσιο συμπλήρωσης ή διόρθωσης αποφάσεων ή 

διατάξεων. αντίστοιχα, στην τρίτη παράγραφο περιγράφεται η ίδια διεργασία ως προς 

τα πρακτικά. 

Σχετικά με το περιεχόμενο του άρθρου 145 ΚΠΔ, μπορούν να σημειωθούν τα 

εξής: (i) η διόρθωση αφορά τα λάθη, ενώ η συμπλήρωση τις παραλείψεις σε κάθε 

περίπτωση, τούτα πρέπει να αποτελούν προϊόντα προφανούς παραδρομής, και όχι 

αποτέλεσμα συνειδητής ερμηνευτικά δικαιοδοτικής επιλογής. (ii) τόσο η διόρθωση 

όσο και η συμπλήρωση έχουν διπλό φραγμό, με την έννοια ότι οφείλουν να 

θεωρηθούν ότι δεν επιτρέπονται, όταν είτε το λάθος ή η παράλειψη παράγουν 

ακυρότητα, είτε η διόρθωση ή η συμπλήρωση συνιστά ουσιώδη μεταβολή ή 

αλλοίωση της αληθινής εικόνας αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. 

(iii) η διόρθωση ή συμπλήρωση της απόφασης δεν υπόκειται σε προθεσμία. αντίθετα, 

η διόρθωση ή η συμπλήρωση των πρακτικών πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να γίνει 

εντός είκοσι ημερών από την κατ’ άρθρο 142§2 εδάφιο τελευταίο ΚΠΔ, καταχώριση 

στο ειδικό βιβλίο καθαρογραφημένων πρακτικών. (iv) τη διόρθωση ή τη 

συμπλήρωση της δικαστικής απόφασης διατάσσει το εκδόν αυτή δικαστήριο, που δεν 

είναι απαραίτητο να συντίθεται από τους ίδιους δικαστές, εάν εναντίον της δεν 

ασκήθηκε ένδικο μέσο ή ασκήθηκε και απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. σε αντίθετη 

περίπτωση, τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση διατάσσει, με την ίδια και όχι με 

μεταγενέστερη απόφασή του, το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο. 

Αντίστοιχα. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των πρακτικών διατάσσει πάντοτε 

όποιος διευθύνει τη συζήτηση και, σε περίπτωση άρνησής του, το δικαστήριο που 

δίκασε αποτελούμενο από τους ίδιους αν είναι δυνατό δικαστές. (v) Η απόφαση με 

την οποία συμπληρώνεται ή διορθώνεται η απόφαση δεν υπόκειται αυτοτελώς σε 

                                                             
120 Γεωργιάδου Μ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, έκδ. β΄ (2011), τόμ. α΄, σελ. 600επ., 

Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (2006), τόμ. α΄, σελ. 1061επ., Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Αδάμπα Β., 
Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου, 2011, σελ. 398 επ., του ιδίου, σε Καϊάφα-Γκμπάντι Μ/Μαργαρίτη Λ., 
Ποινικό Δίκαιο και Άρειος Πάγος, Κριτική θεώρηση πρόσφατης νομολογίας, 2008, σελ. 88 επ., του ιδίου, Παρατηρήσεις στην 
ΑΠ 158/1999, Υπερ 1999, σελ. 934-935.   
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αναίρεση121. Παρόλα αυτά, δεχόμενη τη σχετική αίτηση και έχοντας ενσωματωθεί 

στη διορθούμενη ή συμπληρωθείσα απόφαση, υπόκειται σε αναίρεση μαζί με την 

τελευταία, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτή υπόκειται σε αναίρεση.  

Ως εκ τούτου τα όρια των δύο προβλέψεων είναι διακριτά: το άρθρο 145 ΚΠΔ 

αφορά την ίδια την εκτελούμενη απόφαση, ενώ το άρθρο 562 ΚΠΔ αναφέρεται στα 

προβλήματα που μεταγενέστερα ανακύψαντες λόγοι δημιουργούν στην εκτελεστότητα 

της αποφάσεων και το είδος ή τη διάρκεια της ποινή.  

Συσχέτιση με το άρθρο 472 ΚΠΔ  

 

Στο άρθρο 472 ΚΠΔ122  καθιερώνεται ένα διορθωτικού χαρακτήρα «οιονεί 

ένδικο βοήθημα» κατά των κρίσεων που συνδέονται με το ανασταλτικό αποτέλεσμα 

και την αξιοποίησή του και ο κατηγορούμενος, του οποίου το ένδικο μέσο έχει (είτε 

αυτοδίκαια, είτε κατόπιν κρίσης από δικαστική απόφαση) ανασταλτική δύναμη, 

μπορεί να αμυνθεί κατά της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης. 

Οργανώνεται, δηλαδή, ένας μηχανισμός ελέγχου και άρσης αμφισβητήσεων. Στο 

άρθρο 472 ΚΠΔ γίνεται λόγος για «δισταγμό» ή «αμφισβήτηση». Είναι προφανές ότι 

η «αμφισβήτηση» του άρθρου 472 ΚΠΔ ταυτίζεται με τις «αντιρρήσεις». Αντίστοιχα, 

ως «δισταγμοί» πρέπει να νοηθούν οι τυχόν αμφιβολίες που έχει ο ίδιος ο 

επιφορτισμένος με την εκτέλεση εισαγγελέας.  

 

Με δεδομένα τα ως άνω σημεία γειτνίασης, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να 

διακριβωθεί ποιο είναι το σημείο που διαχωρίζει το κανονιστικό πεδίο των διατάξεων 

του άρθρου 472 από εκείνο του άρθρου 562 ΚΠΔ. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

υπογραμμίζεται ότι η ανασταλτική δύναμη του ενδίκου μέσου στην οποία αναφέρεται 

το άρθρο 472 ΚΠΔ, αντανακλά ουσιαστικά στην εκτελεστότητα της απόφασης. 

Ταυτόχρονα, μία από τις παραμέτρους λειτουργίας του άρθρου 562 ΚΠΔ είναι εκείνη 

που αναφέρεται στην εκτελεστότητα της απόφασης. Εν συνεχεία, ερωτάται: Πότε θα 

καταφύγουμε στη μία και πότε στην άλλη διαδικασία;  

 

Αμφιβολίες και αμφισβητήσεις που αφορούν το ανασταλτικό αποτέλεσμα και 

τη λειτουργία του ή όχι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν ως (ή και ως) αντιρρήσεις 

σχετικά με την εκτέλεση κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ». Το άρθρο 472 ΚΠΔ κρίνεται ειδικό 

ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν σημείο αναφοράς το 

ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων.  
 

Συσχέτιση με το άρθρο 550 ΚΠΔ  
 

Το άρθρο 550 ΚΠΔ αναφέρεται στη διαδικασία επίλυσης των αμφιβολιών που 

μπορούν να ανακύψουν όταν καλούνται να εκτελεσθούν περισσότερες από μία 

αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις 123  σε βάρος του ίδιου προσώπου για την 

                                                             
121 Γεωργιάδου Μ., ό.π., Μαργαρίτη Λ., ό.α.π. (: και τις εκεί ιδιαίτερα εκτεταμμένες παραπομπές στη νομολογία)  
122 βλ. ενδεικτ. Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 2116 

επ., του ίδιου, Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, Εισαγωγή-Παραδεκτό-Αποτελέσματα, τόμ. α΄, 2012, σελ. 355 επ., του ίδιου, 
Ένδικα Μέσα: Αμφισβήτηση ανασταλτικής δυνάμεως και αναστολή εκτελέσεως∙ νομοθετική καθαρότητα και νομολογιακή 
σύγχυση, ΠοινΔικ 2004, σελ. 1151 επ., του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/ Ζαχαριάδη Α., Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, 
Ένδικα Μέσα, 2006, σελ. 387 επ., Παπασπύρου Σ., Νομολογιακαί λύσεις και τινές παρατηρήσεις επί θεμάτων εφέσεως κατά 
αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων, ΠοινΧρ 1976, σελ. 513 επ., Πεπόνη Γ., Η αναστολή εκτελέσεως εκκληθείσης 
πρωτοβαθμίου καταδικαστικής εις στερητικήν της ελευθερίας ποινήν, αποφάσεων , κατ’ άρθρον 497 παρ. 7 ΚΠΔ, ΠοινΔικ 
2003, σελ. 603 επ., Συμεωνίδη Δ., Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης και της αναίρεσης κατά αποφάσεων στην ποινική 
δίκη, 1999, σελ. 133 επ.   
123 Οι αποφάσεις πρέπει να είναι όλες καταδικαστικές. Επομένως, έδαφος εφαρμογής του άρθρου 550 ΚΠΔ υπάρχει όταν την 

αμετάκλητη καταδίκη, ακολουθεί νέα ανάλογη για την ίδια πράξη. Αντίθετα, η αμετάκλητη αθώωση για πράξη που στήριξε 
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αυτή πράξη και ορίζεται ότι εκτελείται μόνο η απόφαση εκείνη που επιβάλλει την 

ελαφρότερη ποινή. Η αρμοδιότητα για την επιλογή της απόφασης που πρέπει να 

εκτελεσθεί ανήκει στο κατ’ άρθρο 549§1 ΚΠΔ επιτετραμμένο με την εκτέλεση της 

ποινής πρόσωπο. Πρόκειται επομένως, για διαδικαστική δυνατότητα που, όπως και η 

αντίστοιχη του άρθρου 562 ΚΠΔ, βρίσκει τη θέση της στους κόλπους της εκτέλεσης 

υπό στενή έννοια, αφού, όπως έγινε δεκτό, η τελευταία περιγράφεται στις διατάξεις 

των άρθρων 546-572 ΚΠΔ και περιλαμβάνει τις ενέργειες του επιτετραμμένου με την 

εκτέλεση της απόφασης εισαγγελέα για την προπαρασκευή της έκτισης της ποινής.  

 

Μία σημαντική διαφορά των διαδικασιών των άρθρων 550 και 562 ΚΠΔ έχει 

να κάνει με το ότι στην πρώτη περίπτωση το δικαστήριο αποφαίνεται αμετάκλητα, 

ενώ στην δεύτερη η απόφαση που εκδίδεται μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση από 

τον εισαγγελέα και τον καταδικασμένο.  

 

Συμπέρασμα: Το άρθρο 550 ΚΠΔ ρυθμίζει το ζήτημα της σύγκρουσης δύο ή 

περισσότερων δεδικασμένων, αίροντας τις αμφιβολίες και αντιμετωπίζοντας τις 

αντιρρήσεις που μπορεί να ανακύψουν. Αντίθετα, το άρθρο 562 ΚΠΔ αναφέρεται στις 

αμφιβολίες ή τις αντιρρήσεις που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της (μίας) απόφασης, 

με σημείο αναφοράς την εκτελεστότητά της ή το είδος και τη διάρκεια της ποινής. 

Επομένως, η διεργασία του άρθρου 550 ΚΠΔ προηγείται της ανάλογης του άρθρου 562 

ΚΠΔ στο βαθμό που η πρώτη απαντά στο πρόδρομο ερώτημα «ποια απόφαση θα 

εκτελεσθεί».  

 

Συσχέτιση με το άρθρο 551 ΚΠΔ  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του 

άρθρου 551 ΚΠΔ «Αν πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου 

περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα 

που συρρέουν, εφαρμόζονται οι ορισμοί του ποινικού κώδικα για τη συρροή». 

Επομένως, και στην περίπτωση του άρθρου 551 ΚΠΔ, δύο ή περισσότερες 

καταδικαστικές αποφάσεις επιζητούν εκτέλεση. Η διαφορά είναι ότι εδώ ναι μεν οι 

καταδικαστικές αποφάσεις αφορούν το ίδιο πρόσωπο, πλην όμως δεν αναφέρονται 

στην ίδια πράξη124. Συνεπώς, είναι προφανής η διαφορετικότητα του ζητήματος που 

καλείται να ρυθμίσει το άρθρο 551 ΚΠΔ και από το αντίστοιχο του άρθρου 562 ΚΠΔ 

 

Συσχέτιση με το άρθρο 561 ΚΠΔ  
 

Το άρθρο 561 ΚΠΔ τίθεται υπό τον υπέρτιτλο «αμφιβολίες για την ταυτότητα 

του καταδικασμένου». Ειδικότερα, στην πρώτη παράγραφο ρυθμίζεται η περίπτωση 

της ταυτωνυμίας, που προκύπτει όταν ο καταδικασθείς φέρει όντως ονοματεπώνυμο 

                                                                                                                                                                              
προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη, αποτελεί λόγο επανάληψης της διαδικασίας κατ’ άρθρο 525§1 περ. 4 ΚΠΔ [βλ. Κονταξή 
Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄, 2006, τόμ. ΙΙ, σελ. 3437, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., 
Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (2005), σελ. 535]. Σημειώνεται ότι, κατά την άποψη που παγίως γίνεται δεκτή από τον Άρειο Πάγο, η 
έκδοση σε βάρος του ίδιου προσώπου για την ίδια πράξη δύο καταδικαστικών αποφάσεων, δε συνιστά λόγο επανάληψης της 
διαδικασίας (βλ. Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 880-881, ΑΠ 23/1960, ΠοινΧρ 1960.196, ΑΠ 
743/1973, ΠοινΧρ 1973.798, ΑΠ 1178/1983, ΠοινΧρ 1984.149, ΑΠ 1007/1987, ΠοινΧρ 1987.822, ΑΠ 586/1988, ΠοινΧρ 
1988.717, ΑΠ 288/1989, ΠοινΧρ 1989.870). βλ. κριτική της προσέγγισης  αυτή, σε Δαλακούρα Θ., Περί των νέων και άγνωστων 
γεγονότων ή αποδείξεων στην επανάληψη της διαδικασίας, Υπερ 1995, σελ. 673 επ.   
124 Μαργαρίτη Λ., Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής προκειμένου περί ποινών που επιβλήθηκαν με αμετάκλητες 

καταδικαστικές αποφάσεις (άρθρο 551 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2003, σελ. 1244, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3459 
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όμοιο με εκείνο του συλληφθέντα125 για να εκτίσει ποινή ή εκείνου που δραπέτευσε 

από τις φυλακές ενώ την εξέτιε. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγγελέας 

πλημμελειοδικών126 του τόπου της σύλληψης127  εξετάζει εκείνον που έχει συλληφθεί 

και ενεργεί κάθε έρευνα128  ή ένορκη εξέταση μαρτύρων129 χρήσιμη για τη βεβαίωση 

της ταυτότητας130 . Εν συνεχεία, αν ο εισαγγελέας βεβαιωθεί ότι αυτός που έχει 

συλληφθεί δεν είναι το πρόσωπο που καταδικάστηκε, διατάσσει με αιτιολογημένη131 

διάταξη132 την άμεση απόλυσή του. Αν αντίθετα έχει δισταγμούς133 ή αν αυτός που 

έχει συλληφθεί επιμένει ότι δεν είναι το πρόσωπο που καταδικάστηκε ή εκείνος που 

δραπέτευσε 134 , ο εισαγγελέας προκαλεί απόφαση του δικαστηρίου 

πλημμελειοδικών135 όπου υπηρετεί και αυτό εφαρμόζει, αν υπάρχει περίπτωση, το 

άρθρο 77 ΚΠΔ.  

Αντίθετα, η δεύτερη παράγραφος αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία 

εκείνος εναντίον του οποίου γίνεται η εκτέλεση έχει το ονοματεπώνυμο του 

καταδικασμένου που αναγράφεται στην απόφαση, δεν είναι όμως εκείνος που 

κατηγορήθηκε ότι τέλεσε την αξιόποινη πράξη για την οποία επακολούθησε η 

καταδίκη του. Εδώ ο εισαγγελέας προκαλεί απόφαση του αρμόδιο κατ’ άρθρο 145§2 

ΚΠΔ δικαστηρίου, με την οποία διορθώνεται το εσφαλμένη ονοματεπώνυμο που 

αναγράφεται στην εκτελούμενη απόφαση, καθώς και τα τυχόν άλλα εσφαλμένα 

                                                             
125 Η σύλληψη πρέπει να λάβει χώρα σε εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης. Αν αντίθετα, αφορά ένταλμα σύλληψης ή 

βούλευμα, εφαρμογή έχει η διάταξη του άρθρου 279§2 ΚΠΔ∙ βλ. Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, 
σελ. 878, υποσημ. 45, του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 543, υποσημ. 52.   
126 Η αρμοδιότητα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών είναι δεδομένη ακόμη και αν η απόφαση εκδόθηκε από το μικτό ορκωτό 

δικαστήριο ή το τριμελές ή πενταμελές εφετείο. Πρόκειται, όπως και στην περίπτωση του άρθρου 562 ΚΠΔ, για επιλογή που 
εξυπηρετεί ανάγκες ταχείας αντιμετώπισης του ζητήματος   
127 Είναι αδιάφορο αν ο εισαγγελέας του τόπου της σύλληψης είναι ή όχι ταυτόχρονα και εισαγγελέας εκτέλεσης κατ’ άρθρο 

549§1 ΚΠΔ. Χωρίς πάντως αμφιβολία, αν η δικαστική απόφαση που καλείται να εκτελεσθεί έχει εκδοθεί από δικαστήριο 
διάφορο εκείνου στο οποίο υπηρετεί ο εισαγγελέας του τόπου σύλληψης, ο τελευταίος ζητά οποιαδήποτε πληροφορία   κρίνει 
αναγκαία από τον εισαγγελέα εκτέλεσης. Οι πληροφορίες βέβαια που ενδιαφέρουν εν προκειμένω είναι εκείνες που αφορούν 
την ταυτότητα εκείνου που έχει συλληφθεί   
128 Στην πράξη, αντίστοιχη έρευνα, προηγουμένως, διενεργούν οι ανακριτικοί υπάλληλοι που επιλαμβάνονται του συμβάντος 

της σύλληψης του φυγοποίνου. Ειδικότερα, ως βάση του ελέγχου τους τίθεται η συγκριτική επισκόπηση του Δ.Ε.Α (: Δελτίο 
Εγκληματολογικών Αναζητήσεων) αφενός, και των αρχείων της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας των 
πολιτών αφετέρου 
129 Η διαπίστωση λοιπόν της ταυτότητας του συλληφθέντα γίνεται με τη χρήση οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου [βλ. 

Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., του ίδιου, Ποινολογία, ό.π., ΔιατΕισΠλημΘεσ 61/1993 (: Ε. 
Μετσοβίτου-Φλουρή), Υπερ 1994.376]  
130 Εύλογα παρατηρείται ( βλ. Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 

2012, σελ. 3492) ότι δεν είναι ορθή η πρακτική της μεταγωγής του συλληφθέντα ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης, 
προκειμένου αυτός να επιλύσει το ζήτημα 
131 Η πρόβλεψη για «αιτιολογημένη» διάταξη θα μπορούσε να ειπωθεί ότι συνιστά πλεονασμό, στο βαθμό που, σύμφωνα με 

το άρθρο 139§1 εδ. α΄ ΚΠΔ, «οι αποφάσεις και τα βουλεύματα, καθώς και οι διατάξεις του ανακριτή και του εισαγγελέα, 
πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα». Είναι λοιπόν προφανές πως ο νομοθέτης, εν προκειμένω, ουδέν άλλο 
θέλησε από το να δώσει έμφαση και να υπογραμμίσει την υποχρέωση αιτιολογίας, σταθμίζοντας αφενός μεν ότι η διάταξη 
αναπτύσσει σοβαρές συνέπειες στη διαδικασία της εκτέλεσης, αφετέρου δε πως αυτή, στην πράξη, συχνά θα είναι ανεπαρκώς 
αιτιολογημένη  
132 Η πρόβλεψη για έκδοση διάταξης κρίνεται θετικά. Πραγματικά, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου 

του άρθρου 138 ΚΠΔ «διατάξεις εκδίδει και ο εισαγγελέας σε όσες περιπτώσεις του επιβάλλει ο νόμος την υποχρέωση να 
λαμβάνει μέτρα κατά την προδικασία ή κατά το χρόνο που το δικαστήριο διακόπτει τη συνεδρίασή του». Είναι λοιπόν σαφές 
ότι αν ο νόμος δεν προέβλεπε στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου την έκδοση διάταξης, πιθανώς κάποιοι θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν ότι ο εισαγγελέας θα είχε τη δυνατότητα να διατάσσει την απόλυση του συλληφθέντα χωρίς διάταξη, και 
ασφαλώς χωρίς αιτιολογία   

133 Ο «δισταγμός» είναι έννοια ταυτόσημη με την «αμφιβολία» του άρθρου  562 ΚΠΔ   
134 Είναι προφανές ότι εν προκειμένω πρόκειται για κατάσταση αντίστοιχη των αντιρρήσεων του άρθρου  562 ΚΠΔ. Αυτή 

προκαλείται όταν ο συλληφθείς επιμένει ότι δεν είναι εκείνος που καταδικάστηκε ή δραπέτευσε, ενώ ο εισαγγελέας τάσσεται 
υπέρ της εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του   
135 Πρόκειται, όπως και στο άρθρο 565 ΚΠΔ, για το τριμελές πλημμελειοδικείο. Εν προκειμένω ωστόσο ορίζεται ανεξαίρετα 

ως καθ’ ύλην αρμόδιο το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπο της σύλληψης. Αντίθετα, στις περίπτωση του άρθρου 565 ΚΠΔ 
γίνεται λόγος για το τριμελές πλημμελειοδικείου του τόπου όπου εκτίεται η ποινή, πλην  όμως, όπως δεχθήκαμε, είναι 
ανοικτό και σύνηθες το ενδεχόμενο να ανακύπτει αρμοδιότητα του αντίστοιχου δικαστηρίου του εισαγγελέα εκτέλεσης ή του 
εισαγγελέα που έλαβε, κατ’ άρθρο 549§2 ΚΠΔ, εξουσιοδότηση από τον εισαγγελέα εκτέλεσης.   
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στοιχεία της ταυτότητας του καταδικασμένου. Το τελευταίο ωστόσο προϋποθέτει ότι 

ο πραγματικά ένοχος έχει κληθεί, έστω και με εσφαλμένο όνομα, να παραστεί στη 

συζήτηση, μετά την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η λύση μπορεί να προέλθει μόνο μέσω της διαδικασίας του άρθρου 525§1 

στοχ. 2 ΚΠΔ, υπέρ εκείνου που εσφαλμένα καταδικάστηκε136. Από την ανάγνωση 

όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι οι αμφιβολίες ή οι αντιρρήσεις στο μεν άρθρο 561 

ΚΠΔ αφορούν την ταυτότητα του καταδικασθέντα, ενώ στο άρθρο 562 ΚΠΔ στην 

εκτελεστότητα της απόφασης ή το είδος και τη διάρκεια της ποινής137. 

 

ΑΡΘΡΟ 562 ΚΠΔ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ 
 

H ολοκληρωτική έκτιση της ποινής δεν αφετηριάζεται, ούτε καταλήγει σε 

έναν απλό αριθμητικό υπολογισμό. Πραγματικά, ακόμη και όταν δεν τίθεται θέμα 

παραγραφής, αμνηστίας κλπ., πλήθος παραμέτρων καλούνται να δυσχεράνουν την 

εργασία προσδιορισμού του ακριβούς χρόνου συμπλήρωσης της έκτισης μίας ποινής. 

Τέτοιες είναι εκείνες που προκύπτουν από α) τον τρόπο υπολογισμού της 

προθεσμίας-χρόνου λήξης της έκτισης της στερητικής ελευθερίας ποινής, β) την 

αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης από την στερητική της ελευθερίας ποινή 

που επιβλήθηκε, γ) την αφαίρεση του χρόνου έκτισης της περιοριστικής της 

ελευθερίας ποινής που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης έως τότε που αυτή 

έγινε αμετάκλητη, δ) τον τρόπο έκτισης της στερητικής της ελευθερίας ποινής επί 

«συρροής» περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων, για τις οποίες δε 

σχηματίσθηκε (ή για τις οποίες με καθυστέρηση σχηματίσθηκε) συνολική ποινή, ε) το 

σχηματισμό και τη λειτουργία της συνολικής ποινής, και στ) την απόλυση υπό όρο. 

Αναπόφευκτα επομένως, ανακύπτουν ζητήματα που αξίζει να εξετασθεί αν μπορούν 

να αναζητήσουν την «επίλυσή» τους στο κανονιστικό πεδίο του άρθρου 562 ΚΠΔ.  

 

Αντιρρήσεις με αφορμή τον υπολογισμό του χρόνου λήξης της 

έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής 

 

Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των προθεσμιών, δηλαδή τον εκ μέρους 

του εισαγγελέα εκτέλεσης κατ’ άρθρο 554 ΚΠΔ  προσδιορισμό-αναγραφή του 

χρόνου λήξης138 της στερητικής της ελευθερίας ποινής στο αντίγραφο της απόφασης 

                                                             
136 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 879, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 3493. Βλ. 

