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Μειωμένη ποινή και συρροή λόγων μείωσης της ποινής (άρθρα 83 και 85 ΠΚ) 
του Χρήστου Δ. Νάιντου, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών 

 
Α. Μειωμένη ποινή (άρθρο 83 ΠΚ) 
 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 

Ο  κανόνας  του  άρθρου  83  ΠΚ  δεν  είναι  κατά  τη  νομική  του  φύση  κατ’ 
ακριβολογία  επιμετρητικός.  Πρόκειται  για  γενικό  κανόνα  αναδιάταξης  των 
απειλούμενων πλαισίων ποινής, εντός των οποίων θα λάβει χώρα η επιμέτρηση1 2.  

Τα  νέα μειωμένα πλαίσια ποινής  εφαρμόζονται  εκτός  από  τις  περιπτώσεις 
συνδρομής  ελαφρυντικών  περιστάσεων  του  άρθρου  84  ΠΚ  και  στις  εξής 
περιπτώσεις του γενικού μέρους του ΠΚ: 

1) Τα  εγκλήματα  που  τελούνται  με  παράλειψη  (άρθρο  15  παρ.  2  ΠΚ: 
δυνητική μείωση) 

2) Η υπέρβαση από δόλο των ορίων της άμυνας (άρθρο 23α ΠΚ) 
3) Η  υπέρβαση  από  δόλο  της  κατάστασης  ανάγκης  που  αίρει  το  άδικο 

(άρθρο 25 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 23α ΠΚ) 
4) Η  υπέρβαση  από  δόλο  της  κατάστασης  ανάγκης  που  αίρει  τον 

καταλογισμό (άρθρο 32 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ. 3 και 
23α ΠΚ) 

5) Η  νομική  πλάνη  στην  περίπτωση  που  ο  υπαίτιος  μπορούσε  να  την 
αποφύγει (άρθρο 31 παρ. 2β ΠΚ: δυνητική μείωση) 

6) Η  υπαίτια  πρόκληση  ανικανότητας,  όταν  η  πράξη  που  τελέστηκε  είναι 
άλλη από εκείνη που αποφασίστηκε (άρθρο 35 παρ. 2 ΠΚ)  

7) Η μειωμένη ικανότητα για καταλογισμό (άρθρο 36 ΠΚ) 
8) Η  απόπειρα  (άρθρο  42  παρ.  1  ΠΚ)  και  η  απόπειρα  στα  εκ  του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα (άρθρο 42 παρ. 3 ΠΚ) 
9) Η υπαναχώρηση από αποτυχημένο έγκλημα (άρθρο 44 παρ. 3 ΠΚ: ποινή 

της απόπειρας μειωμένη στο μισό) 
10) Η  υπαναχώρηση  από  ολοκληρωμένη  απόπειρα  (άρθρο  44  παρ.  2  ΠΚ: 

ποινή της απόπειρας μειωμένη στο μισό) 
11) Η συνέργεια (άρθρο 47α ΠΚ) 
12) Η συνέργεια σε  ιδιαίτερο  έγκλημα  (άρθρο 49  παρ. 1  ΠΚ)  (υποχρεωτική 

πλέον κι όχι δυνητική μείωση) 

                                                 
1  Βλ. Μ.  Καϊάφα  –  Γκμπάντι  /  Ν. Μπιτζιλέκης,  Ε.  Συμεωνίδου  –  Καστανίδου,  Δίκαιο  των  Ποινικών 
Κυρώσεων, 2η  έκδοση, 2016,  σ. 209,  Ν.  Παρασκευόπουλου –  Γ.  Νούσκαλη,  σε Λ. Μαργαρίτη  /  Ν. 
Παρασκευόπουλου  –  Γ.  Νούσκαλη,  Ποινολογία,  8η  έκδοση,  2016,  σ.  159  –  161.  Για  κανόνες 
σχηματισμού του έκτακτου πλαισίου ποινής με αναφορά, μεταξύ άλλων και στην αιτιολογική έκθεση 
των Σχεδίων ΚΠΔ 1929 / 1933, σ. 69 έκανε λόγο ο Κ. Σταμάτης, σε Δ. Σπινέλλη (επιμ.), Συστηματική 
Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, 2005, άρθρο 83, σ. 1106, πλαγιαρ. 8. 

2 Η εν ευρεία εννοία επιμέτρηση ξεκινά από την κρίση για τη συνδρομή ελαφρυντικών περιστάσεων 
και  περιλαμβάνει  και  την  εν  στενή  εννοία  επιμέτρηση,  δηλαδή  τον  καθορισμό  συγκεκριμένου 
μεγέθους ποινής για το συγκεκριμένο καταδικασθέντα για το συγκεκριμένο έγκλημα. Βλ. Μ. Καϊάφα 
–  Γκμπάντι, σε Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, ό.π., 2016, σ. 381  ‐ 383, Α. Χαραλαμπάκη, Σύνοψη 
Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος ΙΙ, Η Ποινή, 2012, σ. 206 ‐ 207. 
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13) Η  μετεφηβική  ηλικία  έως  και  24  ετών  (άρθρο  133β  ΚΠΔ:  δυνητική 
μείωση) 

Μειωμένη ποινή επιβάλλεται και σύμφωνα με διατάξεις του ειδικού μέρους 
1) για την έμπρακτη μετάνοια επί εσχάτης προδοσίας (άρθρο 137 παρ. 2 ΠΚ), 2) για 
τον  διευθύνοντα  τρομοκρατική  οργάνωση  που  επιδιώκει  την  τέλεση 
πλημμελημάτων (άρθρο 187Α παρ. 3 ΠΚ), 3) ως ευνοϊκό μέτρο για την αποκάλυψη 
τρομοκρατικής  οργάνωσης  (άρθρο  187Γ  παρ.  2  ΠΚ),  4)  ως  ευνοϊκό  μέτρο 
αποκάλυψης  υπηρεσιακών  εγκλημάτων  (άρθρο 263Α  παρ. 2  και 5  ΠΚ)  και 5)  στο 
έγκλημα της διακοπής της κύησης  (άρθρο 304 παρ. 2 ΠΚ). Τέλος, αυτοτελής λόγος 
μείωσης της ποινής τυποποιείται στο άρθρο 85 παρ. 2 ΠΚ, η προδικαστική ομολογία 
της  ενοχής  που  συμβάλλει  στην  έγκαιρη  απονομή  της  δικαιοσύνης,  ενώ  λόγοι 
μείωσης της ποινής προβλέπονται και σε ειδικούς ποινικούς νόμους3. 

Καταργήθηκαν  οι  περιπτώσεις  του  μειωμένου  πλαισίου  ποινής:  1)  της 
απρόσφορης απόπειρας (άρθρο 43 παρ. 1 προϊσχ. ΠΚ που προέβλεπε τη μείωση του 
ελαττωμένου πλαισίου της ποινής στο μισό), 2)  της κωφαλαλίας  (άρθρο 33 παρ. 2 
ΠΚ) και 3)  της ανηλικότητας, όταν η εκδίκαση γίνεται μετά την ενηλικίωση  (άρθρο 
130 παρ. 1 in f. προϊσχ. ΠΚ).  

Στην  απόφαση  πρέπει  να  μνημονεύεται  το  άρθρο  που  παραπέμπει  στο 
άρθρο 83 ΠΚ που προβλέπει τη μειωμένη ποινή. Διαφορετικά υφίσταται εκ πλαγίου 
παράβαση  των  διατάξεων  αυτών  (άρθρο  510  παρ.  1Ε  ΚΠΔ),  γιατί  καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος, μόνο όμως ως προς το κεφάλαιο της ποινής4. 

Το  άρθρο  83  ΠΚ  πάντως  δεν  επιδρά  στην  επιβολή  των  παρεπόμενων 
ποινών5. 
 
ΙΙ. Σύγκριση των μειώσεων μεταξύ των περιπτώσεων του άρθρου 83 ΠΚ 
 

Η διάταξη του άρθρου 83 ΠΚ υπό τον τίτλο «μειωμένη ποινή» ο νομοθέτης 
ακολουθεί μία αναλογική πορεία τυποποίησης των μειωμένων πλαισίων ποινής, με 
το  λόγο  αναλογίας  ανάμεσα  στο  αρχικό  και  το  μειωμένο  πλαίσιο  ποινής  να 
αυξάνεται κατά τη μετάβαση από τα βαρύτερα προς τα ελαφρότερα εγκλήματα αν 
για τις ανάγκες του υπολογισμού η ισόβια κάθειρξη υπολογιστεί στα 20 έτη για την 
υπό  στοιχείο  α΄  περίπτωση  [για  την  α΄  περίπτωση:  20  έτη  /  (Μ.Ο.  μειωμένου 
πλαισίου μεταξύ 15 και 5 ετών) = 20 / 10 = 2, για την β΄ περίπτωση: Μ.Ο. αρχικού 
πλαισίου μεταξύ 15 και 10 ετών / Μ.Ο. μειωμένου πλαισίου μεταξύ 8 και 2 ετών = 
12,5 / 5 = 2,5, για τη γ΄ περίπτωση: Μ.Ο. αρχικού πλαισίου μεταξύ 10 και 5 ετών / 
Μ.Ο. μειωμένου πλαισίου μεταξύ 6 και 1 έτους = 12,5 / 3,5 = 3,57]. Δηλαδή για τον 
ίδιο λόγο μείωσης της ποινής (λ.χ. τη συνδρομή της ίδιας ελαφρυντικής περίστασης) 
στα ήσσονος απαξίας εγκλήματα η δυνατότητα μείωσης της ποινής είναι αναλογικά 
μεγαλύτερη απ’ ό,τι στα βαρύτερα.  
 
