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      Τα όρια των ποινών ορίζονται από τις κατ΄ ιδίαν διατάξεις και 

εντός αυτών το δικαστήριο εξειδικεύει την ποινή. Αυτά ορίζονται 

είτε αριθμητικώς(λ.χ. φυλάκιση 1-3 έτη), είτε με την ένδειξη  ΄΄  με 
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φυλάκιση , κάθειρξη κλπ.), οπότε τα όρια προκύπτουν εμμέσως 

μέσω των άρθρων 51 έως 57 του ΠΚ. Ρητώς παραπέμπουν στο 

άρθρο 83 ΠΚ, συνήθως με την ένδειξη   ΄΄  μειωμένη ποινή ΄΄  ή  ΄΄  

ελαττωμένη ποινή ΄΄, στο γενικό μέρος του ΠΚ τα 

άρθρα15(έγκλημα με παράλειψη), 23 παρ. α΄( υπέρβαση άμυνας), 

25παρ. 3(κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο), 32 

παρ.2(κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό), 35 

παρ.2(υπαίτια πρόκληση ανικανότητας), 36 παρ.1(μειωμένη 

ικανότητα καταλογισμού), 42 παρ.1(απόπειρα), 44παρ. 

2(υπαναχώρηση), 47 παρ.1(συνέργεια), 49παρ.1  [[  ιδιαίτερες 

ιδιότητες ή σχέσεις, δηλαδή όπου ο νόμος, για να είναι μια πράξη 

αξιόποινη, απαιτεί ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις, αν αυτές 

υπάρχουν μόνο στον δράστη, τότε οι συμμέτοχοι κατά το άρθρο 46 

παρ. 1 και 47 τιμωρούνται με μειωμένη ποινή (άρθρο 83). Αν όμως 

υπάρχουν μόνο στο πρόσωπο των συμμετόχων, οι τελευταίοι 

τιμωρούνται ως αυτουργοί και ο δράστης ως συνεργός]] , 84παρ. 

1(ελαφρυντικές περιστάσεις), 130παρ.1( εκδίκαση μετά τη 

συμπλήρωση του 18ου έτους)  και 133(νεαροί ενήλικες) . Εδώ θα 

αναφέρω μόνο την περίπτωση του άρθρου 133 περ. β΄  ΠΚ. , που 

αφορά τους νεαρούς ενήλικες, στο οποίο το όριο ηλικίας από το 

εικοστό πρώτο που ήταν πριν, έγινε εικοστό πέμπτο:   Μία 

παρατήρηση: H πολιτεία τους νεαρούς ενήλικες τους θεωρεί 



3 

ώριμους και τους δίδει το δικαίωμα να ψηφίζουν στα 17 για να 

εκλέξουν τους βουλευτές που θα μας εκπροσωπήσουν στη Βουλή 

των Ελλήνων , ενώ για την τέλεση εγκλημάτων δεν τους θεωρεί 

ώριμους μέχρι το 25 έτος και   τους αναγνωρίζει ελαφρυντικό thw 

μετεφηβικής ηλικίας. Πιστεύω πως ελάχιστες θα είναι οι 

περιπτώσεις  που  τα ποινικά δικαστήρια,  στα πλαίσια της 

δυνητικής ευχέρειας  που τους παρέχει το συγκεκριμένο άρθρο,  

θα αναγνωρίσουν το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας σε 

άτομα ηλικίας  άνω των  21 ετών.  

Τα πλαίσια μείωσης του άρθρου 83 εφαρμόζονται και στους 

ειδικούς ποινικούς νόμους. Τούτο ορίζεται ρητά στο άρθρο 12 ΠΚ , 

όπου αναφέρει ότι   ΄΄ Οι διατάξεις του γενικού μέρους του 

Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και σε αξιόποινες πράξεις που 

προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, αν οι νόμοι αυτοί δεν ορίζουν 

διαφορετικά με ρητή διάταξή τους ΄΄. 

 Ο χαρακτηρισμός της πράξης ως πλημμελήματος ή 

κακουργήματος δεν μεταβάλλεται με την επιβολή μειωμένης 

ποινής, όπως ορίζει το άρθρο 19 ΠΚ [[  Αν μια πράξη που 

εκδικάστηκε είναι κακούργημα ή πλημμέλημα, κρίνεται με βάση τη 

βαρύτερη ποινή που καθορίζεται από τον νόμο γι` αυτή και όχι με 

βάση την τυχόν ελαφρότερη ποινή που επέβαλε ο δικαστής λόγω 

ελαφρυντικών περιστάσεων (άρθρο 84) ή για οποιονδήποτε άλλο 
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λόγο μείωσης της ποινής σύμφωνα με το άρθρο 83]].  Η θέση 

αυτή, η οποία είναι πάγια στην Νομολογία(ΑΠ ολ. 18/2001), 

εμφανίζει   πρακτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την παραγραφή του 

εγκλήματος , αλλά και το παραδεκτό του ενδίκου μέσου. 

 Επιπλέον είναι δυνατόν σε διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων να 

υπάρχει ρητή πρόβλεψη για αναγνώριση  ΄΄ ειδικής ΄΄ελαφρυντικής 

περίστασης για κάποιο έγκλημα ή άλλος αυτοτελής ( πέραν των 

αναφερομένων στον Ποινικό Κώδικα) λόγος μείωσης της ποινής . 