επίσης, ΠλημΡοδ 3470/2007, ΠοινΔικ 2008.168   
137 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 

ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 13.   
138 «Λήξη της ποινής. Ο χρόνος λήξης της στερητικής της ελευθερίας ποινής προσδιορίζεται, κατά τους ορισμούς του ποινικού 

κώδικα, από εκείνον στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση, ο οποίος και αναγράφει το γεγονός αυτό στο αντίγραφο της 
απόφασης που παραδίδεται στο διευθυντή της φυλακής». Την προσοχή μας αξίζει το γεγονός ότι το χρόνο λήξης της 
στερητικής της ελευθερίας ποινής προσδιορίζει στο αντίγραφο της απόφασης που παραδίδεται στο διευθυντή της φυλακής, ο 
επιτετραμμένος με την εκτέλεση, δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο δημόσιος κατήγορος του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, 
ενώ σε όσα πταισματοδικεία δεν υπάρχει δημόσιος κατήγορος, στην ίδια εργασία προβαίνει ο πταισματοδίκης [βλ. Κονταξή 
Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3457, Κουράκη Ν., σε ΣυστΕρμΠΚ, άρθρα 1-133 ΠΚ, Επιμέλεια 
Δ. Σπινέλλη, 2005, σελ. 857, ΓνωμΕισΑΠ (Π. Ταρασουλέας) 5/1988, ΕΕΝ 1989.391, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/ 
Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 529-530, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3475]. Σε περίπτωση που τα αρμόδια για την εκτέλεση πρόσωπα 
εξουσιοδοτήσουν άλλον ομόλογό τους, τότε και τον προσδιορισμό του χρόνου λήξης πραγματοποιεί ο τελευταίος (βλ. 
Κονταξή Α., ό.π.), ο οποίος, για το λόγο αυτό, ζητά οποιαδήποτε πληροφορία από τον εξουσιοδοτούντα. Δυστυχώς, στην 
πράξη πολύ συχνά, ο εισαγγελέας εκτέλεσης δεν προσδιορίζει στην παραγγελία του για εκτέλεση κάποιας καταδικαστικής 
απόφασης τον χρόνο λήξης της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Αντίθετα, περιορίζεται στον ορισμό του χρόνου σύλληψης 
του καταδίκου και στην αφαίρεση της ποινής που τυχόν έχει εκτιθεί. Η πρακτική είναι εσφαλμένη, βρίσκει δε την αιτία της 
στην πεποίθηση ότι δεν είναι γνωστό πότε θα συνταχθεί η κατ’ άρθρο 552§1 εδ. β΄ ΚΠΔ έκθεση από το διευθυντή της φυλακής 
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που παραδίδεται στον διευθυντή της φυλακής139, προβλέπεται ότι αυτός λαμβάνει 

χώρα «κατά τους ορισμούς του ποινικού κώδικα». Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το 

άρθρο 51§2 ΠΚ «Για τις πρόσκαιρες ποινές στερητικές της ελευθερίας, η ημέρα 

υπολογίζεται σε 24 ώρες, η εβδομάδα σε επτά ημέρες, ο μήνας και το έτος σύμφωνα 

με το ημερολόγιο που ισχύει», ενώ σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του ίδιου 

άρθρου «Ο χρόνος της ποινής επιμετράται πάντοτε σε πλήρεις ημέρες, εβδομάδες, 

μήνες και έτη»140 . Αν τα πράγματα έχουν έτσι, για τον υπολογισμό του χρόνου 

έναρξης και λήξης της έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής, δε νοείται αναγωγή 

στις διατάξεις του άρθρου 168 ΚΠΔ 141 . Εν κατακλείδι, αυτή η διαδικασία 

υπολογισμού δεν είναι τυπική-μηχανιστική, αφού ναι μεν προϋποθέτει κάποιες 

αντικειμενικές σταθερές (λ.χ. χρόνος έναρξης της έκτισης, τυχόν διακοπή της κλπ.), 

εν συνεχεία όμως απαιτεί νομική υπαγωγή. Με αυτό το δεδομένο, το αποτέλεσμα του 

                                                             
139 Μόλις ο διευθυντής της φυλακής παραλάβει το αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, συντάσσει, κατ’ άρθρο 552§1 εδ. β΄ 

ΚΠΔ, έκθεση στην οποία αναγράφει την ημερομηνία και την ώρα εισαγωγής. Για το λόγο αυτό, ο κρατούμενος οδηγείται στη 
γραμματεία του καταστήματος όπου γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών εισαγωγής και εγγραφή στο τηρούμενο 
μηχανογραφημένο σύστημα ή τα μητρώα του καταστήματος. Σημειώνεται ότι στο μηχανογραφημένο σύστημα ή τα μητρώα 
του καταστήματος, εκτός των άλλων, καταχωρείται η ημερομηνία της έναρξης, η ημερομηνία της λήξης της εκτέλεσης της 
ποινής, καθώς και η ημερομηνία της ενδεχόμενης απόλυσης υπό όρο του κρατουμένου (βλ. τα ανωτέρω στο άρθρο 23§1 και 2 
του ν. 2776/24.12.1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας»).   
140 Αξιολογώντας την πρόβλεψη του άρθρου 51§3 ΠΚ, οφείλουμε να σημειώσουμε τα εξής: (i) Είναι σκόπιμο να αποφεύγεται 

η επιβολή ποινής σε χρονική μονάδα η οποία καλύπτεται ποσοτικά από άλλη γενικότερη (π.χ. ποινή 90 ημερών, αντί ποινής 
τριών μηνών) [βλ. Καίσαρη Π., ό.π., σελ. 793, Κονταξή Α., ό.π., Κουράκη Ν., ό.π., σελ 859]. Διαφορετικά βεβαίως είναι τα 
πράγματα, αν ο δικαστής επιθυμεί να επιβάλει λ.χ. ποινή φυλάκισης τριάντα ημερών και όχι ανάλογη ποινή ενός μήνα 
[διαφορετικά όμως ο Α. Κονταξής (ό.π.), που υποστηρίζει πως δεν είναι δυνατή η επιβολή ποινής τριάντα ημερών, αλλά ενός 
μήνα]. Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι ο μήνας δεν ταυτίζεται ποσοτικά με τις τριάντα ημέρες, αφού μπορεί να 
περιλαμβάνει, τριάντα, τριάντα μία, είκοσι εννέα ή είκοσι οκτώ ημέρες (για το λόγο αυτό, η προσέγγιση του Α. Κονταξή δεν 
είναι πειστική∙ αντίθετα, μία εβδομάδα διαρκεί πάντα επτά ημέρες)!! Στο πλαίσιο αυτό, είναι εσφαλμένη η επιβολή από το 
δικαστή ποινής φυλάκισης τριάντα ημερών για ποινικό κανόνα που προβλέπει αφηρημένα κατώτερο όριο ποινής ένα μήνα 
της ίδιας κύρωσης [σημ. το άτοπο αυτό ήταν συχνό στις αποφάσεις μονομελών πλημμελειοδικείων κατά την εκδίκαση 
πλημμελημάτων του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ), πριν την τροποποίηση του νόμου αυτού με το άρθρο 31§1 του ν. 3904/2010∙ π.χ για 
το αδίκημα της οδήγησης αυτοκινήτου χωρίς άδεια ικανότητα οδήγησης, προβλέπονταν αφηρημένα ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός μήνα και χρηματική ποινή τουλάχιστον 150 ευρώ – παρόλα αυτά σωρεία αποφάσεων επέβαλλαν ποινή 

φυλάκισης τριάντα ημερών και χρηματική ποινή 150 ευρώ]. (ii) ο δικαστής είναι προσήκον να αποφεύγει την επιβολή 

κλασματικών μονάδων (λ.χ . 3 και ½ μήνες, αντί 3 μηνών και 2 εβδομάδων ή 15 ημερών∙ βλ. Ζησιάδη Ι., Ποινικόν Δίκαιον, 
Γενικόν Μέρος, τόμ. β΄, 1971, σελ. 115, Καίσαρη Π., ό.π., Κουράκη Ν., ό.π.,), διότι οι μήνες περιλαμβάνουν άνισο αριθμό 
ημερών και ο αόριστος επιμερισμός τους σε κλάσματα δημιουργεί προβλήματα υπολογισμού (βλ. Κουράκη Ν., ό.π., 
Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία Ποινικού Κώδικος, τόμ. α΄, 1959, σελ. 155, σημ. 1) (iii) Χωρίς αμφιβολία, όπως ορθά 
παρατηρείται (βλ. Κουράκη Ν., ό.π.), η επιβολή ποινών κατά παρέκκλιση των ορισμών του άρθρου 51§3 ΠΚ, δε δημιουργεί 
ακυρότητα (στον αντίποδα, η επιβολή ποινής μη προβλεπόμενης από το νόμο, συνιστά υπέρβαση εξουσίας). Απομένει, να  
διευκρινισθεί στη συνέχεια, αν υπάρχει έδαφος «διόρθωσης» της απόφασης μέσω της διαδικασίας του άρθρου 565 ΚΠΔ [έτσι 
πάντως ο Π. Καίσαρης (ό.π.), ο Α. Κονταξής (ό.π.) και ο Ν. Κουράκης (ό.π.)]   
141 Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 ΚΠΔ, όταν η προθεσμία ορίζεται σε ημέρες, δεν υπολογίζεται η ημέρα με 

την οποία συμπίπτει το χρονικό σημείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η προθεσμία. Αντίστοιχα, αν η τελευταία 
ημέρα της προθεσμίας είναι εξαιρετέα, η προθεσμία παρεκτείνεται έως και την επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα, Περαιτέρω, 
λόγω μη ρύθμισης (στο άρθρο 168 ΚΠΔ) του τρόπου υπολογισμού της προθεσμίας σε μήνες ή έτη χωρεί αναλογική εφαρμογή 
της πρόβλεψης του άρθρου 145 ΚΠολΔ [Βλ. Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ό.π., τόμ. α΄, σελ. 1147, 
Μπρακουμάτσου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 2011), σελ. 657], σύμφωνα με την οποία «η 
προθεσμία που προσδιορίζεται σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μήνα που αντιστοιχεί αριθμητικά στην 
ημέρα έναρξης, και αν δεν υπάρχει αντιστοιχία, τότε υπολογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα». Αξίζει όμως να 
υπογραμμισθεί ότι στον ΚΠολΔ, σύμφωνα με το άρθρο 144§1, όλες οι προθεσμίες υπολογίζονται σε συνάρτηση με την 
επόμενη ημέρα του αφετήριου γεγονότος, το αυτό δε ισχύει και προκειμένου περί προθεσμιών σε μήνες (βλ. Ορφανίδη Γ., σε 
Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, 2000, τόμ. α΄, σελ. 345, ΕφΘεσ 2838/1996, Αρμ 1997.1465 )  Εφόσον λοιπόν το 
άρθρο 168 ΚΠΔ «λειτουργεί» κατά τον τρόπο αυτό, και αν ακόμη από το άρθρο 554 ΚΠΔ δεν υπήρχε παραπομπή στους 
«ορισμούς του Ποινικού Κώδικα», και πάλι οι διατάξεις του πρώτου δε θα μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής για τον 
υπολογισμό της λήξης της ποινής, για τους ακόλουθους λόγους: Πρώτον, ο τρόπος υπολογισμού του άρθρου 168 ΚΠΔ αφορά 
μόνο προθεσμίες ενεργείας, τέτοιες δε είναι εκείνες που παρέχονται από το νομοθέτη στον ενδιαφερόμενο για τη διεξαγωγή 
ορισμένης δικονομικής πράξης. Αυτός άλλωστε υπήρξε ο λόγος για τον οποίο δεν υπολογίζεται η ημέρα του αφετήριου 
γεγονότος και λαμβάνεται μνεία για την περίπτωση κατάληξης της προθεσμίας σε εξαιρετέα ημέρα. Με άλλα λόγια, η ratio 
δόμησης της διάταξης του άρθρου 168 ΚΠΔ κατά τα ανωτέρω, οφείλεται στην ανάγκη διασφάλισης της ουσιαστικής 
δυνατότητας του δικαιούμενου να προβεί σε κάποια διαδικαστική ενέργεια απολαμβάνοντας πλήρη τη σχετική προθεσμία. Ο 
δικαιολογητικός αυτός λόγος όμως, προφανέστατα, δεν ισχύει επί υπολογισμού του χρόνου έκτισης μίας στερητικής της 
ελευθερίας ποινής. Δεύτερον, ο μη υπολογισμός της ημέρας του αφετήριου γεγονότος, δηλαδή της παράδοσης εκείνου που 
καταδικάσθηκε στον διευθυντή της φυλακής, και η παρέκταση της προθεσμίας στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα είναι 
εξαιρετέα, οδηγεί σε έκτιση μεγαλύτερης διάρκειας ποινής. Τρίτον, τυχόν παραδοχή ισχύος του άρθρου 168 ΚΠΔ, θα  
προκαλούσε ερμηνευτική παραδοχή ασύμβατη με τον τρόπο υπολογισμού που εισάγει το άρθρο 284§1 ΚΠΔ   
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υπολογισμού μπορεί να αποδειχθεί εσφαλμένο142, και μάλιστα ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη άλλων λόγων (λ.χ. ύπαρξη προαποτιθείσας ποινής, χρόνου προσωρινής 

κράτησης) που δυσχεραίνουν την εν λόγω εργασία. Έχοντας ως βάση τα ανωτέρω, 

αξίζει να διακρίνουμε υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να τεθούν οι βάσεις 

ενεργοποίησης της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ. 

 

Είναι γεγονός ότι η μη συμμόρφωση με τις επιταγές του άρθρου 51§3 ΠΚ 

προκαλεί προβλήματα υπολογισμού που αντανακλούν στην εργασία που καλείται ο 

εισαγγελέας εκτέλεσης να ολοκληρώσει και δεν είναι άλλη από τον προσδιορισμό του 

χρόνου λήξης της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Συγκεκριμένα, αναντίρρητα το 

ακριβές περιεχόμενο λ.χ. μίας ποινής φυλάκισης 4 και ½ μηνών ή μία ανάλογης 1 και 

½ εβδομάδας είναι άδηλο. Πιο ειδικά, οι αποτυπώσεις αυτές υποδηλώνουν πως η 

ποινή είναι ένα μέγεθος που αποτελείται στην πρώτη περίπτωση από τέσσερις μήνες 

και το μισό ενός μήνα, στη δε δεύτερη από μία εβδομάδα και το ήμισυ αυτής. Όμως ο 

μήνας, όπως εκτέθηκε, μπορεί να αποτελείται από 28,29, 30 ή 31 ημέρες∙ στο πλαίσιο 

αυτό, πέραν του ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα σταθερό σημείο αναφοράς, κάποιοι 

περιττοί αριθμοί (πρόκειται για τους «29» και «31») δεν είναι δυνατό να 

επιμερισθούν κατά το ήμισύ τους σε ακέραιο αριθμό. Υπό το ίδιο πρίσμα, η 

εβδομάδα αποτελείται πάντοτε από επτά ημέρες, το δε ήμισυ του «επτά» είναι ομοίως 

κλασματική μονάδα!! Το άτοπο επομένως είναι περισσότερο από προφανές. Για να 

οδηγηθούμε στην εφαρμογή του άρθρου 562 ΚΠΔ, δεν αρκεί να αποδεχθούμε την 

ύπαρξη αδιεξόδου στη διαδικασία της εκτέλεσης. Απαιτείται επιπλέον, να 

διακριβωθεί αφενός αν η διεργασία «διόρθωσης» είναι συμβατή με το περιεχόμενο 

του άρθρου 562 ΚΠΔ, αφετέρου δε, αν ο νομοθέτης του ΚΠΔ έχει προνοήσει για τη 

με άλλο τρόπο αντιμετώπισης του Σημειωτέον ότι η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ 

δεν μπορεί να διορθώσει ή γενικότερα να μεταβάλει το περιεχόμενο της 

καταδικαστικής απόφασης που εκτελείται ή καλείται να εκτελεστεί. Αντιθέτως, 

αποσκοπεί να διευκρινίσει το περιεχόμενο της απόφασης ή να προσαρμόσει δεδομένα 

της με πραγματικές ή νομικές μεταβολές που ανακύπτουν κατά την εκτέλεσή της, 

κατά κανόνα δε, έπονται της επέλευσης του αμετακλήτου, και δεν μπορούν πλέον να 

αντιμετωπισθούν μέσω του μηχανισμού των ενδίκων μέσων. Επομένως, και αυτό το 

κενό δικαίου που τυχόν υπάρχει για την αντιμετώπιση του ατόπου, δεν είναι δυνατό 

να αποτελέσει το «όχημα» για την ενεργοποίηση του άρθρου 562 ΚΠΔ μέσω 

«ευθείας» ή αναλογικής του ερμηνείας. Μία λύση που θα ήταν δυνατό να συζητηθεί 

είναι εκείνη της διαδικασίας διόρθωσης της απόφασης, όπως αυτή προσδιορίζεται 

από το άρθρο 145 ΚΠΔ. Προς την κατεύθυνση αυτή, αν εμμείνουμε στη νομολογιακή 

προσέγγιση που αναγνωρίζει στο άρθρο 145 ΚΠΔ την ασφαλιστική δικλείδα 

θεραπείας σχεδόν οποιουδήποτε σφάλματος, τότε ασφαλώς εντοπίζουμε σ’ αυτό τη 

λύση που αναζητούμε. Άλλωστε, εν προκειμένω πρόκειται για λάθος, του οποίου η 

ύπαρξη δεν παράγει ακυρότητα. Όμως, στην περίπτωση της εσφαλμένης εφαρμογής 

του άρθρου 51§3 ΠΚ, δυσχερώς μπορεί να γίνει δεκτό ότι μία τέτοια διόρθωση δε θα 

προκαλούσε ουσιώδη μεταβολή της εικόνας όσων συνέβησαν στο ακροατήριο. Δεν 

μπορούμε να αδιαφορήσουμε για το γεγονός ότι το δικαστήριο απήγγειλε την ποινή 

σε κλασματική μονάδα, το δε ακριβές μέγεθος (της ποινής) που πρέπει να εκτιθεί 

είναι αδύνατο να προσδιορισθεί. Επομένως, μία διόρθωση ουδέν άλλο συνιστά, παρά 

αλλοίωση της αληθινής εικόνας όσων συνέβησαν στο ακροατήριο. Εξάλλου, το 

πιθανότερο, μία εσφαλμένη «επιμετρητική» εφαρμογή σαν αυτή που εξετάζουμε, δεν 

                                                             
142Σημειώνεται ότι ο Α. Κονταξής (ό.π., τόμ. β΄, σελ. 3456-3457), επιχειρώντας ερμηνεία του άρθρου 554 ΚΠΔ, θέτει το 

ακόλουθο παράδειγμα: «ετήσια ποινή αρχόμενη π.χ την 1.7.1982 θα περατωθεί την 30.6.1983, η εξάμηνος θα λήξει την 
31.12.1982». Ο υπολογισμός δεν είναι ακριβής. Ειδικότερα, μία ποινή φυλάκισης ενός έτους με ημερομηνία έναρξης την 
1.7.1982 εκτίεται την 1.7.1983, ενώ μία ποινή φυλάκισης έξι μηνών -με την ίδια ημερομηνία έναρξης- εκτίεται στην 1.1.1983, 
είναι δε άλλο το γεγονός ότι, επειδή η Πρωτοχρονιά είναι αργία, η απόλυση του καταδίκου, λαμβάνει χώρα, κατ’ άρθρο 78§1 
ν. 2776/1999, στις 31.12.1982!!   
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υπήρξε παρά το αποτέλεσμα συνειδητής ερμηνευτικής δικαιοδοτικής επιλογής, έστω 

και καταφανώς εσφαλμένης!! Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εφαρμογή του άρθρου 145 

ΚΠΔ οφείλει να κινηθεί σε μία λογική επιείκειας που θα εκφρασθεί μέσω της 

επιλογής της ευνοϊκότερης για τον καταδικασθέντα λύσης. 

 

Συμπέρασμα: Μέσω της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ δεν είναι δυνατή η 

διόρθωση καταδικαστικής απόφασης, ως προς το σκέλος της κατά το οποίο 

επιμετρήθηκε στερητική της ελευθερίας ποινή κατά παράβαση των προβλέψεων της 

τρίτης παραγράφου του άρθρου 51 ΠΚ.  

 

Στη συνέχεια, είναι χρήσιμο να προσεγγισθεί και η έτερη εκδοχή (γέννησης 

αμφιβολιών ή αντιρρήσεων), εκείνη δηλαδή που προκύπτει εφόσον ο εισαγγελέας 

εκτέλεσης προσδιορίσει κατά τρόπο εσφαλμένο στην παραγγελία του για εκτέλεση το 

χρόνο λήξης της ποινής. Ενώπιον αυτού του ενδεχομένου, αναμφίλεκτα, ο κατάδικος 

δικαιούται, εκφράζοντας τη διαφορετική του εκτίμηση, να θέσει τις βάσεις 

ενεργοποίησης της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ. Εν προκειμένω, οι αντιρρήσεις 

έχουν σημείο αναφοράς τη διάρκεια της ποινής∙ η θέση αυτή απηχεί παγιωμένη 

αντίληψη της θεωρίας 143  και της νομολογίας 144 . Στο πλαίσιο αυτό, το τριμελές 

πλημμελειοδικείο οφείλει να αποφανθεί προσδιορίζοντας συγκεκριμένα την 

ημερομηνία λήξης της ποινής.  

 

Περαιτέρω είναι δυνατό ο μεν επιτετραμμένος με την εκτέλεση εισαγγελέας 

να προσδιορίσει ορθά το χρόνο λήξης της έκτισης της ποινής, και παρόλα αυτά, μέσω 

της διαδικασίας των ενδίκων μέσων, να αλλάξουν τα δεδομένα της απόφασης που 

εκτελείται. Επίσης, το ίδιο μπορεί να συμβεί, λ.χ. αν με την απονομή χάρης, 

μετριασθεί η ποινή που επιβλήθηκε, ή αν επί διαδοχικής έκτισης ποινών, για 

οποιοδήποτε λόγο, δεν πρέπει να εκτελεστεί μία από αυτές. Στο ανωτέρω ενδεχομένα, 

ο εισαγγελέας που εποπτεύει την έκτιση της ποινής, καλείται να προσαρμόσει τη 

διάρκειά της στη νέα πραγματικότητα. Αν αρνηθεί να το πράξει ή αν ενεργήσει κατά 

τρόπο εσφαλμένο, τότε αυτονόητα είναι ανοικτή η οδός των «αντιρρήσεων».  

 

Συμπέρασμα: Αντιρρήσεις κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ είναι δυνατό να προκύψουν με 

σημείο αναφοράς τον εκ μέρους του επιτετραμμένου με την εκτέλεση της απόφασης 

εσφαλμένο προσδιορισμό του χρόνου λήξης της ποινής. Επίσης, ζήτημα αντιρρήσεων 

μπορεί να ανακύψει αν ο εισαγγελέας που εποπτεύει την έκτιση της ποινής, παρότι 

υπάρξει νόμιμος λόγος, αρνηθεί ή δεν ενεργήσει ορθά τον επαναπροσδιορισμό-

προσαρμογή του χρόνου λήξης της έκτισης της ποινής. 

                                                             
143 Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3481, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική 

Δικονομία, 2006, σελ. 874, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2008, σελ. 1175, Μπουρόπουλου Α., 
Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικος, τόμ. α΄, 1959, σελ. 156, του ίδιου, Ερμηνεία του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 
1957), τόμ. β΄, σελ. 380, Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 11, 
Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3475, 
Παναγιωτόπουλου Π., Εις τι συνίστανται επιτέλους οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεσιν κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2003, 
σελ. 861, Σιφναίου Κ., Πανδέκτης Ποινικής Δικονομίας, τόμ. β΄, 1957, σελ. 1705, Φράγκου Κ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 
Ερμηνεία και πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο, 2011, σελ. 1361  
144 ΑΠ 605/1976, ΠοινΧρ 1977.75 (: αναίρεσε για έλλειψη αιτιολογίας απόφαση που αφορούσε αντιρρήσεις με σημείο 

αναφοράς τον εκ μέρους του εισαγγελέα προσδιορισμό του χρόνου λήξης της ποινής, διότι δεν είχαν εκτεθεί «πραγματικά 
περιστατικά και επί τούτων συλλογισμοί περί της ορθότητας της εισαγγελικής κρίσεως»), ΑΠ 1092/1990, ΠοινΧρ  2002.170, ΑΠ 
1012/1996, ΠοινΧρ 1997.549 (: σκέψη που ενσωματώθηκε παρεμπιπτόντως στη μείζονα πρόταση της απόφασης∙ σημειώνεται 
ότι το κύριο ζήτημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Άρειος Πάγος ήταν εκείνο της δυνατότητας ή μη προβολής αντιρρήσεων 
κατά του βουλεύματος που απορρίπτει αίτηση για χορήγηση απόλυσης υπό όρο), ΑΠ 952/2005, Δ/νη 2005.1603, ΠΛογ 
2005.878, ΓνμδΕισΑΠ 2/2006 (: Φ. Μακρής), ΠοινΔικ 2006.574, ΠΛογ 2006.650, ΤριμΠλημΠειρ 3921/2000, ΠοινΧρ 2002.747   
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Αντιρρήσεις με αφορμή τον συνυπολογισμό στο χρόνο έκτισης της 

περιοριστικής της ελευθερίας ποινής α) του χρόνου «φυλάκισης» 

που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης έως τότε που έγινε 

αμετάκλητη, και β) του χρόνου προσωρινής κράτησης (: άρθρα 82 

παρ. 1,2,3 ΠΚ, 289 παρ. 2 ΚΠΔ)  

 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι μέχρι την παράδοση του καταδίκου στο διευθυντή 

του σωφρονιστικού καταστήματος έχει διαδράμει χρόνος από τη σύλληψή του (σε 

εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης), ενώ είναι πιθανό ο ανωτέρω να κρατήθηκε 

προσωρινά∙ στην τελευταία περίπτωση, έχουμε επιπλέον, κατά κανόνα, να 

«αντιμετωπίσουμε» το χρόνο από τη σύλληψή του έως την προσωρινή του κράτηση. 

Περαιτέρω, η εκτελεστότητα της καταδικαστικής απόφασης σε χρόνο προγενέστερο 

της επέλευσης του αμετακλήτου ή, ενίοτε, η έλλειψη εκτελεστότητας σε χρόνο 

μεταγενέστερο του αμετακλήτου, μπορεί να έχουν αποτελέσει την αφορμή για 

«διακοπτόμενη» έκτιση τμημάτων της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής, η 

διάρκεια των οποίων πρέπει να συνυπολογισθεί στην αντίστοιχη του συνόλου. Τέλος 

και ο τυχόν επιγενόμενος σχηματισμός συνολικής ποινής, καθιστά ενίοτε αναγκαίο 

τον υπολογισμό του χρόνου της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής που 

ενδεχομένως προ-αποτίθηκε. Πρόκειται αναμφίβολα για διεργασίες που αναπτύσσουν 

σαφή και δεδομένη αντανάκλαση στη διάρκεια της ποινής, ενώ η αντιμετώπισή τους 

κάθε άλλο παρά απλή είναι. Απομένει, να διευκρινισθεί αν μπορούν να παράσχουν 

την αφορμή για τη γέννηση «αμφιβολιών» ή «αντιρρήσεων».  

 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και υπολογισμός της «προαποτιθείσας» 

ποινής 

 

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 82 ΠΚ145 αναθέτει το έργο του υπολογισμού 

και της αφαίρεσης της «προαποτιθείσας» ποινής στην «αρμόδια για την εκτέλεση των 

δικαστικών αποφάσεων» αρχή∙ πρόκειται, σύμφωνα με το άρθρο 549 ΚΠΔ, για τον 

εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Αξιολογώντας περαιτέρω, τη 

διαδικαστική αυτή πρόβλεψη, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:  

 

Καταρχήν, το περιεχόμενό της είναι ουσιαστικά ασύμβατο με τον παράτιτλο 

του άρθρου 82 ΠΚ, όπου γίνεται λόγος για «υπολογισμό του χρόνου προσωρινής 

κράτησης». Η ασυμβατότητα ωστόσο αυτή δε δύναται να αναιρέσει κατά τι το 

περιεχόμενο των διατάξεων της τρίτης παραγράφου, ούτε να επιβάλει την 

ερμηνευτική τους ανασύνθεση, αφού υπερισχύει το σαφές κείμενο (και όχι ο τίτλος) 

του νόμου. Άλλωστε, η πρόβλεψη για «χρόνο φυλάκισης» δεν επιτρέπει περαιτέρω 

αμφισβητήσεις. Ακολούθως, είναι εξίσου σαφές ότι η υποχρέωση αφαίρεσης αφορά 

όλες τις περιοριστικές της ελευθερίας ποινές, και όχι μόνο την ποινή φυλάκισης, η δε 

αναφορά του νόμου στον «χρόνο φυλάκισης», ουδέν άλλο πράττει παρά επιχειρεί να 

αποδώσει το κοινό γλωσσικό αισθητήριο, υπονοεί δηλαδή το χρόνο παραμονής του 

καταδίκου στη φυλακή∙ διαφορετική προσέγγιση θα κατέληγε στο άτοπο αποτέλεσμα 

να επιβάλλεται η αφαίρεση του χρόνου της προαποτιθείσας φυλάκισης, όχι όμως και 

ο ανάλογος χρόνος κάθειρξης. Χωρίς αμφιβολία, η προσέγγισή αυτή είναι συμβατή 

και με τη ratio θέσπισης της διάταξης που δεν είναι άλλη από την αποφυγή διπλής 

έκτισης της ίδιας ποινής. Εν συνεχεία, για να διαγνώσουμε το ακριβές περιεχόμενο 

                                                             
145 «Η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων αφαιρεί από την ποινή το χρόνο φυλάκισης που 

μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης έως τότε που έγινε αμετάκλητη»  
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της παραγράφου 3 του άρθρου 82 ΠΚ, είναι αναγκαίο να αναγνώσουμε συνολικά τις 

διατάξεις του τελευταίου. Ενεργώντας κατά τον τρόπο αυτό, ευχερώς διαπιστώνεται 

πως από τον εισαγγελέα υπολογίζεται και αφαιρείται καταρχήν ο stricto sensu χρόνος 

έκτισης της ποινής, δηλαδή ο χρόνος παραμονής του κρατουμένου στο σωφρονιστικό 

κατάστημα από τη σύνταξη της κατ’ άρθρο 552§1 εδ. β΄ ΚΠΔ έκθεσης, μέχρι την 

κατ’ άρθρο 78 του Σωφρονιστικού Κώδικα απόλυσή του. Επιπλέον, αναμφίβολα, 

υπολογίζεται και αφαιρείται από τον εισαγγελέα ο χρόνος που «τρέχει» από τη 

σύλληψη του καταδικασμένου, σε εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης, μέχρι την 

παράδοσή του στο διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος∙ πρόκειται για 

χρονικό διάστημα που ναι μεν δεν ταυτίζεται διαδικαστικά με την έκτιση της ποινής, 

παρόλα αυτά όμως συνυπολογίζεται στον χρόνο της τελευταίας. Αντίθετα, δεν 

εμπίπτει στον ανωτέρω χρόνο (που συνυπολογίζεται και αφαιρείται από τον 

εισαγγελέα) εκείνος της προσωρινής κράτησης του καταδικασμένου146, καθώς και ο 

ανάλογος της κράτησής του από τη σύλληψη έως την προσωρινή του κράτηση∙ στις 

τελευταίες περιπτώσεις, το έργο του υπολογισμού του και της αφαίρεσής του από την 

ποινή που επιβλήθηκε, ανατίθεται στο δικαστήριο (βλ. άρθρο 82§1 ΠΚ). Η ρητή 

πρόβλεψη του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 ΠΚ αφορά 

την άρση κάθε αμφισβήτησης καθώς και τον προσδιορισμό του οργάνου που είναι 

αρμόδιο για τον υπολογισμό, στο βαθμό που η ένταξη του σχετικού χρονικού 

διαστήματος στην προσωρινή κράτηση προκύπτει ήδη με σαφήνεια από το άρθρο 289 

ΚΠΔ.  