ΙΙΙ. Σύγκριση των μειώσεων από τον ΠΚ/1950 στον ισχύοντα 

                                                 
3 Βλ. αναλυτικά Κ. Κοσμάτου, σε Σ. Παύλου / Κ. Κοσμάτου, Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 
2020, σ. 137 – 138. 

4 Βλ. Κ. Σταμάτη, σε ΣυστΕρμΠΚ, ό.π., 2005, άρθρο 83, σ. 1106, πλαγιαρ. 7, ΑΠ 395/1973, ΠοινΧρ ΚΓ 
(1973), σ. 561. 

5 Βλ. Κ. Σταμάτη, σε ΣυστΕρμΠΚ, ό.π., 2005, άρθρο 83, σ. 1108, πλαγιαρ. 18. 
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Σε σύγκριση προς το προϊσχύσαν άρθρο 83 ΠΚ παρατηρούνται τα εξής: 
1) Υπό το προϊσχύσαν δίκαιο το μειωμένο πλαίσιο ποινής για την απειλή της 

ισόβιας κάθειρξης ήταν πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, δηλαδή δέκα 
έως  είκοσι  έτη).  Υπό  την  ισχύ  του  νέου  ΠΚ  απειλείται  πλέον  κάθειρξη  (δηλαδή 
στερητική  της  ελευθερίας  ποινή  πέντε  έως  δέκα  πέντε  ετών).  Έτσι  για  απόπειρα 
ανθρωποκτονίας η ποινή ενδέχεται να μειωθεί έως και τα πέντε έτη. 

2)  Αντί  για  την  ποινή  της  κάθειρξης  τουλάχιστον  δέκα  ετών  (δηλαδή  δέκα 
έως είκοσι ετών) επιβαλλόταν από φυλάκιση δύο ετών έως κάθειρξη δώδεκα ετών, 
ενώ  σήμερα  υπό  την  ισχύ  του  νέου ΠΚ  επιβάλλεται  από φυλάκιση  δύο  ετών  έως 
κάθειρξη  οκτώ  ετών.  Δηλαδή  το  μειωμένο  πλαίσιο  στερητικής  της  ελευθερίας 
ποινής από δύο έως δώδεκα έτη μεταβλήθηκε σε δύο έως οκτώ έτη. 

3) Αντί για την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης πέντε έως δέκα ετών το πλαίσιο 
ποινής παρέμεινε αμετάβλητο από φυλάκιση ενός έτους έως κάθειρξη έως έξι ετών. 
Εδώ  εντάσσονται  λ.χ.  οι  περιπτώσεις  των  κακουργημάτων  των  διακεκριμένων 
μορφών κλοπής  (άρθρο 374 παρ. 1   ΠΚ),  της υπεξαίρεσης  (άρθρο 375 παρ. 2 ΠΚ), 
της απάτης (άρθρο 386 παρ. 1β ΠΚ), της απιστίας (άρθρο 390 παρ. 1β ΠΚ), όταν δεν 
στρέφονται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ με αξία του αντικειμένου 
που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.  

4)  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση,  δηλαδή  στις  χρηματικές  ποινές  των 
κακουργημάτων και σε όλα  τα πλημμελήματα με απειλούμενη μία κύρια ποινή, η 
ποινή  εξακολουθεί  υπό  το  ισχύον  δίκαιο  να  μειώνεται  έως  το  ελάχιστο  όριο  του 
είδους της ποινής, δηλαδή τις δέκα ημέρες στην περίπτωση της φυλάκισης (άρθρο 
53 ΠΚ) εκατό ώρες παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 55 ΠΚ) και μία ημερήσια 
μονάδα χρηματικής ποινής (άρθρο 57 ΠΚ). 

5)  Στο  τελευταίο εδάφιο ο νομοθέτης επέλυσε το  ζήτημα αν σε περίπτωση 
σωρευτικής  απειλής  ποινής  κάθειρξης  και  χρηματικής  ποινής  επιτρέπεται  να 
επιβληθεί  μόνο  η  τελευταία  υπέρ  της  ορθής  θέσης  της  επιστήμης6  που  είχε 
εκφραστεί  και  από  τον  εισηγητή  της  διάταξης  Ν.  Χωραφά7,  ότι  με  βάση  τη 
συστηματική ερμηνεία των εδαφίων της διάταξης (φθίνουσα κυρωτική πορεία) δεν 
μπορεί  να  επιβληθεί  μόνο  η  χρηματική  ποινή,  αλλά  μειωμένη  στερητικής  της 
ελευθερίας  ποινή  κατ’  άρθρο  83α,  β΄  ή  γ΄  ΠΚ  κατά  περίπτωση  και  ελαττωμένη 
χρηματική ποινή κατ’ άρθρο 83δ ΠΚ. Αντίθετα, στη νομολογία εκτός από την ορθή 
ανωτέρω  άποψη8  είχε  υποστηριχθεί  μεμονωμένα  και  η  άποψη  ότι  μπορούσε  να 
επιβληθεί και μόνο η χρηματική ποινή, χωρίς την ποινή κάθειρξης9. 

                                                 
6 Βλ. Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, σε Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, ό.π., 2016, σ. 230 ‐ 231, Α. Κονταξή, 
Ποινικός  Κώδικας,  Τόμος  Α΄,  γ΄  έκδοση,  2000,  σ.  1112,  Λ.  Μαργαρίτη,  Παρατηρήσεις  στην 
ΤριμΕφΠατρ 368/1995, Υπερ 1996, σ. 89  ‐ 90, Α. Μπουρόπουλου, Ερμηνεία ΠΚ, Τόμος Α΄, 1957, σ. 
214, υποσ. 4, Ν. Παρασκευόπουλου – Γ. Νούσκαλη, σε Ποινολογία, ό.π., 2016, σ. 171, υποσ. 63, Κ. 
Σταμάτη, σε ΣυστΕρμΠΚ, ό.π., 2005, άρθρο 83, σ. 1108, πλαγιαρ. 17. Υπό την ισχύ του νέου ΠΚ βλ. Κ. 
Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 134. 

7 Βλ. Ν. Χωραφά, Ποινικόν Δίκαιον, Τόμος 1ος, έκδοσις 8η, 1966, σ. 310 που αναφέρεται σε φυλάκιση 
ή κράτηση κι όχι σε κάθειρξη. 

8 Βλ. ΠεντΕφΠατρ 233/1998, ΠοινΔικ 1999, σ. 133. 

9 Βλ. ΤριμΕφΛαρ 25/1990, Υπερ 1992, σ. 343, με αντίθετες παρατηρήσεις Λ. Μαργαρίτη σ. 344 (345). 
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Το δικαστήριο μπορεί κατ’ άρθρο 83 εδ. ε΄ ΠΚ (θέση που ήδη ο Ν. Χωραφάς 
διατύπωσε10)  να  επιλέξει  να  μην  επιβάλει  (όχι  την  ποινή  της  φυλάκισης,  αλλά 
αντίστροφα) τη χρηματική ποινή11. Στην περίπτωση αυτή ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι, 
εφόσον  δεν  επιβάλλεται  η  χρηματική ποινή,  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  μείωση  της 
στερητικής  της  ελευθερίας  ποινής12.  Επίσης  δέχθηκε  ότι  η  επιλογή  ανήκει  «στην 
κυριαρχική  κρίση  του  δικαστηρίου  της  ουσίας»  και  δεν  απαιτείται  ειδικότερη 
αιτιολόγηση  της  σχετικής  επιλογής αν  θα  επιβάλει  μία από  τις  δύο απειλούμενες 
ποινές ή και τις δύο13. Στη νομολογία επίσης κρίθηκε ότι το δικαστήριο μπορεί κατ’ 
άρθρο 83 εδάφιο ε΄ ΠΚ να επιβάλει μία από τις δύο απειλούμενες ποινές, όχι όμως 
να  κατέλθει  κάτω  του  ορίου  ποινής  που  ο  νόμος  απειλεί  για  το  συγκεκριμένο 
έγκλημα14. 

Πάντως,  όταν  το  δικαστήριο  αναγνωρίσει  τη  συνδρομή  κάποιου  λόγου 
(υποχρεωτικής)  μείωσης  της  ποινής,  δεν  δικαιούται  να  επιβάλει  την  ανώτατη 
απειλούμενη  στο  νόμο  (εκτός  αν  οι  δύο  κύριες  ποινές  απειλούνται  σωρευτικά  κι 
επιλέξει  να  επιβάλει  μία  από  τις  δύο).  Έτσι  ορθά  αναιρέθηκε  για  εσφαλμένη 
ερμηνεία  του  άρθρου  83  ΠΚ  (άρθρο  510  παρ.  1Ε  ΚΠΔ)  και  υπέρβαση  εξουσίας 
(άρθρο 510 παρ. 1Θ ΠΚ, άρθρο 510 παρ. 1Η προϊσχ. ΚΠΔ) απόφαση που επέβαλε το 
ανώτατο όριο ποινής, μολονότι αναγνώρισε τη συνδρομή τεσσάρων λόγων μείωσης 
της ποινής και ελαφρυντικών περιστάσεων15. 
 
ΙΙ. Ποιο είναι το μειωμένο πλαίσιο ποινής για ποινές κάθειρξης  (πέντε έως δέκα 
πέντε ετών); 
 

Αμέσως  μετά  την  ισχύ  του  προϊσχύσαντος  ΠΚ  είχε  τεθεί  το  ερώτημα  ποιο 
είναι  το  μειωμένο  πλαίσιο  ποινής  των  κακουργημάτων  που  απειλούνται  με 
πρόσκαιρη κάθειρξη (σήμερα 5 έως 15 ετών).  

1) Αρχικά λίγο μετά την ισχύ του ΠΚ/1950 είχε υποστηριχθεί ότι η περίπτωση 
έμεινε  αρρύθμιστη  και  πρέπει  να  γίνει  μία  σύνθεση  των  περιπτώσεων  των  υπό 
στοιχεία β΄ και γ΄16. 