Τέτοια περίπτωση έχουμε στον νόμο 4139/2013 ΄΄ περί 

ναρκωτικών ΄΄. Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1γ΄του νόμου αυτού 

προβλέπεται υποχρεωτικά πλέον η αναγνώριση ελαφρυντικής 

περίστασης για τον εξαρτημένο δράστη που έχει παρακολουθήσει 

και ολοκληρώσει με επιτυχία κατά τον νόμο θεραπευτικό 

πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης ,   η οποία 

οδηγεί  σε άλλο πλαίσιο ποινής, κατ΄ άρθρο 83 ΠΚ, κατά την 

επιμέτρηση της ποινής. Επίσης άλλη περίπτωση έχουμε στον 

νόμο 2971/2001 που αφορά τον αιγιαλό και την παραλία. Η 

ποινική διάταξη του άρθρου 29 στο νόμο 2971/2001 παραπέμπει 

στην παράγραφο 23 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994, κατά την 

οποία ορίζεται ότι η αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής του 

φυσικού περιβάλλοντος από τον δράστη συνιστά ελαφρυντική 

περίπτωση. Επίσης στο άρθρο 463 των μεταβατικών διατάξεων 
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του νέου ΠΚ, ορίζεται ότι ,όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται 

κάθειρξη έως δέκα έτη , επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το 

άρθρο 83 περ. γ΄, δηλαδή στερητική της ελευθερίας 

ποινή(φυλάκιση ή κάθειρξη) από ένα (1) έτος έως  έξι(6) έτη. Η 

πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό της χαρακτήρα. Εδώ δεν 

πρόκειται για αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως αλλά για   

μία νέα κατηγορία κακουργημάτων που επιβάλλεται φυλάκιση 

χωρίς  την αναγνώριση   ελαφρυντικού. 

      Το μέτρο του άρθρου 83 μπορεί να υπερβεί το δικαστήριο , επί 

συγχώνευσης περισσοτέρων ποινών. Επίσης η διάταξη του 

άρθρου 83 δεν εφαρμόζεται στα μέτρα ασφαλείας. 

 

 Το συγκεκριμένο άρθρο (83) προσδιορίζει το μέτρο μείωσης των 

ποινών, αναδιατάσσοντας τα όρια αυτών , όταν συντρέχει 

περίπτωση από τις προαναφερθείσες.  Έτσι επιβάλλεται : 

α) κάθειρξη(5-15 έτη) όταν απειλείται για πράξη ισόβια κάθειρξη, 

β) ποινή στερητική της ελευθερίας ( φυλάκιση ή κάθειρξη 2-8έτη), 

όταν απειλείται για την πράξη κάθειρξη πάνω από δέκα(10) έτη.   

γ) ποινή στερητική της ελευθερίας( φυλάκιση ή κάθειρξη ) 1-6 έτη, 

όταν απειλείται για την πράξη κάθειρξη 5-10 έτη, 
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δ) σε κάθε άλλη περίπτωση , η ποινή μειώνεται ελεύθερα από τον 

δικαστή , μέχρι το  κατώτερο όριο του είδους της ποινής , δηλ επί 

φυλακίσεως τουλάχιστον 10 ημέρες( άρθρο 53), 

ε) αν  ο νόμος προβλέπει αθροιστικά ποινή φυλάκισης( όχι 

κάθειρξη) και χρηματική ποινή , το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει 

μόνο μία από αυτές. (Στο προϊσχύσαν άρθρο 83 αναφέρεται   ΄΄ 

αθροιστικά στερητική της ελευθερίας ποινή και χρηματική ποινή ΄΄,   

εδώ δεν εννοεί και την κάθειρξη.  Ο όρος  στερητική της ελευθερίας 

υποδηλώνει μόνο τη φυλάκιση και δεν περιλαμβάνει και την 

κάθειρξη. Τούτο αναφέρεται πλέον ρητά στην περίπτωση ε΄, 

δηλαδή ποινή φυλάκισης και όχι στερητική της ελευθερίας ποινή).  

Όπως είναι εμφανές ο νομοθέτης δεν προβλέπει ρητά πλαίσια 

ποινής για τις περιπτώσεις όπου το έγκλημα τιμωρείται με ποινή 

πρόσκαιρης κάθειρξης (5-15), όπως και στο άρθρο 83 του 

προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα.  Για το θέμα αυτό έχουν 

εκφρασθεί ουσιαστικά δύο απόψεις . Η πρώτη εντάσσει τις 

περιπτώσεις αυτές στο πλαίσιο ποινής από 2- 12 (σήμερα με τον 

νέο ΠΚ 2-8), ενώ η δεύτερη , συνθέτοντας τις περ. β΄και γ΄, 

οδηγείται σε πλαίσιο ποινής από 1-12 έτη( σήμερα με τον νέο ΠΚ 

1-8),θεωρώντας ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κατώτατο 

προβλεπόμενο όριο ποινής πριν από τη μείωση της.  
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Αντίστοιχα δεν προβλέπεται ρητά πλαίσιο ποινής για τις 

