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Νέος ΚΠΔ

462, 463

Ένδικα μέσα

Κατ’ αρχήν ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

Τακτικά

462 ΚΠΔ

Έφεση

477-482 ΚΠΔ

486-503 ΚΠΔ

Αναίρεση

483-485 ΚΠΔ

504-524 ΚΠΔ

Οιονεί

Βλ. και 463 ΚΠΔ

Διάσπαρτα στον
Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας
Π.χ.: 52 / 290 [βλ. παρ. 2] / 

322-323 ΚΠΔ

Ένδικα
βοηθήματα

Κατ’ αρχήν όχι ανασταλτικό αποτέλεσμα
[άλλο αν προβλέπεται αναστολή

εκτέλεσης]

Διάσπαρτα στον
Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας
Π.χ.: 269 παρ. 3 / 291 παρ. 2 εδ. α΄ / 341 

[βλ. παρ. 2 εδ. α΄-γ΄] / 430 [βλ. παρ. 2] / 
435 [βλ. παρ. 2 εδ. α΄-γ΄] ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης

Σημ.: Η αίτηση επανάληψης διαδικασίας
[525 επ. ΚΠΔ], η οποία χαρακτηριζόταν
«έκτακτο ένδικο μέσο» στο πλαίσιο του
νέου ΚΠΔ [462 παρ. 2 ΚΠΔ], ήδη (με τον
Ν. 4855/2021) κατατάσσεται εκ νέου στις
«έκτακτες διαδικασίες» [όπως υπό τον
προϊσχΚΠΔ]. Ούτως ή άλλως υφίσταται
ειδική ρύθμιση σχετικά με την αναστολή
εκτέλεσης της ποινής [531 ΚΠΔ].



Υπέρ του ανασταλτικού αποτελέσματος

• Τεκμήριο αθωότητας [6 παρ. 2 ΕΣΔΑ / 71 ΚΠΔ].

• Κατοχύρωση δικαιώματος ενδίκων μέσων [2 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ
/ 14 παρ. 5 ΔΣΑΠΔ].

• Ανασταλτικό αποτέλεσμα και καθυστέρηση απονομής
δικαιοσύνης [επέλευση ανεπανόρθωτης βλάβης από την
εκτέλεση].

Υπέρ της άμεσης εκτελεστότητας

• Προδικασία: διαφύλαξη προσωρινής κράτησης
προκειμένου να μην καταλυθούν οι σκοποί επιβολής της.

• Ακροατήριο: βαρύτητα πράξης (που ενίοτε επιβάλλει την
άμεση εκτέλεση) / κίνδυνος φυγής καταδικασθέντος (ο
οποίος βαρύνεται ήδη με καταδίκη) και/ή διάπραξης νέων
αδικημάτων / σχετική κάμψη τεκμηρίου αθωότητας μετά
την πρωτοβάθμια καταδίκη (και, ακόμη περισσότερο, μετά
την καταδίκη σε δεύτερο βαθμό).

Δογματική θεμελίωση 
ανασταλτικού 

αποτελέσματος των 
ενδίκων μέσων

(και η αντίρροπη τάση)

Γιάννης Ναζίρης



Υπέρ της
άμεσης

εκτελεστότητας

Υπέρ του
ανασταλτικού

αποτελέσματος
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Παράμετροι 
που συνδέονται 

(άμεσα ή 
έμμεσα) με το 
ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
των ενδίκων 

μέσων

• Δυνατότητα (ή μη) επιβολής της (ή ακόμη και
επιβολή της ή μη στη συγκεκριμένη υπόθεση)

Προσωρινή κράτηση

• Πιθανολόγηση της ευδοκίμησης (ή μη) του
ενδίκου μέσου

Βασιμότητα ενδίκου μέσου

• Σύνδεση με αναστολή [99 / 100 ΠΚ] αλλά
ενίοτε και με υφ’ όρον απόλυση [105Β ΠΚ]

Θεσμοί ΠΚ ως προς έκτιση ποινής

Γιάννης Ναζίρης



• Συνεκτιμώντας τις αντίρροπες αυτές τάσεις, ο Έλληνας νομοθέτης
κατοχύρωνε πάντοτε αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα για
ποινές μέχρι ένα ορισμένο ύψος (άλλοτε έως έξι μήνες, άλλοτε –
από τον Ν. 3904/2010 και μέχρι πρόσφατα – έως τρία έτη, και
μάλιστα χωρίς την επιβολή όρων). Αυτό ανατράπηκε με τις
πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ, οπότε και για πρώτη φορά δεν
παρέχεται αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση για
κανένα ύψος (στερητικής της ελευθερίας) ποινής.

• Σήμερα λοιπόν είναι θεωρητικά δυνατό να εκτελεστεί μια
πρωτοβάθμια απόφαση σε βάρος κατηγορουμένου ο οποίος έχει
ασκήσει έφεση παραδεκτά, ενώ η διάρκεια της (στερητικής της
ελευθερίας) ποινής υπολείπεται του χρόνου που θα απαιτηθεί για
την εκδίκαση της έφεσης, και ενώ ο κατηγορούμενος δεν είχε
κρατηθεί (ούτε και θα μπορούσε να έχει κρατηθεί) προσωρινά.
Μόνη λύση για την άρση της αδικίας θα είναι η αποζημίωση για
αδίκως κρατηθέντες [535 επ. ΚΠΔ]. Έτσι όμως κατ’ ουσίαν
παρέχεται αντικίνητρο για την άσκηση ενδίκου μέσου.

Μεταστροφή 
της στάσης του 

νομοθέτη ως 
προς χαμηλού 
ύψους ποινές

Γιάννης Ναζίρης



Ανασταλτικό αποτέλεσμα και μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

Άμεση είναι η σύνδεση του ανασταλτικού με το μεταβιβαστικό 

αποτέλεσμα, αφού η αναστολή εκτέλεσης αναφέρεται μόνο στο 

μέρος της απόφασης ή του βουλεύματος που μεταβιβάζεται στο 

ανώτερο δικαστήριο ή συμβούλιο, κατά περίπτωση.

Ανασταλτικό αποτέλεσμα και επεκτατικό αποτέλεσμα

Το ανασταλτικό αποτέλεσμα του ενδίκου μέσου που άσκησε

ένας κατηγορούμενος ή η αναστολή εκτέλεσης που χορηγήθηκε

σε αυτόν δεν επεκτείνεται σε έτερο συγκατηγορούμενο [άλλο

βέβαια το ζήτημα της επέκτασης τυχόν ωφέλειας ενδίκου μέσου

που ευδοκιμεί].