                                                 
10 Βλ. Ν. Χωραφά, ό.π., 1966, σ. 310. 

11 Βλ. ΑΠ 1797/2001, ΠοινΔικ 2002, σ. 1139  (το δικαστήριο επιτρεπτά επέβαλε μόνο στερητική της 
ελευθερίας  χωρίς  χρηματική  ποινή),  με  παρατηρήσεις  Λ.  Μαργαρίτη,  που  επέλυσε  νομολογιακά 
ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 66 παρ. 6 του ν. 2121/1993. Σύμφωνοι οι Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, 
σε Δίκαιο  των Ποινικών Κυρώσεων,  ό.π., 2016,  σ. 231 – 232  και  Κ.  Σταμάτης,  σε  ΣυστΕρμΠΚ,  ό.π., 
2005, άρθρο 83, σ. 1108, πλαγιαρ. 16. 

12 Βλ. ΑΠ 466/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 

13  Βλ.  ΑΠ  404/2009,  ΤΝΠ  ΝΟΜΟΣ  [επιτρεπτά  επιβλήθηκαν  και  οι  δύο  ποινές  (φυλάκιση  και 
χρηματική  ποινή)  παρά  την  παραδοχή  ελαφρυντικού,  χωρίς  ανάγκη  ειδικότερης  αιτιολογίας],  ΑΠ 
164/2007,  (περιλ)  ΠοινΔικ 2007,  σ. 924 =  ΠοινΧρ ΝΖ  (2007),  σ. 1004  (χωρίς  αναφορά  στο  σχετικό 
απόσπασμα στην προβληματική του άρθρου 83 ΠΚ). Αντίθετη η Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, σε Δίκαιο των 
Ποινικών Κυρώσεων, ό.π., 2016, σ. 230, υποσ. 98, με επιχείρημα ότι η μείωση είναι υποχρεωτική. 

14 Βλ. ΤριμΕφΠατρ 368/1995, Υπερ 1996, σ. 89, με σύμφωνες παρατηρήσεις Λ. Μαργαρίτη, σ. 89 – 90. 

15 Βλ. ΑΠ 374/2015, ΠοινΔικ 2016, σ. 277. 

16 Βλ. ΓνωμΕισΑΠ 17/1954 (Δ. Κιουσοπούλου), ΠοινΧρ Δ (1954), σ. 315 (316) = σε Π. Μπρακουμάτσου 
(επιμ.), Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων Αρείου Πάγου 1953 – 2003, 2004, σ. 25 ‐ 26, Χ. Γάφου, Η βαρεία 
ανθρωποκτονία  και  ο  νέος Ποινικός  Κώδιξ,  ΠοινΧρ Α  (1951),  σ. 70  (78  υποσ. 27), Ν.  Δακαναλάκη, 
Επιβλητέα  ποινή  βάσει  άρθρου  83  εδ.  β΄  Π.Κ.,  ΠοινΧρ  ΚΔ  (1974),  σ.  80,  Χαρ.  Ρουχωτά,  Περί  της 
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2)  Στην  άποψη  αυτή  αντιτάχθηκε,  μεταξύ  άλλων  και  από  τον  ίδιο  τον 
εισηγητή  της  διάταξης  Ν.  Χωραφά,  ότι  με  τη  διατύπωση  «ποινή  κάθειρξης 
τουλάχιστον δέκα ετών» εννοείται το maximum (αδιάφορα ποιο είναι το minimum 
αυτής) κι όχι επομένως ολόκληρο το απειλούμενο πλαίσιο ποινής. Έτσι ο νόμος δεν 
την  άφησε  αρρύθμιστη.  Η  άποψη  αυτή  δηλαδή  ότι  θα  εφαρμοστεί  το  μειωμένο 
πλαίσιο  ποινής  της  αυστηρότερης  υπό  στοιχείο  β΄  περίπτωσης  επικράτησε  στη 
νομολογία17 και την παλαιότερη θεωρία18.  

3) Στο ζήτημα επανήλθε η νεότερη θεωρία, με επίκληση της αρχής  in dubio 
pro mitiore, δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν εκφράστηκε με σαφήνεια, προκειμένου 
να δοθεί στο δικαστήριο το ευρύτερο δυνατό πλαίσιο επιμέτρησης  της ποινής, με 
έμφαση  και  από  το  ανάλογο  παράδειγμα  διαζευκτικής  απειλής  της  ισόβιας 
κάθειρξης με την πρόσκαιρη19. Η κρατούσα στη νομολογία άποψη επικρίθηκε για το 
λογικό  σφάλμα  της  λήψης  του  ζητουμένου,  για  διαισθητική  επιλογή  υπέρ  της 
διάταξης  που  περιλαμβάνει  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  της  αρχικά  απειλούμενης 
ποινής,  για  παράλειψη  αξιολόγησης  ενός  τμήματος  του  αρχικού  πλαισίου 
απειλούμενης  ποινής  με  την  εξίσωση  της  μεταχείρισης  δύο  άνισων  πλαισίων 
απειλούμενης ποινής και για ανατροπή της αναλογίας της μείωσης της ποινής20. 

Υπό την εκδοχή της λήψης του ανώτατου ορίου των οκτώ ετών από την υπό 
στοιχείο  β΄  και  του  κατώτατου  του  ενός  έτους  από  την  υπό  στοιχείο  γ΄  ο  λόγος 
μείωσης  εντάσσεται  αρμονικά  μεταξύ  της  β΄  και  γ΄  περίπτωσης  [ο  λόγος  της 
μείωσης θα ήταν: Μ.Ο. αρχικού πλαισίου μεταξύ 15 και 5 ετών / Μ.Ο. μειωμένου 
πλαισίου μεταξύ 8 και 1 έτους = 10 / 4,5 = 2,22]. Ενώ με τη γνώμη που επικράτησε η 
αύξουσα πορεία του λόγου αναλογίας ανατρέπεται [Μ.Ο. αρχικού πλαισίου μεταξύ 
15  και 5  ετών  / Μ.Ο.  μειωμένου πλαισίου μεταξύ 8  και 2  ετών = 10  / 5 = 2,  όσο 
δηλαδή στην υπό στοιχείο α΄ περίπτωση]. 

Το πρόβλημα εντάθηκε μετά τη μείωση του ανώτατου ορίου της κάθειρξης 
από τα είκοσι στα δέκα πέντε έτη (άρθρο 52 παρ. 2 ΠΚ). Πλέον το επάλληλο τμήμα 

                                                                                                                                            
εφαρμογής και ερμηνείας του άρθρου 83 ΠΚ, ΠοινΧρ ΣΤ (1956), σ. 266 (268). Βλ. διεξοδική αναφορά 
στους υποστηρικτές της θέσης και στα επιχειρήματά τους σε Θ. Σάμιου, ό.π., ΠοινΧρ ΞΘ (2019), σ. 76, 
υποσ. 16. 

17 Βλ. ΑΠ 322/2018, ΠοινΧρ ΞΘ (2019), σ. 50 = ΠοινΔικ 2018, σ. 858, ΑΠ 36/1997, ΠοινΧρ ΜΖ (1997), 
σ. 1047, ΣυμβΕφΝαυπλ 78/1999, ΠοινΧρ ΜΘ (1999), σ. 760 (762), με πρόταση Ν. Παντελή. 

18  Βλ.  Ι.  Ζησιάδη,  Ποινικόν  Δίκαιον,  Τόμος  Β΄,  1971,  σ.  278,  πλαγιαρ.  447  και  υποσ.  125,  Α. 
Μπουρόπουλου, ό.π., 1957, σ. 213, υποσ. 2, Κ. Σταμάτη, σε ΣυστΕρμΠΚ, ό.π., 2005, άρθρο 83 ΠΚ, σ. 
1107, πλαγιαρ. 11, Μ. Μαργαρίτη ‐ Α. Μαργαρίτη, Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία – Εφαρμογή, Έκδοση 
4η, 2020, σ. 259, αρ. 4, Ν. Χωραφά, ό.π., 1966, σ. 310, του ίδιου, Η κατά το άρθρο 83 ΠΚ ηλαττωμένη 
ποινή επί κακουργημάτων, Θέμις ΞΕ (1954), σ. 834. Βλ. διεξοδική αναφορά στους υποστηρικτές της 
θέσης και στα επιχειρήματά τους σε Θ. Σάμιου, Περί του κατώτατου ορίου του πλαισίου ποινής επί 
συνδρομής λόγου μειώσεως αυτής (άρθρο 83 ΠΚ) για το αδίκημα κατά του οποίου απειλείται ποινή 
πρόσκαιρης κάθειρξης χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, ΠοινΧρ ΞΘ (2019), σ. 74 (75 – 76, υποσ. 15). 

19  Βλ.  Κ.  Κοσμάτου,  σε  Α.  Χαραλαμπάκη,  Ποινικός  Κώδικας,  ερμηνεία  κατ’  άρθρο  Τόμος  1ος,  3η 
έκδοση, 2018, άρθρο 83, σ. 712 – 713, πλαγιαρ. 4, Μ. Καϊάφα –  Γκμπάντι, σε Δίκαιο των Ποινικών 
Κυρώσεων, ό.π., 2016, σ. 228, Λ. Μαργαρίτη, Η απόπειρα του βιασμού και η ποινή της, Αρμεν 1980, 
σ. 688  (695 – 598),  Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό Δίκαιο,  Γενική Θεωρία, 2004, σ. 439, πλαγιαρ. 580 και 
υποσ. 402, Ν. Παρασκευόπουλου – Γ. Νούσκαλη, σε Ποινολογία, ό.π., 2016, σ. 172, Θ. Σάμιου, ό.π., 
ΠοινΧρ  ΞΘ  (2019),  σ.  76  –  80,  όπου  διεξοδική  ανάπτυξη  της  σχετικής  προβληματικής,  Α. 
Χαραλαμπάκη, ό.π., 2012, σ. 229 – 230. 