περιπτώσεις όπου το έγκλημα τιμωρείται διαζευκτικά με ποινή 

ισόβιας και πρόσκαιρης κάθειρξης( πχ  άρθρο 299 παρ. 1 ΠΚ). Η 

πράξη αλλά και μέρος της θεωρίας  έχει δεχθεί  για  το πρώτο 

ζήτημα, όπου το έγκλημα τιμωρείται με ποινή πρόσκαιρης 

κάθειρξης, ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  το ανώτατο 

προβλεπόμενο όριο ποινής πριν από τη μείωση της, δηλαδή 2-12 

έτη (σήμερα με τον νέο ΠΚ  2 – 8 έτη, ΑΠ 322/2018 ΝΟΜΟΣ, 

36/1997Ποιν. Χρ.1997.1094, Σταμάτης  Συστ.Ερμ. ΠΚ σελ.1107, 

Μ. Μαργαρίτης  Ποινικός Κώδικας έκδ. β΄2009 σελ. 225). Για το   

δεύτερο ζήτημα   όπου το έγκλημα τιμωρείται διαζευκτικά με ποινή 

ισόβιας και πρόσκαιρης κάθειρξης,  στην περίπτωση δηλαδή του 

άρθρου 299 παρ. 1, η προσθήκη της πρόσκαιρης κάθειρξης έγινε 

με τον νέο ΠΚ και αμετάκλητη κρίση δικαστηρίου, δεν γνωρίζω να 

υπάρχει. Η θεωρία, η οποία είχε  ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό 

γιατί προβλέπονταν στον προϊσχύσαντα  Κώδικα  εγκλήματα που  

τιμωρούνταν διαζευκτικά με ποινή ισόβιας και πρόσκαιρης 

κάθειρξης, όπως της εσχάτης προδοσίας( άρθρο 134),  

υποστηρίζει ότι η λύση και για τα δύο ζητήματα δεν μπορεί παρά 

να είναι ομοιόμορφη και εφαρμόζοντας την αρχή in dubio pro 

mitiori,  θα πρέπει να οδηγηθούμε στη σύνθεση των σχετικών 

περιπτώσεων του άρθρου 83 ΠΚ , λαμβάνοντας υπόψη τόσο το 
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ανώτατο , όσο και το κατώτατο όριο της προβλεπόμενης στο νόμο 

ποινής(Ν. Παρασκευόπουλος Ποινολογία σελ. 154, Αρ. 

Χαραλαμπάκης Ποινικός Κώδικας  2011  σελ. 924).  

       Κατά την άποψή μου στην περίπτωση όπου το έγκλημα 

τιμωρείται  διαζευκτικά με ποινή ισόβιας και πρόσκαιρης κάθειρξης 

τουλάχιστον δέκα ετών (άρθρα  299 παρ. 1ΠΚ , 23 νόμου 

4139/2013 περί  ναρκωτικών και 463 του νέου Ποινικού Κώδικα, 

στο οποίο 463 αναφέρεται ότι όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται 

μόνο ποινή ισόβιας κάθειρξης , προστίθεται διαζευκτικά και η 

πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. ),   το Δικαστήριο , 

μετά την ενοχή του κατηγορουμένου, αν δέχθηκε ότι συντρέχει 

ελαφρυντική περίσταση στο πρόσωπο αυτού, τότε συνεκτιμώντας 

τα κριτήρια του άρθρου 79  του ΠΚ, πρέπει πρώτα να καταλήξει 

ποια από τις δύο ποινές (ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη 

τουλάχιστον δέκα ετών ), θα επιβάλει  ΚΑΙ  στη συνέχεια  ,  να  τη 

μειώσει μέσα στα πλαίσια που προβλέπει το άρθρο 83 περ. α΄ή β΄ 

ανάλογα  με το είδος της κάθειρξης που δέχθηκε. Επομένως , εάν 

έχει γίνει δεκτός ο αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου για 

αναγνώριση στο πρόσωπό του  ελαφρυντικής περίστασης , τότε 

στην ισόβια κάθειρξη, θα επιβάλλει μειωμένη ποινή καθείρξεως   

από 5 έως 15 έτη, ενώ στην πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 

ετών  θα επιβάλλει φυλάκιση τουλάχιστον  2 ετών ή κάθειρξη έως  
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8  έτη. Αν  επιβληθεί μειωμένη ποινή καθείρξεως π.χ. 5 ή  6 ή 7 

ετών , δεν θα πρέπει να γνωρίζει ο κατηγορούμενος ποιο είδος 

ποινής κάθειρξης δέχθηκε το δικαστήριο;  Τα  6 ή 7 έτη ή ακόμη 

και τα 8 έτη  κάθειρξης εμπίπτουν και στις δύο περιπτώσεις, και 

στη μειωμένη ποινή της ισόβιας κάθειρξης(5-15)  αλλά και στη 

μειωμένη ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών(2-8).   Για 

αυτό πρέπει στο σχετικό μέρος του σκεπτικού της απόφασης    να 

αναφέρεται  η στερητική της ελευθερίας ποινή που δέχθηκε  το 

δικαστήριο και στη συνέχεια επέβαλε μειωμένη ποινή, 

αιτιολογώντας μάλιστα την επιλογή του αυτή. 