 

Ακολούθως, κρίσιμη αναδεικνύεται η οριοθέτηση έκτισης ποινής-

υλοποίησης προσωρινής κράτησης. Η προσωρινή κράτηση τερματίζεται147 (i) με την 

έκδοση δικαστικής απόφασης, οπότε αν αυτή είναι αθωωτική, εκτελείται, κατ’ άρθρο 

547 ΚΠΔ, μόλις απαγγελθεί, ενώ αν είναι καταδικαστική, εκτελείται μόλις καταστεί 

εκτελεστή, ανεξάρτητα από τον αμετάκλητο ή μη χαρακτήρα της∙ (ii) με την έκδοση 

αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή μη αμετάκλητου στην περίπτωση του 

άρθρου 471§1 ΚΠΔ (βούλευμα που αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία 

εναντίον του κατηγορουμένου ή παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει 

απαράδεκτη, κατά του οποίου ασκήθηκε ένδικο μέσο)∙ (iii) με την εξάντληση των 

ορίων που θέτει το άρθρο 6§4 του Συντάγματος(1 έτος για τα κακουργήματα και έξι 

μήνες για τα πλημμελήματα, που μπορούν να παραταθούν για 6 και 3∙αντίστοιχα με 

απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου) και (iv) με την έκτιση ποινής για 

άλλο αδίκημα.  

 

Οι ανωτέρω βέβαια διαπιστώσεις, αποτυπώνουν μόνο μία αφετηρία. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1128/1981 «εάν η 

απόφασις εις εκτέλεσιν της οποίας κρατείται τις, ανηρέθη ή εξηφανίσθη συνεπεία 

ασκήσεως ενδίκου τινός μέσου και παραπέμπεται η υπόθεσις εις νέαν δίκην, η 

κράτησις του κατηγορουμένου λογίζεται ως προσωρινή κράτησις και διέπεται υπό 

των διατάξεων του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης και της τοιαύτης περί ανωτάτου 

χρονικού ορίου διαρκείας αυτής». Είναι σαφές ότι με την ανωτέρω του επιλογή, ο 

νομοθέτης χαρακτήρισε ως «προσωρινή κράτηση», χρόνο που διαφορετικά δε θα 

μπορούσε να απολέσει αναδρομικά το χαρακτήρα έκτισης ποινής.  

                                                             
146 Κοσμάτου Γ., σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. α΄, 2011, σελ. 948, Σταμάτη Κ., ό.π., σελ. 

1135 
147 Aδάμπα Β., ό.π., σελ. 1088-1089, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 1874   
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Σημειωτέον δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη έκτιση ποινής και η προσωρινή 

κράτηση ή γενικότερα η «υποδικία» του κατηγορουμένου για άλλη αιτία∙ και η 

προσωρινή κράτηση διακόπτεται για όσο χρόνο διαρκεί η έκτιση της ποινής148.  

 

Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 200 ΚΠΔ ορίζεται ότι «Σε κάθε περίπτωση 

η διάρκεια της παραμονής στο ψυχιατρείο δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Σ’ 

αυτό το διάστημα η προσωρινή κράτηση θεωρείται ότι έχει ανασταλεί. Ο χρόνος 

όμως αυτός αφαιρείται από την ποινή που επιβλήθηκε σε περίπτωση καταδίκης». 

Είναι προφανές ότι η τρίτη παράγραφος του άρθρου 82 ΠΚ, επαναλαμβάνει την 

πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της τρίτης παραγράφου του άρθρου 200 ΚΠΔ, 

αναθέτοντας στο δικαστήριο το σχετικό έργο. Εφόσον λοιπόν, όπως έγινε δεκτό, ο 

εισαγγελέας αφαιρεί καταρχήν μόνο τον stricto sensu χρόνο έκτισης της ποινής, και 

όχι ό,τι εξομοιώνεται με τον τελευταίο, εύλογα ο χρόνος παραμονής του 

κατηγορουμένου στο ψυχιατρείο δεν αφαιρείται από τον ίδιο, αλλά από το 

δικαστήριο.  

Αρμόδιο για τον υπολογισμό και την αφαίρεση (στην επιγενόμενη συρροή και 

τη συρροή καταδικαστικών αποφάσεων) είναι το ίδιο το δικαστήριο που σχηματίζει 

τη συνολική ποινή. Κατά την ίδια θέση, «το θέμα της αφαίρεσης της αποτιθείσας 

ποινής μπορεί να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά και άμεσα την ίδια στιγμή που ορίζεται 

και η συνολική ποινή από το όργανο εκείνο που την επιβάλλει, κάτι που δε συμβαίνει 

με τη μεταγενέστερη κρίση της εισαγγελικής αρχής, η οποία όχι μόνο θα έπεται 

χρονικά, αλλά δε θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το συνολικό υλικό που θα πρέπει 

να τεθεί υπό την κρίση της». Έτσι, και «η οικονομία της διαδικασίας εξυπηρετείται 

και η αποφυγή καθυστερήσεων εξασφαλίζεται».  

 

Ο εισαγγελέας υπολογίζει και αφαιρεί από τη συνολική ποινή που καλείται να 

εκτελέσει ολόκληρο το χρόνο της τυχόν αποτιθείσας επιμέρους ποινής, και όχι μόνο 

μέρους του χρόνου αυτού ίσο με το μέτρο της συμμετοχής της με τη μορφή της 

προσαύξησης στη συνολική ποινή 149 . Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας βιώνει 

αμφιβολίες ή αντιμετωπίζει τις αντιρρήσεις του καταδικασμένου, την κατά τα 

ανωτέρω αφαίρεση ολοκληρώνει το δικαστήριο του άρθρου 562 ΚΠΔ150.  

 

Ακολούθως, ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τον υπολογισμό και την 

αφαίρεση χρόνου που, προκύπτει με αφορμή το σχηματισμό συνολικής ποινής, στην 

οποία συμμετέχουν αφενός ποινή για την οποία χορηγήθηκε απόλυση υπό όρο και 

αφετέρου άλλη ή άλλες ποινές. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας εκτέλεσης οφείλει 

να υπολογίσει και να αφαιρέσει μόνο τον strict sensu χρόνο έκτισης, δηλαδή εκείνο 

κατά τον οποίο ο καταδικασμένος παρέμεινε εντός του σωφρονιστικού 

καταστήματος151.  

 

                                                             
148 Ζαγκαρόλα Ι., Παρατηρήσεις στην ΠεντΑθ 194/1958, ΠοινΧρ 1958, σελ. 445, Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. β΄, 

1977, σελ. 355, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 1848, Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία 

του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, τόμ. α΄, 1957, σελ. 221, Σταμάτη Κ., ό.π., σελ. 1132, του ίδιου, Προσωρινή κράτησις 

υποδίκων, ΑρχΝ 1981,σελ. 540,βλ. νομολογία, παρατεθείσα από τον Λ. Μαργαρίτη (ό.π., σελ. 1002-1005): ΑΠ 236/1951, 

ΠοινΧρ 1951.364, ΑΠ 245/1958, ΠοινΧρ 1958.587, ΑΠ 400/1973 ΠοινΧρ 1973,565, ΑΠ 179/1980 ΠοινΧρ 1980,460, ΑΠ 

1822/1983 ΠοινΧρ 1984,608, ΑΠ 353/1985 ΠοινΧρ 1985,721, ΑΠ 1496/1996 ΠοινΧρ 1997,1445, ΑΠ 258/1997, ΝοΒ 

1997.167, ΑΠ 1329/1999 ΝοΒ 2000,110, ΑΠ 1334/1999 ΠοινΔικ 2000,110, ΑΠ 784/1999 ΝοΒ 1999,1467, ΣυμβΕφΘεσ 

730/1994, Υπερ 1995.104, ΕφΑθ 896/1995 ΠοινΧρ 1996,395, ΕφΠατρ 83/1996 ΠοινΧρ 1996,400, ΕφΑθ 2773/2006 ΠοινΔικ 

2007,551, ΠλημΧαλκ 314/2002 ΠοινΧρ 2004,465. βλ. επίσης ΓνωμΕισΕφΑθ 39998/1981 ΠοινΧρ 1981,599   
149 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 857-858,. ΑΠ 1195/1973, ΠοινΧρ 1974.283, ΑΠ 402/1986, 

ΠοινΧρ 1986.604, ΔιατΕισΕφΠειρ 10995/1993, ΠοινΧρ 1994.113. Έχει ωστόσο υποστηριχθεί [βλ. Κονταξή Α., Ποινικός Κώδικας, 
έκδ. γ΄ (: 2000), τόμ. α΄, σελ. 1209, ΑΠ 322/1995, ΝοΒ 1995.900] ότι από τον εισαγγελέα ή, ακολούθως, από το δικαστήριο του 

άρθρου 562 ΚΠΔ, αφαιρείται μόνο το τμήμα της προαποτιθείσας ποινής κατά το οποίο προσαυξήθηκε η ποινή βάση.   
150150 Μαργαρίτη Λ., ό.π., ΔιατΕισΕφΠειρ 10995/1993, ό.π   
151 ΑΠ 977/2006 (ΠοινΧρ 2006.336). 
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Στην τρίττη παράγραφο του άρθρου 82 ΠΚ γίνεται λόγος για αφαίρεση από 

την ποινή του χρόνου φυλάκισης «που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης 

έως τότε που έγινε αμετάκλητη». Η ανάγνωση του κειμένου του νόμου επιτρέπει να 

γίνει δεκτό ότι έχει ληφθεί μέριμνα μόνο για τις περιπτώσεις της «πρόωρης» 

εκτελεστότητας, εκείνες δηλαδή κατά τις οποίες η εκτελεστότητα επέρχεται σε χρόνο 

προγενέστερο της έλευσης του αμετακλήτου. Κατά τον τρόπο αυτό, φαίνεται ότι δεν 

αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες ο εισαγγελέας εκτέλεσης 

καλείται να υπολογίσει και να αφαιρέσει χρόνο έκτισης που υλοποιήθηκε 

«τμηματικά» μετά το αμετάκλητο της καταδικαστικής απόφασης. Τούτο μπορεί να 

συμβεί λ.χ. στις περιπτώσεις διακοπής εκτέλεσης αμετάκλητης απόφασης ή αν 

ανακληθεί ή αρθεί η απόλυση υπό όρο του καταδικασμένου. Εφόσον όμως ο 

νομοθέτης όρισε συγκεκριμένα μόνο για την περίπτωση της «πρόωρης» 

εκτελεστότητας, απέκλεισε τα ενδεχόμενα τμηματικής έκτισης της ποινής μετά το 

αμετάκλητο. 

 

Συνοψίζοντας ο εισαγγελέας εκτέλεσης υποχρεούται να αφαιρέσει το χρόνο 

περιοριστικής της ελευθερίας ποινής που «προαποτίθηκε»152. Αν δεν το πράξει ή, 

πράττοντας, ενεργήσει εσφαλμένα, δύναται ο κατάδικος να υποβάλει τις αντιρρήσεις 

του. Επιπλέον, αυτονόητα, και ο εισαγγελέας, αν υπάρξει περίπτωση, μπορεί να 

ζητήσει από το τριμελές πλημμελειοδικείο την άρση των αμφιβολιών του. Στις 

ανωτέρω περιπτώσεις, οι αμφιβολίες και οι αντιρρήσεις τίθενται με σημείο αναφοράς 

τη διάρκεια της ποινής. Έτσι, το δικαστήριο του άρθρου 562 ΚΠΔ, θα άρει τις 

αμφιβολίες ή θα αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις προσδιορίζοντας συγκεκριμένα το 

χρόνο φυλάκισης που προαποτίθηκε. Υπογραμμίζεται πως αν στον υπολογισμό και 

την αφαίρεση του χρόνου φυλάκισης που εκτίθηκε, προβεί το δικαστήριο που 

επέβαλλε την ποινή ή σχημάτισε συνολική ποινή, τότε έδαφος αμφιβολιών ή 

αντιρρήσεων δεν υπάρχει.  

 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και συν-υπολογισμός στο χρόνο έκτισης 

της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής του χρόνου της 

προσωρινής κράτησης 

 

Για τον υπολογισμό και την αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης από 

τη στερητική της ελευθερίας ποινή που επιβάλλεται, υπάρχει πρόβλεψη στις δύο 

πρώτες παραγράφους του άρθρου 82 ΚΠΔ αφενός, και την τέταρτη παράγραφο του 

άρθρου 369 ΚΠΔ αφετέρου. Ειδικότερα, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 82 ΠΚ 

αποτυπώνεται η αρχή της αφαίρεσης του χρόνου της προσωρινής κράτησης από το 

χρόνο της ποινής που επιβάλλεται για την ίδια αξιόποινη πράξη∙ αντίστοιχα, με το 

τελευταίο εδάφιό της φαίνεται ότι νομιμοποιείται αδιάκριτα η κράτηση του 

κατηγορουμένου κατά την αυτεπάγγελτη (: αστυνομική) προανάκριση153. Ratio legis 

της ρύθμισης, η αποφυγή διπλής απότισης της ποινής για την αυτή αξιόποινη 

πράξη154. Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη αφορά τον υπολογισμό και την αφαίρεση 

του χρόνου προσωρινής κράτησης (και του χρόνου από τη σύλληψη μέχρι την 

προσωρινή κράτηση) μόνο από την στερητική της ελευθερίας ποινή που επιβλήθηκε 

                                                             
152 ΑΠ 919/1980, ΠοινΧρ 1981.55, ΔιατΕισΕφΠειρ 10995/1993 (: Α. Ζύγουρας), ό.π. [στη διάταξη, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε: 

«προκειμένου περί αφαιρέσεως εκ της καταγνωσθείσης συνολικής ποινής του χρόνου της αποτιθείσας  τοιαύτης, αρμόδιος 
είναι ο επιτετραμένος την εκτέλεση των αποφάσεων Εισαγγελέας κατά τα άρθρα  82 παρ. 4 ΠΚ και 554 ΚΠΔ και όχι το 
Δικαστήριο. Μόνο σε περίπτωση άρνησης του Εισαγγελέα καθίσταται αρμόδιο το Πλημ/κείο του τόπου της έκτισης προς 
επίλυση των κατ` άρθρο 565 ΚΠΔ αντιρρήσεων και προσδιορισμό της διάρκειας της εκτιομένης ποινής»] 
153 Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 382, Σταμάτη Κ., ό.π.   
154 Κονταξή Α., Ποινικός Κώδικας, έκδ. γ΄ (: 2000), τόμ. α΄, σελ. 1142   
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για την ίδια πράξη155. Αντίθετα, δεν νοείται, αφαίρεση από τη χρηματική ποινή που 

επιβλήθηκε. Πάντως, ο χρόνος προσωρινής κράτησης αφαιρείται μόνο αν δεν 

επικαλύπτεται χρονικά από την έκτιση ποινής για άλλη πράξη η θέση αυτή είναι 

απόρροια της παγιωμένης στη νομολογία και απολύτως κρατούσας στη θεωρία 

άποψης σύμφωνα με την οποία η προσωρινή κράτηση αναστέλλεται όταν συμπίπτει 

με την έκτιση ποινής για άλλη πράξη156.  

 

Με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 82 ΠΚ περιγράφεται το ενδεχόμενο 

αφαίρεσης της προσωρινής κράτησης επί συρροής εγκλημάτων. Αξιολογώντας 

περαιτέρω, την εν λόγω πρόβλεψη, επισημαίνονται τα εξής:  

 

(i) Αφορά τόσο την αληθινή πραγματική όσο και την αληθινή κατ’ ιδέα συρροή157, 

ενώ φαίνεται πως απαιτεί τη συνεκδίκαση των συρρεόντων αδικημάτων158. Παρόλα 

αυτά, όπως παρατηρείται από τον Λ.Μαργαρίτη, ορθότερη σε δικαιοπολιτικό επίπεδο 

είναι η αποσύνδεση από τη συνεκδίκαση και η αφαίρεση, υπό τον όρο αποφυγής 

διπλού υπολογισμού του ίδιου χρόνου, και του χρόνου της ποινής που εκτίθηκε για 

κάποιο έγκλημα.  

(ii) Στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου ρυθμίζεται η περίπτωση εκείνη κατά 

την οποία για όλα τα συρρέοντα αδικήματα κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος. 

Έτσι, ο χρόνος προσωρινής κράτησης αφαιρείται από την ποινή που επιβλήθηκε για 

το αντίστοιχο αδίκημα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως παρατηρείται159, η αφαίρεση μπορεί 

να γίνει είτε πριν, είτε μετά το σχηματισμό συνολικής ποινής.  

(iii) Στο δεύτερο εδάφιο ρυθμίζεται η περίπτωση της αθώωσης του κατηγορουμένου 

για κάποιο από τα συρρέοντα αδικήματα. Προσεγγίζοντας ερμηνευτικά την πρόβλεψη 

αυτή, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι, για την υλοποίησή της, για να λάβει δηλαδή 

χώρα αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης, είναι αναγκαία η καταδίκη του 

κατηγορουμένου για κάποιο ή κάποια από τα λοιπά συρρέοντα αδικήματα160. Με 

άλλα λόγια, αν ο ανωτέρω απαλλαγεί συνολικά, τότε αυτονόητα, εφόσον δεν 

επιβάλλεται ποινή, δεν υπάρχει έδαφος για την αφαίρεση του χρόνου προσωρινής 

κράτησης. Στην εν λόγω λοιπόν περίπτωση, μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι 

διατάξεις των άρθρων 535 επ. ΚΠΔ («αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και 

μετέπειτα αθωώθηκαν»).  

(v) Η ρητή αναφορά μόνο στην περίπτωση της αθώωσης του κατηγορουμένου για την 

πράξη για την οποία κρατήθηκε, δε σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνεται εδώ και το 

ενδεχόμενο οριστικής παύσης ή κήρυξης απαράδεκτης της ποινικής δίωξης. Την 

ερμηνευτική αυτή οπτική επιβάλλει η ταυτότητα του νομικού λόγου161.  

 

Συνοψίζοντας αναγκαίες είναι οι ακόλουθες επισημάνσεις: (1) στο άρθρο 

82§2 ΠΚ γίνεται λόγος για «συρροή εγκλημάτων». Είναι λοιπόν προφανές ότι εν 

προκειμένω υπάγεται και το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα, αφού τούτο ουδέν άλλο 

αποτελεί παρά μία μορφή αληθινής πραγματικής συρροής εγκλημάτων∙ εδώ ο χρόνος 

                                                             
155 Η αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης δεν μεταβάλλει το είδος ή το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε με την 

καταδικαστική απόφαση (βλ. Κονταξή Α., ό.π.)∙ έτσι έστω λ.χ. ότι σε βάρος του Α επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης πέντε ετών. Αν 
με τη δικαστική απόφαση αφαιρεθεί χρόνος προσωρινής κράτησής του δώδεκα μηνών, η ποινή δε μεταπίπτει σε ποινή 
φυλάκισης τεσσάρων ετών.   
156 Μαργαρίτη Λ., ό.π., υποσημ. 14, και τις εκεί αναφορές στη νομολογία   
157 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 1144, Μαργαρίτη Λ., [(ό.π., σελ. 385), ο οποίος επισημαίνει ότι η ερμηνευτική αυτή οπτική 

επιβάλλεται ενόψει της αδιάστικτης διατύπωσης του νόμου]   
158 Κονταξή Α., ό.π., Παπανδρέου Π., σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. α΄, 2011, σελ. 983, 

Σταμάτη Κ., ό.π., σελ. 1134   
159 Μαργαρίτη Λ., ό.π., Σταμάτη Κ., ό.π., σελ. 1134 
160 Βλ. Σταμάτη Κ., ό.π.   
161 Βλ. Κονταξή Α., ό.π., σελ. 1142, Μαργαρίτη Λ., ό.π.   
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προσωρινής κράτησης αφαιρείται από την ενιαία ποινή που επιβάλλεται 162. (2) η 

αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης είναι σε κάθε περίπτωση 

υποχρεωτική163. (3) αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης λαμβάνει χώρα και 

στην περίπτωση κατά την οποία στην πράξη για την οποία κρατήθηκε προσωρινά ο 

κατηγορούμενος, δόθηκε διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός164.  

 

Πραγματολογική εξειδίκευση του διαδικαστικού πλαισίου αφαίρεσης του 

χρόνου προσωρινής κράτησης του καταδικασμένου βλέπουμε στο άρθρο 369§4 ΚΠΔ. 

Εκεί ορίζεται αρμόδιο για την αφαίρεση της προσωρινής κράτησης το δικαστήριο 

που εκδίδει την καταδικαστική απόφαση. Είναι προφανές ότι η πρόβλεψη αυτή 

αφορά την περίπτωση της αρχικής συρροής. Αντίθετα, όταν πρόκειται για 

επιγενόμενη συρροή ή συρροή καταδικαστικών αποφάσεων, η αρμοδιότητα ανήκει 

στο δικαστήριο που σχηματίζει τη συνολική ποινή.  

 

Επιπλέον, στο άρθρο 369§4 ΚΠΔ υπάρχει πρόβλεψη, για την περίπτωση που 

το δικαστήριο παραλείψει να αφαιρέσει το χρόνο προσωρινής κράτησης ή για το 

ενδεχόμενο να εμφιλοχωρήσουν σφάλματα κατά τον υπολογισμό αυτό. Προβλέπεται 

λοιπόν ότι το, κατά τα ανωτέρω, αρμόδιο δικαστήριο, δύναται με μεταγενέστερη 

απόφασή του, στην μεν πρώτη περίπτωση, να αφαιρέσει το χρόνο προσωρινής 

κράτησης, στη δε δεύτερη, να διορθώσει τα σφάλματα αυτά. Επιπλέον, προβλέπεται 

ότι εναντίον της απόφασης για τον υπολογισμό της προσωρινής κράτησης 

επιτρέπεται το ένδικο μέσο της αναίρεσης.  

 

Εν συνεχεία, ερωτάται: Μπορεί να τεθεί ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 562 ΚΠΔ 

σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν αφαιρέσει από την ποινή που επιβλήθηκε το 

χρόνο της προσωρινής κράτησης, ή προβεί εσφαλμένα στον υπολογισμό αυτό; Μια 

τέτοια λύση δε θα συνυπολόγιζε ότι ο ΚΠΔ δίδει λύση στα ανωτέρω ενδεχόμενα. 

Επομένως, η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ ουδέν δύναται να συνεισφέρει. 

Εξάλλου, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις του άρθρου 562 

ΚΠΔ αφορούν «παράπονο» κατά εισαγγελικής πράξης ή παράλειψης, ενώ ουδέποτε 

μπορούν να αποτελέσουν το όχημα επανελέγχου του περιεχομένου δικαστικής 

απόφασης. Επομένως, και αν ακόμη στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 369 ΚΠΔ 

απουσίαζε ρητή πρόβλεψη, και πάλι το τριμελές πλημμελειοδικείο του άρθρου 562 

ΚΠΔ δε θα μπορούσε να διορθώσει τυχόν λάθη στον υπολογισμό του χρόνου 

προσωρινής κράτησης. Επίσης, και η παράλειψη του δικαστηρίου να ασκήσει το 

ανωτέρω έργο θα μπορούσε να καλυφθεί μέσω της προσφυγής στη διαδικασία του 

άρθρου 145 ΚΠΔ. 
 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή την παραγγελία του 

εισαγγελέα για τη διαδοχική έκτιση ποινών περισσότερων 

καταδικαστικών αποφάσεων για τις οποίες δε σχηματίσθηκε 

συνολική ποινή  

 

Το ζήτημα αυτό ασκεί αυτονόητη επιρροή στη διάρκεια της ποινής, αφού 

πάντοτε σχετίζεται με τον προσδιορισμό του χρόνου λήξης της έκτισής της και με τον 

αντίστοιχο της έναρξης αυτής. Ειδικότερα, ερωτάται: Τι θα συμβεί αν συναντηθούν 

περισσότερες από μία εκτελεστές καταδικαστικές αποφάσεις χωρίς ωστόσο να 

                                                             
162 Βλ. Κονταξή Α., ό.π., σελ. 1144-1145, Μαργαρίτη Λ., Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα: προβλήματα ποινικού δικονομικού 

δικαίου, Υπερ 1995, σελ. 872, του ίδιου, Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα, 1997, σελ. 67   
163 Βλ. Κονταξή Α., ό.π., σελ. 1144, ΑΠ 67/1965, ΠοινΧρ 1965.278   
164 Βλ. Μαργαρίτη Λ., Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου, ό.π.   
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σχηματισθεί συνολική ποινή ή μέχρι να σχηματισθεί η τελευταία; Το πρόβλημα 

συνήθως τίθεται ως εξής : «τι θα γίνει ώσπου να σχηματισθεί συνολική ποινή;». Eν 

προκειμένω, δύο απαντήσεις είναι νοητές: Ή θα αναγνωρισθεί η δυνατότητα 

συνέκτισης των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών, οπότε αυτές, έχοντας αποτιθεί, 

δε θα προσμετρηθούν σε τυχόν επιγενόμενο σχηματισμό συνολικής ποινής, ή θα 

ισχύει η αρχή της διαδοχικής τους έκτισης, που είναι και η κρατούσα165. Δηλαδή 

μέχρι να σχηματισθεί συνολική ποινή, οι περισσότερες της μίας στερητικές της 

ελευθερίας ποινές εκτίονται διαδοχικά. 