Σχέση 
ανασταλτικού 

αποτελέσματος 
με λοιπά 

αποτελέσματα 
ενδίκων μέσων

Γιάννης Ναζίρης



Άρθρο 471

Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων

1. Το ένδικο μέσο που ασκήθηκε παραδεκτά, καθώς και η προθεσμία
για την άσκηση, αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης ή του
βουλεύματος που προσβάλλονται, όταν ο νόμος δεν ορίζει
διαφορετικά.

[…]

• ΑιτΈκθ: Με την αναδιατύπωση του πρώτου εδαφίου της παρ.

1 δηλώνεται ότι η ανασταλτική δύναμη του ενδίκου μέσου

προϋποθέτει παραδεκτό ένδικο μέσο.

Κανόνας

Γιάννης Ναζίρης



Άρθρο 471

Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων

1. […] Δεν αναστέλλεται όμως η διάταξη του βουλεύματος που
αφορά τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση. Αν το βούλευμα
αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του
κατηγορουμένου ή παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει
απαράδεκτη, ποτέ δεν αναστέλλεται η απόλυσή του από τις
φυλακές.

• Η εξαίρεση συνάδει πάντως με αναγνωρισμένο [στο πλαίσιο του
άρθρου 5 παρ. 1γ΄ της ΕΣΔΑ] «περιορισμό» του τεκμηρίου
αθωότητας.

• Πρβλ. άρθρα 480 εδ. β΄ (όπως ισχύει και επί αναίρεσης του ΕισΑΠ
κατά βουλεύματος βάσει της παραπομπής του 483 παρ. 3 ΚΠΔ).

Εξαίρεση 
[γενικευμένη στον χώρο 

των βουλευμάτων]

Γιάννης Ναζίρης



Άρθρο 497

Ανασταλτική δύναμη της έφεσης

1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που ασκείται

παραδεκτά και όχι η προθεσμία για την άσκησή της.

[…]

• Όπως και υπό τον προϊσχύσαντα Κώδικα, ανασταλτικό

αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που ασκείται παραδεκτά και όχι

η προθεσμία για την άσκησή της.

Εξαίρεση στον γενικό κανόνα του άρθρου 471 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠΔ (πρβλ. 

και τα άρθρα 545-546 ΚΠΔ).

Ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
έφεσης κατά 

απόφασης

Γιάννης Ναζίρης



Ανασταλτικό
αποτέλεσμα έφεσης

Αυτοδίκαιο

π.χ.: - 497 παρ. 10 ΚΠΔ

- 583 παρ. 3 ΚΠΔ

- 96 παρ. 2 Σ.

Κατ’ αρχήν
αναγνωρισμένο

497 παρ. 2 ΚΠΔ

Κατ’ αρχήν όχι
δεδομένο

497 παρ. 4 ΚΠΔ

Αποκλεισμένο

- Ισόβια κάθειρξη

- Ειδικές διατάξεις

Γιάννης Ναζίρης



Φυλάκιση

• Με τη νέα ρύθμιση της παρ. 2 [σε συνδυασμό με την κατάργηση
της παρ. 3] του άρθρου 497 ΚΠΔ, συγκροτείται ενιαία κατηγορία για
όλες τις ποινές φυλάκισης από 10 ημέρες έως και 8 έτη, για την
περίπτωση της συνολικής ποινής [ποτέ αυτοδίκαιο ανασταλτικό
αποτέλεσμα].

• Δεν ενδιαφέρει το αδίκημα για το οποίο χώρησε η καταδίκη αλλά
το είδος της επιβληθείσας ποινής.

• Κανόνας η χορήγηση, εξαίρεση (χρήζουσα ειδικής αιτιολογίας) η
μη χορήγηση.

• Επί απουσίας εκφερθείσας κρίσης, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι
χορηγήθηκε το ανασταλτικό αποτέλεσμα, και μάλιστα χωρίς όρους,
αφού η παρ. 5 προβλέπει όρους δυνητικά [μολονότι σκόπιμο είναι
να εκφέρεται κρίση σε κάθε περίπτωση].

Ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
έφεσης κατά 

απόφασης

Ποινή 
φυλάκισης

Γιάννης Ναζίρης



Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Στην παρ. 2 του άρθρου 497 ΚΠΔ εντάσσεται, πλέον, και ο ΠΕΚΚΝ, ο οποίος (από την
άποψη του ανασταλτικού αποτελέσματος τουλάχιστον) εξομοιούται με την ποινή της
φυλάκισης.

• Πρώτον, η έφεση κατά απόφασης που επιβάλλει την ποινή του ΠΕΚΚΝ πέρασε από
την ανυπαρξία ανασταλτικού αποτελέσματος [πριν το 2015] στην αναγνώριση
ανασταλτικού αποτελέσματος ομοίως με την κάθειρξη [497 παρ. 4 ΚΠΔ όπως είχε
τροποποιηθεί δυνάμει του Ν. 4356/2015 και παρέμεινε αμετάβλητο με τη θέση σε
ισχύ του νέου ΚΠΔ το 2019] στην εξομοίωση με το ανασταλτικό αποτέλεσμα επί
έφεσης κατά απόφασης που επιβάλλει φυλάκιση.

• Δεύτερον, θα μπορούσε κανείς να αντιπαραβάλει το ζήτημα με την αναστολή της
ποινής κατ’ άρθρο 99 ΠΚ. Τα δύο αυτά ζητήματα ναι μεν συνδέονται, καλό θα ήταν
όμως να μη συγχέονται. Διότι στο πλαίσιο του 99 ΠΚ η αναστολή δεν χορηγείται
λόγω της αρνητικής προϋπόθεσης που τάσσει η ίδια η διάταξη, δηλαδή να μην
κριθεί επικίνδυνος ο δράστης, η οποία δεν μπορεί να πληρούται για δράστη στον
οποίο έχει επιβληθεί η ποινή του ΠΕΚΚΝ βάσει του 127 ΠΚ [με την επικουρικότητα
που εισάγει αυτή η διάταξη και την ειδική αιτιολογία που αναγκαία συνοδεύει την
επιβολή της εν λόγω ποινής]. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν αποκλείεται το δίχως
άλλο βάσει αυτής της λογικής. Ας επισημανθεί πάντως ότι με την τροποποίηση του
99 ΠΚ δεν γίνεται πλέον λόγος για «φυλάκιση» (όπως μεταξύ 2019 και 2021) αλλά
για στερητική της ελευθερίας ποινή [όπως υπό το καθεστώς του προϊσχΠΚ], και
επομένως το ζήτημα (εκεί) ανάγεται και πάλι στην ερμηνεία.