Αν λοιπόν αναγνωρισθεί ελαφρυντική περίσταση  του άρθρου 84 

ΠΚ, μειώνεται η ποινή κατ΄ άρθρο 83. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις 

του άρθρου 84 διαφέρουν από τι ς περιστάσεις του άρθρου 79 που 

χρησιμεύουν μόνο για τη δικαστική επιμέτρηση, εντός όμως των 

ορίων που προβλέπει η ειδική διάταξη , χωρίς όμως να μειώνονται 

αυτά, όπως εδώ.  Επίσης η ελαφρυντική περίσταση διαφέρει από 

τις  ΄΄ ελαφρές περιπτώσεις ΄΄ των άρθρων 207( παραχάραξη 

νομίσματος), 208 (κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων ) , 

299παρ. 2 ( ανθρωποκτονία με δόλο σε βρασμό ψυχικής 

ορμής),302(ανθρωποκτονία από αμέλεια), 308 παρ. 1β΄( σωματική 

βλάβη) κλπ. , όπου διαμορφώνεται μία προνομιούχα παραλλαγή 

του βασικού εγκλήματος ή ένα ιδιώνυμο αδίκημα. Οι τελευταίες , 
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δηλαδή οι προνομιούχες( ελαφρυντικές περιπτώσεις) μορφές των 

βασικών αυτών εγκλημάτων συνιστούν συστατικό στοιχείο του 

προνομιούχου εγκλήματος που ανάγεται στο στοιχείο του αδίκου ή 

της ενοχής, ενώ οι ελαφρυντικές περιστάσεις δεν σχετίζονται με το 

έγκλημα που τελέστηκε. Περαιτέρω η ελαφρυντική περίσταση 

διαφέρει και από τους προσωπικούς λόγους απαλλαγής των 

άρθρων 308 παρ. 4 και 361παρ.2 ΠΚ.  

Οι ελαφρυντικές περιστάσεις δημιουργούν απλώς ένα ενιαίο 

πλαίσιο ποινής που υποχρεωτικά εφαρμόζει το δικαστήριο , αν 

δεχθεί κάποιο ελαφρυντικό. Η κρίση του δικαστηρίου περί την 

ενοχή ή μη ελαφρυντικού, είναι ανέλεγκτη. Το αν όμως τα δεκτά 

γενόμενα από αυτό περιστατικά εμπίπτουν ή όχι στις αόριστες 

νομικές έννοιες του άρθρου 84 , είναι νομικό ζήτημα και ελέγχεται 

αναιρετικώς( είναι πάγια η νομολογία στο ζήτημα αυτό , Ολ.ΑΠ 

1463/1981).  

Το αίτημα παροχής ελαφρυντικού αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό 

που πρέπει για να τύχει απαντήσεως από το δικαστήριο , να 

υποβληθεί από τον κατηγορούμενο ή το συνήγορο και να 

αναπτυχθεί και προφορικά και δεν αρκεί η διατύπωσή του σε 

έγγραφο. Πρέπει το αίτημα να υποβληθεί κατά τρόπο ορισμένο και 

να στηρίζεται σε περιστατικά και δεν αρκεί η αναφορά  της 

διάταξης  και υποβάλλεται μέχρι την επιβολή της ποινής. Η 
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απόρριψη του σχετικού αιτήματος πρέπει να αιτιολογείται, 

διαφορετικά η απόφαση κατά το μέρος που αφορά την ποινή είναι 

αναιρετέα. 

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 περιστάσεις αποτελούν 

ενδεικτικά κανονιστικά παραδείγματα ΄΄ θεωρούνται ιδίως ΄΄ και δεν 

αντίκειται μία τέτοια ρύθμιση προς το Σύνταγμα, διότι δεν 

θεμελιώνει ούτε επαυξάνει το αξιόποινο. Συνεπώς το δικαστήριο 

μπορεί να δεχθεί και άλλα ελαφρυντικά. Πάντως η πράξη δεν έχει 

μέχρι τώρα δεχθεί άλλα ελαφρυντικά. Η ΑΠ 625/2006 απόφαση, 

δέχθηκε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί τέτοιο ελαφρυντικό η επί 

μακρόν παρακολούθηση με ηλεκτρονικά μέσα του  

κατηγορουμένου από τις αρχές. Οι περιπτώσεις α-γ της παρ. 2 

αναφέρονται σε βιοτικά συμβάντα πριν από την πράξη , ενώ οι των 

στοιχ. δ΄και ε΄ σε ανακύψαντα μετά την πράξη. 

Οι κατ΄ ιδίαν ελαφρυντικές περιστάσεις:  

1ον Ως προς την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου 

βίου ( άρθρο 84 παρ. 2 α΄) η νέα διατύπωση απαιτεί ο υπαίτιος να 

έζησε ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα <<σύννομα>>(  αντί του 

<<έντιμα>> που προέβλεπε  η προϊσχύσασα διάταξη) με την 

πρόσθετη μάλιστα διευκρίνιση ότι μόνη η προηγούμενη καταδίκη 

του υπαιτίου για ελαφρό πλημμέλημα δεν αποκλείεται το σύννομο 

του πρότερου  έντιμου βίου του. Η διατύπωση αυτή διευρύνει 
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υπερβολικά τη δυνατότητα αναγνώρισης της σπουδαιότητας αυτής 

από τις ελαφρυντικές περιστάσεις. Όπως αναφέρεται και στην 

Εισηγητική έκθεση , στο κράτος δικαίου ο πολίτης είναι ελεύθερος 

να διάγει , όπως ο ίδιος κρίνει , εφόσον δεν παραβιάζει 

επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου. Όταν δεν έχει 

διαπράξει αξιόποινη πράξη ή έχει καταδικασθεί για ελαφρό 

πλημμέλημα, είναι ανεπίτρεπτο να ελέγχεται η κατά το Σύνταγμα ( 

άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β΄) << απαραβίαστη>> προηγούμενη ατομική 

και οικογενειακή του ζωή. Το δικαστήριο δικαιούται να ελέγξει 

ΜΟΝΟ της περιστάσεις τέλεσης της αξιόποινης πράξης.     