20 Βλ. την εκτενή επιχειρηματολογία του Θ. Σάμιου, ό.π., ΠοινΧρ ΞΘ (2019), σ. 76 ‐ 80.  
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των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 83 ΠΚ μειώθηκε από τα δέκα στα πέντε έτη 
και  δεν  είναι  πια  μεγαλύτερο,  αλλά  ισούται  με  το  μη  ταυτιζόμενο  (πέντε  έτη). 
Πάντως ο νομοθέτης  του νέου ΠΚ,  ενώ είχε υπόψη του  την παγίωση της σχετικής 
νομολογίας, δεν επέλεξε να ανακόψει τη νομολογιακή τάση (για την οποία φαίνεται 
να  υπήρξε  καταλυτικό  το  πώς  την  ερμήνευσε  ο  εισηγητής  της  διάταξης)  και  δεν 
μετέβαλε τη διατύπωση της διάταξης, γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία της 
θα συνεχιζόταν. 
 
ΙΙΙ.  Πώς  οριοθετείται  το  μειωμένο  πλαίσιο  ποινής,  τώρα που  η  ισόβια  κάθειρξη 
απειλείται πάντοτε διαζευκτικά με την πρόσκαιρη; 
 

Δεδομένου ότι πλέον η απειλή της ισόβιας κάθειρξης τυποποιείται πάντοτε 
διαζευκτικά  με  την  πρόσκαιρη  κάθειρξη  τουλάχιστον  δέκα  ετών  (βλ.  αιτιολογική 
έκθεση υπό στοιχεία Γ  Ι αρ. 18  ΙΙ για τον Ποινικό Κώδικα και άρθρο 463 παρ. 4 ΠΚ 
για  τους  ειδικούς  ποινικούς  νόμους)21,  τίθεται  το  ερώτημα  με  ποιο  μειωμένο 
πλαίσιο ποινής θα γίνει η επιμέτρηση με αυτό του υπό στοιχείο α΄ ή αυτό του υπό 
στοιχείο β΄. 

Και  για  το  ερώτημα  αυτό  υπό  το  προϊσχύσαν  δίκαιο,  για  τις  περιπτώσεις 
διαζευκτικής  απειλής  ισόβιας  και  πρόσκαιρης  κάθειρξης  στη  νεότερη  θεωρία  είχε 
υποστηριχθεί  η  λύση  της  σύνθεσης  των  περιπτώσεων  α΄  και  β΄22,  όπως  ήδη 
αναφέρθηκε ανωτέρω.  

Το  ζήτημα  απασχόλησε  ήδη  τη  νομολογία.  Η  ΑΠ  1844/2019  έκρινε  για 
περίπτωση  διακεκριμένης  διακίνησης  ναρκωτικών  ουσιών  (άρθρο  23  του  ν. 
4139/2013)  ότι  «[ε]ν  προκειμένω  ουδεμία  αμφισβήτηση  προκαλείται,  διότι  το 
διαμορφούμενο επιεικέστερο νομοθετικό πλαίσιο θα εξαρτηθεί από την επιλογή της 
στερητικής της ελευθερίας ποινής που θα επιβάλει κατά τους όρους του άρθρου 79 
Ν.ΠΚ το Δικαστήριο της ουσίας». 

Η απόφαση βρήκε σύμφωνη τη θεωρία  που υποστήριξε ότι πρώτα πρέπει το 
δικαστήριο  να  επιλέξει  αν  θα  επέβαλε  ισόβια  κάθειρξη  ή  πρόσκαιρη  και  στη 
συνέχεια, ανάλογα με  την επιλογή  του,  να μειώσει  την ποινή κατά περίπτωση.   Η 
άποψη  κάνει  λόγο  για  επιλογή  της  απειλούμενης  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση 
ποινής  και  στη  συνέχεια  (ισόβιας  κάθειρξης  ή  πρόσκαιρης  τουλάχιστον  δέκα 
ετών)23. Η προεπιλογή (πριν τη μείωση της ποινής) του είδους της ποινής είχε ήδη 
υποστηριχθεί υπό το προϊσχύσαν δίκαιο από τη θεωρία24. Πράγματι, η επιμέτρηση 
με  την  ευρεία  έννοια  του  όρου  ξεκινά  από  την  απειλούμενη  ποινή  και  καταλήγει 
μέσω μίας διαρκούς μείωσης του εύρους του πλαισίου ποινής στην τιμή ποινής που 

                                                 
21  Η  ΑΠ  750/2020,  ΤΝΠ  Αρείου  Πάγου,  έκρινε  κατά  πλειοψηφία  ότι  η  πρόσκαιρη  κάθειρξη 
τουλάχιστον  δέκα  ετών  προστέθηκε  και  στις  ιδιαίτερα  διακεκριμένες  περιπτώσεις  διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών του άρθρου 23 παρ. 2α και β του ν. 4139/2013. 

22 Βλ. Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, σε Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, ό.π., 2016, σ. 229, η οποία διακρίνει 
δύο  δυνατές  λύσεις:  α)  ή  να  κρίνει  το  δικαστήριο  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  ποια  είναι  η 
εφαρμοστέα  απειλούμενη  ποινή  β)  ή  να  δημιουργηθεί  εξ  αρχής  ένα  ευρύτατο  ενιαίο  μειωμένο 
πλαίσιο ποινής 1 (ή 2, κατά περίπτωση) – 20 (ήδη 15) ετών, Ν. Παρασκευόπουλου – Γ. Νούσκαλη, σε 
Ποινολογία, ό.π., 2016, σ. 172, Α. Χαραλαμπάκη, ό.π., 2012, σ. 230. 

23 Βλ. Κ. Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 135. 

24 Βλ. Ν. Λίβου, Προβλήματα επιμετρήσεως της ισοβίου καθείρξεως, Υπερ 1994, σ. 221 (228). 
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πρέπει να επιβληθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως το δικαστήριο πρέπει να 
επιλέξει στις περιπτώσεις που απειλείται διαζευκτικά διαφορετικό είδος ποινής (λ.χ. 
ποινή φυλάκισης διαζευκτικά με  χρηματική)  πριν προβεί στη μείωσή  της,  έτσι  και 
στην  περίπτωση  απειλής  της  ισόβιας  διαζευκτικά  προς  την  πρόσκαιρη  κάθειρξη 
πρέπει  πρώτα  να  επιλέξει  αν  θα  επέβαλε  τη  βαρύτερη  ανελαστική  ποινή  ή  θα 
επέλεγε από ένα πλαίσιο ποινής κάθειρξης. 

Αντίθετα,  η  ΜΟΔΠατρ  132/201925  έκρινε  κρίνοντας  ένοχο  τον 
κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με 
την  αναγνώριση  τριών  ελαφρυντικών  (άρθρα 84  παρ. 2α,  γ΄  και  ε΄  ΠΚ)  ότι «…  το 
δικαστήριο  δεν  οφείλει  να  αναφέρει  πρώτα,  αν  θα  επιβάλει  ισόβια  κάθειρξη  ή 
πρόσκαιρη κάθειρξη από 10 έως 15 έτη ως ποινή βάσης και μετά να απαγγείλει την 
τελική  ποινή  (με  την  αναγνώριση  των  ελαφρυντικών  περιστάσεων  και  λόγων 
μείωσης  της  ποινής),  αλλά  απαγγέλλει  απευθείας  την  ποινή  που  πρέπει  να 
επιβληθεί  στον  κατηγορούμενο,  με  πλαίσιο  αυτής  (κατά  το  άρθρο  83  περ.  α΄,  β΄ 
νέου ΠΚ) από 2 έτη φυλάκισης … έως 15 έτη κάθειρξης». Συνακόλουθα, με βάση τη 
νομολογία η επιλογή από ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται ανάμεσα στο ανώτερο 
όριο της περ. α΄ και το κατώτερο όριο της περ. β΄ φαίνεται να είναι δεδομένη για το 
δικαστήριο  και  το  ζήτημα  τείνει  να  μετατοπιστεί  στην  επάρκεια  της  αιτιολόγησης 
της περί της ποινής κρίσης του δικαστηρίου. 

Με βάση τα παραπάνω, η θέση της εισήγησης είναι ότι πρέπει το δικαστήριο 
να  αιτιολογεί  την  διαδικασία  της  εν  ευρεία  εννοία  επιμέτρησης  της  ποινής, 
εκθέτοντας στην απόφαση ποια ποινή  (ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη) θα επέλεγε. 
Αυτό  καθίσταται  αναγκαίο  στο  μέτρο  που  τα  δύο  μειωμένα  πλαίσια  (κάθειρξης 
πέντε  έως  δέκα  πέντε  ετών  και  φυλάκισης  δύο  ετών  έως  κάθειρξης  οκτώ  ετών) 
αλληλοεπικαλύπτονται  εν  μέρει.  Έτσι,  αν  το  δικαστήριο  επιβάλει  μία  ποινή  στο 
κοινό  πλαίσιο  από  πέντε  έως  οκτώ  έτη  κάθειρξης,  χωρίς  να  αποκαλύψει  στην 
αιτιολογία  του  αν  αυτή  είναι  η  μειωμένη  ποινή  της  ισόβιας  ή  της  πρόσκαιρης 
κάθειρξης  τουλάχιστον  δέκα  ετών,  καθίσταται  ανέφικτος  ο  έλεγχος  της  ορθής 
επιμέτρησης της ποινής και ειδικότερα αν με βάση τους λόγους μείωσης της ποινής 
και τις ελαφρυντικές περιστάσεις που αναγνώρισε το δικαστήριο πραγματοποίησε 
μεγαλύτερη ή μικρότερη μείωση της ποινής, ξεκινώντας από την ισόβια κάθειρξη ή 
τα δέκα πέντε έτη κάθειρξης, αντίστοιχα. 