 

Άρθρο 562 ΚΠΔ και συνολική ποινή  
 

Εν προκειμένω τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: Είναι δυνατό να προκύψουν 

αμφιβολίες ή να προβληθούν αντιρρήσεις με σημείο αναφοράς την ίδια την 

κατάγνωση συνολικής ποινής; 

 

Συνολική ποινή επιβάλλεται καταρχήν στη λεγόμενη «αρχική» ή «σύγχρονη» 

συρροή (: άρθρα 94-96 ΠΚ), κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αντιμετώπιση 

από την αρχή της εμφάνισής του και από την αρχή της δικαστικής κρίσης, του 

φαινομένου κατά το οποίο το ίδιο άτομο με μία ή περισσότερες πράξεις τελεί 

περισσότερα από ένα εγκλήματα166. Το φαινόμενο ωστόσο της συνάντησης ποινών 

μπορεί να εμφανισθεί και μετά την ολοκλήρωση του ποινικού φαινομένου που 

κλείνει με την επιβολή της ποινής. πρόκειται για την περίπτωση της λεγόμενης 

«επιγενόμενης» ή «αναδρομικής» συρροής (: άρθρο 97 ΠΚ δηλ. όταν κάποιος, 

προτού εκτιθεί ολοκληρωτικά ή παραγραφεί ή χαριστεί η ποινή που επιβλήθηκε για 

κάποια αξιόποινη πράξη, καταδικαστεί για άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και 

αν τελέστηκε αυτή) 167 . Τέλος, το άρθρο 551 ΚΠΔ ρυθμίζει την περίπτωση της 

συρροής καταδικαστικών αποφάσεων (εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων για 

διαφορετικά εγκλήματα). Οι διατάξεις του τελευταίου φέρουν χαρακτήρα 

ουσιαστικού δικαίου, στο βαθμό που παραπέμπουν στους ορισμούς του ποινικού 

κώδικα για τη συρροή∙ ταυτόχρονα όμως προσλαμβάνουν και δικονομικό χαρακτήρα, 

στο μέτρο που, μέσω αυτών, περιγράφεται ο διαδικαστικός μηχανισμός για το 

σχηματισμό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, για την εφαρμογή του άρθρου 551 ΚΠΔ , είναι 

αναγκαίο να έχουμε κατά νου πως ο αμετάκλητος χαρακτήρας των καταδικαστικών 

αποφάσεων δεν προσδιορίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση του σχηματισμού 

συνολικής ποινής 168 . Καταλήγοντας, η συνολική ποινή προϋποθέτει συνάντηση 

                                                             
165 Βλ. πλήρη ανάλυση του θέματος σε Μαργαρίτη Λ., Προσωρινή κράτηση και έκτιση ποινής, ΠοινΔικ 2007, σελ. 996∙ επίσης, 

βλ. του ίδιου, Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 839-840, του ίδιου, Προσωρινή κράτηση και έκτιση ποινής, 
ΠοινΔικ 2007, σελ. 994 επ., του ίδιου, ΠοινΔικ 2003, σελ. 1244 
166 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, 2006, σελ. 837, του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., 

Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 369   
167 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, ό.π., του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, 

ό.π.∙ αυτή τη μορφή συρροής εντοπίζουμε στα ακόλουθα ενδεχόμενα: α) το δικαστήριο καταδικάζει κάποιον για μία 
αξιόποινη πράξη, ακολούθως δε τίθεται υπόψη (: του δικαστηρίου) και άλλη καταδικαστική απόφαση, που διαφορετικό 
δικαστήριο έχει επιβάλλει και η ποινή της οποίας δεν έχει ακόμη, εκτιθεί, ούτε παραγράφηκε ή χαρίστηκε∙ β) το δικαστήριο 
καταδικάζει το ίδιο άτομο κατά την ίδια δικάσιμο για περισσότερες από μία αξιόποινες πράξεις, χωρίς να προβεί σε 
συνεκδίκασή τους και στο σχηματισμό συνολικής ποινής κατ’ άρθρα 94-96 ΠΚ. στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο καλείται 
να σχηματίσει συνολική ποινή κατ’ άρθρο 97 ΠΚ [βλ. τα ανωτέρω, σε Γκρόζου Κ., Επιγενόμενη συρροή και σχηματισμός 
συνολικής ποινής (Το άρθρο 97 ΠΚ και η διάκρισή του από το άρθρο 551 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2004, σελ. 704]. Ως μορφή 
επιγενόμενης συρροής εκλαμβάνει ο Κ. Γκρόζος (βλ. ό.π.) και την περίπτωση εκείνη κατά την οποία το πρώτον και με 
αποκλειστικό αίτημα για σχηματισμό συνολικής ποινής, άγονται ενώπιον του δικαστηρίου δύο ή περισσότερες  
καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στο ίδιο πρόσωπο, οι ποινές των οποίων δεν εκτίθηκαν, χαρίστηκαν ή 
παραγράφηκαν, και επί των οποίων για οποιοδήποτε λόγο δε σχηματίσθηκε συνολική ποινή. Είναι ωστόσο προφανές ότι το 
εν λόγω ενδεχόμενο παριστά χαρακτηριστική περίπτωση συρροής καταδικαστικών αποφάσεων του άρθρου 551 ΚΠΔ  
168168 Μέχρι τις αρχές του έτους 2004, ένα τμήμα της νομολογίας (βλ. ΑΠ 216/2003, ΠοινΔικ 2003.929, ΠραξΛογΠΔ 2003.50, 

ΠΛογ 2003.224, ΑΠ 2363/2003, ΠοινΔικ 2004.490, ΠοινΧρ 2004.833, ΑΠ 6/2004,  ΠοινΧρ 2004.694) υιοθέτησε προσέγγιση 
σύμφωνα με την οποία, για να σχηματισθεί συνολική ποινή, έπρεπε οι περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις για 
περισσότερα διαφορετικά εγκλήματα κατά του ίδιου προσώπου, να είναι αμετάκλητες. Αντίθετη ωστόσο υπήρξε, κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα, η εκτίμηση άλλου τμήματος της νομολογίας (βλ. ΑΠ 480/1986, ΠοινΧρ 1986.663, ΑΠ 1486/1996, ΠοινΧρ 
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ποινών: είτε στο στάδιο της επιμετρήσεως και της επιβολής τους, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση της αρχικής συρροής, είτε στο χώρο της εκτελέσεως και της 

εκτίσεώς τους, όπως συμβαίνει στην επιγενόμενη συρροή ή τη συρροή 

καταδικαστικών αποφάσεων169.  

 

Όσον αφορά τη φύση της συνολικής ποινής, γίνεται δεκτό ότι αυτή ουδέν 

άλλο αποτελεί παρά τον ενιαίο τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους ποινών που 

συνεπιμετρήθηκαν, και οι οποίες δεν είναι πλέον δεκτικές αυτοτελούς εκτέλεσης, 

αλλά εκτελούνται με την εκτέλεση της συνολικής ποινής170. Δηλαδή η συνολική 

ποινή αποτελεί μία ποινή, που όμως συνιστά νομικό (και όχι αριθμητικό) άθροισμα 

των επιμέρους ποινών, οι οποίες χάνουν την αυτοτέλειά τους μόνο ενόψει της 

ύπαρξης της συνολικής πονής. Με την έναρξη της έκτισης της συνολικής ποινής, 

αρχίζει και η απότιση των επιμέρους, η οποία ολοκληρώνεται με την απότιση της 

συνολικής171. Έτσι, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποια ποινή εκτίεται σε δεδομένη 

χρονική στιγμή.  

 

Περαιτέρω, όσον αφορά το μηχανισμό και τη διαδικασία σχηματισμού 

συνολικής ποινής, ισχύουν τα εξής: Ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για αρχική, 

επιγενόμενη ή συρροή καταδικαστικών αποφάσεων, ισχύουν οι επιμετρητικοί 

κανόνες που περιγράφονται στα άρθρα 94 και 96 ΠΚ. Βεβαίως, στην περίπτωση της 

αρχικής συρροής, το δικαστήριο αρχικά επιβάλλει ποινή για καθένα από τα 

εγκλήματα που συρρέουν, επιμετρώντας σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 79 

ΠΚ, ενώ εν συνεχεία, το ίδιο δικαστήριο προχωρά στο σχηματισμό συνολικής ποινής. 

Αντίστοιχα, όσον αφορά την επιγενόμενη συρροή ή τη συρροή καταδικαστικών 

αποφάσεων, τίθενται υπόψη του δικαστηρίου περισσότερες από μία καταδικαστικές 

αποφάσεις∙ ακολούθως, σχηματίζεται συνολική ποινή με σημείο αναφοράς –ομοίως 

και εδώ- τους ουσιαστικούς κανόνες των άρθρων 94 επ. ΠΚ.  

 

Στη συνέχεια, αξίζει να προσέξει κανείς τον προσδιορισμό του καθ’ ύλην 

αρμοδίου δικαστηρίου για το σχηματισμό της συνολικής ποινής. Έτσι, όσον αφορά 

την αρχική συρροή, δεν τίθεται θέμα. Η αρμοδιότητα ανήκει στο δικαστήριο που 

                                                                                                                                                                              
1997.848, ΑΠ 118/2002, ΠραξΛογΠΔ 2002.345, ΑΠ 2149/2002, ΠοινΔικ 2003.478, ΑΠ 587/2003, ΠοινΧρ 2003.979, ΠραξΛογΠΔ 
1003.199, ΕφΑθ 1170/2003, Αρμ 2003.1332). Η θέση αυτή παγιώθηκε έκτοτε (βλ. ενδεικτ. ΑΠ 1091/2005, ΠοινΧρ 2006.142, 
ΠΛογ 2005.953, ΑΠ 1395/2005, ΠΛογ 2005.1282, ΑΠ 2278/2005, ΠΛογ 2005.2051, ΑΠ 188/2008, ΠΛογ 2008.139, ΑΠ 
2068/2010, ΠοινΔικ 2012.129) μετά και την έκδοση αποφάσεων της Ολομέλειας [βλ. ΟλομΑΠ 3/2005, ΠοινΔικ 2005.657 (: με 
μειοψηφία δύο μελών), ΟλΑΠ 4/2005, ΠοινΔικ 2005.660, ΠοινΧρ 2005.587 (: με μειοψηφία 15 μελών)]∙ πλέον τονίζεται  μόνο 
η ανάγκη να συναντώνται οι περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις κατά την εκτέλεσή τους (βλ. ΑΠ 1542/2005, ΠοινΔικ 
2006.355, ΑΠ 977/2006, ΠοινΔικ 2006.1351, ΑΠ 615/2007, ΠΛογ 2007.399, ΑΠ 1830/2007, ΠοινΔικ 2008.535). Την άποψη ότι ο 
αμετάκλητος χαρακτήρας των αποφάσεων δεν αποτελεί προϋπόθεση για το σχηματισμό συνολικής ποινής αποδέχεται και η 
θεωρία [βλ. Αδάμπα Β., Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2068/2010, ΠοινΔικ 2012, σελ. 130, Γκρόζου Κ., Επιγενόμενη συρροή και 
σχηματισμός συνολικής ποινής (Το άρθρο 97 ΠΚ και η διάκρισή του από το άρθρο 551 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2004, σελ. 702επ., 
Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. γ΄, έκδ. γ΄ (: 1977), σελ. 222, Ζύγουρα Αν., Η δυνατότητα καθορισμού συνολικής ποινής 
προ του αμετακλήτου των αποφάσεων, ΠραξΛογΠΔ 2003, σελ. 130επ., Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., σε Καϊάφα-Γκμπάντι 
Μ/Μαργαρίτη Λ., Ποινικό Δίκαιο και Άρειος Πάγος, 2008, σελ. 48επ., Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 
2006), τόμ. β΄, σελ. 3440, του ίδιου, Είναι δυνατή η συγχώνευση ποινών μη αμετακλήτων; ΠοινΧρ 2005, σελ. 181επ., 
Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 838-839, Μπιτζιλέκη Ν., σε Καϊάφα-Γκμπάντι Μ/Μπιτζιλέκη 
Ν/Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, σελ. 396-397, Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία του Κώδικος 
Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 1957), τόμ. β΄, σελ. 228, Παπανδρέου Π., Παρατηρήσεις στην ΑΠ 587/2003, ΠοινΧρ 2003, σελ. 
978επ., Σταμάτη Κ., σε ΣυστΕρμΠΚ, άρθρα 1-133 ΠΚ, επιμέλεια Δ. Σπινέλλη, 2005, σελ. 1178, Συμεωνίδη Δ., Ο σχηματισμός 
συνολικής ποινής και η προσμέτρηση μη αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων, υπό το πρίσμα της απόφασης 4/2005 
ολΑΠ, ΠΛογ 2005, σελ. 35επ.∙ βλ. όμως εν μέρει αντίθετα (με αναφορά ωστόσο στην επιγενόμενη συρροή), Ανδρουλάκη Ν., 
Περί συρροής εγκλημάτων, τεύχ. β΄ (: 1968), σελ. 87-88∙ επίσης αντίθετα (χωρίς ωστόσο αιτιολογία), βλ. Μουζακίτη Σ., 
Ζητήματα εκτελέσεως ποινικών αποφάσεων, έκδ. α΄ (: 2002), σελ. 13∙ την άποψή του αυτή μετέβαλλε ο συγγραφέας στη β΄ 
έκδ. του έργου του (βλ. 2006, σελ. 37)] 
169 Βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 837  
170 Βλ.  Μαργαρίτη Λ., Ποινολογία, ό.π., σελ. 375-376, Παπανδρέου Π., σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ 

άρθρο, τόμ. α΄, 2011, σελ. 968.  
171Βλ.Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Αδάμπα Β., Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου, 2011, σελ. 504, 

Σταμάτη Κ., σε ΣυστΕρμΠΚ, επιμέλεια Δ. Σπινέλλη, 2005, σελ. 1188    
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κρίνει τα εγκλήματα που συρρέουν αληθινά (: πραγματικά ή κατ’ ιδέα), και εκδίδει 

καταδικαστική απόφαση. Επίσης, όσον αφορά τη συρροή καταδικαστικών 

αποφάσεων, στο άρθρο 551§2 ΚΠΔ προσδιορίζεται το εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιο 

δικαστήριο για το σχηματισμό συνολικής ποινής(αν στις καταδίκες που 

απαγγέλθηκαν η ποινή βάσης επιβλήθηκε από το μονομελές ή τριμελές 

πλημμελειοδικείο αρμόδιο να καθορίσει τη συνολική ποινή είναι το μονομελές 

πλημμελειοδικείο και σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδιο είναι το μονομελές εφετείο. 

 

Δεν προβάλλονται με αντιρρήσεις του άρθρου 562 ΚΠΔ αιτιάσεις που 

αφορούν αυτή καθεαυτή την κατάγνωση συνολικής ποινής172.  

 

Σημαντικό είναι το ζήτημα που σχετίζεται με τη διαχείριση του άρθρου 94§3 

ΠΚ. Σύμφωνα με αυτό «αν χορηγήθηκε αμνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης, απόλυση 

υπό όρο, ή επήλθε παραγραφή ή αφέθηκε οπωσδήποτε η ποινή, για ένα ή 

περισσότερα από τα εγκλήματα που συρρέουν και των οποίων οι ποινές 

προσμετρήθηκαν κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, εξακολουθεί η 

εκτέλεση των υπολοίπων ποινών και, αν συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας 

προκαλεί νέα επιμέτρηση γι’ αυτές, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του 

καταδικασμένου». Η συνολική ποινή, κατά την κρατούσα άποψη, συνιστά ενιαίο 

τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους ποινών, οι οποίες πλέον δεν είναι δεκτικές 

αυτοτελούς εκτέλεσης. Τούτο είναι ο κανόνας το δε άρθρο 94§3 παριστά την 

εξαίρεση. Ειδικότερα, η αυτοτέλεια των ποινών που συνεπιμετρήθηκαν στη συνολική 

ποινή αναβιώνει, εάν για κάποιο από τα συρρέοντα εγκλήματα χορηγηθεί αμνηστία, 

χάρη, παραγραφή, αναστολή δίωξης, απόλυση υπό όρο ή άφεση της ποινής με 

οποιονδήποτε τρόπο. Μόνο τότε, καθεμία από αυτές είναι πλέον δεκτική αυτοτελούς 

εκτέλεσης. Σε περίπτωση συνδρομής οποιουδήποτε καταργητικού αιτίου μίας ή και 

περισσοτέρων συνεπιμετρηθεισών επιμέρους ποινών, ο εισαγγελέας οφείλει να 

προκαλέσει το σχηματισμό νέας συνολικής ποινής. Αν δεν το πράξει, εξακολουθεί 

να εκτελείται η συνολική ποινή ως είχε, δηλαδή περιλαμβάνοντας και την ποινή που 

καταργήθηκε ή δεν είναι πια εκτελεστή. Πρόκειται, αυτονόητα, για αποθετική 

συμπεριφορά του εισαγγελέα που ασκεί άμεση και αυτονόητη επιρροή στη διάρκεια 

της ποινής. Υπό αυτό το πρίσμα, ο καταδικασμένος δύναται να επισημάνει το άτοπο 

και να ζητήσει το σχηματισμό νέας συνολικής ποινής, αν δε ο εισαγγελέας αρνηθεί, 

μπορεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου 

του άρθρου 562 ΚΠΔ. Βεβαίως, το τελευταίο δικαστήριο είναι δυνατό να επιληφθεί 

με αφορμή όχι μόνο τις αντιρρήσεις του καταδικασμένου, αλλά και τις αμφιβολίες 

του ίδιου του εισαγγελέα. Σημειωτέον εν προκειμένω δεν έχουμε να κάνουμε με 

στοιχείο της νομιμότητας της απόφασης που σχημάτισε τη συνολική ποινή (: 

άλλωστε τότε δεν θα ήταν δυνατή η ένταξή της στο άρθρο 562 ΚΠΔ), αλλά με 

γεγονός που ανέκυψε μετά τη δημοσίευσή της, ενδεχομένως δε και μετά το 

αμετάκλητό της, επιδρώντας στη διάρκειά της. Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο που 

επιλαμβάνεται (τριμελές πλημμελειοδικείο), θα διαγνώσει την ύπαρξη λόγου 

καταργητικού μίας ή περισσότερων συνεπιμετρηθεισών συνολικών ποινών ή λόγου 

μεταβολής κάποιων δεδομένων των τελευταίων, και, εν συνεχεία, αν συντρέχει 

περίπτωση (αν δηλαδή υπολείπονται τουλάχιστον δύο ποινές), θα ζητήσει τη 

διενέργεια νέας προσμέτρησης για τις λοιπές.  

 

                                                             
172 Βλ. ΑΠ 940/1974, ΠοινΧρ 1975.288, ΑΠ 286/1975, ΠοινΧρ 1975.654, ΤριμΠλημΠειρ 5075/1999 [αδημ., την απόφαση 

επικαλείται ο Π. Μπρακουμάτσος, (Αντιρρήσεις για λανθασμένο υπολογισμό ημερών εργασίας σε σωφρονιστικό κατάστημα – 
Υπαγωγή ή μη αυτών στο άρθρο 565 ΚΠΔ, ό.π.)], ΤριμΠλημΛαρ 2618/2005, Δικογρ 2005.404, ΠοινΧρ 2005.835, Αρμ 2005.1636 
(: η απόφαση ασχολήθηκε με ζήτημα εκτελεστότητας δικαστικής απέλασης∙ έτσι, το θέμα που μας απασχολεί, τέθηκε 
παρεμπιπτόντως ως σκέψη στη μείζονα πρότασή της).   
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Απομένει να διαπιστωθεί ποια ζητήματα μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο 

του άρθρου 562 ΚΠΔ με σημείο αναφοράς τον προσδιορισμού του χρονικού σημείου 

έναρξης της έκτισής της. Δεν υπάρχει νομικό έρεισμα για τον εκ μέρους του 

δικαστηρίου που σχηματίζει συνολική ποινή προσδιορισμό του χρόνου έναρξης της 

έκτισής της. Μόνο ο εισαγγελέας προσδιορίζει το χρόνο λήξης της ποινής, πράττει δε 

τούτο, διότι η υποχρέωσή του προκύπτει από το άρθρο 554 ΚΠΔ. Αντίθετα, δεν 

προβλέπεται προσδιορισμός του χρόνου έναρξης. Όμως η μετάθεση του χρόνου 

έναρξης προκαλεί τη μετάθεση και του χρόνου λήξης της ποινής. Συνεπώς ο 

επιτετραμμένος με την εκτέλεσή της εισαγγελέας ορίζει το χρόνο λήξης της έκτισης 

με σημείο αναφοράς το χρόνο έναρξής της. Εν συνεχεία, αν ο καταδικασμένος είχε 

διαφορετική εκτίμηση, το ζήτημα άγεται ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου 

του άρθρου 562 ΚΠΔ για τη λύση του. \ 

 

ΑΡΘΡΟ 562 ΚΠΔ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ 
 

Η υπό όρο απόλυση173 είναι θεσμός που, προβλεπόμενος από τις διατάξεις 

των άρθρων 105Β-110Α ΠΚ, εκφράζει την ελαστικότητα της ποινής στο στάδιο της 

έκτισής της174, λειτουργεί δε υπέρ του καταδίκου175, εξυπηρετώντας σκοπούς όχι 

μόνον ειδικοπροληπτικούς176  αλλά και εγγυητικούς177 . Η λειτουργική της ένταξη 

                                                             
173173 Αδάμπα Β., Ο επιβαλλόμενος –εκ μέρους των δικαστικών συμβουλίων σε βάρος του απολυθέντος- όρος για παραμονή 

αυτού εκτός της ελληνικής επικράτειας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας και το συμβατό ή μη αυτού με τη φύση 
της υφ’ όρον απόλυσης, ΠοινΔικ 2007, σελ. 212 επ., Αιγιαλείδη Ν., Η κατά το άρθρον 105 ΠΚ υπό όρον απόλυσις του 
καταδίκου συνεπάγεται την υπ’ αυτού ανάκτησιν του δικαιώματος της συντάξεως και την ελευθέραν διαχείρισιν της 
περιουσίας του, ΝοΒ 1960, σελ. 298, Αναγνωστόπουλου Η., Ισόβια κάθειρξη και υφ’ όρον απόλυση (με αφορμή την ΠλημΠειρ 
409/1992, ΠοινΧρ ΜΓ΄ σελ. 729 επ.), ΠοινΧρ 1993, σελ. 749 επ., του ίδιου, Υφ’ όρον απόλυση: το τέλος ενός θεσμού; (με 
αφορμή την ΟλΑΠ 4/1997, ΠοινΧρ ΜΖ΄ σελ. 1476), ΠοινΧρ 1997, σελ. 1566 επ., Γαρδίκα Κ., Η υφ’ όρον απόλυσις του 
καταδίκου, ΠοινΧρ 1952, σελ. 473 επ., Δημήτραινα Γ., Παρατηρήσεις στο ΣυμβΕφΠειρ 368/1999, Υπερ 2000, σελ. 330 επ., 
Δακαναλάκη Ν., Η υφ’ όρον απόλυσις, (105 Π.Κ.), ΑρχΝ 1985, σελ. 462, Ζύγουρα Α., Καθορισμός συνολικής ποινής με 
συνεπιμέτρησιν ποινής δια την οποίαν εχώρησεν υφ’ όρον απόλυσις του καταδίκου, ΑρχΝ 2007, σελ. 269, ΠοινΔικ 2007, σελ. 
320, του ίδιου, Το αρμόδιον δικαστικόν συμβούλιον δια την ανάκλησιν της υφ’ όρον απολύσεως και εκκλητόν ή μη 
βουλεύματος ανακαλούντος τοιαύτην απόλυσιν, ΑρχΝ 1999, σελ. 878, Υπερ 1999, σελ. 183 επ., Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., σε 
Καϊάφα-Γκμπάντι Μ/Μπιτζιλέκη Ν/Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελ., Δίκαιο Ποινικών Κυρώσεων, 2008, σελ. 475επ., της ίδιας, Οι 
νέες ρυθμίσεις για τους εξαρτημένους διακινητές-Ζητήματα διαχρονικού δικαίου, ΠοινΔικ 2010, σελ. 325 επ., της ίδιας, Μία 
περίπτωση προβληματισμού για την υπό όρο απόλυση εξαρτώμενων διακινητών, Υπερ 1992, σελ. 1524 επ., Καλουτά Δ., 
Ποινικό Δίκαιο. Τινά περί της υφ’ όρον απολύσεως του καταδίκου, ΑρχΝ 1983, σελ . 613, Καρύδη Β/Κουλούρη Ν., Απόλυση 
υπό όρο: Ακυβέρνητο σκάφος χωρίς προορισμό;, ΠοινΔικ 2002, σελ. 504 επ., Κορδοπάτη Δ., Προβλήματα κατά την εφαρμογή 
του θεσμού της υφ’ όρον απολύσεως (Η απόρριψη της αιτήσεως προς απόλυση καταδίκου υπό όρο λόγω της «κατ ’ επίφαση» 
μόνο καλής διαγωγής αυτού), ΠοινΔικ 2000, σελ. 772 επ., Κορκολόπουλου Δ., Πρόωρος υφ’ όρον απόλυσις, ΠοινΧρ 1960, σελ. 
118επ., Κοσμάτου Κ., Οι τροποποιήσεις του Ν 3811/2009 στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά, ΠοινΔικ 2010, σελ. 706, του ίδιου, 
Η ανάκληση των ευεργετικά υπολογισθεισών ημερών εργασίας των κρατουμένων, ΠοινΔικ 2002, σελ. 936 επ., Κουβέλη Γ., Η 
αθροιστικώς εκτιόμενη ποινή στην υφ’ όρον απόλυση του καταδίκου, ΠοινΧρ 1990, σελ. 492 επ., Κουλούρη Ν., σε 
Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. α΄, 2011, σελ. 1076 επ., Κωστάρα Α., Χρόνος εκτελέσεως των 
παρεπομένων ποινών και των μέτρων ασφαλείας σε περίπτωση απολύσεως με όρους του καταδικασθέντος, ΠοινΧρ 1994, σελ. 
1059 επ., Λαμπρία Κ., Η αριθμητική σώρευσις των ποινών και η υφ’ όρον απόλυσις εις τα εγκλήματα της αποδράσεως και 
στάσεως κρατουμένων, ΠοινΧρ 1959, σελ. 588 επ., Λίβου Ν., Πότε η χορήγηση της υφ’ όρον απολύσεως είναι υποχρεωτική; 
ΠοινΧρ 1993, σελ. 922 επ., Μανωλεδάκη Ι., Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (Μετατροπή, αναστολή της ποινής, απόλυση υπό όρο, προσωρινή κράτηση), Δ/νη 1995, σελ. 489 επ. 
174 Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., σε Καϊάφα-Γκμπάντι Μ/Μπιτζιλέκη Ν/Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελ., Δίκαιο Ποινικών Κυρώσεων, 

2008, σελ. 475, Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 610   
175 Χαραλαμπάκη Α., Σύνοψη Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος, τόμ. β΄, Η ποινή, 2012, σελ. 369-370  
176 ΣυμβΑΠ 306/2012, ΤΝΠ Νόμος, ΣυμβΕφΠατρ 141/1999, ΠοινΧρ 1999.762, ΣυμβΕφΠατρ 255/1999, ΠοινΧρ 2000.366, 

ΣυμβΕφΔωδ 38/2008, Νόμος, ΣυμβΕφΛαρ 239/2008, ΠοινΔικ 2010.434, ΣυμβΠλημΠειρ 1484/1999, ΠοινΔικ 2000.505, ΠοινΧρ 
1999.1101, ΣυμβΠλημΛαρ 241/2001, Δικογρ 2002.334, ΣυμβΠλημΠειρ 1568/2003, ΠοινΔικ  2004.30 
177 Καρύδη Β/Κουλούρη Ν., Απόλυση υπό όρο: Ακυβέρνητο σκάφος χωρίς προορισμό;, ΠοινΔικ 2002, σελ. 506, Κατσαντώνη 

Α., Ποινικόν Δίκαιον, Γενικόν Μέρος, τόμ. β΄, 1978, σελ. 145-146, Κουλούρη Ν., σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας, 
Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. α΄, 2011, σελ. 1083, Μανωλεδάκη Ι., Ποινικό Δίκαιο, Γενική Θεωρία, 2004, σελ. 458,  Σταμάτη Κ., σε 
ΣυστΕρμΠΚ, άρθρα 1-133 ΠΚ, επιμέλεια Δ. Σπινέλλη, 2005, σελ. 1250, Σπυράκου Δ., σε ΣυστΕρμΠΚ, άρθρα 1-133 ΠΚ, 2005, 
επιμέλεια Δ. Σπινέλλη, σελ. 1263. Όπως ορθά παρατηρείται (βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., ό.π.), δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι 
με την πάροδο του χρόνου, και ιδίως ενόψει της θεσμοθετημένης πλέον κατά κανόνα υποχρεωτικής χορήγησης της υπό όρο 
απόλυσης, τούτη προσλαμβάνει ολοένα και πιο έντονα χαρακτηριστικά θεσμικής κατοχύρωσης ενός δικαιώματος των 
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στους κόλπους της έκτισης της ποινής, η ιδιαίτερη φύση του χρόνου δοκιμασίας, οι 

προβλέψεις του άρθρου 108 ΠΚ αφενός για άρση της, αν συντρέξουν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, και αφετέρου για αθροιστική έκτιση ποινών, τέλος δε οι γενικότερες 

προβληματικές που έχουν να κάνουν με τα περιθώρια σχηματισμού συνολικής ποινής 

κατ’ άρθρο 551 ΚΠΔ, προκαλούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 

διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ.  

 

Νοούνται αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή α) τη χορήγηση της 

απόλυσης υπό όρο, και β) την ανάκληση ή την τροποποίηση των 

υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον κατάδικο;  
 

Το ερώτημα στο οποίο καταρχήν καλούμαστε να δώσουμε απάντηση αφορά 

τη δυνατότητα ελέγχου ή επανελέγχου των –τυπικών και ουσιαστικών- 

προϋποθέσεων χορήγησης της απόλυσης υπό όρο από το τριμελές πλημμελειοδικείο 

του τόπου έκτισης της ποινής στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ. 

Προέκταση του ίδιου ερωτήματος αποτελεί το ζήτημα αν η αυτή διαδικασία μπορεί 

να παράσχει το όχημα για την τροποποίηση ή την ανάκληση των όρων που 

επιβλήθηκαν στον κατάδικο.  

 

 Για να απαντήσουμε, πρέπει να έχουμε ως αφετηρία των σκέψεών μας τις 

διατάξεις α) του άρθρου 110§1 εδ. α΄ ΠΚ, β) του άρθρου 105§3 ΠΚ, και γ) του 

άρθρου 17 του N. 1968/1991(Κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών, που κρίνει  την αίτηση  για  τη  χορήγηση  απόλυσης υπό όρο, 

επιτρέπεται έφεση από τον εισαγγελέα ή τον κατάδικο, εφαρμοζομένων αναλόγως 

των διατάξεων των άρθρων 473 έως και 476 Κ.Π.Δ.) 