Κριτήριο επομένως για τη συνδρομή της ελαφρυντικής αυτής 

περίστασης είναι η σύννομη ζωή του υπαιτίου, που υπάρχει όταν 

αυτός δεν έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη, παραβιάζοντας 

επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου, το δε λευκό  

ποινικό μητρώο  δεν είναι το μόνο   αποδεικτικό  στοιχείο για την 

κατάφαση της περίστασης αυτής, ο δε  δικαστής   μπορεί να κρίνει 

στα πλαίσια που ορίζονται από το άρθρο 178 ΚΠΔ ( το οποίο 

αναφέρεται στα αποδεικτικά μέσα και στο βάρος απόδειξης:  

παρ.2. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως 

όλα τα αποδεικτικά μέσα, που θεμελιώνουν την ενοχή ή 

κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουμένου καθώς και κάθε 
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στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την 

επιμέτρηση της ποινής  ).  

Ενόψει των ανωτέρω, η διάταξη αυτή (84 παρ.2α) του ισχύοντος 

από 1.7.2019 ΠΚ είναι ευμενέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας 

διάταξης, που όριζε ότι η υπό στοιχείο α' ελαφρυντική περίσταση 

συνίσταται στο "ότι ο υπαίτιος έζησε ως το χρόνο που έγινε το 

έγκλημα έντιμη, ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά 

κοινωνική ζωή", αφού με τη νέα διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα 

αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, καθόσον 

υιοθετήθηκε το δεκτικό βεβαίωσης κριτήριο της "νόμιμης" ζωής 

έναντι του απροσδιόριστου κριτηρίου της "έντιμης" ζωής, που 

απαιτούνταν από την προϊσχύσασα διάταξη και δεν ελέγχεται 

πλέον, όπως προανέφερα,  η κατά το Σύνταγμα "απαραβίαστη" 

προηγούμενη ατομική και οικογενειακή ζωή του υπαιτίου(ΑΠ 

1466/2019)   

      Κατά  μία άλλην άποψη , την οποία υποστηρίζει ο 

καθηγητής, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης , ορθότερο θα ήταν μία 

ρύθμιση που θα είχε ως αφετηρία και τεκμήριο(μαχητό) σύννομου 

βίου την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου με την επιφύλαξη να 

μην   προκύπτουν από την μέχρι την πράξη συμπεριφορά του 

υπαιτίου περιστατικά που ακόμη και αν δεν συνιστούν αξιόποινη 
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πράξη , καταδεικνύουν μία ιδιαίτερη επιλήψιμη και αντικοινωνική 

στάση ζωής αυτού.   

2ον Ως προς τις  ελαφρυντικές περιστάσεις  παρ. β) το ότι στην 

πράξη του ωθήθηκε από μη ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή 

υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή 

προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο 

βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, παρ.γ) το ότι στην πράξη του 

ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή 

παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη 

εναντίον του πράξη, και δ) το ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και 

επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, δεν 

έχουμε  κάποια  αλλαγή . Ό,τι ίσχυε , ισχύει και σήμερα.  

 

3ον Εκεί που έχουμε διαφοροποίηση είναι η  περ. 5 της 

παραγράφου  2 , που ορίζει ότι : το ότι συμπεριφέρθηκε καλά για 

σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την 

κράτησή του.  Η ελαφρυντική αυτή περίσταση αναφέρεται στη 

θετική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του δράστη για σχετικά 

μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της πράξης. Για τον 

προσδιορισμό της << καλής συμπεριφοράς>> δεν αρκεί η 

αρνητική ( παθητική, μη κακή στάση) αναφορά ότι ο 

κατηγορούμενος δεν τέλεσε άλλες αξιόποινες πράξεις , αλλά 
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κυρίως η θετική αναφορά συγκεκριμένων περιστατικών από τα 

οποία να προκύπτει η καλή συμπεριφορά( ΑΠ 233/2019, 215/2019 

ΝΟΜΟΣ). Η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη αξιολογείται 

αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το βεβαρημένο ποινικό μητρώο του 

κατηγορουμένου.  Έχει κριθεί ότι η επί μακρό χρονικό διάστημα 

φυγοδικία του κατηγορουμένου αποτελεί στοιχείο που συνηγορεί 

για τη μη χορήγηση της ελαφρυντικής αυτής περίστασης( ΑΠ 

1275/2005 , Αρ. Χαραλαμπάκης Ποινικός Κώδικας άρθρο 84 σελ. 

936)   

Με την νέα διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 ε΄του ΠΚ προβλέπεται η 

αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετά την πράξη καλής 

συμπεριφοράς για σχετικό μεγάλο διάστημα και κατά την 

κράτηση του κατηγορουμένου( πχ έχει διαταχθεί η προσωρινή του 

κράτηση ή το ένδικο μέσο που άσκησε δεν έχει ανασταλτική 

δύναμη) . Η Νομολογία μέχρι το 2010 δεχόταν ότι << η  ήσυχη και 

χωρίς πειθαρχικά παραπτώματα διαβίωση του κατηγορουμένου 

κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του σε κατάστημα κράτησης δεν 