Οι  παραπάνω  εξελίξεις  ευρύτερης  εξοικείωσης  με  την  επιλογή  μεταξύ  των 
περ.  α΄  και  β΄  του  άρθρου  83  ΠΚ  δεν  μπορούν  παρά  να  επανεισάγουν  την 
προβληματική  του  μειωμένου  πλαισίου  για  την  αρχικά  απειλούμενη  πρόσκαιρη 
κάθειρξη  (πέντε  έως  δέκα  πέντε  ετών).  Η  προαναφερθείσα  θέση  της  νεότερης 
επιστήμης  μπορεί  και  πρέπει  να  προβληματίσει  τη  νομολογία  υπέρ  μίας 
συνδυαστικής  εφαρμογής  (εν προκειμένω  των περιπτώσεων β΄  και  γ΄  του άρθρου 
83 ΠΚ) και στην περίπτωση αυτή. 
 
IV. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 463 παρ. 3 ΠΚ 

 
Προκειμένου  τα  πλαίσια  ποινών  των  ειδικών  ποινικών  νόμων  να 

εναρμονιστούν  κατά  το  δυνατόν  με  εκείνα  του  νέου  ΠΚ  προβλέφθηκε  στη 
μεταβατική  διάταξη  του  άρθρου  463  παρ.  3  ΠΚ  ότι  «[ό]που  σε  ειδικούς  νόμους 

                                                 
25 ΠοινΔικ 2019, σ. 1171. 
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απειλείται κάθειρξη έως δέκα έτη,  επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 
περ.  γ΄»,  δηλαδή  απειλείται  ποινή  από  φυλάκιση  τουλάχιστον  ενός  έτους  έως 
κάθειρξη  έως  έξι  έτη.  Η  διατύπωση  οδήγησε  την  ΑΠ  1392/2019  (που  αφορούσε 
περίπτωση κακουργηματικής φοροδιαφυγής με αναγνώριση του ελαφρυντικού του 
άρθρου 84 παρ. 2δ ΠΚ) να κρίνει ότι όταν υφίσταται κάποιος άλλος λόγος μείωσης 
της ποινής δεν εφαρμόζεται το άρθρο 83 ΠΚ, αλλά το άρθρο 85 ΠΚ. 

Η θέση αυτή επικρίθηκε στην επιστήμη, για το λόγο ότι στην περίπτωση του 
άρθρου  463  παρ.  3  ΠΚ  δεν  υφίσταται  κάποιος  λόγος  μείωσης  της  ποινής,  αλλά 
διαμορφώνεται  ένα  νέο  πλαίσιο  ποινής,  το  οποίο  επιδέχεται  αναδιαμόρφωση  αν 
συντρέχει κάποιος λόγος μείωσης της ποινής26. 

Είναι  γεγονός ότι  δογματικά ορθότερο  είναι  δεν πρέπει ο  κατηγορούμενος 
να στερείται τη μείωση της ποινής του εκ του άρθρου 83 ΠΚ, καθώς εν προκειμένω 
δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο ποινής για  τους ειδικούς ποινικούς νόμους κι όχι 
ένα  νέο  μειωμένο  σε  περίπτωση  συνδρομής  κάποιας  ελαφρυντικής  περίστασης  ή 
κάποιου άλλου λόγου μείωσης της ποινής. Η θέση της εισήγησης είναι, ωστόσο, ότι 
η  θέση  της  νομολογίας  είναι  ευχερώς  εφαρμόσιμη  κι  αποφεύγει  την  ανασφάλεια 
δικαίου,  γιατί  δεν  ορίζεται  στο  νόμο  ποιο  είναι  το  μειωμένο  κατ’  άρθρο  83  ΠΚ 
πλαίσιο  της  απειλούμενης  ποινής  φυλάκισης  ενός  έτους  έως  κάθειρξης  έξι  ετών. 
Δημιουργείται  δηλαδή  ένα  μεικτό  αρχικά  απειλούμενο  κυρωτικό  μόρφωμα 
φυλάκισης και κάθειρξης, η ένταξη του οποίου εκ νέου στο άρθρο 83 ΠΚ δεν είναι 
εφικτή. Εν τέλει, η όποια αξιολογική αντινομία ανάγεται στη μεταβατική διατύπωση 
ανάγκης  που  επέλεξε  ο  νομοθέτης,  προκειμένου  να  αποφύγει  έντονες 
ασυμβατότητες των πλαισίων ποινών των ειδικών ποινικών νόμων με την αρχή της 
αναλογικότητας μετά την ισχύ του νέου ΠΚ27. 
 
V. Μη μεταβολή του χαρακτηρισμού της πράξης 
 

Με  την  εφαρμογή  της  διάταξης  δεν  μεταβάλλεται  ο  ποινικός  χαρακτήρας 
του εγκλήματος (κακούργημα ή πλημμέλημα) κατ’ άρθρο 19 ΠΚ28. Η διατήρηση του 
κακουργηματικού  χαρακτήρα  επιδρά  αφενός  στη  διάρκεια  της  προθεσμίας 
παραγραφής  του  εγκλήματος29  κι  αφετέρου  στο  εκκλητό  του  παραπεμπτικού 
βουλεύματος για τον κατηγορούμενο30. 

Ωστόσο,  τούτο δεν σημαίνει ότι το μειωμένο πλαίσιο ποινής δεν πρέπει να 
λαμβάνεται  υπόψη  κατά  την  κρίση  για  τη  συνδρομή  ή  μη  των  προϋποθέσεων 
επιβολής  προσωρινής  κράτησης  (άρθρο  286  παρ.  1β  ΚΠΔ),  όταν  απαιτείται  η 
απειλούμενη ποινή να είναι πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα 15 έτη. Τούτο 
έχει ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις απόπειρας ή συμμετοχής σε διακεκριμένη 
περίπτωση κλοπής  (άρθρο 374 παρ. 1 ΠΚ) και στη βασικές μορφές της διακίνησης 

                                                 
26 Βλ. Κ. Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 138. 

27  Την άμεση αναθεώρηση  των πλαισίων ποινής  των ειδικών ποινικών  νόμων  ζητά ο Κ.  Κοσμάτος, 
ό.π., 2020, σ. 138. 

28 Πρβλ. ωστόσο τις επιφυλάξεις της Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, σε Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, ό.π., 
2016, σ. 209 – 210, για την ορθότητα της παραπομπής στο άρθρο 19 ΠΚ. 

29 Βλ. ΟλομΑΠ 18/2001, ΠοινΧρ ΝΒ (2002), σ. 400 = ΠοινΔικ 2001, σ. 1223. 

30 Βλ. Λ. Μαργαρίτη, Μειωμένη ποινή και έφεση κατά βουλεύματος, ΠοινΔικ 2006, σ. 293. 
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(μεταφοράς,  παραλαβής,  διευκόλυνσης  μεταφοράς)  (άρθρο  30  παρ.  1α  του  ν. 
4251/2014) και της διευκόλυνσης της εισόδου ή της εξόδου χωρίς να υποβληθούν 
στον έλεγχο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής (άρθρο 29 παρ. 5α του ν. 4251/2014) 
πολιτών  τρίτων  χωρών  που  δεν  έχουν  δικαίωμα  εισόδου  στο  ελληνικό  έδαφος, 
ακόμη  κι  αν  συντρέχουν  οι  λοιπές  προϋποθέσεις  για  την  επιβολή  προσωρινής 
κράτησης (λ.χ. κίνδυνος φυγής αλλοδαπού άγνωστης διαμονής).  

 
Β. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής (άρθρο 85 ΠΚ) 
 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 

Εγκαταλείποντας  την  απαγόρευση  της  διπλής  αξιολόγησης  (Verbot  der 
Doppelverwertung)  (ορθότερα  εν  προκειμένω  «μείωσης»)  του  προϊσχύσαντος 
δικαίου  (το  άρθρο 85  προϊσχ.  ΠΚ  όριζε  ότι «εφαρμόζεται  μία φορά  η  μείωση  της 
ποινής»  κι  ότι  στην  επιμέτρηση  της  ποινής  λαμβάνονται  υπόψη  όλοι  οι  λόγοι 
μείωσης της ποινής και οι ελαφρυντικές περιστάσεις), η οποία είχε κατακριθεί στην 
επιστήμη31,  ο  νομοθέτης  μετέβη  σε  έναν  κανόνα  αναδιάταξης  των  απειλούμενων 
πλαισίων ποινής, όταν συντρέχουν περισσότεροι λόγοι εφαρμογής του άρθρου 83 
ΠΚ,  δηλαδή  όταν  συρρέουν  συρρέουν  περισσότερες  ελαφρυντικές  περιστάσεις  ή 
περισσότεροι  λόγοι  μείωσης  της  ποινής  ή  ελαφρυντικές  περιστάσεις  και  λόγοι 
μείωσης  της  ποινής.  Συγκεκριμένα  χωρίς  να  μειώνεται  το  maximum  της 
απειλούμενης ποινής, μειώνεται το minimum αυτής. 