 

Αξιολογώντας συνοπτικά τις προβλέψεις αυτές, σημειώνουμε τα εξής:  

(1) αποκλειστικά αρμόδιο για τη διάγνωση των τυπικών και ουσιαστικών 

προϋποθέσεων της απόλυσης υπό όρο είναι το συμβούλιο πλημμελειοδικών του 

τόπου έκτισης της ποινής. Είναι βέβαια γεγονός πως η θέση αυτή παριστά μόνο τον 

κανόνα, αφού η αντίστοιχη αρμοδιότητα ανήκει ενίοτε στο συμβούλιο εφετών∙ τούτο 

συμβαίνει όταν το τελευταίο δικαιοδοτικό όργανο καλείται να κρίνει την έφεση που 

ασκήθηκε κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών.  

(2)  παρότι ο νόμος δεν ορίζει σχετικά, στο συμβούλιο πλημμελειοδικών (του τόπου 

όπου εκτίονταν η ποινή) ανήκει η αρμοδιότητα για την τροποποίηση ή την ανάκληση 

των όρων που επιβλήθηκαν στον απολυθέντα, κατόπιν αίτησης του τελευταίου ή 

αυτεπαγγέλτως. Και αυτό με βάση αφενός την ουσία των ρυθμίσεων του άρθρου 

110§§2 και 3 ΠΚ και αφετέρου την εκτίμηση ότι το συμβούλιο τούτο, το μεν επέβαλε 

τις υποχρεώσεις, το δε είναι σε θέση να αξιολογήσει πληρέστερα τα σχετικά στοιχεία.  

(3) εφόσον ο κατάδικος ή ο εισαγγελέας φέρουν οποιοδήποτε παράπονο ή μομφή 

αντίστοιχα, κατά του βουλεύματος που κρίνει την αίτηση για την απόλυση υπό όρο, 

δύνανται, ασκώντας έφεση, να προκαλέσουν την αξιολόγησή τους από το συμβούλιο 

εφετών. Έτσι, σε έφεση υπόκειται κάθε σχετικό βούλευμα του συμβουλίου 

πλημμελειοδικών, ανεξάρτητα αν δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση απόλυσης.  

(4) η απόλυση που επέρχεται ως συνέπεια της «εκ των υστέρων μετατροπής» 

αποφασίζεται από το τριμελές πλημμελειοδικείο, που όμως δικαιοδοτεί στο πλαίσιο 

του κανονιστικού περιγράμματος του άρθρου 105Β ΠΚ και όχι εκείνου του άρθρου 

562 ΚΠΔ. Επιπλέον, κατά της ως άνω απόφασης του τριμελούς πλημμελειοδικείου 

μπορεί να ασκηθεί έφεση από τον κατάδικο (όχι όμως και από τον εισαγγελέα)∙ έτσι, 

κατοχυρώνεται από το νομοθέτη σχήμα ένταξης του τυχόν παραπόνου του καταδίκου.  

                                                                                                                                                                              
κρατουμένων για σταδιακή κοινωνική τους αποκατάσταση (βλ. έτσι και Πεπόνη Γ., Συνιστά η υφ’ όρον απόλυση δικαίωμα του 
καταδίκου, ΠοινΧρ 1992, σελ. 92 επ.)   
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Με δεδομένες τις ανωτέρω παραδοχές, αναπόδραστα προκύπτει ότι, αν ο 

κατάδικος «επιχειρήσει να αντιμετωπίσει» ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη 

χορήγηση της απόλυσης υπό όρο καθώς και με την ανάκληση ή την τροποποίηση των 

υποχρεώσεων που του επιβλήθηκαν, οφείλει να υπακούσει διαδικαστικά στις 

προβλέψεις των διατάξεων που περιγράφηκαν. Επομένως, η αρμοδιότητα για την 

επεξεργασία τους ανήκει, κατά κανόνα, στο συμβούλιο πλημμελειοδικών, και, 

εφόσον ασκηθεί έφεση (όταν αυτή επιτρέπεται), στο συμβούλιο εφετών, και, μόνο 

κατ’ εξαίρεση στο τριμελές πλημμελειοδικείο και το τελευταίο επιλαμβάνεται στο 

πλαίσιο υλοποίησης της τρίτης παραγράφου του άρθρου 105Β ΠΚ, και όχι με αφορμή 

«αμφιβολίες» ή αντιρρήσεις του άρθρου 562 ΚΠΔ178.  
 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και ανάκληση ή άρση της απόλυσης υπό 

όρο  

 

Η ανάγνωση των διατάξεων του άρθρου 109 ΠΚ και η αναγωγή στη φύση και 

τα δομικά χαρακτηριστικά του θεσμού της απόλυσης υπό όρο επιτρέπουν την παγίως 

αποδεκτή από τη θεωρία και τη νομολογία προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία αυτή 

συνιστά τρόπο έκτισης της στερητικής της ελευθερίας ποινής που του επιβλήθηκε 

υπό καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας, και όχι χαριστικό μέτρο ή ευεργέτημα ή 

μέσο απαλλαγής από την ποινή. Αντίστοιχα, αν μέσα στον παραπάνω χρόνο 

δοκιμασίας η απόλυση δεν ανακληθεί ούτε αρθεί, θεωρείται η μεν ποινή ως 

«αποτιθείσα», ο δε κατάδικος ως οριστικά απολυμένος.  

Έχοντας ως βάση μας τις ανωτέρω διαπιστώσεις, ταυτόχρονα όμως κατά νου 

τις διατάξεις των άρθρων 107 και 108 ΠΚ, μπορεί εύλογα να διαπιστωθεί ότι η 

οριοθέτηση του χρόνου δοκιμασίας ασκεί την επιρροή της σε μία σειρά από 

συνέπειες που άπτονται της διαχείρισης περισσοτέρων του ενός δικαιικών κλάδων. 

Ειδικότερα, αξίζει να διακριβωθεί αν η συμπλήρωση ή μη του χρόνου δοκιμασίας, η 

διάγνωση της συνδρομής των προϋποθέσεων ανάκλησης ή άρσης της απόλυσης υπό 

όρο, καθώς και η επίδραση των τελευταίων στη δυνατότητα σχηματισμού συνολικής 

ποινής μπορούν να ενταχθούν στο κανονιστικό πεδίο των αμφιβολιών και των 

αντιρρήσεων του άρθρου 562 ΚΠΔ.  

 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και ανάκληση της απόλυσης  

 

Η αναζήτηση σχετικά με την ανάκληση της απόλυσης υπό όρο πρέπει να έχει 

σημεία αναφοράς, αφενός μεν τη διάγνωση της μη συμμόρφωσης του απολυθέντα με 

τις υποχρεώσεις που του τέθηκαν, αφετέρου δε τη διαπίστωση της ένταξής της στα 

όρια του χρόνου δοκιμασίας. Πρόκειται για ζητήματα που αντιμετωπίζονται 

συγκεκριμένα από τον Ποινικό Κώδικα, και ειδικότερα από την τρίτη παράγραφο του 

άρθρου 110 ΠΚ σύμφωνα με την οποία «για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο 

δικαστικό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση των αρχών που εποπτεύουν αυτόν που 

απολύθηκε».  

Αν τα πράγματα έχουν έτσι, τόσο η μη συμμόρφωση του απολυθέντος προς 

τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, όσο και η μη παρέλευση του χρόνου 

δοκιμασίας, ως παράμετροι αξιολόγησης για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας 

                                                             
178 Γίνεται δεκτό ότι το βούλευμα που ανακαλεί την απόλυση υπό όρο δε συνιστά δικαιοδοτική, αλλά διοικητική πράξη∙ έτσι, 

μπορεί να ανακληθεί (βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., ό.π., σελ. 499, Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 642, του ίδιου, Απόλυση υπό όρο: 
ανάκληση του βουλεύματος που την ανακαλεί, Υπερ 1998, σελ. 1323, ΣυμβΕφΛαρ 47/2006, ΣυμβΠλημΧαλκιδικ 70/1988, Αρμ 
1989.571, ΣυμβΠλημΧαλκιδικ 325/1992, ό.π.). Αντίθετα, σύμφωνα με μία άλλη, το βούλευμα αυτό συνιστά δικαιοδοτική κρίση 
(βλ. ΣυμβΠλημΤρικ 148/2003, Αρμ 2004.593, με παρατηρήσεις Α. Ζαχαριάδη). – Επίσης, γίνεται δεκτό ότι το βούλευμα, με το 
οποίο ανακαλείται η υπό όρο απόλυση δεν προσβάλλεται με έφεση (βλ. ΣυμβΕφΠατρ 196/1999, ΠοινΧρ 1999.1055) ή 
αναίρεση (βλ. ΣυμβΑΠ 582/1990, ΠοινΧρ 1991.55)  
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ανάκλησης της απόλυσης υπό όρο, ανατίθενται στο συμβούλιο πλημμελειοδικών ή το 

συμβούλιο εφετών (αν το τελευταίο χορήγησε την απόλυση υπό όρο, ύστερα από 

έφεση κατά του απορριπτικού πρωτόδικου βουλεύματος). Στο πλαίσιο αυτό, και εδώ 

δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στις διαδικαστικές προβλέψεις του άρθρου 562 

ΚΠΔ.  

 

Στην περίπτωση της ανάκλησης της απόλυσης υπό όρο, την προσοχή μας 

αξίζει η πρόβλεψη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 107 ΠΚ, σύμφωνα με την 

οποία «σε περίπτωση ανάκλησης ο χρόνος από την απόλυση έως την νέα σύλληψη 

δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής». Όταν λοιπόν ο εισαγγελέας που εποπτεύει 

την εκτέλεση της απόφασης κληθεί, κατ’ άρθρο 554 ΚΠΔ, να προσδιορίσει το χρόνο 

λήξης της έκτισης της ποινής, θα συνυπολογίσει μόνο το χρόνο κατά τον οποίο ο 

καταδικασμένος παρέμεινε στο σωφρονιστικό κατάστημα πριν απολυθεί, όχι όμως 

και το διάστημα του χρόνου δοκιμασίας που διέδραμμε μέχρι την ανάκληση της 

απόλυσης, ούτε και το αντίστοιχο από την ανάκληση (της απόλυσης) μέχρι τη 

σύλληψή του. Είναι πάντως αυτονόητο ότι αυτός ο υπολογισμός μπορεί να θέσει τη 

βάση αμφιβολιών ή αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ.  

Συμπέρασμα: Η ανάκληση της απόλυσης υπό όρο μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για 

τη γέννηση αμφιβολιών ή αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 565 ΚΠΔ μόνο με σημείο αναφοράς 

τον εκ μέρους του εισαγγελέα υπολογισμό του χρόνου κατά τον οποίο ο καταδικασμένος 

παρέμεινε στο σωφρονιστικό κατάστημα.  

 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή την άρση της απόλυσης υπό 

όρο  
 

Ενώ όμως, στην περίπτωση της ανάκλησης της απόλυσης υπό όρο, η 

δικαιοδοσία του δικαστικού συμβουλίου παρέχει, τουλάχιστον κατά τεκμήριο, 

εχέγγυα συνεπούς διαχείρισης των αντίστοιχων ζητημάτων από ένα πολυπρόσωπο 

δικαιοδοτικό όργανο, ο αυτοδίκαιος χαρακτήρας επέλευσης της άρσης της απόλυσης 

και οι σοβαρές συνέπειες που παρέπεται, μπορούν να θέσουν τη βάση γέννησης 

αμφιβολιών ή αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ και μπορούν να έχουν σημείο 

αναφοράς την τέλεση του αδικήματος (στο οποίο αφορά η νέα καταδίκη) εντός ή εκτός 

του χρόνου δοκιμασίας, τον αμετάκλητο ή μη χαρακτήρα της νέας καταδίκης, το 

ειδικότερο περιεχόμενο της παραγγελίας για αθροιστική έκτιση των ποινών, την 

αρμοδιότητα του εισαγγελέα (: εκτέλεσης ή έκτισης) να διατάξει την άρση της 

απόλυσης.  

 

Προϋπόθεση για την άρση της απόλυσης υπό όρο είναι η εκ μέρους του 

απολυθέντα διάπραξη εντός του χρόνου της δοκιμασίας κακουργήματος ή 

πλημμελήματος από δόλο, για το οποίο του επιβάλλεται «αμετακλήτως οποτεδήποτε» 

ποινή φυλάκισης ανώτερη του ενός έτους. Είναι σαφές πως η αμετάκλητη καταδίκη 

μπορεί να επέλθει και μετά τη λήξη του χρόνου δοκιμασίας179, μόλις δε συμβεί αυτό, 

εκτίονται αθροιστικά οι δύο ποινές, δηλαδή εκείνη για την οποία χορηγήθηκε 

απόλυση υπό όρο και εκείνη που αποτελεί την αφορμή για την άρση της απόλυσης. Η 

άρση της απόλυσης και η συνεπεία αυτής αθροιστική έκτιση των ποινών, επέρχεται 

μόνο όταν καταστεί η νέα καταδίκη αμετάκλητη. Τότε, ο εισαγγελέας με διάταξή 

                                                             
179 Ζαχαριάδη Α., Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΑμφι 161/2001, ΠοινΔικ 2002, σελ. 533, 
Ζησιάδη Ι., Ποινικόν Δίκαιον, Γενικόν Μέρος, τόμ. β΄, 1971, σελ. 433, Κουλούρη Ν., σε 
Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. α΄, 2011, σελ. 1111, 
Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 643  
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του180 διαπιστώνει την άρση της απόλυσης υπό όρο και παραγγέλλει την αθροιστική 

έκτιση των ποινών. Σε κάθε περίπτωση, εκτίεται αθροιστικά η νέα ποινή και το 

υπόλοιπο της προηγούμενης. Όταν τεθεί ζήτημα άρσης της απόλυσης υπό όρο181, την 

περί αυτής κρίση και την παραγγελία για εκτέλεση του «ανασταλλέντος» υπολοίπου 

παρέχει ο εισαγγελέας που εποπτεύει την έκτιση (δηλαδή ο εισαγγελέας του τόπου, 

στον οποίο εξέτιε ο καταδικασμένος την ποινή πριν απολυθεί) 182 , και όχι ο 

εισαγγελέας που είναι επιτετραμμένος με την εκτέλεση της απόφασης. Αντίστοιχα, ο 

τελευταίος παρέχει την παραγγελία για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης, της 

οποίας η έκδοση παρείχε την αφορμή για την άρση της απόλυσης. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 562 ΚΠΔ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 
 

Άρθρο 562 ΚΠΔ και θάνατος του καταδίκου  

 

Ο θάνατος του καταδίκου συνιστά καταλυτικό για την εκτέλεση της ποινής 

γεγονός183. Τούτο προκύπτει με σαφήνεια από την ανάγνωση του άρθρου 564 ΚΠΔ, 

σύμφωνα με το οποίο «η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε παύει: α) αν πεθάνει ο 

καταδικασμένος». Η πρόβλεψη αυτή, συνιστά εκδήλωση του προσωπικού χαρακτήρα 

της ποινής 184 . Σε κάθε περίπτωση, παύση εκτέλεσης επέρχεται και για τις 

παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφαλείας. Αντίθετα η διάταξη της απόφασης με 

την οποία καταδικάσθηκε οποιοσδήποτε στην καταβολή των δικαστικών εξόδων, 

εκτελείται και κατά των κληρονόμων του υπόχρεου και η εν λόγω θέση στηρίζεται 

στο χαρακτήρα των δικαστικών εξόδων ως πολιτικών απαιτήσεων του Δημοσίου. 

 

Έχοντας κατά νου το ως άνω δογματικό περίγραμμα, καθίσταται σαφές ότι 

ζήτημα αμφιβολιών ή αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ δεν μπορεί να ανακύψει 

με αφορμή το θάνατο του καταδίκου κατά την εκτέλεση των κύριων και 

παρεπόμενων ποινών. Ειδικότερα, όσον αφορά τις στερητικές της ελευθερίας ποινές, 

εφόσον ο εισαγγελέας εκτέλεσης πληροφορηθεί, με οποιοδήποτε μέσο, το γεγονός 

του θανάτου του καταδίκου, θα ενεργήσει κατά τον ακόλουθο τρόπο: Δε θα 

παραγγείλει την εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης ή θα ανακαλέσει την 

παραγγελία που έχει ήδη παράσχει, ζητώντας να του αποσταλεί ληξιαρχική πράξη 

θανάτου του καταδικασθέντα. Αντίστοιχα, εφόσον προ του θανάτου του ο κατάδικος 

εξέτιε την ποινή, ο εισαγγελέας εκτέλεσης θα ενημερωθεί από τον εισαγγελέα που 

εποπτεύει την έκτιση σχετικά με την επέλευση του γεγονότος που σηματοδοτεί την 

παύση της εκτέλεσης. Στην ίδια περίπτωση, ο εισαγγελέας που εποπτεύει την έκτιση 

θα ζητήσει, αν δεν του έχει ήδη αποσταλεί, πιστοποίηση του θανάτου από τον ιατρό 

                                                             
180 Κουλούρη Ν., ό.π., σελ. 1112, Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 643, υποσημ. 95, ΓνμδΕισΑΠ 11/2005, ό.π., ΔιατΕισΕφΠατρ 

1304/1999 (: Π. Καίσαρης), ΠοινΔικ 1999.241. Η διάταξη αυτή δεν υπόκειται σε αναίρεση (βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.α.π., ΣυμβΑΠ 
878/1990, ΠοινΧρ 1991.274, ΓνμδΕισΑΠ 11/2005, ό.π.).   
181 Η άρση της απόλυσης υπό όρο επέρχεται αυτοδίκαια, χωρίς να απαιτείται η έκδοση βουλεύματος του συμβουλί ου 

πλημμελειοδικών (βλ. ενδεικτ. Ζαχαριάδη Α., ό.π., σελ. 534, Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., ό.π., σελ. 500, 501, Κουλούρη Ν., ό.π., σελ. 
1111, Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 643, ΑΠ 597/2002, ΠΛογ 2002.705, ΑΠ 434/2004, ΠΛογ 2004.545, ΠοινΧρ 2005.142, ΓνμδΕισΑΠ 
11/2005, ό.π., ΑΠ 803/2006, ΠΛογ 2006.744, ΑΠ 180/2009, ΠοινΔικ 2009.1052, ΑΠ 801/2009, ΠοινΔικ 2009.1463, ΑΠ 
887/2009, ΠοινΔικ 2009.1475, ΑΠ 1224/2010, ΠοινΔικ 2011.965, ΑΠ 32/2011, ΠοινΔικ 2011.1026, ΑΠ 43/2012, ΤΝΠ Νόμος).  
1096 Βλ. ΓνμδΕισΑΠ 11/2005, ό.π.   
182 Βλ. έτσι, ΣυμβΠλημΑμφι 416/2001, ΠοινΔικ 2002.532   
183 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 895, του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., 

Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 676, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 
τόμ. β΄, 2012, σελ. 3499 
184184 Κουράκη Ν., σε ΣυστΕρμΠΚ, άρθρα 1-133 ΠΚ, επιμέλεια Δ. Σπινέλλη, 2005, σελ. 808, 909, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση 

στην Ποινική Δικονομία, ό.π., του ίδιου, Ποινολογία, ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., σελ. 3500 
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του καταστήματος κράτησης185, θα συντάξει σχετική διάταξη και θα ζητήσει από το 

γραμματέα την ενημέρωση των (έντυπων ή ηλεκτρονικών) αρχείων του γραφείου 

εκτέλεσης. Εξάλλου, αν αποδειχθεί ότι από πλάνη έγινε δεκτός ο θάνατος του 

καταδίκου, τότε ο εισαγγελέας θα ανακαλέσει την προγενέστερη διάταξή του186.  

 

Περαιτέρω, όσον αφορά τις χρηματικές ποινές, ισχύουν τα εξής: Αν ο θάνατος 

του καταδικασμένου επέλθει αφού η απόφαση καταστεί αμετάκλητη, διακρίνονται τα 

ακόλουθα ενδεχόμενα: Αν η απόφαση έχει εκτελεσθεί, ουδεμία συνέπεια 

προκαλείται. Στην αντίθετη περίπτωση, ο κατ’ άρθρο 549§1 ΚΠΔ εισαγγελέας δεν 

κινεί τη διαδικασία εκτέλεσης. Αντίστοιχα, αν ο θάνατος του καταδικασμένου 

επέλθει πριν η απόφαση καταστεί αμετάκλητη, δύο είναι τα ενδεχόμενα: Αν η 

απόφαση έχει εκτελεσθεί με την καταβολή του χρηματικού ποσού ή τη βεβαίωσή του 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, ο εισαγγελέας εκτέλεσης φροντίζει, μέσω του τμήματος 

εκκαθάρισης του αντίστοιχου δικαστηρίου, για την απόδοση του χρηματικού ποσού 

στους κληρονόμους του θανόντα187. Αντίστοιχα, αν η απόφαση δεν έχει εκτελεσθεί, 

αυτή παραμένει, σύμφωνα με τα ανωτέρω ανεκτέλεστη.  

 

Άρθρο 562 ΚΠΔ και χάρη 
 

 Φύση-χαρακτηριστικά-συνέπειες της χάρης 

 

Η απονομή χάρης188 συνιστά λόγο που, σύμφωνα με το άρθρο 564 ΚΠΔ189, 

προκαλεί την παύση της εκτέλεσης της ποινής. Όσον αφορά τη φύση της, η χάρη, 

κατά μία άποψη, συνιστά νομοθετική πράξη, αφού οδηγεί σε μεταβολή των κανόνων 

δικαίου που επιβάλλουν την τιμωρία του δράστη ενός εγκλήματος. Κατά μία άλλη 

προσέγγιση, αποτελεί δικαστική πράξη, εφόσον έχει ως συνέπεια την αλλαγή του 

περιεχομένου της δικαστικής απόφασης. Τέλος, κατά μία τρίτη εκδοχή, συνιστά 

ιδιόρρυθμη πράξη που απορρέει από υπέρτερο αρχικό δικαίωμα της πολιτείας190. Σε 

κάθε περίπτωση, το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία 

και τις συνέπειες χορήγησής της περιγράφεται στις δύο πρώτες παραγράφους του 

άρθρου 47 του Συντάγματος, στο άρθρο 466 ΚΠΔ και το ΝΔ. 68/1968.  

 

                                                             
185 Βλ. άρθρο 80 ν. 2776/1999 σύμφωνα με το οποίο «1. Ο θάνατος κρατουμένου πιστοποιείται από τον ιατρό του 

καταστήματος κράτησης ή του θεραπευτικού καταστήματος ή νοσηλευτικού ιδρύματος παραμονής του κρατουμένου. Σε κάθε 
περίπτωση διενεργείται ιατροδικαστική έκθεση. 2. Ο διευθυντής του καταστήματος ανακοινώνει αμέσως το γεγονός του 
θανάτου του κρατουμένου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, καθώς και στους συγγενείς του. (…)» 
186 Ανάλογη εξάλλου είναι η πρόβλεψη του νομοθέτη και για τα προγενέστερα διαδικαστικά στάδια, βλ. άρθρο 81 παρ. 2 ΚΠΔ 

σύμφωνα με το οποίο «Αν εξακριβωθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 77 και 78 πως από πλάνη έγινε δεκτό ότι ο 
κατηγορούμενος δεν ζει, η απόφαση να πάψει η ποινική δίωξη (άρθρα 309 παρ.1 στοιχ. Β΄, 310 παρ.1 και 370 στοιχ. β΄) 
θεωρείται σαν να μην εκδόθηκε 
187 Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας αρνηθεί να ενεργήσει κατά τα ανωτέρω, οι κληρονόμοι του θανόντος καταδικασθέντα 

έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δημόσιο την απόδοση του χρηματικού ποσού.   
188 Για τη χάρη βλ. [: πληροφορίες ληφθείσες, κατά το μείζον τμήμα τους, από τον Λ. Μαργαρίτη (: Εμβάθυνση στην Ποινική 

Δικονομία, 2006, σελ. 902)], Γαρδίκα Κ., Η χάρις και η αμνηστία, ΠοινΧρ 1954, σελ. 1επ., Γεωργόπουλου Κ., Χάρις και 
αμνηστία, 1934, του ίδιου, Το προσβλητόν της πράξεως απονομής ή μη χάριτος του ΣτΕ, στον τόμο: Μελέται  Συνταγματικού 
Δικαίου, σελ. 79 επ., Κορφιάτη Ν., Αίτησις απονομής χάριτος λόγω υποψίας υπάρξεως δικαστικής πλάνης δεν αποκλείεται εκ 
της προηγούμενης αιτήσεως του καταδικασθέντος ή της αυτεπαγγέλτου ενέργειας του Υπουργείου, ΕλΔ 1962, σελ. 725 επ., 
Μαργαρίτη Λ., σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 681 επ., του ίδιου, Εμβάθυνση στην 
ποινική δικονομία, 2006, σελ. 902 επ., Μηναΐδη Σ., Η απονομή χάριτος, 2004, Νικολάου Σ., Ο θεσμός της χάριτος εις το 
σύγχρονον δίκαιον, ΠοινΧρ 1974, σελ. 407 επ., Ράϊκου Α., Ο θεσμός της χάριτος εν τω ελληνικώ και συγκριτικώ συνταγματικώ 
δικαίω, ΠοινΧρ 1963, σελ. 321 επ., 397 επ., Ρώτη Ν., Η χάρη στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης, ΝοΒ 1987, σελ. 464 επ., 
Φλώρου Α., Ποιοι δύνανται να κινήσουν αυτεπαγγέλτως την διαδικασίαν απονομής χάριτος εις τον κατάδικον, ΑρχΝ 1971, 
σελ. 681 επ., Φουντεδάκη Π., Συνταγματικά προβλήματα της χάριτος, ΝοΒ 1987, σελ. 1714 επ.   
189 «Η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε παύει: (…) β) αν απονεμηθεί χάρη» 
190 Γάφου Η., Ποινικόν Δίκαιον, Γενικόν Μέρος, τεύχ. γ΄, 1978, σελ. 573, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, 

2006, σελ. 902, του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 682, υποσημ. 224 
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Χαρακτηριστικά του θεσμού της χάρης191 είναι ότι: α) (ανεξάρτητα από τις 

αξιολογήσεις σχετικά με τη φύση της) σε τυπικό επίπεδο, αποτελεί πράξη της 

εκτελεστικής, και όχι της δικαστικής, εξουσίας192 β) συνιστά προϊόν αξιολόγησης 

συγκεκριμένης ποινής σε ειδικό και συγκεκριμένο επίπεδο∙δεν αναφέρεται λοιπόν 

γενικά σε πράξεις, όπως η αμνηστία, αλλά σε ατομικά προσδιορισμένο δράστη193, 

παρεχόμενη με βάση εξατομικευμένα, και όχι γενικά κριτήρια 194  γ) μπορεί να 

αναφέρεται σε οποιοδήποτε έγκλημα195, και όχι μόνο στα πολιτικά εγκλήματα, όπως 

συμβαίνει με την αμνηστία∙δ) προϋποθέτει ποινή που επιβλήθηκε με αμετάκλητη 

απόφαση, αφού σε προγενέστερο διαδικαστικό στάδιο υφίσταται η οδός των ενδίκων 

μέσων, αντίθετη δε επιλογή του νομοθέτη θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη επέμβαση της 

εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική196 ε) αφορά μόνο τις ποινές που επιβάλλονται 

από τα ελληνικά δικαστήρια197, διότι το αντίθετο θα αποτελούσε επέμβαση που θα 

έθιγε την κυριαρχία άλλης χώρας στ) έχει δημόσιο χαρακτήρα198 και, ως εκ τούτου, 

παραίτηση του κατάδικου απ’ αυτή δεν είναι δυνατή 199  και ζ) δεν μπορεί να 

ανακληθεί200. 
 

Οι συνέπειες της απονομής χάρης 
 

(1) η χάρη δεν εξαφανίζει την καταδίκη. Η καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με το 

άρθρο 369§3 ΚΠΔ, περιλαμβάνει το σκέλος με το οποίο διαγιγνώσκεται η ενοχή του 

κατηγορουμένου, και το σκέλος επιβολής σε βάρος του της ποινής. Η χάρη δεν 

επιφέρει κατάργηση της καταδικαστικής απόφασης ως προς κάποιο από τα σκέλη 

της201, αλλά αναφέρεται στην εκτέλεσή της, αποτελώντας εκδήλωση της παραίτησης 

της Πολιτείας από το αντίστοιχο δικαίωμα. Κατά τον τρόπο αυτό, η ποινή, αν δεν έχει 

εκτελεστεί, δεν εκτελείται202, αν δε εκτίεται, παύει η έκτισή της. Η παραμονή της 

καταδίκης υπολογίζεται για την κρίση σχετικά με τη χορήγηση ή μη του 

                                                             
191 Οι λόγοι που υπαγορεύουν τη χορήγησης της χάρης είναι [: πληροφορίες και παραπομπές από τον Λ. Μαργαρίτη, (βλ. 

Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., σελ. 903)]: η επανόρθωση των δικαστικών πλανών (βλ. Χωραφά Ν., Ποινικόν 
Δίκαιον, 1978, σελ. 430) - η κάλυψη των ατελειών της ποινικής νομοθεσίας (βλ. Μαγκάκη Γ.Α., Ποινικό Δίκαιο, Διάγραμμα 
Γενικού Μέρους, έκδ. γ΄ (: 1984), σελ. 373) - η επιβράβευση της βελτίωσης του καταδικασμένου (βλ. Ζησιάδη Ι., Ποινική 
Δικονομία, τόμ. γ΄, 1977, σελ. 444, Φουντεδάκη Π., Συνταγματικά προβλήματα της χάριτος, ΝοΒ 1987, σελ. 1714) - η άμεση 
πραγμάτωση της επιείκειας (βλ. Φουντεδάκη Π., ό.π.) – η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και της γενικότερης 
πολιτειακής σκοπιμότητας (βλ. Μανωλεδάκη Ι., Ποινικό Δίκαιο, Γενική θεωρία, 2004, σελ. 1043, Φουντεδάκη Π., ό.π.).   
192 Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3490, Μαργαρίτη Λ., ό.α.π., σελ. 902,, του ίδιου, 

σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 682, Μπιτζιλέκη Ν., σε Καϊάφα-Γκμπάντι 
Μ/Μπιτζιλέκη Ν/Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελ., Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, 2008, σελ. 503, Παπανδρέου Π., σε 
Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3500   
193 Μαργαρίτη Λ., Ποινολογία, ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π. . Για το λόγο αυτό (: προσωπικός χαρακτήρας του θεσμού), η χάρη 

που απονέμεται στον αυτουργό του εγκλήματος δεν ωφελεί, σε αντίθεση με την αμνηστία, και τους συμμετόχους∙ βλ. 
Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στη Ποινική Δικονομία, σελ. 908   
194 Μαγκάκη Γ.Α., ό.π., Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, σελ. 903, του ίδιου, Ποινολογία, ό.π., Μπιτζιλέκη 

Ν., ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π.   
195 Κονταξή Α., ό.π.   
196 Ζησιάδη Ι., ό.π., Κονταξή Α., ό.π., Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., σελ. 905, Μπιτζιλέκη Ν., ό.π., 

σελ. 504, Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία της Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (: 1957), τόμ. β΄, σελ. 413, υποσημ. α΄), Παπανδρέου 
Π., ό.π., σελ. 3501  
197 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3491, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., σελ. 903,906, του ίδιου, Ποινολογία, 

σελ. 686, υποσημ. 238, ΓνωμΕισΑΠ 2/1978 (: Σ. Τούσας), ΠοινΧρ 1978.73, ΓνωμΕισΑΠ 5/1990 (: Δ. Βλάχος), ΠοινΧρ 1991.765, 
ΓνωμΕισΑΠ 4/1993, ΠοινΧρ 1993.1052∙ αντίθετη προσέγγιση υιοθετεί ο Ν. Μπιτζιλέκης (ό.π., σελ. 506), ο οποίος σημειώνει 
πως «εκείνο που έχει σημασία είναι αν εκτελείται στην Ελλάδα και αν υπάρχουν στην Ελλάδα συνέπειες από μία τέτοια 
ποινή», συνεχίζει δε παρατηρώντας πως «αυτό είναι σήμερα ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο των τάσεων ενοποίησης του 
ποινικού δικαίου στον ευρωπαϊκό χώρο» 
198 Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 908   
199 Μαργαρίτη Λ., ό.π., ΓνμδΕισΑΠ 6/1957, ΠοινΧρ 1957.47   
200 Μαργαρίτη Λ., ό.π., ο οποίος διατείνεται πως τούτο αποτελεί συνέπεια του ότι η χάρη «δεν είναι συνηθισμένη διοικητική 

πράξη ( προσθήκη της γράφουσας: και ως εκ τούτου ελεύθερα ανακλητή), αλλά ιδιόμορφη ενέργεια δικαστικής φύσεως που 
προβλέπεται από το Σύνταγμα, χωρίς να καθιερώνεται απ’ αυτό μέσο αναθεωρήσεως ή ανατροπής της.   
201 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3490 
202 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3490-3491, Στάικου Α., Ερμηνεία της Ελληνικής Ποινικής Δικονομίας, τόμ. γ΄ (: 1955), σελ. 849 
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ευεργετήματος της αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Επίσης, η απονομή χάρης δεν 

επηρεάζει τη διάταξη της απόφασης για την καταδίκη του κατηγορουμένου στα έξοδα 

της ποινικής διαδικασίας, καθώς και την υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης ή 

χρηματικής ικανοποίησης.  

 

(2) χάρη δεν είναι δυνατό να απονεμηθεί, εφόσον η ποινή έχει εκτιθεί καθ’ 

ολοκληρίαν203. Τούτο προκύπτει με σαφήνεια καταρχήν από το άρθρο 564 περ. β΄ 

ΚΠΔ, όπου προσδιορίζεται η χάρη ως λόγος που σηματοδοτεί την παύση της 

εκτέλεσης των ποινών.  

 

(3) η χάρη αφορά τόσο της κύριας όσο και τις παρεπόμενες ποινές204. Βεβαίως, στις 

κύριες ποινές αναφέρεται η χάρη με τη μορφή της παύσης της έκτισης, του 

μετριασμού ή της μετατροπής τους. Αντίθετα, στις παρεπόμενες ποινές αφορά η άρση 

των «κάθε είδους συνεπειών». Πάντως, η απονεμόμενη χάρη δεν είναι δεδομένο ότι 

περιλαμβάνει και τις παρεπόμενες ποινές. Τούτο συμβαίνει μόνο όταν η χάρη δοθεί 

με «άρση των συνεπειών»205. Εξάλλου, «άρση των συνεπειών» μπορεί να δοθεί και 

όταν με τη χάρη μετατρέπεται ή μετριάζεται η ποινή. Η απονομή χάρης και στις 

παρεπόμενες ποινές έχει νόημα μόνο εφόσον αυτές δεν έχουν αποτιθεί206.  

 

Χάρη και «αμφιβολίες» ή «αντιρρήσεις» 

 

Στο άρθρο 566. ΚΠΔ υπό τον παράτιτλο «πώς εφαρμόζονται η αμνηστία και η 

χάρη» ορίζεται ότι «Αρμόδιο για κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση σχετικά με την 

αμνηστία ή τη χάρη που δόθηκε είναι το σύμφωνα με το άρθρο 562 δικαστήριο, που 

δεν μπορεί να εξετάσει κανένα άλλο ζήτημα σχετικό με την κατηγορία αν αυτό δεν 

είναι απολύτως αναγκαίο για την εφαρμογή του ευεργετήματος. Ο κατάδικος και ο 

εισαγγελέας μπορούν να ασκήσουν κατά της απόφασης του δικαστηρίου το ένδικο 

μέσο της αναίρεσης». 

 

Η επιλογή αυτή του νομοθέτη είναι κατανοητή. Όλοι οι λοιποί λόγοι 

προκύπτουν από αφηρημένες αξιολογήσεις του νομοθέτη, δηλαδή από τον ίδιο το 

νόμο και, αυτονόητα, μόνο διαπιστώνονται από τον εισαγγελέα και το τριμελές 

πλημμελειοδικείο που κρίνει τις αμφιβολίες ή τις αντιρρήσεις. Αντίθετα, η χάρη και η 

αμνηστία προσλαμβάνουν έκτακτα χαρακτηριστικά στο βαθμό που την πρώτη 

απονέμει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ τη δεύτερη χορηγεί η Ολομέλεια της 

Βουλής. Έτσι, «προς άρση κάθε αμφισβήτησης», το άρθρο 566 ΚΠΔ ορίζει 

ουσιαστικά ότι η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ εφαρμόζεται και εν προκειμένω.  

 

                                                             
203 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3490, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., σελ. 906, του ίδιου, Ποινολογία, 

σελ. 686, ΓνμδΕισΑΠ 21/1971, ΝοΒ 1972.560.  Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται δεκτό πως (i) μετά την εκτέλεση της ποινής του 

θανάτου χάρη δεν απονέμεται (βλ. Κονταξή Α., ό.π., Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π.)∙ (ii) χάρη δεν 

απονέμεται αν η στερητική της ελευθερίας ποινή έχει εκτιθεί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν υπάρχουν παρεπόμενες ποινές 

(βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.α.π., ΓνμδΕισΕφΝαυπλ 29.6.1983 (: Ι. Σαρρέας), ΠοινΧρ 1983.650, ΓνμδΕισΕφΑθ 21.5.1986 (: Ι. 

Σαρρέας), ΠοινΧρ 1986.619∙ (iii) η διαδικασία της χάρης δεν έχει νόημα, όταν έχει χορηγηθεί στον καταδικασθέντα αμνηστία 

(βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.π., ΓνμδΕισΑΠ 5/1990, ό.π.). (iv) είναι δυνατή η απονομή χάρης, εφόσον ο κατάδικος έχει απολυθεί υπό 

όρο (βλ. Αδάμπα Β., Ο επιβαλλόμενος –εκ μέρους των δικαστικών συμβουλίων σε βάρος του απολυθέντος – όρος για παραμονή 

αυτού εκτός της ελληνικής επικράτειας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας και το συμβατό ή μη αυτού με τη φύση της 

υφ’ όρον απόλυσης, ΠοινΔικ 2007, σελ. 213, Γαρδίκα Κ., Η υφ’ όρον απόλυσις του καταδίκου, ΠοινΧρ 1952, σελ. 473 επ., 

Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3491), αφού και ο χρόνος δοκιμασίας είναι χρόνος έκτισης της ποινής υπό καθεστώς περιορισμένης 

ελευθερίας, ενώ πριν την παρέλευσή του δε θεωρείται ότι η ποινή έχει εκτιθεί.   
204 Ο Ν. Μπιτζιλέκης (ό.π.) υπογραμμίζει πως οι παρεπόμενες ποινές «επιβαρύνουν δυσανάλογα σε όλη τους τη ζωή 

ορισμένα πρόσωπα που καταδικάστηκαν για κάποια εγκλήματα και μάλιστα σε νεαρή ηλικία. Η χάρη αίροντας λοιπόν αυτά τα 
διαρκή εμπόδια βοηθά στην κοινωνικοποίηση του δράστη, στην επανασύνδεσή του με το κοινωνικό περιβάλλον και στην 
ομαλή του ένταξη σ’ αυτό».   
205 Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 907 
206Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3492    
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Άρθρο 562 ΚΠΔ και αμνηστία  

 

Για την αμνηστία γίνεται λόγος στο άρθρο 47 του Συντάγματος, και 

ειδικότερα στην τρίτη και τέταρτη παραγράφους του207. Επίσης, γι’ αυτή διαβάζουμε 

στο άρθρο 565 ΚΠΔ, όπου ορίζεται ότι «η ποινή που επιβλήθηκε εξαλείφεται: (…) β) 

με την αμνηστία». Η αμνηστία λοιπόν είναι πολιτειακή πράξη, με την οποία η 

νομοθετική εξουσία, και μέσω αυτής η εκτελεστική, παρεμβαίνουν ακόμη και σε 

εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις208, που αφορούν μόνο τα πολιτικά 

εγκλήματα 209 . Παρέχεται με νόμο, ο οποίος ψηφίζεται από την Ολομέλεια της 

Βουλής με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών210.  
 

Οι συνέπειες της χορήγησής της αμνηστίας 

 

Βασική συνέπεια της αμνηστίας είναι η αναδρομική εξάλειψη (: εξαφάνιση) 

του αξιοποίνου211. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πράξη θεωρείται ότι, ήδη από 

τη στιγμή που τελέσθηκε, δεν ήταν αξιόποινη. Έτσι, όταν η αμνηστία χορηγείται πριν 

από την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης, έχει ως συνέπεια την οριστική παύση 

της ποινικής δίωξης212. Αντίστοιχα, όταν η αμνηστία χορηγείται μετά την αμετάκλητη 

εκδίκαση της υπόθεσης και την καταδίκη του υπαιτίου, επέρχεται εξαφάνιση της 

καταδίκης 213   και των συνεπειών της214 . Δηλαδή εφόσον χορηγηθεί αμνηστία, η 

καταδίκη δεν υπολογίζεται για την χορήγηση του ευεργετήματος της αναστολής 

εκτέλεσης της ποινής215 . Επιπλέον, η αμνηστία, καταλύοντας την καταδικαστική 

απόφαση και τις συνέπειές της, εξαφανίζει και την άρση αναστολής εκτέλεσης 

προγενέστερης καταδικαστικής απόφασης, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της τέλεσης 

της πράξης που αμνηστεύθηκε216. Επίσης, εξαλείφονται οι πειθαρχικές τιμωρίες που 

απορρέουν αυτοδικαίως από το αξιόποινο 217  και οι παρεπόμενες ποινές που 

συνοδεύουν την καταδίκη218, ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των δικαστικών 

εξόδων219. Πάντως, η αμνηστία, στο μέτρο που δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα της 

πράξης, δεν απαλλάσσει το δράστη από την υποχρέωση καταβολής τυχόν 

αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης220, ούτε μπορεί να θεμελιώσει υπέρ του 

                                                             
207 Άρθρο 47 Συντ. «3. Αμνηστία παρέχεται μόνο για πολιτικά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της 

Βουλής με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. 4. Αμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν 
παρέχεται ούτε με νόμο» 
208 Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., σε Καϊάφα-Γκμπάντι Μ/Μπιτζιλέκη Ν/Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελ., Δίκαιο των Ποινικών 

Κυρώσεων, 2008, σελ. 283   
209 Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄(: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3493, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική 

Δικονομία, 2006, σελ. 915 (όπου καταγράφονται όλες οι προσπάθειες προσέγγισης της έννοιας του «πολιτικού εγκλήματος» 
από τη θεωρία και, ενδεικτικά, κάποιες από τις εκφορές της θέσης της νομολογίας), Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3504   
210 Βλ. άρθρο 47§1 Συντ.   
211 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3494-3495, Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 916, Παπανδρέου Π., ό.π., Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., ό.π., 

σελ. 285 
212 Μαργαρίτη Λ., ό.π., του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 287, Παπανδρέου Π., ό.π., 

Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., ό.π.   
213 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3495, Μαργαρίτη Λ., Ποινολογία, ό.π., σελ. 289, Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., ό.π.   
214 Μαργαρίτη Λ., ό.π., Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., ό.π.   
215 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., του ίδιου, Ποινολογία, ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., Συμεωνίδου-

Καστανίδου Ε., ό.π   
216 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., του ίδιου, Ποινολογία, ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π. ΟλΑΠ 

1038/1974, ΠοινΧρ 1975.303   
217 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3494-3495, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., 

Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., ό.π.∙ βλ. ΓνμδΕισΑΠ 19/1973 (: Σ. Τούσας), ΠοινΧρ 1973.841   
218 Μαργαρίτη Λ., ό.α.π., Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., ό.π.   
219 Παπανδρέου Π., ό.π., σελ. 3505   
220 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3495, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., του ίδιου, Ποινολογία, ό.π., 

Παπανδρέου Π., ό.π., Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., ό.π.. Η θέση αυτή ωστόσο απαιτεί συγκεκριμένες επεξηγήσεις. Ειδικότερα, 
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καταδικασθέντα δικαίωμα αποζημίωσης από το δημόσιο για το χρόνο που κρατήθηκε 

στη φυλακή μέχρι να δοθεί η αμνηστία221. Ωστόσο, η αμνηστία αναφέρεται στην 

πράξη και όχι στο πρόσωπο του δράστη∙ κατά συνέπεια τα αποτελέσματά της 

εκτείνονται σε όλους του συμμετόχους222, εκτός αν αυτοί εξαιρούνται ρητά από τον 

αμνηστευτικό νόμο223. Η αναδρομική εξάλειψη του αξιοποίνου και η κατάλυση της 

καταδίκης προκαλούν «αιτία λήξασα» για τη διατήρηση της χρηματικής ποινή224.  

 

Άρθρο 562 ΚΠΔ και παραγραφή της ποινής 

 

Η παραγραφή της ποινής225   περιγράφεται στα άρθρα 111-113 ΠΚ, η δε 

διάγνωσή της προϋποθέτει αναγωγές σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και σε όρους (λ.χ. αμετάκλητο, μέτρα 

ασφαλείας, παρεπόμενη ποινή).  
 

Τα χαρακτηριστικά της και οι συνέπειες της κατάφασής της ποινής 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 565 ΚΠΔ, «η ποινή που επιβλήθηκε εξαλείφεται: α) με 

την παραγραφή, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ποινικός κώδικας (…)», ενώ στο ίδιο 

άρθρο τίθεται ο παράτιτλος «πότε εξαλείφεται η ποινή». Η παραγραφή της ποινής 

έχει ως συνέπεια τη μη εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης, η οποία, ως εκ 

τούτου, δεν επηρεάζεται ως προς κάποιο από τα δύο της σκέλη. Για το λόγο αυτό, δεν 

είναι ακριβής η δήλωση του νομοθέτη, ο οποίος χαρακτηρίζει την παραγραφή ως 

λόγο εξάλειψης της ποινής που επιβλήθηκε. Αυτή ακριβώς η διατήρηση της 

καταδίκης επιτρέπει τον υπολογισμό της για τη χορήγηση του ευεργετήματος της 

αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρο -δεν αδρανοποιεί τη σχετική με τα 

δικαστικά έξοδα διάταξη της απόφασης – δεν προκαλεί την καταστροφή του ποινικού 

μητρώου – δεν εμποδίζει την κατ’ άρθρο 525§1 ΚΠΔ επανάληψη της διαδικασίας 

υπέρ εκείνου που καταδικάστηκε για κακούργημα ή πλημμέλημα.  

Η παραγραφή της ποινής έχει δημόσιο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να μην 

αναιρείται η κατάφασή τους και η επαγωγή των συνεπειών τους από την τυχόν 

αντίθετη ιδιωτική βούληση, ενώ και οι δικαστικές αρχές, όταν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις, οφείλουν αυτεπαγγέλτως να διαγνώσουν τις συνέπειές της. Περαιτέρω 

προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία  και ορισμένοι λόγοι αναστολής της. Η 

παραγραφή της ποινής συνιστά έσχατο μέσο άφεσης της ποινής. Η της ποινής 

προϋποθέτει την αμετάκλητη απόφαση. Έτσι, ο χρόνος της «τρέχει» από την ημέρα 

που έγινε αμετάκλητη η απόφαση για την επιβολή της ποινής (άρθρο 112 ΠΚ), υπό 

την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή δεν εκτελείται (άρθρο 113 ΠΚ). Δεν πρέπει να 

                                                                                                                                                                              
είναι προφανές ότι η υποχρέωση αυτή θα απορρέει από αδικοπρακτική ενοχή και θα μπορεί να διεκδικηθεί ενώπιον των 
πολιτικών δικαστηρίων. Αντίθετα, η αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που επιδικάσθηκε από το 
ποινικό δικαστήριο δεν μπορεί να εισπραχθεί, στο βαθμό που εξαφανίσθηκε η καταδίκη που τη στήριξε.   
221 Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, ό.π., του ίδιου, Ποινολογία, ό.π., Παπανδρέου Π., ό.π., Συμεωνίδου-

Καστανίδου Ε., ό.π.   
222 Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε., ό.π.   
223 Κονταξή Α., ό.π., σελ. 3494, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, σελ. 917-918, του ίδιου, Ποινολογία, ό.π., 

σελ. 288-289, Παπανδρέου Π., ό.π., σελ. 3505   
224 Βλ. ΓνμδΕισΑΠ 36/1953 (: Κ. Κόλλιας), ΠοινΧρ 1953.414   
225 Για την παραγραφή των ποινών, εκτός των γενικών έργων του ποινικού δικαίου, βλ. Ανδρέου Φ., Ο Νόμος 3386/2005 και 

μερικά από τα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται, Αρμ 2006, σελ. 187, Γαλετζά Ε., Το πρόβλημα της παραγραφής των 
ποινών (Με αφορμή την 474/1995 απόφαση του Αρείου Πάγου), Υπερ 1997, σελ. 163 επ., Μαγκάκη Γ. Α., Περί παραγραφής 
των καταγνωσθεισών ποινών σε χρήμα, ΠοινΧρ 1964, σελ. 129επ., Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, 
σελ. 908 επ., του ίδιου, σε Μαργαρίτη Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 670 επ., του ίδιου, 
Αμετάκλητη απόφαση και παραγραφή της ποινής, σε: Μελέτες για εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, τεύχ. Β΄, 1992, σελ. 
231επ., Πεπόνη Γ., Το «κόλουρον» αμετάκλητον της εκτελεστότητος και της παραγραφής των ποινών των ποινικών 
αποφάσεων, ΠοινΧρ 2008, σελ. 90, Σαρρέα Ι., Η παραγραφή των αποφάσεων κατά το ΝΔ 4367/1964 και το ποινικόν μητρώον, 
ΠοινΧρ 1965, σελ. 122 επ., Χριστοφή Α., Ο νομικός θεσμός της παραγραφής ποινών, ΝοΒ 1996, σελ. 560 
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διαλάθει της προσοχής μας ότι η αναφορά στον αμετάκλητο χαρακτήρα της 

απόφασης πρέπει να διαβασθεί σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του άρθρου 473§3 

εδ. γ΄ ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία «η καταχώρηση της καθαρογραμμένης απόφασης 

στο ειδικό βιβλίο απαιτείται μόνο για την έναρξη της προθεσμίας άσκησης αναίρεσης 

και τυχόν μη καταχώρηση δεν εμποδίζει την παραγραφή της ποινής» 226 . Η 

παραγραφή αρχίζει από την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη, πλην όμως 

τούτο προϋποθέτει ότι αυτή δεν εκτελείται. Ειδικότερα, το άρθρο 113 ΠΚ προβλέπει 

συγκεκριμένους λόγους αναστολής της παραγραφής των ποινών. Ακολούθως: η 

παραγραφή της ποινής μπορεί να αποτελέσει το λόγο για τη γέννηση «αμφιβολιών» ή 

«αντιρρήσεων». Ειδικότερα, ο εισαγγελέας μπορεί να βιώσει αμφιβολίες ως προς τη 

διάγνωση της παραγραφής, ιδίως όταν καλείται να ερμηνεύσει ζητήματα «ειδικής 

παραγραφής» των ποινών, που συχνά –κυρίως για λόγους αποσυμφόρησης των 

σωφρονιστικών καταστημάτων- εισάγονται με νόμους που συνδέουν τη ρύθμισή τους 

με τη μη επέλευση αμετακλήτου μέχρι τη δημοσίευσή τους. Επίσης, οι αμφιβολίες 

του εισαγγελέα είναι πιθανές όταν εμφανίζονται σύνθετα ζητήματα αναστολής της 

παραγραφής, ή όταν εξετάζεται η παραγραφή της δικαστικής απέλασης ή, 

γενικότερα, των παρεπομένων ποινών ή των μέτρων ασφαλείας. Αντίστοιχα, και ο 

καταδικασμένος συχνά, συνήθως μετά τη σύλληψή του, ισχυρίζεται, χωρίς να 

εισακουσθεί πάντοτε από τον εισαγγελέα, ότι η ποινή (κύρια ή παρεπόμενη) που του 

έχει επιβληθεί, ή το μέτρο ασφαλείας που του έχει καταγνωσθεί, έχουν υποπέσει σε 

παραγραφή227. Το δικαστήριο, επιλαμβανόμενο των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων, 

διαπιστώνει το γεγονός της παραγραφής και αποφαίνεται υπέρ της μη εκτέλεσής της. 

Ουδέποτε διατάσσει την «εξάλειψη της ποινής», αφού η παύση της εκτέλεσής της 

επέρχεται αυτοδικαίως.  

 

Το κανονιστικό περίγραμμα της παραγραφής των μέτρων ασφαλείας ορίζεται 

ρητά και συγκεκριμένα στο άρθρο 75 ΠΚ228. Η διάρκεια της παραγραφής των μέτρων 

ασφαλείας είναι τριετής, η δε έναρξη της προθεσμίας της εντοπίζεται στην ημέρα 

κατά την οποία η απόφαση καθίσταται αμετάκλητη, της ημέρας αυτής 

συνυπολογιζομένης. Εξάλλου, και εν προκειμένω, η παραγραφή σηματοδοτεί τη μη 

εκτέλεση τους. Παρόλα αυτά, παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να 

παρακάμψει αυτή την παραγραφή, κρίνοντας διαφορετικά, να διατάξει δηλαδή την 

εφαρμογή του μέτρου, εφόσον το επιβάλλει ο σκοπός του. Τούτο συμβαίνει διότι, 

εφόσον ο σκοπός των μέτρων ασφαλείας δεν είναι κυρωτικός, αλλά θεραπευτικός ή 

                                                             
226 Γαλετζά Ε., ό.π., σελ. 163 επ., Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 910 
227 Ζαγκαρόλα Ι., Το δίκαιον της εκτελέσεως εις τους νέους ποινικού κώδικας, ΠοινΧρ 1951, σελ. 340, Κονταξή Α., Κώδικας 

Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3481, Κωστάρα Α., σε ΣυστΕρμΠΚ, άρθρα 1-133 ΠΚ, επιμέλεια Δ. 

Σπινέλλη, 2005, σελ. 1311, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, 2006, σελ. 874, 912, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 2008, σελ. 1175, Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 

2004, σελ. 15, Παναγιωτόπουλου Π., Εις τι συνίστανται επιτέλους οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεσιν κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ;, 

ΠοινΧρ 2003, σελ. 862, Σιφναίου Κ., Πανδέκτης Ποινικής Δικονομίας, τόμ. β΄, 1957, σελ. 1705, Φράγκου Κ., Κώδικας 

Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία και πρόσφατη νομολογία Αρείο Πάγου κατ’ άρθρο, 2011, σελ. 1361,  ΑΠ 328/1952, ΠοινΧρ 

1952.437, ΑΠ 1069/1990, ΑρχΝ 1990.528, ΑΠ 474/1995, ό.π., ΑΠ 1012/1996, ΠοινΧρ 1997.549, ΑΠ 843/2002, ό.π., ΑΠ 

1449/2005, Δ/νη 2005.1571, ΠοινΔικ 2006.247, ΠοινΧρ 2005.1303, ΓνμδΕισΑΠ 2/2006 (: Φ. Μακρής), ΠοινΔικ 2006.574, 

ΠΛογ 2006.650, ΑΠ 456/2006, ΠΛογ 2006.390., ΑΠ 1297/2007, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 2117/2008, ΠοινΔικ 2009.280, ΑΠ 

1789/2010, ΠοινΔικ 2011.796, ΤριμΠλημΗρακλ 2450/1977, ΠοινΧρ 1978.168, ΤριμΠλημΘεσ 20234/2002, Αρμ 2003.1179   
228 Άρθρο 75 ΠΚ: 1. Αν από τότε που έγινε αμετάκλητη η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας των άρθρων 69 , 
71, 72 και 74, περάσει τριετία χωρίς να έχει αρχίσει η εκτέλεση του μέτρου, αυτό δεν μπορεί πια να εκτελεστεί, εκτός αν το 
δικαστήριο διατάξει διαφορετικά και δεν έχουν περάσει δέκα έτη από την επιβολή του  . 2. Την εκτέλεση του μέτρου 
ασφαλείας κατά την προηγούμενη παράγραφο το δικαστήριο μπορεί να τη διατάξει μόνο, αν ο σκοπό του μέτρου επιβάλλει 
ακόμη και τότε την εφαρμογή του, βλ. αντί άλλων, Μπιτζιλέκη Ν., ό.π., σελ. 511-512, Τζανεττή Α., σε ΣυστΕρμΠΚ, άρθρα 1-
133 ΠΚ, επιμέλεια Δ. Σπινέλλη, σελ. 992 
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εξασφαλιστικός, οι ανάγκες για θεραπεία ή πρόληψη από τυχόν κινδύνους μπορεί να 

υπάρχουν ανεξαρτήτως της παρέλευσης χρόνου τριών ετών. Η διάταξη του άρθρου 

75§2 ΠΚ, δεν θέλει στην προθεσμία των τριών ετών να συνυπολογισθεί ο χρόνος, 

κατά τον οποίο αυτός σε βάρος του οποίου καταγνώσθηκε, δεν είναι ελεύθερος, γιατί 

εκτίει στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ή στερητική της ελευθερίας.  