συνιστά την ελαφρυντική περίσταση της μετά την πράξη καλής 

συμπεριφοράς του υπαιτίου>> με το αιτιολογικό ότι << η 

αναγνώρισή της προϋποθέτει περιβάλλον ελεύθερης βούλησης και 

έκφρασης  αυτής και όχι εγκλεισμό σε φυλακή( ΑΠ 390/2010, ΑΠ 

2219/2009 κλπ), αφού η καλή συμπεριφορά εντός του 
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σωφρονιστικού καταστήματος κρίνεται ως << αποτέλεσμα 

υποχρεωτικής συμμόρφωσης στους κανονισμούς της φυλακής>> 

(ΑΠ 1897/2008). Μετά το 2010 η Νομολογία άλλαξε θέση , όχι 

όμως στο σύνολό της,  και αναγνώριζε την ελαφρυντική αυτή 

περίσταση και στους κρατούμενους . Ήλθε  στη συνέχεια  ο νέος 

ΠΚ όπου πλέον η ελαφρυντική αυτή περίσταση αναγνωρίζεται 

στον κατηγορούμενο και κατά την κράτηση. 

Δεν μπορεί πλέον σήμερα που προβλέπεται και στον νόμο, να 

αποκλεισθεί η συνδρομή της ελαφρυντικής αυτής περιστάσεως 

στον ευρισκόμενο στη φυλακή κρατούμενο, από μόνο το γεγονός 

ότι αυτός κρατείται και ότι εξ αυτής της καταστάσεώς του, λόγω του 

πειθαναγκασμού του στους κανόνες λειτουργίας των 

σωφρονιστικών καταστημάτων, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η 

τυχόν βελτίωση της συμπεριφοράς του, η οποία (βελτίωση), κατά 

το διάστημα της κρατήσεώς του, προδήλως εκδηλώνεται μόνο με 

θετική συμπεριφορά. Η καλή συμπεριφορά δεν εννοείται , όπως 

ανέφερα προηγουμένως, ως παθητικά καλή διαγωγή ή ως μη κακή 

ή μόνον ως απουσία παραβατικότητας. Περιλαμβάνει και τη 

θετική δραστηριότητα του κρατούμενου, η οποία εκδηλώνεται 

αυτοβούλως και όχι ως αποτέλεσμα φόβου ή καταναγκασμού 

και οπωσδήποτε να υπάρχει βελτίωση της συμπεριφοράς 

του.  Η ύπαρξη καλής διαγωγής, η έλλειψη πειθαρχικής καταδίκης, 
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η εργασία και γενικά η τυπική και συνήθης συμμόρφωση του 

καταδίκου στο εξαναγκαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο των 

σωφρονιστικών καταστημάτων αξιολογούνται και αξιοποιούνται, 

για την παροχή των ευεργετημάτων, που προβλέπει ρητά 

καταρχήν,και ειδικά ο νόμος (συνυπολογισμός χρόνου εργασίας 

κατά την έκτιση της ποινής, λήψη αδειών κλπ.), στην απόλαυση 

των οποίων προδήλως και ευλόγως αποσκοπεί κάθε κρατούμενος, 

και δεν αρκούν για τη χορήγηση του σχετικού ελαφρυντικού. 

Όμως, ενόψει του εγκληματοπροληπτικού και σωφρονιστικού 

σκοπού θέσπισης της οικείας διατάξεως, που διατρέχει την όλη 

(και όχι μόνο την ελεύθερη) διαβίωση του υπαιτίου μετά την τέλεση 

της πράξεως, δεν μπορεί να αποκλειστεί η συνδρομή όρων 

χορήγησης του σχετικού ελαφρυντικού και υπό σχετικά 

μακρόχρονο καθεστώς κράτησης,   στις εξαιρετικές και διακριτές 

εκείνες περιπτώσεις που η στάση και συμπεριφορά του υπαιτίου 

υπερβαίνει κατά πολύ τη συνήθη στάση και συμπεριφορά 

συμμόρφωσης του μέσου κρατούμενου για την εξασφάλιση των 

προβλεπόμενων σωφρονιστικών ευεργετημάτων και αντανακλά, 

με διαπιστωμένη βεβαιότητα, την ειλικρινή ψυχοβουλητική 

μεταστροφή αυτού, τη σταθερή εναρμόνισή του προς τις επιταγές 

της έννομης τάξης και την ουσιαστική σωφρονιστική βελτίωση της 

προσωπικότητάς του(ΑΠ 133/2019, ΑΠ 909/2016 ΝΟΜΟΣ). 
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Επίσης  μια άλλη περίπτωση που αξιολογείται ως 

ελαφρυντική περίσταση είναι η μη εύλογη διάρκεια της ποινικής 

διαδικασίας  που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

κατηγορουμένου και προβλέπεται το πρώτον στην παράγραφο 3 

του άρθρου 84 ΠΚ . Η προσθήκη αυτή αποτελεί συνέχεια της 

ρύθμισης που είχε πρωτοεισαχθεί με την παρ. 3 του άρθρου 7 του 

Ν. 4239/2014, σύμφωνα με την οποία   ΄΄  κατά την επιμέτρηση της 

ποινής το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την υπέρβαση της 

εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του κατηγορουμένου .   Στη δικαστική απόφαση γίνεται 

ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία ότι κατά την επιμέτρηση της 

ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την κατά τα άνω 

υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, γεγονός το 

οποίο μπορεί να συνιστά, εν όλω ή εν μέρει, δίκαιη ικανοποίηση 

για την καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας  ΄΄. Η διαφορά ως 