• Τρίτον, υπάρχει πάντως μια διαφορά: διότι όποτε έχει επιβληθεί ΠΕΚΚΝ πάντοτε
θα ήταν νοητή [βάσει του άρθρου 287 παρ. 1 ΚΠΔ] η προσωρινή κράτηση του
ανηλίκου κατηγορουμένου (άλλο αν επιβλήθηκε ή όχι), κάτι που δεν ισχύει για
(όλους) τους κατηγορουμένους στους οποίους επιβάλλεται ποινή φυλάκισης.

• Τέταρτον, εδώ εντάσσεται και η επιβολή (από δικαστήριο ενηλίκων) ΠΕΚΚΝ σε
νεαρό ενήλικο βάσει του άρθρου 133 περ. α΄ ΠΚ [διάταξη που παρέμεινε τελικά
στον Ποινικό Κώδικα, παρότι συζητήθηκε η κατάργησή της].

Ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
έφεσης κατά 

απόφασης

ΠΕΚΚΝ

Γιάννης Ναζίρης



Άρθρο 497

Ανασταλτική δύναμη της έφεσης

[…]

4. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης

κάθειρξης, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα

ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία και

εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παρ. 8, αποφασίζει αμέσως μετά την

απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από

δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση.

[…]

Ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
έφεσης κατά 

απόφασης

Πρόσκαιρη 
κάθειρξη
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Πρόσκαιρη κάθειρξη

• Με την παρ. 4 [η οποία δεν αναριθμήθηκε] ρυθμίζεται το
ανασταλτικό αποτέλεσμα επί έφεσης κατά απόφασης που επέβαλε
πρόσκαιρη (όχι ισόβια) κάθειρξη.

• Καλύπτονται περιπτώσεις κάθειρξης μεταξύ πέντε και είκοσι [σε
περίπτωση σχηματισμού συνολικής ποινής] ετών.

• Η αρμοδιότητα ανήκει στο δικάσαν (πρωτοβάθμιο) δικαστήριο. Βλ.
ήδη 405στ΄ ΚΠΔ για την περίπτωση του ΜΟΔ.

• Το δικαστήριο αποφασίζει είτε αυτεπαγγέλτως [άρα νοητή και η
εισαγγελική πρωτοβουλία] είτε μετά από δήλωση του
κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση.

• Η διάρθρωση «κανόνα» και «εξαίρεσης» δεν είναι άμεσα ορατή,
αλλά με κάποιον (έμμεσο) τρόπο υφέρπει και εδώ.

• Αιτιολογία απαιτείται σε κάθε περίπτωση (είτε χορηγηθεί είτε δεν
χορηγηθεί το ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση).

• Επί απουσίας κρίσης, το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν θεωρείται
χορηγηθέν (ούτε χωρεί αίτηση συμπλήρωσης της απόφασης προς την
κατεύθυνση της χορήγησης· εξάλλου, το δικαστήριο αποφασίζει
«αμέσως»). Από εκεί και πέρα, ο καταδικασθείς εκτίει ποινή.

• Κριτήρια παρ. 8: Βλ. παρακάτω [στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά
με την κατ’ άρθρο 497 παρ. 7 ΚΠΔ αναστολή εκτέλεσης].

Ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
έφεσης κατά 

απόφασης

Πρόσκαιρη 
κάθειρξη

Γιάννης Ναζίρης



Εξάρτηση από όρους [497 παρ. 5 ΚΠΔ]

«Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει την
ανασταλτική δύναμη της έφεσης από την επιβολή περιοριστικών
όρων. Αν επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας,
εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 295».

• Δυνατότητα επιβολής όρων παρέχεται πλέον σε κάθε περίπτωση.

Εφαρμογή και επί έφεσης του εισαγγελέα υπέρ του

κατηγορουμένου [497 παρ. 6 ΚΠΔ]

«Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται

και όταν ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα υπέρ εκείνου που

καταδικάστηκε».

Ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
έφεσης κατά 

απόφασης

Γιάννης Ναζίρης



Ισόβια κάθειρξη

Δεν προβλέπεται ανασταλτικό αποτέλεσμα [«άτεχνος», αν και σαφής, ο

αποκλεισμός δια της σιωπής του νομοθέτη, αφού η απουσία ρύθμισης

κανονικά άγει σε εφαρμογή του κατ’ άρθρο 471 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠΔ

κανόνα]. Ο αποκλεισμός της ισόβιας κάθειρξης είχε λάβει χώρα ήδη υπό

το καθεστώς του προϊσχΚΠΔ.

Η προβληματική των ειδικών ρυθμίσεων [π.χ. άρθρο 30 παρ. 8 Ν.
4251/2014]

α) Βρίσκονται σε ισχύ τέτοιες διατάξεις, εφόσον προηγούνται της
θέσης σε ισχύ του νέου ΚΠΔ;

β) Απαγορεύουν τη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος σε κάθε
περίπτωση;

γ) Επί καταφατικής απάντησης στα δύο προηγούμενα ερωτήματα,
προσκρούουν σε κανόνες αυξημένης τυπικής ισχύος;

Ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
έφεσης κατά 

απόφασης

Νομοθετικός 
αποκλεισμός

Γιάννης Ναζίρης
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ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Παραπεμπτικό βούλευμα

471 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ

Δεν αναστέλλεται η εκτέλεση
σύλληψης / προσωρινής κράτησης

Απαλλακτικό βούλευμα

471 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ
Δεν αναστέλλεται η απόλυση

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Έφεση

497 ΚΠΔ

Επιβληθείσα ποινή: έως 3 έτη
φυλάκιση

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ

Επιβληθείσα ποινή: φυλάκιση
άνω των 3 ετών

ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Επιβληθείσα ποινή: πρόσκαιρη
κάθειρξη / ΠΕΚΚΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Επιβληθείσα ποινή: ισόβια
κάθειρξη

ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ

497 παρ. 7 ΚΠΔ*

Αναίρεση

471 παρ. 2 ΚΠΔ

Δυνατότητα αίτησης για
χορήγηση ανασταλτικού

αποτελέσματος

Γιάννης Ναζίρης
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1 ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Παραπεμπτικό βούλευμα

471 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ

Δεν αναστέλλεται η εκτέλεση
σύλληψης / προσωρινής κράτησης

Απαλλακτικό βούλευμα

471 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ
Δεν αναστέλλεται η απόλυση

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Έφεση

497 ΚΠΔ

Επιβληθείσα ποινή: φυλάκιση / 
ΠΕΚΚΝ

ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Επιβληθείσα ποινή: πρόσκαιρη
κάθειρξη

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Επιβληθείσα ποινή: ισόβια
κάθειρξη

ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ

497 παρ. 7 ΚΠΔ*

Αναίρεση

471 παρ. 2 ΚΠΔ

Δυνατότητα αίτησης για χορήγηση
ανασταλτικού αποτελέσματος

Γιάννης Ναζίρης



Άρθρο 497

Ανασταλτική δύναμη της έφεσης

[…]

7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευθερίας και
άσκησε παραδεκτά έφεση, η οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη,
μπορεί να ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της
εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση
του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η αίτηση, υποβαλλόμενη με
συνημμένο αντίγραφο της πρωτοβάθμιας απόφασης ή απόσπασμά της
συνοδευόμενο από το εισαγωγικό της κατηγορίας έγγραφο απευθύνεται
στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αν πρόκειται για το μικτό ορκωτό
εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο πενταμελές εφετείο. Η ως άνω
δυνατότητα υφίσταται και σε περίπτωση αναβολής της δίκης στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οπότε η σχετική αίτηση καταχωρίζεται στα
πρακτικά. Αν η αίτηση απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί
πριν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης με την
οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη. Αν στον κατηγορούμενο επιβληθεί ο
κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρμόζονται
αντίστοιχα και «τα οριζόμενα στα άρθρα 284 και 285, με εξαίρεση την
παρ. 1 του τελευταίου άρθρου.

[…]

Αναστολή 
εκτέλεσης 

πρωτοβάθμιας 
απόφασης

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης



Αναστολή 
εκτέλεσης 

πρωτοβάθμιας 
απόφασης

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Επιβληθείσα ποινή(i)
• Καταδίκη σε στερητική της ελευθερίας ποινή [φυλάκιση, ΠΕΚΚΝ, 

πρόσκαιρη κάθειρξη, ισόβια κάθειρξη*]

• * ΕφΠατρ 243/2019

Παραδεκτό(ii)
• Προϋποτίθεται παραδεκτή άσκηση έφεσης [βλ. παρακάτω επί

αμφισβήτησης]

Απουσία ανασταλτικού αποτελέσματος(iii)
• Η έφεση δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα [διότι δεν χορηγήθηκε

από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ή διότι αποκλειόταν εκ του
νόμου]

Γιάννης Ναζίρης



- Η έφεση θα πρέπει να έχει ασκηθεί παραδεκτά.

- Η έφεση θα πρέπει να μην είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα είτε επειδή το
δικαστήριο το αρνήθηκε ρητά [στις περιπτώσεις της παρ. 2] είτε επειδή δεν το
χορήγησε ρητά [στην περίπτωση της παρ. 4] είτε και επειδή απαγορεύεται από
τον νόμο. Έτσι διαφυλάσσεται, θα μπορούσε να πει κανείς, και η συμμόρφωση
του ελληνικού δικαίου [συνολικά ιδωμένου του 497 ΚΠΔ] με αυξημένης τυπικής
ισχύος ρυθμίσεις.

- Η αίτηση υποβάλλεται από τον κατηγορούμενο (αυτοπροσώπως ή δια
πληρεξουσίου) ή από τον εισαγγελέα.

- Η αίτηση υποβάλλεται με συνημμένο αντίγραφο της πρωτοβάθμιας απόφασης
ή απόσπασμά της συνοδευόμενο από το εισαγωγικό της κατηγορίας έγγραφο. Η
δυνατότητα αίτησης αναστολής εκτέλεσης υφίσταται και σε περίπτωση
αναβολής της δίκης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οπότε η σχετική αίτηση
καταχωρίζεται στα πρακτικά.

- Αρμόδιο είναι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Σε περίπτωση ΜΟΕφ,
αποφαίνονται οι τακτικοί δικαστές, ενώ αν δεν βρίσκεται σε σύνοδο αρμόδιο
είναι το ΠεντΕφ [του τόπου όπου εδρεύει το ΜΟΕφ που θα συζητήσει την
έφεση]. Δεν παράγεται απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης από τη
συμμετοχή δικαστή που έκρινε την αίτηση αναστολής εκτέλεσης στη σύνθεση,
μεταγενέστερα, του δικαστηρίου που θα συζητήσει την έφεση [ΑΠ 1383/2011].

- Παρουσία κατηγορουμένου [παρ. 9]: «Ο κατηγορούμενος κλητεύεται, σύμφωνα
με τα άρθρα 155 έως 162 και 166, στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά την
παρ. 7 αυτού του άρθρου. Αν κρατείται μακριά από την έδρα του δικαστηρίου,
δεν προσάγεται σε αυτό». Χωρεί παράσταση και δια συνηγόρου [340 παρ. 5
ΚΠΔ]. Δεν προβλέπεται πάντως υποχρέωση διορισμού συνηγόρου στον
κατηγορούμενο που δεν έχει συνήγορο.

Αναστολή 
εκτέλεσης 

πρωτοβάθμιας 
απόφασης

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης



Ουσιαστικές προϋποθέσεις

παρ. 8, εδ. α΄: «Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά την παρ.
4 στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης
απόφασης, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και
ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει
προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το
παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση
κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή
των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι
αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες
καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα». Εδώ υπάρχει
ομοιότητα με τα κριτήρια επιβολής προσωρινής κράτησης. Προσοχή απαιτείται
στο εξής: τα «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης» παραπέμπουν σε κρίση επί
της ουσίας της υπόθεσης (κάτι που γινόταν πάντοτε, είτε αναφερόταν ρητά είτε
όχι) [«ιδιαίτερο χαρακτηριστικό» μπορεί να συνιστά και η αποκατάσταση
κάποιας ζημίας ή η πληρωμή φόρου από τον κατηγορούμενο].