Η  ΑΠ  1223/201932  υπό  το  προϊσχύσαν  δίκαιο  έκρινε  ορθή  την  επιβολή 
ποινής  φυλάκισης  9  ετών  (δηλαδή  κάτω  των  10  ετών)  για  απόπειρα 
ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ελαφρυντικό (άρθρα 42 παρ. 1, 84 
περ. α΄, 299 παρ. 1 ΠΚ). τούτο διότι «η απαγόρευση της διπλής μείωσης της ποινής 
ισχύει  όταν  οι  συρρέοντες  λόγοι  ανήκουν  στην  ίδια  ποιοτικά  κατηγορία  ή  όταν  ο 
ένας  ανήκει  στο  άδικο  ή  την  ενοχή  και  ο  άλλος  στον  χώρο  της  ποινής.  Έτσι  είναι 
δυνατή η διπλή ελάττωση της ποινής όταν υπάρχει συνδρομή δύο λόγων μειώσεως 
από  τους  οποίους  ο  ένας  αφορά  το  άδικο  (απόπειρα,  άρθρο 42  παρ. 1  ΠΚ)  και  ο 
άλλος την ποινή του δράστη». Αξιοσημείωτες αποφάσεις αποδοχής διπλής μείωσης 
της ποινής ήταν και οι ΠεντΣτρατΑθ 111/201533 (που δέχεται τη διπλή μείωση, όταν 

                                                 
31 Βλ. ιδίως την επιχειρηματολογία των Ν. Ανδρουλάκη, Συρροή λόγων μειώσεως της ποινής, ΠοινΧρ 
ΚΓ  (1973), σ. 313, υπέρ της θέσης ότι το μειωμένο άδικο και η μειωμένη ενοχή πρέπει πάντοτε να 
αντιστοιχούν σε μικρότερο πλαίσιο ποινής  και Λ. Μαργαρίτη,  Συρροή  λόγων μειώσεως  της ποινής 
(άρθρο 85 ΠΚ), σε Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΠΔ, 1987, σ. 163 (169), υπέρ της θέσης ότι 
διπλή  μείωση  επιτρέπεται,  όταν  ο  ένας  λόγος  μείωσης  αφορά  το  άδικο  κι  ο  άλλος  την  ενοχή, Μ. 
Καϊάφα Γκμπάντι, σε Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, ό.π., 2016, σ. 238, με επίκληση της αρχής της 
αναλογικότητας  (άρθρο 25  παρ. 1δ  Σ), Θ.  Κονταξή,  Το άρθρο 85  του ΠΚ  και  η μείωση  της ποινής, 
Υπερ  1996,  σ.  1093,  Κ.  Κοσμάτου,  σε  Οι  κυρώσεις  στο  νέο  Ποινικό  Κώδικα,  2020,  σ.  140,  Ν. 
Παρασκευόπουλου – Γ. Νούσκαλη, σε Ποινολογία, σ. 174 επ., Κ. Σταμάτη, σε ΣυστΕρμΠΚ, ό.π., 2005, 
άρθρο 85, σ. 1122 – 1123, πλαγιαρ. 4, Α. Χαραλαμπάκη, ό.π., 2012, σ. 250 – 251, όπου περαιτέρω 
προβληματισμοί για το πλαίσιο ποινής όταν υφίσταται απόπειρα / απλή συνέργεια σε συνδυασμό με 
κάποιον άλλο λόγο μείωσης  της ποινής.  Στην  ίδια  κατεύθυνση για  την απόπειρα  ΓνωμΕισΕφΑθ  (Χ. 
Τζανακάκη), ΠοινΧρ ΜΒ (1992), σ. 465.  

32 ΠοινΧρ Ο (2020), σ. 298 επ. 

33 ΠοινΧρ ΞΕ (2015), σ. 306. 
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ο  ένας  λόγος  ανάγεται  στο  άδικο  και  ο  δεύτερος  στην  ενοχή)  και  ΕφΑνηλΘεσ 
9/200134  (συνδρομή απόπειρας  και  εκδίκαση  της  υπόθεσης  μετά  τη  συμπλήρωση 
του 18ου έτους της ηλικίας). 

Στην  αιτιολογική  έκθεση  του  ισχύοντος  ΠΚ  αναφέρεται  σχετικά  με  το  νέο 
άρθρο 85  ΠΚ  ότι: «[π]ροβλέπεται  η  περαιτέρω  μείωση  της  μειωμένης  ήδη  ποινής 
στις  περιπτώσεις  που  στο  πρόσωπο  του  υπαιτίου  συντρέχουν  περισσότεροι  λόγοι 
μείωσης της ποινής ή συντρέχουν ένας ή περισσότεροι λόγοι μαζί με ελαφρυντικές 
περιστάσεις  ή περισσότερες  ελαφρυντικές περιστάσεις  (άρθρο 85  ΠΚ).  Η  ρύθμιση 
αυτή αποδίδει με ακρίβεια τη σημασία που έχει αυτοτελώς κάθε λόγος μείωσης της 
ποινής και κάθε ελαφρυντική περίσταση, που αναγνωρίζει το δικαστήριο, ώστε να 
είναι ασυνεπής η μείωση της ποινής μία φορά, όπως ορίζει η ισχύουσα διάταξη του 
άρθρου 85 ΠΚ». 

Ο  νομοθέτης  για  να  μειώσει  την  ποινή  ακολούθησε  δύο  επιλογές:  α)  ή 
μείωσε  το  κατώτατο  απειλούμενο  όριο  αφήνοντας  ανέπαφο  το  ανώτατο  ή  β) 
αντικατέστησε  τη  στερητική  της  ελευθερίας  ποινή  με  παροχή  κοινωφελούς 
εργασίας ή χρηματική ποινή35. 
 
ΙΙ. Η συρροή με ειδικές ελαφρυντικές περιστάσεις 
 

Ο νομοθέτης παρέλειψε στην παρ. 1 του άρθρου 85 ΠΚ να αναφερθεί στην 
περίπτωση  συρροής  ειδικών  ελαφρυντικών  περιστάσεων  του  ειδικού  μέρους  του 
ΠΚ  και  των  ειδικών  ποινικών  νόμων  με  τις  γενικές  του  άρθρου  84  ΠΚ  ή  άλλους 
λόγους μείωσης της ποινής. 

Το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί και υπό το προϊσχύσαν άρθρο 85 ΠΚ, όταν 
και πάλι δεν αναφέρονταν άλλες ελαφρυντικές περιστάσεις από αυτές του άρθρου 
84  ΠΚ.  Με  επίκληση  της  διατύπωσης  της  αιτιολογικής  έκθεσης  που  δεν 
επαναλαμβάνει  την  αναφορά  στο  άρθρο  84  ΠΚ  και  το  γεγονός  ότι  κάθε  ειδική 
ελαφρυντική  περίσταση  συνιστά  λόγο  μείωσης  της  ποινής  πρέπει  να  συναχθεί  το 
συμπέρασμα  ότι  όλες  οι  περιπτώσεις  ελαφρυντικών  περιστάσεων,  γενικές  και 
ειδικές, περιλαμβάνονται στη διάταξη36.  
 
ΙΙΙ. Η μειωμένη ποινή από τα πέντε έτη κάθειρξης σε τρία έτη στο άρθρο 85 παρ. 
1α ΠΚ είναι ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης; 
 
  Τέθηκε  το  ζήτημα αν το δικαστήριο θα επιβάλει «κάθειρξη» ή «φυλάκιση» 
τριών  ετών.  Το  πρακτικό  ζήτημα  ανακύπτει  για  το  επιτρεπτό  της  αναστολής  μίας 
τέτοιας ποινής  (άρθρο 99 ΠΚ),  της μερικής μετατροπής της σε κοινωφελή εργασία 
(άρθρο 105Α ΠΚ), της επιβολής αποστέρησης  και στις προϋποθέσεις χορήγησης της 
υφ’ όρον απόλυσης (άρθρο 105Β παρ. 1α και β ΠΚ)37. 

Οι  περιπτώσεις  α  ‐  δ  της  παρ.  1  του  άρθρου  85  ΠΚ  αντιστοιχούν  στις 
περιπτώσεις υπό στοιχεία α – δ του άρθρου 83 ΠΚ. Υποστηρίχθηκε στη θεωρία ότι 

                                                 
34 ΠοινΔικ 2001, σ. 1137, με σύμφωνες παρατηρήσεις Γ. Δ. 

35 Βλ. Κ. Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 141. 

36 Βλ. Θ. Σάμιου, ΠοινΧρ Ο (2020), σ. 244, όπου περαιτέρω επιχειρηματολογία. 

37 Βλ. Θ. Σάμιου, ΠοινΧρ Ο (2020), σ. 247. 
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πρόκειται  για ποινή  κάθειρξης  τριών  ετών, ως  εξαίρεση στο άρθρο 52  παρ. 2  ΠΚ, 
καθώς:  1)  η  ποινή  του  άρθρου  83  ΠΚ  που  μειώνεται  περαιτέρω  είναι  ποινή 
κάθειρξης και όταν στο άρθρο 83 ΠΚ ο νομοθέτης επιθυμούσε την υποβάθμιση του 
είδους της ποινής από κάθειρξη σε φυλάκιση, το όρισε ρητά, 2) στο άρθρο 85 παρ. 
1δ  ΠΚ  ο  νομοθέτης  όρισε  ρητά  τη  μεταβολή  του  είδους  της  ποινής  και  το 
σημαντικότερο  3)  στην  αιτιολογική  έκθεση  γίνεται  λόγος  ότι  «το  κατώτατο  όριο 
κάθειρξης των πέντε ετών μειώνεται στα τρία έτη, τα δύο έτη φυλάκισης μειώνονται 
σε ένα …»38. 