προς την νέα ρύθμιση είναι ότι αρχικά η εύλογη υπέρβαση της 

διαδικασίας είχε ενταχθεί στο άρθρο 79, δηλαδή στους κανόνες της 

επιμέτρησης της ποινής , ενώ τώρα πλέον συγκαταλέγεται στις 

ελαφρυντικές περιστάσεις.  Κατά τη γνώμη μου το ελαφρυντικό 

αυτό δεν έχει σχέση με την προσωπικότητα του 

κατηγορουμένου, αλλά με την μη δυνατότητα της πολιτείας να 
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εκδικάζονται οι υποθέσεις σε εύλογο χρόνο.    Το ζήτημα φαίνεται 

να μην είναι και τόσο απλό και πιθανότατα θα αποτελέσει άλλο ένα 

χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο της Δικαιοσύνης και της 

ικανότητας της στον καταλογισμό και στην τιμωρία πράξεων που 

επηρεάζουν την κοινωνία, όπως οι υποθέσεις διαφθοράς με πολύ 

μεγάλο οικονομικό και ηθικό-κοινωνικό αντίκτυπο.  Εφόσον η 

περίπτωση αυτή αποτελεί πλέον  ελαφρυντική περίσταση που 

υποχρεωτικά, αν γίνει δεκτός ο σχετικός αυτοτελής ισχυρισμός του 

κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του, οδηγεί σε μείωση της 

ποινής, πρέπει το Δικαστήριο , όταν  αποφαίνεται για το αν 

συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης να 

συνεκτιμήσει   ιδίως: α) την καταχρηστική ή παρελκυστική 

συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης για τη 

διάρκεια της οποίας διατυπώνεται παράπονο ότι υπερέβη την 

εύλογη διάρκεια, β) την πολυπλοκότητα των τιθέμενων 

πραγματικών και νομικών ζητημάτων, γ) τη στάση των αρμόδιων 

κρατικών αρχών και δ) το διακύβευμα της υπόθεσης για τον 

αιτούντα.      Τα κριτήρια αυτά προβλέπονται ρητά στο άρθρο 5 του 

ν. 4239/2014.  
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 Επαναλαμβάνω ότι  κριτήριο για την κατάφαση της υπέρβασης 

εύλογου χρόνου διάρκειας της δίκης ως λόγος μείωσης της ποινής 

δεν είναι μόνο η παρέλευση δυσανάλογα μεγάλου χρονικού 

διαστήματος από την τέλεση του εγκλήματος αλλά    

συνεκτιμώνται και τα προαναφερόμενα στοιχεία, δηλαδή η 

καταχρηστική ή παρελκυστική συμπεριφορά των διαδίκων κατά 

την εξέλιξη της δίκης, η πολυπλοκότητα των πραγματικών και 

νομικών ζητημάτων, η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και 

το διακύβευμα της υπόθεσης για τον κατηγορούμενο.  

Όταν λοιπόν ο αυτοτελής αυτός ισχυρισμός, κατόπιν αιτήματος του 

κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του, γίνει δεκτός κατ΄ ουσία από 

το δικαστήριο, ή το δικαστήριο, σε περίπτωση απουσίας του 

κατηγορουμένου, αυτεπαγγέλτως  θετικά διαπιστώσει τη συνδρομή 

τέτοιας περίπτωσης, τότε κατά την επιμέτρηση της ποινής θα γίνει 

αναφορά στις διατάξεις  του άρθρου 79 του ΠΚ αλλά και στη 

διάταξη του άρθρου 7 παρ.3 του Ν.4239/2014. Στην περίπτωση 

όμως που ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ζητήσει την 

αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 3 του ΠΚ και το 

δικαστήριο   απορρίψει αυτόν τον αυτοτελή ισχυρισμό , ως ουσία 

αβάσιμο, τότε  στην επιμέτρηση της ποινής δεν γίνεται  αναφορά 

στη διάταξη του άρθρου 7 παρ.3 του Ν.4239/2014, παρά μόνο στις 

διατάξεις του άρθρου 79 του ΠΚ , για το λόγο ότι η επίκληση αυτής 
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της διάταξης αντιφάσκει με την προηγηθείσα απόφαση του 

Δικαστηρίου που έχει απορρίψει  το αίτημα του κατηγορουμένου 

για αναγνώριση του σχετικού ελαφρυντικού.] Το Δικαστήριο   δεν 

υποχρεούται να αιτιολογήσει αρνητικά, ότι δεν συντρέχει η 

περίπτωση αυτή, όταν, μάλιστα, δεν έχει υποβληθεί συναφής 

ισχυρισμός από τον κατηγορούμενο, δοθέντος και του ότι αυτός 

(κατηγορούμενος) διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει συναφώς 

στα αρμόδια όργανα,  για τη δίκαιη ικανοποίησή του λόγω της 

καθυστέρησης της ποινικής διαδικασίας(ΑΠ 1191/2019). 