παρ. 8, εδ. β΄: «Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό
αποτέλεσμα ή αναστολή εκτέλεσης, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση
ή συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και
ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια του. Αν παραβιαστούν οι
όροι που τέθηκαν το αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα από αίτηση του
εισαγγελέα, για την άρση ή όχι της χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης».

Διαπιστώνουμε αφενός υιοθέτηση ορθών κριτηρίων και, αφετέρου, κοινή
αντιμετώπιση (εύλογα) ανασταλτικού αποτελέσματος και αναστολής εκτέλεσης.
Κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων είναι εκείνος της
συζήτησης της αίτησης.

Αναστολή 
εκτέλεσης 

πρωτοβάθμιας 
απόφασης

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης



ΕφΛαρ 20/2011

Δεκτή η αίτηση με το επιχείρημα ότι μέχρι την εκδίκαση της

έφεσης ο κατηγορούμενος θα έχει απολυθεί υφ’ όρον, κάτι που

πάντως δεν λαμβάνεται υπόψη σε άλλες υποθέσεις.

ΕφΑθ 4101/2011

Κίνδυνος επανόδου απεξαρτημένου στον χώρο των ναρκωτικών

«Ο κατηγορούμενος έχει γνωστή κατοικία στην Ελλάδα. Δεν έχει εκκρεμείς 
υποθέσεις στα Δικαστήρια, κατά το παρελθόν δεν υπήρξε φυγόποινος ή 
φυγόδικος και ως εκ τούτου δεν είναι ύποπτος φυγής. Έχει απεξαρτηθεί από τις 
ναρκωτικές ουσίες, αν δε εκτελεστεί η ποινή, τούτο μπορεί να επιφέρει 
ανεπανόρθωτη βλάβη στον κατηγορούμενο λόγω του κινδύνου επανόδου του 
στο χώρο των ναρκωτικών. Συνεπώς, το ανωτέρω αίτημά του πρέπει να γίνει 
δεκτό ως ουσιαστικά βάσιμο, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο 
διατακτικό.

Αναστολή 
εκτέλεσης 

πρωτοβάθμιας 
απόφασης

497 παρ. 7 
ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης



497 παρ. 8 ΚΠΔ και ειδική αιτιολογία απόφασης

• ΑΠ 714/2018: «Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως

δεν αφορά μόνο την κύρια απόφαση, δηλαδή την επί της ενοχής

δικαιοδοτική κρίση του δικαστηρίου, αλλά εκτείνεται ανεξαιρέτως σε

όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή

παρεμπίπτουσες ή η έκδοσή τους έχει αφεθεί στη διακριτική, ελεύθερη ή

ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου. Εκ τούτου έπεται, ότι και η απόφαση

του δικαστηρίου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του

κατηγορουμένου και διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της

καταδικαστικής αποφάσεως μέχρι την έκδοση αποφάσεως από το

δευτεροβάθμιο δικαστήριο επί της ασκηθείσας από αυτόν εφέσεως,

πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, η εν λόγω δε αιτιολογία συνίσταται

στην αναφορά των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν κατά τη

δημόσια στο ακροατήριο συζήτηση της σχετικής αιτήσεως, των

αποδείξεων που τα θεμελιώνουν, καθώς και των συλλογισμών, με βάση

τους οποίους το δικαστήριο δέχτηκε τη σχετική αίτησή του και ανέστειλε

την εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σ’ αυτόν πρωτόδικα».

Αναστολή 
εκτέλεσης 

πρωτοβάθμιας 
απόφασης

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης



- Αν η αίτηση απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν

παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία

απορρίφθηκε η προηγούμενη. Προφανώς η προηγούμενη αρνητική κρίση

δεν προδικάζει την τύχη (κάθε) επόμενης αίτησης.

- Αν η αίτηση γίνει δεκτή, μπορεί να επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός

όρος κατ’ άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ, καθώς και κατ’ οίκον περιορισμός με

ηλεκτρονική επιτήρηση (σε αυτή την τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται

αντίστοιχα «και τα οριζόμενα στα άρθρα 284 και 285, με εξαίρεση την παρ. 1

του τελευταίου άρθρου»). Αν παραβιαστούν οι όροι που τέθηκαν, το

αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα, για

την άρση ή όχι της χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης [παρ. 8 εδ. τελ.]. Η

αναστολή διαρκεί μέχρι την έκδοση της (οριστικής) απόφασης του

δευτεροβάθμιου δικαστηρίου [ενν. ότι διαρκεί και μετά το τυπικώς δεκτό

της έφεσης, καθόσον εκκρεμεί η έκδοση της οριστικής απόφασης επί της

ουσίας].

- Σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης συμπροσμετρηθείσας ποινής, αυτή

ανακτά την αυτοτέλειά της, και σχηματίζεται νέα συνολική ποινή από τις

υπόλοιπες συντρέχουσες [ΑΠ 1485/2013].

- Δεν χωρεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί χορηγηθείσας αναβολής

εκτέλεσης κατ’ άρθρο 556 ΚΠΔ [ΠλημΑθ 50646/2013].

Αναστολή 
εκτέλεσης 

πρωτοβάθμιας 
απόφασης

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης



Άρθρο 498

Διατυπώσεις της έφεσης

Η έφεση ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 474. Ο διάδικος που ασκεί την
έφεση οφείλει στην έκθεση αυτή να διορίσει αντίκλητο έναν από τους
δικηγόρους που υπηρετούν στην έδρα του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση ή που δικάζει σε δεύτερο βαθμό. Στον αντίκλητο αυτόν
μπορούν να γίνονται οι επιδόσεις οι οποίες αφορούν τον διάδικο που τον
διόρισε, εκτός από την κλήση για τη συζήτηση της έφεσης. Ο διάδικος
αυτός οφείλει επίσης στην ίδια έκθεση να δηλώσει την κατοικία του,
ορίζοντας ακριβώς τη διεύθυνσή του (πόλη, χωριό, οδό, αριθμό) και να
δηλώνει κάθε μεταβολή της μέσα σε πέντε ημέρες στον εισαγγελέα
εφετών. Αν δεν διοριστεί αντίκλητος ή αν δεν δηλωθεί με ακρίβεια η
κατοικία ή κάθε μεταβολή αυτής, οι επιδόσεις γίνονται κατά την παρ. 4
του άρθρου 156 ΚΠΔ.