 

Το τριμελές πλημμελειοδικείο, κρίνοντας τις αμφιβολίες ή τις αντιρρήσεις, 

δεν έχει καταρχήν τη δικαιοδοσία να διατάξει την εκτέλεση του μέτρου ασφαλείας 

προβαίνοντας σε σταθμίσεις με σημείο αναφοράς το σκοπό του μέτρου. Ειδικότερα, η 

εν λόγω δικαιοδοσία ανήκει στο δικαστήριο που κατέγνωσε το μέτρο ασφαλείας, το 

οποίο πάντως αποφασίζει με παρανομαστή την πρόβλεψη της δεύτερης παραγράφου 

του άρθρου 75 ΠΚ, και όχι κρίνοντας αμφιβολίες ή αντιρρήσεις.  

ΑΡΘΡΟ 562 ΚΠΔ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΣ 

ΑΝΕΓΚΛΗΤΗΣ 
 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2§1 ΠΚ «Αν από την τέλεση της πράξης ως την 

αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή 

που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του 

κατηγορουμένου». Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, πρέπει να έχουμε κατά 

νου τα εξής: Πρώτον, ο λόγος της ρύθμισης συνίσταται στη σκέψη ότι εφόσον η 

Πολιτεία μεταβάλλει την αξιολόγησή της ως προς τη συγκεκριμένη πράξη, κρίνοντας 

πως αυτή δεν έχει πια ανάγκη ποινικού κολασμού ή πρέπει να τιμωρείται με ηπιότερη 

ποινή, θα ήταν κοινωνικά περιττή, και γι’ αυτό αφόρητα σκληρή, η καταδίκη και η 

επιβολή ποινής σύμφωνα με τον προγενέστερο αυστηρότερο νόμο229.  Δεύτερον, εδώ 

υπάγεται τόσο ο ηπιότερος νόμος, όσο και εκείνος που καταργεί το αξιόποινο της 

συμπεριφοράς, όταν δηλαδή, κατά το συνήθως λεγόμενο, η πράξη καθίσταται 

ανέγκλητη230. Τρίτον, η εν λόγω πρόβλεψη του Ποινικού Κώδικα, τίθεται υπό τον 

έλεγχο δύο χρονικών περιορισμών, εκείνου που προκύπτει από τις διατάξεις του 

άρθρου 17 ΠΚ και αφορά το χρόνο τέλεσης της πράξης, και εκείνου που συνάγεται 

από το χρόνο έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης231.  

 

Βεβαίως, ο Ποινικός Κώδικας μεριμνά και για το ενδεχόμενο της έκδοσης -μετά την 

αμετάκλητη καταδίκη του κατηγορουμένου- νόμου που καταργεί το αξιόποινο της 

συμπεριφοράς για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με το άρθρο 2§2 ΠΚ «Αν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη μη 

αξιόποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε καθώς και τα 

ποινικά επακόλουθά της, όπως και η εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας. Και εδώ, η 

επέκταση αυτή δικαιολογείται εκ του ότι προσκρούει εις το κοινό αίσθημα του 

δικαίου η εκτέλεση ποινής καθ’ ον χρόνο η πράξη, για την οποία κατεγνώσθηκε, 

                                                             
229 Βλ. ενδεικτ. Ανδουλάκη Ν., Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος, Θεωρία για το έγκλημα, έκδ. β΄ (: 2006), σελ. 121, Κονταξή Α., 

Ποινικός Κώδικας, έκδ. γ΄ (: 2000), σελ. 109, Μαγκάκη Γ.Α., σε ΣυστΕρμΠΚ, άρθρα 1-133 ΠΚ, επιμέλεια Δ. Σπινέλλη, 2005, σελ. 
40, Μπέκα Γ., Η χρονική επέκταση ισχύος των ουσιαστικών ποινικών νόμων, 1992, σελ. 112, Μυλωνόπουλου Χ., Ποινικό 
Δίκαιο, Γενικό μέρος, τόμ. α΄, 2007, σελ. 72.   
230 Βλ. ενδεικτ. Κονταξή Α., ό.π., σελ. 123 επ., Μαγκάκη Γ.Α., ό.π., σελ. 43 επ., Μυλωνόπουλου Χ., ό.π., σελ. 72 επ. Βλ. και 

Μπέκα Ι. (σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. α΄, 2011, σελ. 40 ), ο οποίος επισημαίνει ότι η 
πράξη καθίσταται ανέγκλητη, όταν καταργηθέντος του κυρωτικού κανόνα που εφαρμόστηκε για την επιβολή της ποινής, τα 
μέρη της συμπεριφοράς του δράστη που πληρούσαν τους όρους της νομοτυπικής μορφής του κανόνα αυτού δεν πληρούν 
τους όρους άλλης, ισχύουσας διάταξης, που είχε υποχωρήσει λόγω φαινομενικής συρροής. Για την διαχείριση της 
φαινομενικής συρροής και τη σχέση της με το ανέγκλητο, βλ. ΟλΑΠ 643/1985, ΝοΒ 1985.1066, ΕφΑθ 1285/1994, Υπερ 
1994.1058∙ επίσης, βλ. Μαργαρίτη Λ., Ποινολογία, ό.π., σελ. 681, Μπέκα Ι., ό.π..   
231 Βλ. ενδεικτ. Ανδρουλάκη Ν., ό.π., σελ. 122, Κονταξή Α., ό.π., σελ. 111, Μαγκάκη Γ.Α., ό.π., σελ. 46, ΑΠ 1685/1997, ΠοινΧρ 

1998.569   
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χαρακτηρίσθηκε από του νομοθέτη ως μη αξιόποινη232. Η ρύθμιση του θέματος εκ 

μέρους του νομοθέτη του Ποινικού Κώδικα ήταν αναγκαία. Η απαγγελλόμενη 

συνέπεια της παύσης της εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε και των ποινικών της 

επακολούθων επέρχεται αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Τούτο 

σημαίνει πως, αν η εκτέλεση δεν έχει αρχίσει, η ποινή δεν εκτελείται∙ Αν η εκτέλεση 

έχει αρχίσει, παύει (= διακόπτεται)233. Δηλαδή: 

 

(i) Η κατά τα ανωτέρω παύση της εκτέλεσης αφορά όλες τις ποινές, κύριες και 

παρεπόμενες (εφόσον αυτές δεν έχουν εκτελεσθεί) είτε οι τελευταίες επιβλήθηκαν με 

την καταδικαστική απόφαση, είτε επήλθαν αυτοδικαίως234.  

(ii) Δε θεωρούνται ποινικά επακόλουθα της ποινής τα δικαστικά έξοδα και, ως εκ 

τούτου, διατηρείται η υποχρέωση καταβολής τους 235 . Για τα δικαστικά έξοδα, 

υφίσταται πολιτική απαίτηση του κράτους. Επιπλέον, το ότι παύει η εκτέλεση της 

ποινής με τα ποινικά επακόλουθά της δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται η καταδικαστική 

απόφαση236. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι η κατ’ άρθρο 582 ΚΠΔ καταδίκη 

του κατηγορουμένου στην καταβολή των δικαστικών εξόδων είναι άμεση απόρροια 

της έκδοσης καταδικαστικής απόφασης. Εφόσον η καταδίκη παραμένει, παραμένει 

και η υποχρέωση καταβολής των δικαστικών εξόδων.  

(iv) Όσον, αφορά την εγγραφή στο ποινικό μητρώο, το άρθρο 573§1 περ. β΄ ΚΠΔ 

ορίζει «Τα δελτία ποινικού μητρώου παύουν να ισχύουν και αποκλείεται η 

χρησιμοποίησή τους για οποιονδήποτε σκοπό στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις: (…) 

β) όταν η απόφαση, για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου, ακυρωθεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή η πράξη αμνηστευθεί ή απονεμηθεί χάρη με 

ολική άρση των συνεπειών κατ` άρθρο 47 παρ. 2 του Συντάγματος, ή με ρητή 

διάταξη μεταγενέστερου νόμου, η πράξη παύει να είναι αξιόποινη ή για οιονδήποτε 

λόγο επέλθει οριστική παύση της ποινικής δίωξης». Αν τα πράγματα έχουν έτσι, η 

καταστροφή του δελτίου ποινικού μητρώου είναι δεδομένη με την έκδοση νόμου που 

καθιστά ανέγκλητη την πράξη237.  

 

Εφόσον, όπως εκτέθηκε, η –μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης- 

δημοσίευση νόμου που χαρακτηρίζει την πράξη ως μη αξιόποινη συνιστά καταλυτικό 

της εκτελεστότητας λόγο, είναι βέβαιο πως ο εισαγγελέας εκτέλεσης οφείλει να μην 

παραγγείλει την εκτέλεση της σχετικής δικαστικής απόφασης, αν η εκτέλεση δεν έχει 

αρχίσει, ή να παραγγείλει τη παύση της εκτέλεσής της, αν αυτή ήδη εκτελείται238. 

                                                             
232  Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 899, υποσημ. 10, του ίδιου, σε Μαργαρίτη 

Λ/Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, έκδ. ζ΄ (: 2005), σελ. 678, υποσημ. 212∙ βλ. ΑιτΕκθΣχΠΚ 1933, σελ. 4. Όπως παρατηρείται 
(βλ. Μπέκα Ι., ό.π., σελ. 39), κατά τη διαμόρφωση της διάταξης υπήρξε έντονη θεωρητική διαμάχη. Ειδικότερα, βασικά 
επιχειρήματα εναντίον της ρύθμισης αποτέλεσαν η προστασία του δεδικασμένου, ο φόβος καταχρήσεων από τη νομοθετική 
εξουσία σε βάρος της δικαστικής και τα άτοπα αποτελέσματα σε περίπτωση νόμου με προσωρινή ισχύ, προτάθηκε δε η 

απονομή χάρης.   
233 Μαργαρίτη Λ.,Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, σελ. 998-899  
234 Ανδρουλάκη Ν., ό.π., σελ. 122, υποσημ. 94, Κονταξή Α., ό.π., Μαργαρίτη Λ., Ποινολογία, ό.π., σελ. 678   
235 Ζησιάδη Ι., ό.π., Κονταξή Α., ό.π., σελ. 139, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, σελ. 899, υποσημ. 13, του 

ίδιου, Ποινολογία, ό.π., σελ. 679, υποσημ. 215, Μπουρόπουλου Α., ό.π., ΑΠ 251/1957, ΠοινΧρ 1957.803   
236Λ.Μαργαρίτης, ό.π., υποσημ. 12   
237 Βλ. ανάλογες επισημάνσεις του Α. Κονταξή (ό.π., σελ. 138)  
238 Μπέκα Ι., ό.π., σελ. 42. Εάν η πράξη καταστεί ανέγκλητη πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας θέτει, σύμφωνα με 

το άρθρο 43§2 ΚΠΔ, τη μήνυση, αναφορά στο αρχείο ως νομικά αστήρικτη (βλ. Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία, σελ. 900), είτε προηγήθηκε (βλ. άρθρο 43§3 ΚΠΔ), είτε όχι (βλ. άρθρο 43§2 ΚΠΔ) η διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης, αυτεπάγγελτης προανάκρισης κλπ.. Αν πρόκειται για έγκληση, ο εισαγγελέας την απορίπτει με διάταξή του κατ’ 
άρθρο 47 ΚΠΔ ως νομικά αστήρικτη (βλ. και Μαργαρίτη Λ., ό.π.) είτε προηγήθηκε, είτε όχι η διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης, αυτεπάγγελτης προανάκρισης κλπ. . Αντίστοιχα, αν η πράξη καταστεί ανέγκλητη μετά την άσκηση της ποινικής 
δίωξης, τότε τα συμβούλια πλημμελειοδικών ή εφετών ή ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο αποφαίνονται να μη γίνει κατηγορία 
σε βάρος του κατηγορουμένου (βλ. Μαργαρίτη Λ., ό.π.). Τέλος, αν η πράξη καταστεί ανέγκλητη, αφού γίνει αμετάκλητο το 
παραπεμπτικό βούλευμα, αποκλειστικά αρμόδιο να κηρύξει αθώο τον κατηγορούμενο είναι το δικαστήριο (βλ. Μαργαρίτη Λ., 
ό.π.). Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 511 ΚΠΔ, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει 
αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της απόφασης. Μάλιστα τούτο συμβαίνει ακόμη και αν 
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 Υπό αυτά τα δεδομένα, η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 

562 ΚΠΔ είναι αυτονόητη, αν ο εισαγγελέας βιώσει αμφιβολίες ή αν ο 

καταδικασμένος προβάλλει τις αντιρρήσεις του 239 . Αν η ποινή εκτίεται και ο 

εισαγγελέας δεν παραγγέλλει την παύση της εκτέλεσης, τότε ο καταδικασμένος 

μπορεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του με λόγο τόσο την εκτελεστότητα της 

απόφασης όσο και τη διάρκεια της ποινής. Αντίστοιχα, στην περίπτωση κατά την 

οποία ο εισαγγελέας παραγγείλει την εκτέλεση της απόφασης, παρότι η πράξη 

κατέστη ανέγκλητη, τότε οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την 

εκτελεστότητα.  
 

ZHTHMATA ΑΝΑΒΟΛΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ή ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 
 

Εφόσον πρόκειται για αναβολή εκτέλεσης, η αρμοδιότητα ανήκει στον 

εισαγγελέα εκτέλεσης (: άρθρο 549§1 ΚΠΔ), ο οποίος εκδίδει διάταξή του, που 

κοινοποιείται στις αστυνομικές αρχές, σηματοδοτώντας έτσι τη γνωστοποίηση της 

παύσης της ιδιότητας του καταδικασμένου ως φυγοποίνου για την αιτία αυτή.  

 

Αντίθετα, εφόσον πρόκειται ζήτημα διακοπής εκτέλεσης της ποινής, είναι, 

αρμοδιότητα του εισαγγελέα που εποπτεύει την έκτιση της ποινής (: άρθρο 567§1 

ΚΠΔ).  

 

Η διάταξη με την οποία ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός αναβάλλει ή 

διακόπτει την εκτέλεση της ποινής, όσο και εκείνη με την οποία αυτός διαπιστώνει 

την «εξάλειψη της καταγνωσθείσας ποινής» φέρουν αναγνωριστικό, και όχι 

διαπλαστικό, χαρακτήρα. Τούτο σημαίνει ότι το τριμελές πλημμελειοδικείο του 

άρθρου 562 ΚΠΔ, παρότι δεν εκδόθηκε διάταξη, έχει τη δυνατότητα να απαγγείλει 

την αυτόθροη συνέπεια των παραγωγικών συμβάντων του άρθρου 25§5 του Ν. 

1882/1990, δηλαδή την παροδική ή μόνιμη έλλειψη εκτελεστότητας.  

 

Η ανάγνωση των ως άνω προβλέψεων του άρθρου 25§5 του Ν. 1882/1990 

καθιστά σαφή τη πρόθεση του νομοθέτη να ρυθμίσει συγκεκριμένα και χωρίς κενά τα 

ενδεχόμενα υπαγωγής της οφειλής σε ρύθμιση ή της εξόφλησής της σε όλα τα στάδια 

της ποινικής διαδικασίας, πριν και μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης και μέχρι 

το πέρας της έκτισης της ποινής. Το ζήτημα αμφιβολιών ή αντιρρήσεων μπορεί, να 

τεθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

(i) Παρά την ύπαρξη λόγου αναβολής εκτέλεσης της ποινής, ο εισαγγελέας 

(εκτέλεσης) παραγγέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για την εμφάνιση αυτού του 

ενδεχομένου, ο εισαγγελέας έχει ήδη προηγουμένως εκδώσει διάταξή του και, 

                                                                                                                                                                              
δεν εμφανισθεί ο αναιρεσείων κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, αφού αρκεί το τυπικά παραδεκτό της [βλ. 
Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3275∙ επίσης, βλ. 
αναλυτικά για τη  λειτουργία του άρθρου 511 ΚΠΔ, αντί άλλων, σε Μαργαρίτη Λ., Ποινική Δικονομία-Ένδικα Μέσα, έκδ. γ΄ (: 
2005), σελ. 234 επ.]   
239

Καρρά Α., Επίτομη Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 1995, σελ. 951, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 

έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. β΄, σελ. 3481, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 875, Μαργαρίτη Μ., 

Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 2008, σελ. 1175, Μπέκα Ι., ό.π., Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία του Κώδικος Ποινικής 

Δικονομίας, τόμ. β΄, 1957, σελ. 347, Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 

17, του ίδιου, Αντιρρήσεις για λανθασμένο υπολογισμό ημερών εργασίας σε σωφρονιστικό κατάστημα – Υπαγωγή ή μη αυτών 

στο άρθρο 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2002, σελ. 173, Παναγιωτόπουλου Π., Εις τι συνίστανται επιτέλους οι αντιρρήσεις περί την 

εκτέλεσιν κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ; ΠοινΧρ 2003, σελ. 862, Παπανδρέου Π., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 

Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 3496, Φράγκου Κ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία και πρόσφατη νομολογία 

Αρείο Πάγου κατ’ άρθρο, 2011, σελ. 1361.  ΑΠ 187/1951, ΠοινΧρ 1951.346, ΑΠ 268/1961, ΠοινΧρ 1961.568, ΑΠ 88/2001, 

ΠΛογ 2001.1278, ΠοινΧρ 2001.893  
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παρόλα αυτά, ενεργεί κατά τα ανωτέρω (δηλαδή παραγγέλλει την εκτέλεση της 

απόφασης), από παραδρομή. Εν προκειμένω, στην πράξη, πολύ δύσκολα θα ανακύψει 

ζήτημα «εισαγωγής» αμφιβολιών ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου, αφού 

είναι βέβαιο ότι ο εισαγγελέας εκτέλεσης, ενθυμούμενος (: συνήθως 

πληροφορούμενος από το γραμματέα της εισαγγελέας που τηρεί τα σχετικά αρχεία) 

ότι εξέδωσε διάταξη για την αναβολή εκτέλεσης της ποινής, δε θα παραγγείλει την 

εκτέλεσή της ή θα ανακαλέσει την παραγγελία που παρείχε προηγουμένως. Μπορούν 

να προβληθούν μόνο αντιρρήσεις από τον καταδικασμένο. 

 

(ii) Παρά την ύπαρξη λόγου παύσης της εκτέλεσης της ποινής, στην περίπτωση 

δηλαδή της ολοσχερούς εξόφλησης των οφειλών, ο εισαγγελέας εκτέλεσης 

παραγγέλλει την εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στον οφειλέτη. Εν προκειμένω, 

στην πράξη, πολύ δύσκολα θα ανακύψει ζήτημα «εισαγωγής» αμφιβολιών ενώπιον 

του τριμελούς πλημμελειοδικείου, αφού είναι βέβαιο ότι ο εισαγγελέας εκτέλεσης, 

ενθυμούμενος (: συνήθως πληροφορούμενος από το γραμματέα της εισαγγελέας που 

τηρεί τα σχετικά αρχεία) ότι εξέδωσε διάταξη για την αναβολή εκτέλεσης της ποινής, 

δε θα παραγγείλει την εκτέλεσή της ή θα ανακαλέσει την παραγγελία που παρείχε 

προηγουμένως. Μπορούν να προβληθούν μόνο αντιρρήσεις από τον καταδικασμένο. 

 

Σε όλα τα ανωτέρω ενδεχόμενα, το δικαστήριο του άρθρου 562 ΚΠΔ, 

διαπιστώνοντας ότι η απόφαση δεν είναι εκτελεστή, δέχεται τις αντιρρήσεις (ή 

επιλύει τις αντιρρήσεις) και διατάσσει τη μη εκτέλεση της ποινής. Ουδέποτε 

διατάσσει την αναβολή ή τη διακοπή εκτέλεσης της ποινής. Επίσης, ουδέποτε 

διατάσσει την «εξάλειψη» της ποινής.  

 

Άρθρο 562 ΚΠΔ και αναστολή εκτέλεσης ποινής (: άρθρα 99-100 ΠΚ) 
 

Ο θεσμός της αναστολής εκτέλεσης της ποινής και της αναστολής εκτέλεσης 

υπό επιτήρηση ( άρθρα 99-100 ΠΚ) καθώς και οι αμέσως συναπτόμενες διαδικασίες 

της ανάκλησης ( άρθρο 101 ΠΚ) ή της άρσης ( άρθρο 102 ΠΚ) αυτής, μπορούν να 

παράσχουν ευρύ πεδίο γέννησης αμφιβολιών ή αντιρρήσεων με σημείο αναφοράς την 

εκτελεστότητα της απόφασης. Αυτονόητα λοιπόν και ο δρόμος προσφυγής στη 

διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ παραμένει ανοικτός240. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

τα ζητήματα που θα ενδέχεται να ανακύψουν συνοψίζονται στα ακόλουθα 

ερωτήματα: 

 

 α) Μπορεί να αποτελέσει η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ το όχημα για την 

αναγνώριση του ευεργετήματος της αναστολής εκτέλεσης της ποινής κατ’ άρθρα 99 

επ. ΠΚ;  

β) Νοούνται αμφιβολίες ή αντιρρήσεις επί παραγγελίας για την εκτέλεση ποινής, της 

οποίας η εκτέλεση έχει ανασταλεί κατ’ άρθρα 99 επ. ΠΚ;  

γ) Νοούνται αμφιβολίες ή αντιρρήσεις επί παραγγελίας για την εκτέλεση ποινής, της 

οποίας η αναστολή εκτέλεσης έχει ανακληθεί ή αρθεί; και  

δ) Νοούνται αμφιβολίες ή αντιρρήσεις ως προς την εκτελεστότητα της σωρευτικά 

συντρέχουσας με την ποινή, της οποίας η εκτέλεση ανεστάλη, παρεπόμενης ποινής ή 

των μέτρων ασφαλείας, καθώς και των δικαστικών εξόδων ή της διάταξης για την 

αποζημίωση ή τη χρηματική ικανοποίηση του πολιτικώς ενάγοντα.  

 

                                                             
240 Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 15, ΤριμΠλημΠειρ 5354/1999, 

αδημ. [: την απόφαση επικαλείται ο Π. Μπρακουμάτσος (ό.π.)] 
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Α. Μπορεί να αποτελέσει η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ το όχημα για την 

αναγνώριση του ευεργετήματος της αναστολής εκτέλεσης της ποινής κατ’ 

άρθρα 99επ. ΠΚ;  

 

Ο έλεγχος της ορθότητας (νομικής ή ουσιαστικής) της απόφασης που 

εκτελείται ή καλείται να εκτελεστεί, βρίσκεται έξω από το ρυθμιστικό πεδίο της 

διάταξης του άρθρου 562 ΚΠΔ. Την αναστολή εκτέλεσης της ποινής χορηγεί μόνο το 

δικαστήριο που εκδίδει την καταδικαστική απόφαση, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο 

βαθμό. Τέλος, το ανωτέρω ευεργέτημα χορηγείται με την απόφαση που επιβάλλει την 

ποινή, και όχι με μεταγενέστερη του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου. Η αναστολή 

εκτέλεσης συνιστά θεσμό του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και, ως εκ τούτου, η 

κρίση για τη χορήγησή της ανήκει στα εσωτερικά στοιχεία της απόφασης. Αν λοιπόν 

το δικαστήριο εσφαλμένα για οποιοδήποτε λόγο (: παραδρομή, εσφαλμένη ή 

πλημμελής εκτίμηση αποδείξεων κλπ.), παρότι όφειλε, δεν διέταξε την αναστολή 

εκτέλεσης της ποινής, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να «διορθωθεί» μόνο μέσω της 

διαδικασίας των ενδίκων μέσων. 

 
Β. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις επί παραγγελίας για την εκτέλεση ποινής της 

οποίας η εκτέλεση έχει ανασταλεί κατ’ άρθρα 99 επ. ΠΚ 

 

Ο θεσμός της αναστολής εκτέλεσης ή της αναστολής εκτέλεσης της ποινής 

καθιστά την ποινή μη εκτελεστή. Αν παρόλα αυτά, ο κατ’ άρθρο 549 ΚΠΔ αρμόδιος 

εισαγγελέας παραγγείλει την εκτέλεσή της, ο καταδικασμένος δύναται να προβάλει 

τις αντιρρήσεις του κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ, με σημείο αναφοράς την έλλειψη 

εκτελεστότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο του άρθρου 562 ΚΠΔ, 

διαπιστώνοντας αυτήν ακριβώς την έλλειψη εκτελεστότητας, θα παραγγέλει τη μη 

εκτέλεση της απόφασης.  

 
Γ. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις επί παραγγελίας για την εκτέλεση ποινής της 

οποίας η αναστολή εκτέλεσης έχει ανακληθεί ή αρθεί  

 

Οι θεσμοί της ανάκλησης και της άρσης της αναστολής εκτέλεσης της ποινής 

ή της αναστολής εκτέλεσης υπό επιτήρηση μπορούν να θέσουν την αφορμή για 

γέννηση αμφιβολιών ή αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ. Την κατάφαση των 

σχετικών προϋποθέσεων καλείται να διαγνώσει ο εισαγγελέας που επιμελείται της 

εκτέλεσης της απόφασης. 

 

 Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής ανακαλείται όταν συντρέξουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 101 ΠΚ δηλαδή: « Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής, 

καταστεί αμετάκλητη καταδίκη για πράξη που τελέστηκε πριν από τη δημοσίευση της 

απόφασης για την αναστολή, και η συνολική ποινή που επιβάλλεται κατά το άρθρο 

97 υπερβαίνει τα τρία έτη, η αναστολή θεωρείται ότι δε χορηγήθηκε ποτέ, εκτός αν το 

δικαστήριο, απαγγέλλοντας τη νέα καταδίκη, ρητά διατάξει με την ίδια απόφαση να 

διατηρηθεί η αναστολή, λόγω της ελαφράς φύσης του πλημμελήματος για το οποίο 

απαγγέλθηκε η νέα καταδίκη». 

 

Εν προκειμένω, η ανάκληση είναι αυτοδίκαιη, δεν απαιτείται δηλαδή 

απόφαση δικαστηρίου. Έτσι, τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων διαπιστώνει 

με διάταξή του ο εισαγγελέας, ο οποίος, εν συνεχεία, παραγγέλλει την εκτέλεση της 

απόφασης. Υπό το βάρος αυτών των δεδομένων η οδός των αμφιβολιών ή των 

αντιρρήσεων του άρθρου 562 ΚΠΔ είναι ανοικτή.  
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Η χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση υλοποίησης του άρθρου 562 ΚΠΔ με 

σημείο αναφοράς το άρθρο 101 ΠΚ προκύπτει όταν η καταδίκη, συνεπεία της οποίας 

έλαβε χώρα η ανάκληση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής, εξαφανισθεί λόγω 

ευδοκίμησης αίτησης επανάληψης της διαδικασίας (ή ενδίκου μέσου, του οποίου 

δικαιολογήθηκε η εκπρόθεσμη άσκηση). Τότε αναβιώνει αυτοδικαίως η χορηγηθείσα 

αναστολή, γεγονός που διαπιστώνεται με διάταξη του εισαγγελέα, ο οποίος 

ταυτόχρονα ανακαλεί την παραγγελία του για την εκτέλεση. Αν λοιπόν αυτός έχει 

αμφιβολίες ή αρνείται να ενεργήσει κατά τα ανωτέρω, το κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ 

αρμόδιο δικαστήριο καλείται να επιληφθεί.  

 

Δ. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις ως προς την εκτελεστότητα της σωρευτικά 

συντρέχουσας με την ποινή, της οποίας η εκτέλεση ανεστάλη, παρεπόμενης 

ποινής ή των μέτρων ασφαλείας, καθώς και των δικαστικών εξόδων ή της 

διάταξης για την αποζημίωση ή τη χρηματική ικανοποίηση του πολιτικώς 

ενάγοντα  
 

α. Σύμφωνα με το άρθρο 104§2 ΠΚ «οι παρεπόμενες της ποινής στερήσεις 

δικαιωμάτων και ανικανότητες αναστέλλονται και εξαλείφονται μαζί με την κύρια 

ποινή∙ αν πρόκειται όμως για στερήσεις ή ανικανότητες σε βάρος δημοσίων 

υπαλλήλων (άρθρο 263), το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να μην ανασταλούν». Η 

πιθανότητα γέννησης αμφιβολιών ή αντιρρήσεων με σημείο αναφοράς αυτό ακριβώς 

το ζήτημα είναι υπαρκτή. Προϋποτίθεται βέβαια πως θα δεχθούμε, σε αφηρημένο 

επίπεδο, δυνατή την εφαρμογή του άρθρου 562 ΚΠΔ και όσον αφορά τις 

παρεπόμενες ποινές.  