Η  θέση  της  εισήγησης  είναι  ότι  δεδομένου  ότι  ο  νομοθέτης  ούτε  στην 
αιτιολογική  έκθεση  δεν  κάνει  ρητά  λόγο  για  «τρία  έτη  κάθειρξης»,  δεν  ήθελε 
συνειδητά  να  επιφέρει  ρωγμή  στο  πλαίσιο  του  άρθρου  52  παρ.  2  ΠΚ.  Αν 
επιθυμούσε  να  το  κάνει,  λόγω  του  ασυνήθιστου  και  εξαιρετικού  χαρακτήρα  της 
μεταβολής,  θα  το  όριζε  ρητά,  προκειμένου  να  καταστεί  σαφές,  χρησιμοποιώντας 
τον όρο «κάθειρξη».  Είναι προφανές ότι ο  νομοθέτης έλαβε υπόψη  του ότι αν  το 
δικαστήριο φθάσει στο σημείο να επιβάλει στον καταδικασμένο λ.χ. για συνέργεια 
ανθρωποκτονία  από  πρόθεση  ή  απόπειρα  αυτής  μόλις  τρία  έτη  στερητικής  της 
ελευθερίας ποινής, με την αναγνώριση κάποιου ελαφρυντικού, ενώ μπορεί να του 
επιβάλει  έως  και  δέκα  πέντε  έτη  κάθειρξης,  θα  το  πράξει  αναλογιζόμενο  ότι  ο 
καταδικασθείς δεν πρέπει να εκτίσει την ποινή, λαμβάνοντας σχετική αναστολή κατ’ 
άρθρο 99 ΠΚ. 
 
IV. Είναι δυνατή η επιβολή φυλάκισης για πλημμελήματα, όταν συρρέουν λόγοι 
μείωσης της ποινής (άρθρο 85 παρ. 1δ ΠΚ); 
 

Στη  δικαστηριακή  πρακτική  τέθηκε  το  ζήτημα  της  προτίμησης  του 
κατηγορούμενου  σε  ποινές  φυλάκισης  με  αναστολή,  εξαιτίας  έναντι  των 
χρηματικών  ποινών  που  επιβάλλονται  με  το  άρθρο 57  ΠΚ  κι  εκτελούνται  κατά  το 
άρθρο 80 ΠΚ, δηλαδή κατ’ αρχήν με πραγματική εξόφλησή τους και σε περίπτωση 
μη  καταβολής,  με φυλάκιση. Μάλιστα  στη  θεωρία  γίνεται  με  αυστηρότητα  λόγος 
για  διακωμώδηση  της  ποινικής  διαδικασίας,  στις  περιπτώσεις  που  ο 
κατηγορούμενος επιλέξει να μην επικαλεστεί το δεύτερο λόγο μείωσης της ποινής 
για  να  εξασφαλίσει  ότι  δεν  θα  καταδικασθεί  σε  χρηματική  ποινή39.  Το  πρόβλημα 
καθίσταται  εμφανές  και  από  το  εξής  παράδειγμα:  ο  δράστης  της  απόπειρας 
ήσσονος  βαρύτητας  πλημμελήματος  που  έχει  μειωμένο  καταλογισμό  (άρθρο  36 
παρ. 1 ΠΚ) θα εκτίσει την χρηματική ποινή στη φυλακή, αν δεν την καταβάλει, ενώ 
στο  δράστη  της  απόπειρας  πλημμελήματος  χωρίς  μειωμένο  καταλογισμό  θα 
επιβληθεί κατ’ αρχήν μία ποινή φυλάκισης με αναστολή, δηλαδή μία ποινή που δεν 
θα εκτελεστεί. Μπορεί το δικαστήριο στις περιπτώσεις συρροής λόγων μείωσης της 
ποινής  να  επιβάλει,  σύμφωνα  με  την  επιθυμία  του  κατηγορούμενου  και  του 
συνηγόρου  του  ποινή  φυλάκισης,  την  εκτέλεση  της  οποίας  στη  συνέχεια  θα 
αναστείλει, αντί για κοινωφελή εργασία ή χρηματική ποινή; 

Στη  θεωρία  οι  Μ.  Μαργαρίτης  –  Α.  Μαργαρίτη,  χωρίς  να  εξειδικεύουν, 
αναφέρουν ότι «στην περ. δ του άρθρ. 83 μπορεί να μην επιβληθεί φυλάκιση, αλλά 

                                                 
38 Βλ. εκτενώς Θ. Σάμιου, ΠοινΧρ Ο (2020), σ. 245 ‐ 247. 

39 Έτσι ο Θ. Σάμιος, ΠοινΧρ Ο (2020), σ. 248 και υποσ. 42. 
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μόνο  παροχή  κοινωφελούς  εργασίας  ή  χρηματική  ποινή»40,  αφήνοντας  έτσι  να 
εννοηθεί ότι είναι δυνατή και η επιβολή φυλάκισης. Επιχείρημα θα μπορούσε στην 
κατεύθυνση αυτή να αντληθεί από το σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης 
που αφορά τη διάταξη που ορίζει ότι «[σ]την παρ. 1 προβλέπεται ειδικότερα ότι στις 
πιο  πάνω  περιπτώσεις,  ενώ  το  ανώτατο  όριο  της  μειωμένης  ποινής  παραμένει 
αμετάβλητο,  μειώνεται  ουσιωδώς  το  κατώτατο  όριο.  Με  τον  τρόπο  αυτό 
διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο ποινής μέσα στο οποίο ο δικαστής μπορεί να 
συνεκτιμήσει  τους  περισσότερους  λόγους  μείωσης  της  ποινικής  κύρωσης.  Έτσι,  το 
κατώτατο  όριο  κάθειρξης  των  πέντε  ετών  μειώνεται  στα  τρία  έτη,  τα  δύο  έτη 
φυλάκισης  μειώνονται  σε  ένα,  το  ένα  έτος  σε  έξι  μήνες  και  η  μειωμένη  ποινή 
φυλάκισης μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή (παρ. 
1)». Μήπως η αναφορά σε «αμετάβλητο ανώτατο όριο μειωμένης ποινής» μπορεί 
να  οδηγήσει  στο  συμπέρασμα  ότι  μπορεί  να  επιβληθεί  ποινή φυλάκισης  αντί  για 
ποινή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή; 

Η  θέση  της  εισήγησης  είναι  ότι  το  γράμμα  της  διάταξης  δεν  αφήνει 
περιθώρια  για  μια  τέτοια  ερμηνεία,  καθώς  η  αναφορά  σε  ελάττωση  (μόνο)  του 
κατώτατου ορίου στην παρ. 1 του άρθρου 84 αφορά στις περιπτώσεις υπό στοιχεία 
α΄,  β΄  και  γ΄  κι  όχι  στην  υπό  στοιχείο  δ΄  στην  οποία  γίνεται  υποκατάσταση  της 
στερητικής  της  ελευθερίας  ποινής  από  άλλο  είδος  ποινής  (παροχή  κοινωφελούς 
εργασίας ή  χρηματική ποινή).  Είναι σαφές ότι  ούτε ο  νομοθέτης  επιθυμούσε  κάτι 
διαφορετικό,  εφόσον  αυθεντικά  αξιολογεί  τη  χρηματική  ποινή  ως  ηπιότερη  των 
στερητικών  της  ελευθερίας,  όπως προκύπτει από  τη συστηματική διάρθρωση  των 
διατάξεων  των  άρθρων  50  –  57  ΠΚ.  Είναι  επίσης  φανερό  ότι  εν  προκειμένω 
πρόκειται για αξιολογική αντινομία του νέου ΠΚ, η οποία δεν είναι προφανής, αλλά 
προκύπτει  από  το  συνδυασμό  των  διατάξεων  για  την  εκτέλεση  των  χρηματικών 
ποινών  και  την  αδυναμία  εφαρμογής  της  διάταξης  του  άρθρου  101  ΠΚ  για  την 
ανάκληση της αναστολής  των ποινών φυλάκισης.  Ειδικότερα,  ο  νομοθέτης δεν θα 
μπορούσε  να  προβλέψει  ότι  δεν  θα  ανακαλούνται,  λόγω  της  διατύπωσης  του 
άρθρου 101 ΠΚ, οι αναστολές, ώστε να προβληματιστεί μήπως, κατά την εφαρμογή 
του νέου ΠΚ τελικά η χρηματική ποινή θεωρηθεί από το δικαστή ως βαρύτερη από 
την ποινή φυλάκισης. 

Η  μόνη  λύση  de  lege  lata  είναι  να  επιβληθεί  μία  πολύ  χαμηλή  χρηματική 
ποινή  στις  υπό  εξέταση  περιπτώσεις,  ώστε  να  απομακρυνθεί  κάθε  ενδεχόμενο 
αδυναμίας  καταβολής  της  κι  όχι  να  επιλέξει  το  δικαστήριο  να  επιβάλει  ένα  είδος 
ποινής που ο νομοθέτης το θεωρεί βαρύτερο και δεν προκύπτει ότι επέτρεψε στο 
δικαστήριο να το κάνει από τη διατύπωση της διάταξης.  

De lege ferenda κρίνεται επιβεβλημένη η αναδιατύπωση της υπό στοιχείο δ΄ 
περίπτωσης  ως  εξής:  «αντί  της  μειωμένης  ποινής  της  φυλάκισης,  μπορεί  να 
επιβληθεί παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή». 