• ΑιτΈκθ: Η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου αφενός πληρώνει

νομοθετικό κενό, αφετέρου αποτρέπει τον κίνδυνο θεωρήσεως του

ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου.

Διατυπώσεις 
έφεσης

Γιάννης Ναζίρης



Άρθρο 471

Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων

[…]

2. Κατ’ εξαίρεση η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης και η αίτηση
για την αναίρεση δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που προσβάλλεται με αυτή. Το
δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση μπορεί, μόλις ασκηθεί αναίρεση και εφόσον το ζητήσει
ο εισαγγελέας ή ο κατηγορούμενος, να αναστείλει την εκτέλεσή της ή, αν η αναίρεση ασκείται
κατά απόφασης που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη, να αναστείλει την
εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης. Αν το εκδόν δικαστήριο είναι το Μικτό Ορκωτό
Δικαστήριο ή το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, και εφόσον αυτό δεν συνεδριάζει κατά το άρθρο 377
ΚΠΔ, την αναστολή χορηγεί το Τριμελές ή Πενταμελές Εφετείο αντίστοιχα. Η αναστολή
διατάσσεται εφόσον προβλέπεται ότι η έκτιση της ποινής ωσότου εκδοθεί η απόφαση επί της
αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον κατηγορούμενο ή
την οικογένειά του. Νέα αίτηση αναστολής εκτέλεσης από τον κατηγορούμενο είναι
απαράδεκτη, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από την απόρριψη της προηγούμενης.

• ΑιτΈκθ: Με την προσθήκη της παρ. 2 αναφορικά με τα ορκωτά δικαστήρια

διευκρινίζεται το ζήτημα της χορήγησης αναστολής σε περίπτωση που δεν

συνεδριάζει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (Μ.Ο.Δ.) ή το Μικτό Ορκωτό

Εφετείο (Μ.Ο.Ε.) επιλύοντας έτσι συγκεκριμένο ερμηνευτικό πρόβλημα ως

προς το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να χορηγήσει αναστολή, κατά

τρόπο όμοιο με αυτόν που δέχθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Ανασταλτικό 
αποτέλεσμα 
αναίρεσης

471 παρ. 2 ΚΠΔ
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471 παρ. 
2 ΚΠΔ

Με τη θέση σε ισχύ του
νέου ΚΠΔ διατηρήθηκε
κατά βάση η διάταξη με το
περιεχόμενό της όπως είχε
διαμορφωθεί από το 2010 
και έπειτα [απαλείφθηκε
απλώς το τελευταίο εδάφιο: 
«Δεν έχει επίσης
ανασταλτική δύναμη το
ένδικο μέσο αν ο νόμος δεν
το χορηγεί ρητά», ως
αυτονόητο].

Πρώτον, τόσο η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης όσο και η ασκηθείσα αναίρεση δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα,
ανεξάρτητα από το είδος ή το ύψος της επιβληθείσας στερητικής της ελευθερίας ποινής. Το ίδιο και επί χρηματικής ποινής,
δεδομένου ότι το άρθρο 471 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠΔ δεν διακρίνει σχετικά [παλαιότερα προβλεπόταν και ρητά].

Δεύτερον, αυτεπάγγελτη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης δεν προβλέπεται επί αναίρεσης. Απαιτείται αίτημα του
εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου.

Τρίτον, αρμόδιο για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
Σύμφωνα με το άρθρο 471 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 139 Ν. 4855/2021: «Αν το εκδόν δικαστήριο
είναι το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ή το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, και εφόσον αυτό δεν συνεδριάζει κατά το άρθρο 377 ΚΠΔ,
την αναστολή χορηγεί το Τριμελές ή Πενταμελές Εφετείο αντίστοιχα». Πρόκειται για λύση που είχε γίνει δεκτή και
νομολογιακά [ΟλΑΠ 31/1990, ΜΟΕφΠειρ 35/2016]. Εάν πάντως το ΜΟΔ ή ΜΟΕφ, κατά περίπτωση, βρίσκεται σε σύνοδο,
αρμόδιοι είναι οι τακτικοί δικαστές, οι οποίοι αποφασίζουν χωρίς τη σύμπραξη των ενόρκων [405στ΄ ΚΠΔ].

Τέταρτον, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της αναιρεσιβαλλόμενης (σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό
εκδοθείσας, κατά περίπτωση) απόφασης ή, αν η αναίρεση ασκείται κατά απόφασης που απέρριψε την έφεση ως
απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη, να αναστείλει την εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης.

Πέμπτον, ως προς τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναστολής, προκύπτει ότι τούτη μπορεί να υποβληθεί είτε συγχρόνως
με την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης είτε και μεταγενέστερα (πριν ή μετά την άσκηση αναίρεσης), αλλά πάντως
δεν μπορεί να συζητηθεί αν δεν έχει ασκηθεί αναίρεση [το ζήτημα εριζόταν πάντως διαχρονικά: βλ., λ.χ., ΑΠ 706/2004,
σύμφωνα με την οποία απαραδέκτως υποβλήθηκε αίτηση αναστολής εκτέλεσης πριν την άσκηση της αναίρεσης]. Ασφαλώς
θα πρέπει η αναίρεση να έχει ασκηθεί παραδεκτά.

Γιάννης Ναζίρης



471 παρ. 
2 ΚΠΔ

Έκτον, αναστολή εκτέλεσης χωρεί (κατά την κρίση του δικαστηρίου) ακόμη και όταν ο κατηγορούμενος κρατείτο προσωρινά.
Τούτο ήταν γραμματικά μάλλον σαφές μέσω της φράσης «σε κάθε περίπτωση», η οποία περιλαμβανόταν στη διάταξη μέχρι
το 2003, αλλά παραμένει ασφαλές το ίδιο συμπέρασμα και σήμερα, του νόμου μη ορίζοντος διαφορετικά.