 Η ελαφρυντική αυτή περίσταση έπρεπε  να    προβλέπεται   μόνο 

στο άρθρο 79 ΠΚ, όπως πριν από την ισχύ του νέου ΠΚ,  έτσι 

ώστε να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής, 

ακόμη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, πάντα όμως μέσα 

στο αρχικά όρια της ποινής, ανεξάρτητα αν το προτείνει ή όχι ο 

κατηγορούμενος.  Με την προτεινόμενη   ρύθμιση   η νομοθεσία 

μας δεν έρχεται σε αντίθεση προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ και ο 

κατηγορούμενος μετά την καταδίκη του  δεν θα  έχει λόγο να 

προσφύγει  στα αρμόδια όργανα του άρθρου 2 του ν. 4239/2014,  

για τη δίκαιη ικανοποίησή του λόγω της καθυστέρησης της 

ποινικής διαδικασίας, αφού το σχετικό αίτημά του θα έχει γίνει 

δεκτό και θα του έχει επιβληθεί μικρότερη ποινή ή θα έχει 

απορριφθεί για το λόγο ότι δεν συντρέχει στην περίπτωσή του 



22 

υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδίου. 

 Περαιτέρω στο άρθρο 85 ΠΚ που αφορά τη συρροή λόγων 

μείωσης της ποινής , προβλέπεται μείωση του κατώτατου 

ορίου , μετά την πρώτη μείωση  κατά το άρθρο 83 ΠΚ. Η 

συνδρομή περισσοτέρων λόγων μείωσης της ποινής ή ενός ή 

περισσοτέρων λόγων μαζί με ελαφρυντικές περιστάσεις ή 

περισσότερες ελαφρυντικές περιστάσεις , πρέπει να αποτυπώνεται 

στην απειλούμενη από το έγκλημα ποινή. Το ανώτατο όριο της 

μειωμένης ποινής παραμένει αμετάβλητο , μειώνεται 

ουσιωδώς όμως το κατώτερο όριο. Έτσι το κατώτερο όριο  της 

στερητικής της ελευθερίας ποινής των 5  ετών μειώνεται στα 3 

έτη, τα 2 έτη φυλάκισης μειώνεται σε 1 έτος και το 1 έτος σε 6 

μήνες και η μειωμένη ποινή φυλάκισης σε παροχή 

κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική.  Η νομολογία μέχρι την 

έναρξη ισχύος του νέου ΠΚ, τηρούσε αρνητική στάση ως προς τη 

δυνατότητα διπλής μείωσης της ποινής, με μόνη εξαίρεση την 

υπ΄αριθμ. 12/2018  απόφαση του ΜΟΕ Ιωαννίνων. Δεχόταν όμως 

προκειμένου να προβεί στην επιμέτρηση της ποινής ότι θα λάβει 

υπόψη του μέσα στα όρια της ελαττωμένης ποινής  και το εν λόγω 

γεγονός της συνδρομής των περισσοτέρων ελαφρυντικών 

περιστάσεων. 
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Επίσης οι προαναφερόμενες μειωμένες ποινές  επιβάλλονται και 

όταν,  πέραν της συνδρομής ενός λόγου μείωσης της ποινής 

ή ελαφρυντικής περίστασης , ο κατηγορούμενος έχει 

ομολογήσει την ενοχή του πριν από το τέλος της 

προδικασίας , συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη απονομή της 

δικαιοσύνης .  Η τελευταία αυτή περίπτωση αποτελεί εξειδίκευση 

των υποπεριπτώσεων γ΄και δ΄ του άρθρου 79 παρ. 4 του ΠΚ , 

όπου στα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου κατά την 

επιμέτρηση της ποινής περιλαμβάνονται και ότι  αυτός έθεσε τον 

εαυτό του στη διάθεση των αρχών χωρίς σημαντική καθυστέρηση, 

ενώ μπορούσε να διαφύγει καθώς επίσης και ότι  διευκόλυνε 

ουσιωδώς την εξιχνίαση του εγκλήματος. 

Με τη διάταξη αυτή επιχειρείται να δοθεί ένα κίνητρο στον 

κατηγορούμενο να αποδεχθεί έγκαιρα την ενοχή του, ώστε να 

ολοκληρωθεί ταχύτερα η ποινική διαδικασία. Μόνη όμως η ομολογία 

δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει με την ομολογία του να έχει << 

συμβάλει>> στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης. Αν αντίθετα 

υπάρχουν ήδη επαρκή για την καταδίκη του στοιχεία , η ομολογία 

καθαυτήν δεν επηρεάζει την ποινή.  

 

Κυρίες και Κύριοι, 



24 

Όπως κάθε αλλαγή, έτσι και οι προκείμενες, είναι φυσικό να γεννούν 

ανησυχίες και να εγείρουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά 

τους. Όμως η εμπειρία του παρελθόντος κατέδειξε ότι πολλές από τις 

καινοτόμες αυτές προσπάθειες, παρά τις ανησυχίες που 

διατυπώθηκαν, στην πράξη λειτούργησαν θετικά και, αν δεν έλυσαν, 

τουλάχιστον βελτίωσαν χρόνια προβλήματα του τρόπου απονομής της 

δικαιοσύνης. Έτσι, παρά τις όποιες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν για 

συζητούμενες αλλαγές, πιστεύω ότι η πολυετής προσπάθεια που 

καταβλήθηκε από τα επιστημονικά άρτια μέλη της 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κινείται προς τη σωστή 

κατεύθυνση και χρέος όλων μας είναι να την στηρίξουμε με θετικό 

πνεύμα και να δώσουμε ευέλικτες και λογικές λύσεις στα όποια 

προβλήματα επισημάναμε ή πρόκειται η πράξη να παρουσιάσει. Διότι 

η νομική αδράνεια ισοδυναμεί με στασιμότητα και η στασιμότητα σε 

διαιώνιση των παθογενειών του ποινικοδικονομικού μας συστήματος. 

             ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 

 

  

  

 