 

β. Η τύχη των συμπληρωματικών της ποινής μέτρων ασφαλείας κρίνεται από τη 

σχέση τους με την ποινή. Ειδικότερα, αυτά δεν συναναστέλλονται, πλην όμως, αν και 

η σχετική νομοθετική πρόβλεψη ορίζει ότι η εκτέλεσή τους «επακολουθεί» την 

έκτισή της (όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των άρθρων 71 και 72 ΠΚ), εφόσον δεν 

εκτιθεί η ποινή, αντίστοιχα και η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων δεν φαίνεται νοητή. 

Επομένως, και εδώ, τίθενται θέματα εκτελεστότητας που θα μπορούσαν να 

αντιμετωπισθούν μέσω της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ.  

 

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 104§1 ΠΚ, η αναστολή της ποινής δεν απαλλάσσει τον 

καταδικασμένο από την πληρωμή των δικαστικών εξόδων. Ακολούθως, σύμφωνα με 

το άρθρο 583§1 ΚΠΔ «η διάταξη της απόφασης για την καταδίκη στα έξοδα είναι 

εκτελεστή από τότε που είναι εκτελεστή και η διάταξη για την ποινή∙ σε κάθε άλλη 

περίπτωση η διάταξη της απόφασης ή του βουλεύματος για την καταδίκη στα έξοδα 

είναι εκτελεστή από τότε που αυτά γίνονται αμετάκλητα». Έχοντας κατά νου τις ως 

άνω προβλέψεις, ταυτόχρονα όμως και εκείνη του άρθρου 546 ΚΠΔ, μπορούμε να 

πούμε ότι η διάταξη για τα έξοδα επί καταδικαστικής απόφασης που αφορά 

στερητική της ελευθερίας ποινή, της οποίας η εκτέλεση έχει ανασταλεί, είναι 

εκτελεστή μόνο όταν η ως άνω απόφαση καταστεί αμετάκλητη ή, άλλως, ανακληθεί ή 

αρθεί η αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Σε κάθε περίπτωση, έδαφος αμφιβολιών ή 

αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ δεν υπάρχει.  

ΑΡΘΡΟ 562 ΚΠΔ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 

 
Η διαδικασία του άρθρου 562 ΚΠΔ αφορά τις αμφιβολίες ή τις αντιρρήσεις 

σχετικά με την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής. 

Το ερώτημα που ακολούθως τίθεται συνίσταται στο αν η ίδια διαδικαστική 
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δυνατότητα μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά και στην περίπτωση της προσωρινής 

κράτησης 241 , για την αντιμετώπιση δηλαδή αμφιβολιών ή αντιρρήσεων που 

αναφέρονται στη διαπίστωση της εγκυρότητας του τίτλου που την επέβαλλε, στην 

επαλήθευση της εκτελεστότητάς του και, τέλος, στον έλεγχο της διάρκειάς της και τη 

συμπλήρωση των ανώτατων ορίων της. Επιπλέον, το ίδιο ερώτημα τίθεται με σημείο 

αναφοράς την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα του εντάλματος σύλληψης.  

 

Η προσωρινή κράτηση δεν είναι ποινή, αλλά μέτρο δικονομικού 

καταναγκασμού. Επομένως, η επιβολή της δεν υπακούει σε σταθμίσεις γενικής και 

ειδικής πρόληψης ανάλογες με εκείνες που στηρίζουν την ποινή242. Στο πλαίσιο αυτό, 

προσωρινή κράτηση επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της προδικασίας, από τον 

ανακριτή243 και το δικαστικό συμβούλιο244. Σε κάθε περίπτωση, η κατάγνωσή της, η 

                                                             
241 Βλ. ενδεικτ. για την προσωρινή κράτηση: Αδάμπα Β., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ 

άρθρο, έκδ. β΄ (2011), σελ. 1039 επ., Αναγνωστόπουλου Η., «Επικίνδυνοι» κατηγορούμενοι και δικονομικά προληπτικά 
μέτρα-Προσβάσεις και όρια της ειδικής πρόληψης στην ποινική διαδικασία, ΠοινΧρ 1983, σελ. 769 επ., Ανδρουλάκη Ν., 
Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 2007, του ίδιου, «…να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας», ΠοινΧρ 2007, σελ. 
865 επ., Βουρλιώτη Χ., Η στέρηση της ελευθερίας ως μέτρο δικονομικού καταναγκασμού και τα όρια επιβολής του, ΠοινΧρ 
2002, σελ. 395, Δαλακούρα Θ., Περιοριστικοί όροι: Σκέψεις για τη λειτουργία, το σκοπό και την ενδεικτική ή μη απαρίθμησή 
τους, Υπερ 1997, σελ. 1161 επ., του ίδιου,  Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι. Θεωρητικά πρότερα και Νομολογιακά 
ύστερα, 1998, του ίδιου 
242 Αδάμπα Β., ό.π.   
243 Ένταλμα προσωρινής κράτησης εκδίδεται από τον ανακριτή, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 282§3 και 283 ΚΠΔ. Προηγείται, 

η γραπτή σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα (: άρθρο 283§3 εδ. α΄ ΚΠΔ). Ακολούθως, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση του 

νόμου για την αντιμετώπιση της διαφωνίας των δύο δικαστικών λειτουργών σχετικά με την έκδοση ή μη εντάλματος 

προσωρινής κράτησης (ή τους περιοριστικούς όρους που πρέπει να τεθούν). Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 283 

ΚΠΔ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 31§2 του ν. 4055/2012, σε συνδυασμό με τα άρθρα 305§2 και 307 

στοιχ. στ΄ ΚΠΔ, αποφάσιζε το δικαστικό συμβούλιο. Σχολιάζοντας περαιτέρω την πρόβλεψη αυτή, οφείλουμε να σημειώσουμε 

τα εξής: Το δικαστικό συμβούλιο επιλαμβάνονταν της διαφωνίας κατ’ άρθρα 283§ 1 εδ. τελευταίο και 307 περ. στ΄ ΚΠΔ, και όχι 

κατ’ άρθρο 247 ΚΠΔ, αφού το τελευταίο αφορά συγκεκριμένες περιοριστικά αναφερόμενες διαφορετικές περιπτώσεις 

(διαφωνίας) που ανακύπτουν αμέσως μετά τη λήψη από τον ανακριτή της παραγγελίας του εισαγγελέα για διενέργεια κύριας 

ανάκρισης (βλ. Αδάμπα Β., ό.π., σελ. 906 επ., 1056∙ επίσης, βλ. Ζαχαριάδη Α., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής 

Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 1233). Με αυτά τα δεδομένα, το δικαστικό συμβούλιο, επιλαμβανόμενο  

του ζητήματος της κατ’ άρθρο 283§1 εδ. τελευτ. ΚΠΔ διαφωνίας, απλά επέλυε την τελευταία (βλ. ΣυμβΠλημΓιαν 46/2003, 

ΠοινΔικ 2004.1123). επομένως, δεν εξέδιδε το ίδιο ένταλμα προσωρινής κράτησης (ή διάταξη επιβολής περιοριστικών όρων), 

αφού αυτό θα εκδίδονταν εν συνεχεία από τον ανακριτή (βλ. Αδάμπα Β., ό.π., σελ. 1056, Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. 

β΄, 2007, σελ. 267, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (2006), τόμ. β΄, σελ. 1844, Μαργαρίτη Λ., Εφαρμοσμένη 

Ποινική Δικονομία, τόμ. α΄, 1997, σελ. 177, Παπαδαμάκη Α., ό.π., σελ. 378, ΣυμβΠλημΘεσ 665/1995, Υπερ 1995.854, 

ΣυμβΠλημΚατ 5/1998, Υπερ 1998.595, με παρατηρήσεις Μαργαρίτη Λ., ΣυμβΠλημΘεσ 629/1998, Υπερ 1998.1271, 

ΣυμβΠλημΧαλκιδικ 319/2002, ΠοινΔικ 2002.1285, εισαγ. προτ. στο ΣυμβΠλημΡοδ 58/2006, ΤΝΠ Νόμος).  

Ήδη, μετά την τροποποίηση του άρθρου 283§1 ΚΠΔ με το άρθρο 31§2 του ν. 4055/2012, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφωνίας ανακριτή-εισαγγελέα ανήκει στο τριμελές πλημμελειοδικείο ή το τριμελές εφετείο, αναλόγως του αν η ανάκριση 

διενεργείται στο πλημμελειοδικείο ή το εφετείο. Το δικαστήριο αποφαίνεται ως συμβούλιο εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από 

την απολογία του κατηγορουμένου, αφού ακούσει τον εισαγγελέα και τον κατηγορούμενο. Μάλιστα, ο ανακριτής υποχρεούται 

να εκδώσει αμέσως ένταλμα σύλληψης του κατηγορουμένου, το οποίο ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του πιο πάνω 

δικαστηρίου.». Αξιολογώντας τη νεοπαγή πρόβλεψη, μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής: Καταρχήν, αυτή φαίνεται να 

υπαγορεύθηκε από σταθμίσεις σκοπιμότητας (αφορμή στάθηκε γνωστή υπόθεση φυγοδικίας κατηγορουμένου, ο οποίος διέφυγε 

σε γείτονα χώρα, όταν αφέθηκε ελεύθερος μετά τη διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την επιβολή της προσωρινής 

κράτησης), αντανακλώντας σπασμωδική και παρορμητική αντίδραση του νομοθέτη (βλ. Τζαννετή Α., Προτεινόμενες 

τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης και την επιβολή της 

προσωρινής κράτησης, ΠοινΧρ 2012, σελ. 147). Και εδώ το δικαστήριο, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, δηλαδή χωρίς 

δημοσιότητα, αποφασίζει για τη διαφωνία χωρίς να εκδίδει το ίδιο ένταλμα προσωρινής κράτησης ή διάταξη περιοριστικών 

όρων. Σε κάθε περίπτωση, προβληματίζουν η έλλειψη γραπτής πρότασης του εισαγγελέα, η προθεσμία των είκοσι τεσσάρων 
ωρών εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί η απόφαση και, τέλος, η εκ μέρους του ανακριτή έκδοση εντάλματος σύλληψης (: 
ενώ ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί, και ενώ ο ανακριτής ενδεχομένως διαφωνεί ως προς την επιβολή προσωρινής 
κράτησης!!)∙ βλ. δικαιολογημένα οξεία κριτική σε Τζαννετή Α., ό.π., σελ. 147-148∙ επίσης, βλ. Μαργαρίτη Λ., Η ποινική 
δικονομική νομοθεσία στις μέρες μας: Υπηρέτης της σκοπιμότητας ή προστάτης της νομιμότητας;, ΠοινΔικ 2012, σελ. 532 -533.  
1484 Την προσοχή μας αξίζει το ακόλουθο ζήτημα: Σύμφωνα με το άρθρο 286§3 ΚΠΔ «ο ανακριτής, με γραπτή γνώμη του 
εισαγγελέα, μπορεί με αιτιολογημένη διάταξή του να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους ή 
αυτούς με προσωρινή κράτηση (άρθρο 298). στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ανακριτής εκδίδει και ένταλμα σύλληψης». 
Εφαρμόζοντας τη διαδικαστική αυτή πρόβλεψη στην πράξη, πολλοί ανακριτές επιμένουν να εκδίδουν μόνο ένταλμα 
σύλληψης, όχι όμως και ένταλμα προσωρινής κράτησης. Ειδικότερα, θεωρούν πως η διάταξή τους, με την οποία 
αντικατέστησαν τους περιοριστικούς όρους με προσωρινή κράτηση, επέχει θέση εντάλματος προσωρινής κράτησης.  
Πρόκειται για εσφαλμένη πρακτική, στο βαθμό που ο νόμος δεν προβλέπει επιβολή προσωρινής κράτησης με διάταξη 
ανακριτή, αλλά με ένταλμά του. Έτσι, η κατ’ άρθρα 286§3 ΚΠΔ διάταξη του ανακριτή περιορίζεται στη διάγνωση των όρων 
αντικατάστασης του άρθρου 298 ΚΠΔ και στην απαγγελία της συνέπειας, δηλαδή της αντικατάστασης. Εν συνεχεία, το 
ένταλμα σύλληψης αποτελεί το «διωκτικό» έγγραφο του κατηγορουμένου, ενώ το ένταλμα προσωρινής κράτησης συνιστά 
τον τίτλο με βάση τον οποίο ο κατηγορούμενος θα κρατηθεί.   
244 Όσον αφορά την αρμοδιότητα του δικαστικού συμβουλίου, ισχύουν τα εξής: (i) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

315 ΚΠΔ (: όπως) «αν ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή τελεί υπό περιοριστικούς όρους, το συμβούλιο αποφασίζει 
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επανεξέταση των προϋποθέσεων επιβολής της ή διατήρησής της και ο έλεγχος της 

διάρκειάς της υπακούει σε ένα λεπτομερές πλέγμα διατάξεων. Ειδικότερα, στα άρθρα 

290 και 292 ΚΠΔ παρέχεται πλήθος διαδικαστικών δυνατοτήτων για τη διατύπωση 

παραπόνου ή μομφής ή για τον επανέλεγχο την ορθότητας της επιλογής της 

προσωρινής κράτησης και για το αναγκαίο ή μη της διατήρησής της. Επιπλέον, 

περιγράφεται με πληρότητα το διαδικαστικό περίγραμμα ελέγχου της διάρκειας της 

προσωρινής κράτησης. μάλιστα στην παράγραφο 5 του άρθρου 292 ΚΠΔ 

προβλέπεται και διαδικασία για την αντιμετώπιση των αμφιβολιών ή των 

αντιρρήσεων ως προς την παράταση ή τη συμπλήρωση των ανώτατων ορίων της 

προσωρινής κράτησης.  

 

Είναι προφανές λοιπόν ότι στην περίπτωση της προσωρινής κράτησης, των 

περιοριστικών όρων και του εντάλματος σύλληψης, η ανυπαρξία κενού δικαίου 

πρωτίστως, και η έλλειψη ταυτότητας του νομικού λόγου δευτερευόντως, αποτρέπουν 

την κατ’ αναλογική ερμηνεία υλοποίηση της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ245. 

ΑΡΘΡΟ 562 ΚΠΔ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
Το σωφρονιστικό δίκαιο ή δίκαιο της έκτισης της ποινής συνιστά μερικότερη 

έκφανση του δίκαιου εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων, περιλαμβάνει δε τις διατάξεις 

του σωφρονιστικού κώδικα (Ν. 2776/1999)246.  

 

Είναι χρήσιμο να διαπιστώσουμε ποιες συγκεκριμένα περιπτώσεις υλοποίησης 

προβλέψεων του σωφρονιστικού κώδικα έχουν παράσχει την αφορμή για την 

γέννηση αμφιβολιών ή αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 562 ΚΠΔ. Το ζήτημα 

                                                                                                                                                                              
ταυτόχρονα και για την απόλυσή του ή τη συνέχιση της προσωρινής του κράτησης, καθώς και για τη διατήρηση ή όχι της ισχύος 

των περιοριστικών όρων». Αξιολογώντας τη διαδικαστική αυτή πρόβλεψη  σημειώνουμε, επιγραμματικά, τα εξής: Κατά μία 
άποψη, το συμβούλιο αποφαίνεται μόνο εφόσον εκδώσει οριστικό βούλευμα μετά την περάτωση της ανάκρισης [βλ. ενδεικτ. 
Ζησιάδη Ι., Ποινική Δικονομία, τόμ. β΄, έκδ. γ΄ (: 1977), σελ. 386, Κονταξή Α., ό.π., τόμ. β΄, σελ. 2042]. Σύμφωνα με μία άλλη, 
ορθότερη, και στην περίπτωση που το συμβούλιο διατάσσει τη διενέργεια περαιτέρω ανάκρισης δύναται να αποφανθεί για τη 
διατήρηση ή όχι της προσωρινής κράτησης (βλ. έτσι Ζαχαριάδη Α., σε Μαργαρίτη Λ., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία 
κατ’ άρθρο, τόμ. β΄, 2012, σελ. 1349, Μαργαρίτη Λ., Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα, τόμ. β΄, 2010, σελ. 359). Σε κάθε 
περίπτωση, εν προκειμένω, έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης (ή διάταξη περιοριστικών όρων) από τον 
ανακριτή, και ο κατηγορούμενος κρατείται σε εκτέλεση του εντάλματος αυτού. Ακολούθως, εδώ δεν υπάρχει ένταλμα 
σύλληψης, του οποίου πρέπει να κριθεί η διατήρηση ή όχι της ισχύος του. Άλλωστε, το ένταλμα σύλληψης του ανακριτή παύει 
να ισχύει μετά την εκτέλεσή του (βλ. Κονταξή Α., ό.π.). Έτσι, στα ενδεχόμενα που αφορά η παράγραφος 1 ουδέποτε εκδόθηκε 
ένταλμα σύλληψης ή, παρότι αυτό εκδόθηκε, εκτελέσθηκε. Πάντως την προσοχή μας αξίζουν τα ακόλουθα ζητήματα: Αν ο 
προσωρινά κρατούμενος παραπέμπεται, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, για αδίκημα διάφορο εκείνου για το οποίο 
κρατήθηκε, το δικαστικό συμβούλιο διατάσσει μόνο τη συνέχιση της προσωρινής του κράτησης, η οποία όμως πλέον 
λαμβάνει χώρα δυνάμει της σχετικής διάταξης του βουλεύματος [βλ. Ζαχαριάδη Α., ό.π. (: και τις εκεί παραπομπές στη 
νομολογία), Κονταξή Α., ό.π., σελ. 2043, Μαργαρίτη Λ., ό.π., σελ. 359].  
(ii) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 315 ΚΠΔ «αν είχε εκδοθεί εναντίον του κατηγορουμένου ένταλμα σύλληψης 
και αυτός διέφυγε, το συμβούλιο διατάσσει ταυτόχρονα την κατάργηση ή τη διατήρηση της ισχύος του εντάλματος, καθώς και 
την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου στην περίπτωση που θα συλληφθεί σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ.1».  
(iii) άρθρο 315§3 ΚΠΔ (: όπως η παραγρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19§3 του Ν. 3904/2010), σύμφωνα με το οποίο «το 
συμβούλιο, παραπέμποντας τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο, επιβάλλει περιοριστικούς όρους ή διατάσσει τη σύλληψη 
και προσωρινή κράτησή του, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης». Επομένως, εν 
προκειμένω, το δικαστικό συμβούλιο διατάσσει σωρευτικά τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου. 
Έτσι, η σύλληψη και η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου λαμβάνει χώρα με βάση την αντίστοιχη διάταξη του 
βουλεύματος και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης (βλ. ερμηνεία της διάταξης, αντί 
άλλων, σε Ζαχαριάδη Α., ό.π., σελ. 1354 επ.).   
245 Αδάμπα Β., ό.π., σελ. 1101, Κονταξή Α., ό.π., τόμ. β΄, σελ. 1895, 3480, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική 

Δικονομία, 2006, σελ. 877, Μαργαρίτη Μ., Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έκδ. β΄ (2008), σελ. 578, Μπρακουμάτσου 

Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2004, σελ. 49, Παναγιωτόπουλου Π., Εις τι συνίστανται επιτέλους 

οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεσιν κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ; ΠοινΧρ 2003, σελ. 863,  ΣυμβΑΠ 1660/1998, ΠοινΧρ 1999.938. 

επίσης την ΑΠ 856/1985, ΠοινΧρ 1985.996, με την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα 

πρωτοδικών Πειραιά κατά της ΤριμΠλημΠειρ 2/1985 που δέχθηκε κατ’ άρθρο 565 ΚΠΔ αντιρρήσεις με σημείο αναφοράς τη 

διάρκεια της προσωρινής κράτησης που διατάχθηκε με ένταλμα ανακριτή.   
246 Μπρακουμάτσου Π., Εννοιολογική και νομολογιακή προσέγγιση του δικαίου εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων και ποινών, 

ΠοινΧρ 2005, σελ. 291   
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αυτό έχει δύο σημεία αναγωγής: α) τον τρόπο έκτισης της ποινής, και β) ευεργετικό 

υπολογισμό ημερών εργασίας.  

 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και τρόπος έκτισης της ποινής εντός του 

σωφρονιστικού καταστήματος 
 

Κατά την παραμονή του κρατουμένου στο σωφρονιστικό κατάστημα 

ανακύπτουν μία σειρά από ζητήματα, σχέσεις και καταστάσεις, των οποίων η 

διευθέτηση έχει ανατεθεί από το νομοθέτη σε μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα όργανα. 

Πρόκειται για μία ευρύτερη σχέση εποπτείας που λειτουργεί εντός του καταστήματος 

κράτησης. Έτσι διακρίνουμε: (i) το Συμβούλιο Φυλακής, ένα τριμελές όργανο το 

οποίο ασκεί καθήκοντα που, μόνο κατά το μείζον τμήμα τους, περιγράφονται στο 

άρθρο 10§5 του Ν. 2776/1999∙ (ii) το Πενταμελές Συμβούλιο Βλ. άρθρο 84 Ν. 

2776/1999 (: Σωφρονιστικός Κώδικας). προς την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών 

για τη μεταγωγή του κρατουμένου για λόγους Εργασίας Κρατουμένων (: άρθρα 40 

επ. ν. 2776/1999), το οποίο επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν να κάνουν με την 

εργασία των κρατουμένων∙ (iii) το Πειθαρχικό Συμβουλιο (: άρθρο 70 Ν. 2776/1999)∙ 

(iv) τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό που ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται 

στα άρθρα 85, 46, 57 και 75 Ν . 2776/1999∙ και (v) το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών 

(: άρθρο 86 ν. 2776/1999). Περαιτέρω, σημαντική διαχειριστική αρμοδιότητα 

συγκεκριμένων ζητημάτων αναγνωρίζεται από το Ν. 2776/1999 α) στο Κεντρικό 

Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών και β) την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών. 

Τέλος, πλάι στα ανωτέρω όργανα, σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή του 

καταστήματος κράτησης.  

 

Εκ των ανωτέρω, συνάγεται με σαφήνεια πως ο ισχύων Σωφρονιστικός 

Κώδικας ρυθμίζει αναλυτικά όλα τα ζητήματα που θα μπορούσαν να ανακύψουν 

κατά την παραμονή του κρατούμενου στο κατάστημα κράτησης. Έτσι, στο μέτρο που 

τα εκάστοτε ανακύπτοντα θέματα δεν αφορούν την εκτελεστότητα της απόφασης και 

το είδος ή τη διάρκεια της ποινής, δεν είναι εφικτό να τεθεί ζήτημα ευθείας 

εφαρμογής της διαδικασίας των αμφιβολιών ή των αντιρρήσεων του άρθρου 562 

ΚΠΔ247. 

 

Συμπέρασμα: Δε νοούνται αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή τις συνθήκες κράτησης, 

την οργάνωση του σωφρονιστικού καταστήματος, τη μεταχείριση του κρατουμένου και 

την προσφορότητα του καταστήματος εργασίας στο οποίο εγκλείσθηκε ο 

καταδικασμένος σε μέτρο ασφαλείας να εκπληρώσει το σκοπό επιβολής του μέτρου.  

 

Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις με αφορμή τον λανθασμένο υπολογισμό 

ημερών ποινής λόγω εργασίας του κρατουμένου σε σωφρονιστικό 

κατάστημα  

 

Ερώτημα τίθεται για το αν ο λανθασμένος ευεργετικός υπολογισμός των 

ημερών ποινής λόγω εργασίας του κρατουμένου, είναι δυνατό να αποτελέσει τη βάση 

«ενεργοποίησης» της διαδικασίας του άρθρου 562 ΚΠΔ. Είναι δεδομένο πως ο τυχόν 

εσφαλμένος υπολογισμός των ημερών εργασίας του κρατουμένου επιδρά 

                                                             
247 Γάφου Η., Ποινική Δικονομία, τεύχ. γ΄, 1967, σελ. 727, Κονταξή Α., Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έκδ. δ΄ (: 2006), τόμ. 

β΄, σελ. 3482-3483, Μαργαρίτη Λ., Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 2006, σελ. 877, Μπουρόπουλου Α., Ερμηνεία της 

Ποινικής Δικονομίας, τόμ. β΄, έκδ. β΄ 1957, σελ. 380, Μπρακουμάτσου Π., Νομολογιακή προσέγγιση του άρθρου 565 ΚΠΔ, 

ΠοινΧρ 2004, σελ. 12, Παναγιωτόπουλου Π., Εις τι συνίστανται επιτέλους οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεσιν κατά το άρθρο 565 

ΚΠΔ;, ΠοινΧρ 2003, σελ. 863,  ΑΠ 215/1953, ΠοινΧρ 1953.391, ΔιατΕισΠλημΑθ 11724/1983 (: Ν. Φωτόπουλος), ΠοινΧρ 

1983.651 
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αναπόφευκτα στη διάρκεια έκτισης της ποινής. Τούτο ισχύει είτε ο κατάδικος εκτίσει 

την ποινή του ολοκληρωτικά, είτε, συνηθέστερα, απολυθεί υπό όρο. Είναι προφανές 

ότι σε αμφότερες τις περιπτώσεις μπορεί να μεγενθυθεί ή να σμικρυνθεί ο χρόνος 

παραμονής του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί 

προσηκόντως και έγκαιρα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Ποιο είναι αυτό το 

όργανο; Είναι δέσμια-«αμετάκλητη» η κρίση του ή, αντιθέτως, αυτή η κρίση είναι 

δυνατό να ελεγχθεί; Επιπλέον, τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: η οποιαδήποτε κρίση 

δικαιολογεί «αμφιβολίες» ή «αντιρρήσεις» ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου 

του άρθρου 562 ΚΠΔ ή υπάρχει άλλη «διέξοδος» για την αντιμετώπιση του 

«προβλήματος»; 

 

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας (: Ν. 2776/1999), προβλέπει  τα σχετικά με τον 

ευεργετικό υπολογισμό εργασίας των κρατουμένων στο άρθρο 46. Με το τελευταίο 

ορίσθηκε ότι για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας του κρατουμένου 

αποφαίνεται ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός μετά από πρόταση του συμβουλίου 

εργασίας κρατουμένων. Εν συνεχεία, προβλέφθηκε ότι ο δικαστικός λειτουργός 

μπορεί αφενός μεν να μην επιτρέψει τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας αν 

ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 

τριών μηνών, αφετέρου δε, να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει προηγούμενες 

αποφάσεις του για ευεργετικό υπολογισμό αν ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. Τέλος, ορίσθηκε ότι κατά των ως άνω 

αποφάσεων του δικαστικού λειτουργού, ο κρατούμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον 

του δικαστηρίου εκτέλεσης των ποινών248.  

 

Συμπέρασμα: Υπό την ισχύ του παρόντος σωφρονιστικού κώδικα, δεν τίθεται 

ζήτημα αμφιβολιών ή αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 562 ΚΠΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υ.Γ: Το συγκεκριμένο πόνημα άρχισε και ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα των 

περιορισμών και των απαγορεύσεων της πανδημίας, τότε που το σώμα περιορίζεται αλλά η 

ψυχή παλεύει να μείνει ελεύθερη και απεγκλωβισμένη. Δυστυχώς η πανδημία ακόμη δεν 

τελείωσε όμως εύχομαι και ελπίζω να μην μου επιτρέψει να ολοκληρώσω το νέο εγχείρημα 

που θα σκεφτώ τις επόμενες μέρες….. 

                                                             
248 Π. Μπρακουμάτσο, Αντιρρήσεις για λανθασμένο υπολογισμό ημερών εργασίας σε σωφρονιστικό κατάστημα-Υπαγωγή ή 

μη αυτών στο άρθρο 565 ΚΠΔ, ΠοινΧρ 2002, σελ. 174 (ό.π., σελ. 174) 