Έβδομον, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής εκτέλεσης, προβλέπεται ότι: «Η αναστολή διατάσσεται εφόσον
προβλέπεται ότι η έκτιση της ποινής ωσότου εκδοθεί η απόφαση επί της αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και
ανεπανόρθωτη βλάβη για τον κατηγορούμενο ή την οικογένειά του». Βέβαια δεν μπορεί να παραγνωρίζεται η βαρύτητα της
πράξης, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις στις οποίες η αναστολή εκτέλεσης είναι αυτονόητη [διότι, π.χ., η πράξη κατέστη
ανέγκλητη με βάση νεότερο νόμο]. Εξάλλου, δεν πρέπει να συγχέεται η προϋπόθεση χορήγησης αναστολής εκτέλεσης κατά
το 471 παρ. 2 ΚΠΔ με άλλες δυνατότητες του καταδικασθέντος, όπως για παράδειγμα η αναβολή ή διακοπή εκτέλεσης της
ποινής [555 επ. ΚΠΔ].

Όγδοον, προβλέπεται ότι: «Νέα αίτηση αναστολής εκτέλεσης από τον κατηγορούμενο είναι απαράδεκτη, αν δεν παρέλθουν
δύο μήνες από την απόρριψη της προηγούμενης» [497 παρ. 2 εδ. τελ. ΚΠΔ]. Η αναφορά πλέον σε «νέα» αίτηση υποδηλώνει
ότι δεν τίθεται ποσοτικός αλλά μόνο χρονικός περιορισμός. Πάντως ο περιορισμός αφορά μόνο τον κατηγορούμενο και όχι
τον εισαγγελέα [και δεν θα ισχύει ούτε ως προς τον κατηγορούμενο σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. επί νεότερου νόμου που
καθιστά ανέγκλητη την πράξη].

Ένατον, η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα του αρμόδιου δικαστηρίου, ο οποίος την εισάγει στο τελευταίο στην
εγγύτερη δυνατή δικάσιμο. Ο κατηγορούμενος κλητεύεται υποχρεωτικά, και μπορεί να παραστεί με συνήγορο ή να
εκπροσωπηθεί από συνήγορο [βλ. άρθρο 340 παρ. 5 ΚΠΔ], ο οποίος διορίζεται κατά τους όρους του 340 παρ. 3 ΚΠΔ.

Δέκατον, δεν προβλέπεται ρητά η επιβολή περιοριστικών όρων [άλλο αν επικαλεστεί κανείς αναλογική εφαρμογή του 497
παρ. 5 ΚΠΔ].

Ενδέκατον, είναι νοητή η αναστολή εκτέλεσης απόφασης που σχηματίζει συνολική ποινή κατ’ άρθρο 551 ΚΠΔ [δεδομένου
ότι η διάταξη του 471 παρ. 2 ΚΠΔ δεν κάνει λόγο για «καταδικαστική» κατ’ ανάγκη απόφαση].

Δωδέκατον, η αναστολή διαρκεί μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου επί της αναίρεσης. Εφόσον η αναίρεση
απορριφθεί, εκτελείται η αναιρεσιβληθείσα απόφαση. Εφόσον η αναίρεση γίνει δεκτή, επανερχόμαστε στο status quo
ante: μπορεί δηλαδή να εκτελεστεί η πρωτόδικη απόφαση ή και όχι, εφόσον είχε χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη στην
έφεση που είχε κριθεί από την αναιρεθείσα απόφαση.

Γιάννης Ναζίρης



«Κάθε δισταγμός ή αμφισβήτηση για την ανασταλτική δύναμη του ενδίκου

μέσου κατά το άρθρο 471 λύεται αμετάκλητα από το δικαστήριο ή το

δικαστικό συμβούλιο που εξέδωσε την απόφαση ή το βούλευμα που

προσβάλλεται. Αν όμως ο δισταγμός ή η αμφισβήτηση ανακύψει μετά την

εισαγωγή του ενδίκου μέσου για συζήτηση, λύεται από το δικαστήριο ή το

δικαστικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο να κρίνει. Σε κάθε περίπτωση ο

κατηγορούμενος καλείται πριν είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες να

εκφράσει τη γνώμη του στο όργανο που θα κρίνει για την αμφισβήτηση».

Αμφισβήτηση 
της 

ανασταλτικής 
δύναμης του 

ενδίκου μέσου

472 ΚΠΔ

• Δεν πρόκειται εδώ για (οιονεί) ένδικο μέσο, αλλά η φύση του προσιδιάζει

μάλλον σε ένδικο βοήθημα [τουλάχιστον στην περίπτωση που εγείρεται

αμφισβήτηση (επί δισταγμού γίνεται λόγος για μια, τρόπον τινά, «ειδική

διαδικασία»)], με το οποίο ο κατηγορούμενος, το ένδικο μέσο του οποίου

έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να αμυνθεί κατά της εκτέλεσης της

προσβαλλόμενης με το ένδικο μέσο απόφασης.

Γιάννης Ναζίρης



▪ Αρμόδιο είναι το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο που εξέδωσε την
απόφαση ή το βούλευμα που προσβάλλεται (όχι του τόπου εκτέλεσης), εκτός
εάν ο δισταγμός ή η αμφισβήτηση ανακύψει μετά την εισαγωγή του ενδίκου
μέσου για συζήτηση, οπότε λύεται από το δικαστήριο ή το δικαστικό
συμβούλιο που είναι αρμόδιο να κρίνει το ένδικο μέσο. Εισαγωγή του ενδίκου
μέσου για συζήτηση σημαίνει: α. για μεν τα βουλεύματα, υποβολή της
εισαγγελικής πρότασης στο ανώτερο δικαστικό συμβούλιο· β. για δε τις
αποφάσεις, επίδοση της κλήσης προς εμφάνιση στο ακροατήριο. Σε κάθε
περίπτωση, δεν απαιτείται ίδια σύνθεση (η διάταξη αναφέρεται σε δικαστήριο
που «εξέδωσε» την απόφαση). Στην περίπτωση μεικτού ορκωτού δικαστηρίου,
η αρμοδιότητα ανήκει στους τακτικούς δικαστές (αφού πρόκειται για ζήτημα
που ανακύπτει μετά την επί της ουσίας κρίση επί της υπόθεσης).