Καταληκτικά  σημειώνεται  ότι  το  πρόβλημα  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  και 
αντίστροφα,  όχι  δηλαδή  μόνο  υπό  το  πρίσμα  μίας  επιεικούς  μεταχείρισης  του 
δράστη,  αλλά  και  μίας  αυστηρής.  Ειδικότερα,  ενδέχεται  να  κριθεί  ότι  το 
συγκεκριμένο πλημμέλημα για το οποίο ο δράστης καταδικάστηκε, με τη συνδρομή 
δύο  ή  περισσότερων  λόγων  μείωσης  της  ποινής,  είναι  τόσο  σοβαρό  υπό  τις 
συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε που για να καταστεί ανάλογη προς το άδικο και 

                                                 
40 Έτσι οι Μ. Μαργαρίτης ‐ Α. Μαργαρίτη, ό.π., 2020, άρθρο 85, σ. 268, πλαγιαρ. 3. 
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την ενοχή  του η ποινή πρέπει οπωσδήποτε να είναι στερητική της ελευθερίας και 
μάλιστα ανώτερη των τριών ετών, χωρίς δηλαδή δυνατότητα αναστολής κατ’ άρθρο 
99  ΠΚ  ή  κατώτερη  των  τριών,  αλλά  να  εκτιθεί  εν  μέρει  (άρθρο  100  ΠΚ).  Στην 
περίπτωση αυτή είναι φανερό ότι η δικαστική απόφαση θα είναι εκτεθειμένη στον 
αναιρετικό λόγο του άρθρου 510 παρ. 1Ε ΚΠΔ με βάση και την αρχή nullum crimen 
nulla poena sine lege certa, καθώς το δικαστήριο επέβαλε ποινή που δεν προκύπτει 
από  το  γράμμα  του  νόμου.  Στο  όποιο  επιχείρημα  θα  μπορούσε  ενδεχομένως  να 
συναχθεί  από  τη  διατύπωση  της  αιτιολογικής  έκθεσης,  στην  περίπτωση  αυτή 
αντιτάσσεται το πρόσθετο αντεπιχείρημα ότι η αιτιολογική έκθεση δεν επιτρέπεται 
να  καταστήσει  δυσμενέστερη  τη  θέση  του  κατηγορούμενου  από  το  γράμμα  της 
διάταξης. 

 
V. Ποιο είναι το ανώτατο όριο ημερησίων μονάδων χρηματικής ποινής στο άρθρο 
85 παρ. 1δ ΠΚ; 
 

Επόμενο ζήτημα που τίθεται από την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 85 
παρ. 1δ ΠΚ είναι ποια είναι τα όρια της χρηματικής ποινής. Από τη διατύπωση του 
άρθρου  57  παρ.  2  ΠΚ  και  εφόσον  στην  περ.  δ΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  85  ΠΚ  η 
χρηματική ποινή δεν απειλείται σωρευτικά με άλλη κύρια ποινή, αλλά διαζευκτικά, 
θα εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 57 παρ. 2α ΠΚ και το ανώτατο όριο τίθεται 
στις  ενενήντα  ημερήσιες  μονάδες41.  Κατώτατο  όριο  παραμένει,  όπως  σε  ολες  τις 
περιπτώσεις χρηματικών ποινών η μία ημερήσια μονάδα. 
 
VI. Διαχρονικό Δίκαιο 
 

Το  ισχύον άρθρο  είναι σαφώς ευνοϊκότερο  για  τον  κατηγορούμενο από  το 
προϊσχύσαν, θέση που γίνεται αποδεκτή και στη θεωρία42 και στη νομολογία43. Το 
ακυρωτικό  εφαρμόζει  αυτεπάγγελτα  τη  νέα  διάταξη,  θεωρώντας  ότι  υπό  το 
προϊσχύσαν δίκαιο η περαιτέρω μείωση της ποινής ήταν απαγορευμένη,  χωρίς να 
διαλαμβάνει ειδικότερο σκεπτικό με βάση την προαναφερθείσα ΑΠ 1223/2019. 
 
VII.  Η  ομολογία  του  κατηγορούμενου ως  ειδικός  λόγος  περαιτέρω  μείωσης  της 
ποινής 
 

Στην  παρ.  2  του  άρθρου  85  προστέθηκε  ένας  ειδικός  λόγος  περαιτέρω 
μείωσης της ποινής «όταν πέραν της συνδρομής ενός λόγου μείωσης της ποινής ή 
ελαφρυντικής περίπτωσης, ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει την ενοχή του κατά 
την προδικασία, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης». 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: «[μ]ε τη διάταξη αυτή επιχειρείται 
να δοθεί  ένα  κίνητρο στον  κατηγορούμενο να αποδεχθεί  εγκαίρως  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 

                                                 
41 Βλ. Θ. Σάμιου, ό.π., ΠοινΧρ Ο (2020), σ. 248. 

42 Βλ. Κ. Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 143. 

43 Βλ. ΑΠ 333/2020, ΑΠ 220/2020, ΑΠ 1643/2019, ΑΠ 1608/2019, ΑΠ 1392/2019, δημοσιευμένες στην 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
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απονομή της δικαιοσύνης. Αν αντίθετα υπάρχουν ήδη επαρκή για την καταδίκη του 
στοιχεία, η ομολογία καθ’ αυτήν δεν επηρεάζει την ποινή». 

Για τη νέα διάταξη αυτή σημειώνονται τα εξής: 
1) Για  να  εφαρμοστεί  η  διάταξη  πρέπει  να  συνδυάζεται  με  κάποιο  άλλο 

λόγο  μείωσης  της  ποινής,  λ.χ.  το  μειωμένο  άδικο  της  απόπειρας  ή  της 
συμμετοχής  ή  κάποια  ελαφρυντική  περίσταση.  Αυτό  προκύπτει  από  τη 
διατύπωση  του  «πέραν»  που  χρησιμοποιεί  ο  νομοθέτης  κι  από  τη 
συστηματική  ένταξη  της  διάταξης  στο  άρθρο  85  ΠΚ  που  απαιτεί  δύο 
λόγους μείωσης της ποινής44. 

2) Συμβολή  της  προδικαστικής  ομολογίας  στην  έγκαιρη  απονομή  της 
δικαιοσύνης  υπάρχει  όταν  μειώνεται  ο  χρόνος  που  απαιτείται  για  τη 
συλλογή  των  απαιτούμενων  για  την  απονομή  της  δικαιοσύνης 
αποδείξεων  κατά  την  προδικασία.  Αρκεί  πάντως  για  τη  συνδρομή  του 
λόγου  η  αντικειμενική  προσφορότητα  μείωσης  του  χρόνου  απονομής 
δικαιοσύνης45.  Όπως  αναφέρθηκε  στην  επιστήμη,  η  ομολογία  του  επ’ 
αυτοφώρω συλληφθέντος μετά από καταδίωξη, στην κατοχή του οποίου 
εντοπίστηκε  και  κατασχέθηκε  το  αντικείμενο  του  εγκλήματος  δεν  είναι 
αρκετή για να εφαρμοστεί η διάταξη46. 

Τα  συγκεκριμένα  σημαντικά  μειωμένα  πλαίσια  ποινής  δεν  είναι  επαρκώς 
εναρμονισμένα  με  τα  πλαίσια  ποινής,  όταν  η  προδικαστική  ομολογία  λαμβάνει 
χώρα κατά την ποινική διαπραγμάτευση στην προδικασία (άρθρο 303 παρ. 4γ ΚΠΔ), 
ιδίως  στις  περιπτώσεις  που  και  χωρίς  τη  χορήγηση  ελαφρυντικού,  υφίσταται 
κάποιος λόγος μείωσης της ποινής (λ.χ. στην απόπειρα ή στη συμμετοχή), οπότε η 
εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 2 ΠΚ θα ήταν εξασφαλισμένη ήδη από την κρίση επί 
της ενοχής. Ειδικότερα, ενώ το minimum ποινής στα εγκλήματα που απειλούνται με 
πρόσκαιρη  κάθειρξη,  σε  περίπτωση  εφαρμογής  του  άρθρου  85  παρ.  2  ΠΚ  είναι 
φυλάκιση  ενός  έτους,  στην  περίπτωση  της  ποινικής  διαπραγμάτευσης  είναι 
φυλάκιση  δύο  έτη.  Για  το  ίδιο  άδικο,  την  ίδια  ενοχή  και  την  ίδια  δικονομική 
συμπεριφορά  (προδικαστική  ομολογία)  του  ίδιου  κατηγορούμενου  και  τον  ίδιο 
δικονομικό  στόχο,  την  ταχεία  εκκαθάριση  της  υπόθεσης,  δεν  θα  έπρεπε  να 
απειλούνται διαφορετικά πλαίσια ποινής, ενώ μειώνεται και το κίνητρο συμμετοχής 
σε ποινική διαπραγμάτευση. 

Προτάθηκε  τέλος  στη  θεωρία  de  lege  ferenda  ο  νομοθέτης  να  εντάξει 
αυτοτελώς  και μόνη  την ομολογία  του  κατηγορούμενου ως διακριτή  ελαφρυντική 
περίσταση47. 

 
Γ. Καταληκτικές παρατηρήσεις 
 

Καταλήγοντας,  σημειώνεται  ότι  αποτελεί  συνειδητή  νομοθετική  επιλογή  οι 
απειλούμενες  ποινές  να  είναι  σημαντικά  μικρότερες  σε  σχέση  με  αυτές  του 
προϊσχύσαντος  δικαίου.  Τόσο  η  διάταξη  του  άρθρου  83  ΠΚ,  όσο  κι  εκείνη  του 

                                                 
44 Βλ. Κ. Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 142 – 143. 

45 Βλ. Κ. Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 142. 

46 Βλ. Κ. Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 142. 

47 Βλ. Κ. Κοσμάτου, σε Οι Κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, ό.π., 2020, σ. 143. 
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άρθρου 85  ΠΚ  επιχειρούν  να  αναπροσαρμόσουν  τα  μειωμένα  πλαίσια  ποινών  με 
βάση  την  αρχή  της  αναλογικότητας  και  να  επιλύσουν  νομοθετικά  ερμηνευτικά 
ζητήματα  του  παρελθόντος,  δημιουργώντας  παράλληλα  νέες  πηγές 
προβληματισμού.  Ιδιαίτερα  πάντως  προβληματίζει  για  την  τοποθέτησή  της  στο 
άρθρο 85 ΠΚ η προς όφελος της δικονομικής πορείας της υπόθεσης ομολογία του 
κατηγορούμενου ως ειδικός λόγος περαιτέρω μείωσης της ποινής του. 

 