▪ Ο κατηγορούμενος καλείται πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες [βλ.
και 168 παρ. 1 εδ. τελ. ΚΠΔ] να εκφράσει τη γνώμη του στο όργανο που θα
κρίνει για την αμφισβήτηση [472 εδ. τελ. ΚΠΔ], υπηρετούμενου έτσι του
δικαιώματος ακροάσεως. Παλαιότερα προβλεπόταν και κλήτευση του – τότε –
πολιτικώς ενάγοντος, πλέον όμως δεν αναγνωρίζεται σχετικό δικαίωμα του
υποστηρίζοντος την κατηγορία (εύλογα, αφού η εκτελεστότητα της απόφασης
δεν αφορά τον τελευταίο). Και η κλήτευση του κατηγορουμένου, πάντως,
προβλέπεται μόνο για την περίπτωση της «αμφισβήτησης» [εξ αντιδιαστολής,
επομένως, όχι για την περίπτωση του «δισταγμού» του εισαγγελέα].

▪ Η κατ’ άρθρο 472 ΚΠΔ απόφαση είναι εκ του νόμου αμετάκλητη, καθ’
οιονδήποτε τρόπο και αν αίρει τον δισταγμό ή την αμφισβήτηση, κατά
περίπτωση. Απομένει, λοιπόν, μόνη η δυνατότητα προσβολής με αναίρεση
από τον ΕισΑΠ [505 παρ. 2 ΚΠΔ].

Αμφισβήτηση 
της 

ανασταλτικής 
δύναμης του 

ενδίκου μέσου

472 ΚΠΔ
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472 ΚΠΔ
• Η διάταξη του 472 ΚΠΔ τυγχάνει εφαρμογής σε περίπτωση κατά την

οποία η (τυχόν ασκηθησόμενη) έφεση είχε – είτε αυτοδίκαια (όταν τέλος
πάντως προβλεπόταν κάτι τέτοιο) είτε με βάση διάταξη της
πρωτοβάθμιας (καταδικαστικής) απόφασης – ανασταλτικό αποτέλεσμα,
για την ισχύ του οποίου ανακύπτουν δισταγμοί ή αμφισβητήσεις. Εδώ το
αρμόδιο δικαστήριο (που μπορεί να είναι το πρωτοβάθμιο ή το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κατά περίπτωση, βάσει του 472 εδ. α΄ ή β΄
ΚΠΔ, αντίστοιχα) αποφαίνεται για το ενεργό ή μη ενός ήδη
υφιστάμενου/χορηγηθέντος ανασταλτικού αποτελέσματος.

497 παρ. 7 ΚΠΔ
• Η διάταξη του 497 παρ. 7 ΚΠΔ, από την άλλη, επιτρέπει στον καταδικασθέντα, η

έφεση του οποίου δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα – διότι τέτοιο ανασταλτικό
αποτέλεσμα ούτε αυτοδικαίως αναγνωριζόταν από τον νόμο αλλά ούτε και
χορηγήθηκε από το πρωτοβάθμιο (δικάσαν) δικαστήριο – να αιτηθεί (εν είδει
«δεύτερης ευκαιρίας») την αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης από το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εδώ το αρμόδιο δικαστήριο (που είναι το
δευτεροβάθμιο, με την επιφύλαξη της τυχόν καθ’ υποκατάσταση αρμοδιότητας του
ΠεντΕφ, στην περίπτωση ΜΟΕφ που δεν βρίσκεται σε σύνοδο κατ’ άρθρο 497 παρ.
7 εδ. β΄ ΚΠΔ) χορηγεί το πρώτον αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, η
οποία ισχύει μέχρι τη συζήτηση της έφεσης. Δεν αποκλείεται βέβαια, επί αρνητικής
έκβασης τυχόν αμφισβήτησης κατ’ άρθρο 472 ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος να
επανέλθει με την κατ’ άρθρο 497 παρ. 7 ΚΠΔ αίτηση αναστολής εκτέλεσης ενώπιον
του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Αντιπαραβολή 
472 ΚΠΔ και 

497 παρ. 7 ΚΠΔ

Βλ. πάντως
ΕφΚρ 12/2021
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❑ Η ορθή αντίληψη αφενός της θεωρητικής θεμελίωσης του ανασταλτικού αποτελέσματος των ενδίκων
μέσων και αφετέρου της επίδρασης που ασκούν σε αυτό παράμετροι που δεν συνδέονται πάντοτε
άμεσα με αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

❑ Για πρώτη φορά δεν κατοχυρώνεται αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης κατά απόφασης
που επιβάλλει (οποιαδήποτε) στερητική της ελευθερίας ποινή, ανεξαρτήτως του ύψους της τελευταίας.
Εντούτοις για οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης (καθώς και για την ποινή του περιορισμού σε ειδικό
κατάστημα κράτησης νέων) η χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος αποτελεί ξεκάθαρα τον κανόνα,
ενώ η μη χορήγηση (χρήζουσα ειδικής αιτιολογίας) την εξαίρεση.

❑ Ο περιορισμός (ή ακόμη και ο αποκλεισμός, σε εξαιρετικές περιπτώσεις) του ανασταλτικού
αποτελέσματος δεν μπορεί να λεχθεί ότι προσκρούει το δίχως άλλο σε κανόνες αυξημένης τυπικής
ισχύος. Πράγματι, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης (που
υφίσταται και σε αυτές τις περιπτώσεις) διασφαλίζει – σε έναν βαθμό έστω – το τεκμήριο της
αθωότητας, μη επιτρέποντας τη συναγωγή του συμπεράσματος ότι «αχρηστεύεται» το ένδικο μέσο. Με
άλλα λόγια, το σύνολο των ρυθμίσεων (ανεξαρτήτως κατάταξης) που διέπουν την αναστολή εκτέλεσης
μιας (καταδικαστικής) απόφασης συγκροτούν έναν ενιαίο χώρο, η δε συνολική εικόνα που σχηματίζεται
είναι εκείνη που υπόκειται σε έλεγχο υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Καταληκτικές 
παρατηρήσεις

❖ Απομένει, σε κάθε περίπτωση, η δικαστική κρίση ως ανάχωμα στις
δυσμενείς συνέπειες που αναγκαία επιφέρει η πρόωρη εκτέλεση μιας
καταδικαστικής απόφασης. Η εκφορά της κρίσης αυτής (με την αιτιολογία
που θα την συνοδεύει, κατόπιν στάθμισης των παραμέτρων της
συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης) είναι ο μόνος τρόπος να
διακριθούν οι υποθέσεις στις οποίες η άμεση εκτέλεση είναι
δικαιολογημένη από εκείνες στις οποίες εκτέλεση οφείλει να αναμένει την
έκβαση του ενδίκου μέσου.
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