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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

     Είναι μεγάλη η χαρά μου που χαιρετίζω 
την παρούσα έκδοση που κρατάτε στα 
χέρια Σας και την οποία επιμελήθηκε ένας 
αξιόλογος και μαχόμενος συνάδελφος,  ο 
Κωνσταντίνος Γώγος. Ο Κωνσταντίνος 
διακρίνεται για την παρουσία του στις 
δικαστικές αίθουσες, αλλά και για το 
πλούσιο συγγραφικό έργο που έχει 
αναπτύξει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Οι παρεμβάσεις του, σε τρέχοντα και όχι 
μόνο θέματα, που απασχολούν το χώρο 
της δικαιοσύνης είναι καίριες και συχνές. 
Διακρίνεται για αυτές, όπως και για  την 
αρθογραφία του.

      Το παρόν βιβλίο είναι το πρώτο, από τα τρία βιβλία,  τα οποία πρόκειται να κυκλο-
φορήσουν. Το συνολικό έργο αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια του συναδέλ-
φου να επιβοηθήσει με πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο τον συνάδελφο που έρχεται σε 
επαφή με το ποινικό δίκαιο. Του δίδονται χρήσιμες οδηγίες, πληροφορίες και σχετικά 
υποδείγματα τα οποία του είναι απαραίτητα στη καθημερινή ποινική δικηγορία. 

     Το ποινικό δίκαιο, αποτελεί κλάδο δικαίου, ο οποίος παρέχει στον δικηγόρο μεγά-
λες συγκινήσεις. Η ενασχόληση με τον κλάδο δικαίου αυτό, απαιτεί εμβάθυνση στο 
αντικείμενο και ιδιαίτερη μελέτη. Η παρούσα έκδοση αποτελεί χρήσιμο οδηγό, ο 
οποίος μπορεί να αποτελέσει και το έναυσμα, κυρίως για τους νέους συναδέλφους να 
ασχοληθούν με το Ποινικό Δίκαιο.

     Η δικηγορία εν γένει παρέχει πολλές, καθημερινές και μεγάλες συγκινήσεις. Δυστυχώς 
στη σημερινή κατάσταση που όλοι βιώνουμε αυτές λείπουν. Το πρώταγμα όλων μας 
πρέπει να είναι η άμεση και ασφαλής επιστροφή μας στο φυσικό, επαγγελματικό μας 
χώρο, στα Δικαστήρια.

     Κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι τον Κωνσταντίνο Γώγο για τη παρούσα 
προσπάθεια και να σημειώσω ότι τόσο εγώ, όσο και η παράταξή μας Σύγχρονη 
Δικηγορία ………στην Πράξη, θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που επιβοήθα 
ουσιαστικά, στην καθημερινότητά , τους συναδέλφους μας.

Αθήνα, 1/03/2021
       Με εκτίμηση,

     
      Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος

Δικηγόρος
Γενικός Γραμματέας ΔΣΑ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

    Ζούμε σε μία εποχή όπου η Δικηγορία αλλάζει ριζικά. Οι επί μία δεκαετία 
συνεχείς αλλαγές αλλά και η τελευταία περιπέτεια του Covid – 19 έχουν οδηγήσει 
το Δικηγορικό Λειτούργημα σε μία περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα. 

    Η ένταξη της Δικηγορίας στην ψηφιακή εποχή μας έχει κατακλύσει με δεδο-
μένα τα οποία δεν είχαμε στο παρελθόν. Παρά τις θεωρητικές αναλύσεις, τα νέα 
νομολογιακά δεδομένα και τις συνεχείς νομικές τροποποιήσεις, υπάρχει ένα 
κομμάτι που αφορά την Δικηγορία στην πράξη και στο οποίο φανερώνεται μία 
έλλειψη υποδειγμάτων και οδηγιών ειδικά στους νέους συναδέλφους. 

    Με το παρόν έργο ευελπιστούμε να καλύψουμε αυτό το κενό, μέσα από μία σειρά 
τριών τόμων, στην οποία και θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα υποδείγματα δικογράφων και εξουσιοδοτήσεων προκειμένου να δη-
μιουργήσουμε μία βάση δεδομένων – οδηγό προς τους συναδέλφους για άμεση και 
καθημερινή χρήση. 

    Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τις συνεργάτιδές μου οι οποίες με βοή-
θησαν στην επιμέλεια του παρόντος έργου:

Σωτηρία Αναστασοπούλου – Δικηγόρος Αθηνών 

Μαρία Γιαννούκου – Α. Δικηγόρος Αθηνών 

  Με εκτίμηση, 

Κωνσταντίνος Χ. Γώγος 
Δικηγόρος Αθηνών 
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Το παρόν έργο επιμελήθηκε ο 
Κωνσταντίνος Χ. Γώγος. 

    Ο Κωνσταντίνος Γώγος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

     Ασκώντας μάχιμη δικηγορία μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα στον χώρο του Ποινι-
κού Δικαίου, έχει χειριστεί και χειρίζεται πολλές από τις πιο σοβαρές και κρίσιμες 
υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και τον Τύπο.

     Η καθημερινή παρουσία του στα ακροατήρια των ποινικών Δικαστηρίων αποτε-
λεί τεκμήριο πολύτιμης εμπειρίας στο χειρισμό των ποινικών υποθέσεων.

    Έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην επιστημονική κοινότητα, αρθρογρα-
φώντας σε σταθερή βάση σε νομικές ιστοσελίδες.

     Διευθύνει την ιστοσελίδα νομικού περιεχομένου TheGreekLawyer και είναι 
νομικός σύμβουλος της ιστοσελίδας dikastiko.gr 
Είναι μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων.

    Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. 
    Διευθύνει το ομώνυμο Δικηγορικό Γραφείο.
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Δωρεάν Διάθεση για τους Συναδέλφους μέσω του  
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Μάρτιος 2021
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1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

Του …………………………., του …………………………. και 
της …………………………., γεννημένου την …………………………. στ 
…………………………. κατοίκου …………………………., οδός …………………………., 
αρ.  …………………………., κατόχου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, 
εκδοθέν την …………………………., με ΑΦΜ: …………………………., και ΔΟΥ: 
…………………………........

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, 

Παρακαλώ όπως........................................................................... 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο/Η αιτών/ούσα 

…/…/2021  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 11

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του 
…………………………, και της …………………………,  γεννημένος/η στ 
…………………………, την…………………………, κάτοικος …………………………,  
οδός…………………………,  αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ 
αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  …………………………,   από 
…………………………, με ΑΦΜ: ………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  
με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως, αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως, 
ενημερωθεί για τυχόν εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις στις οποίες εμφανίζομαι 
είτε ως μηνυτής είτε ως μηνυόμενος στην γραμματεία της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών καθώς και όπως αιτηθεί την εκτύπωση αυτών.

Αθήνα, …/…/2021

Ο Εξουσιοδοτών 

2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του 
…………………………, και της …………………………,  γεννημένος/η στ 
…………………………, την…………………………, κάτοικος …………………………,  
οδός…………………………,  αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ 
αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  …………………………,   από 
…………………………, με ΑΦΜ: ………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  
με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως, αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως, λάβει 
γνώση και πλήρη αντίγραφα της δικογραφίας της υπόθεσής μου, με στοιχεία 
ΑΒΜ ………………………….,  ΕΓ………………....…….., η οποία εκκρεμεί ενώπιον του 
…………………………., και στην οποία είμαι κατηγορούμενος για ……………………
……................................................................

Αθήνα, …/…/2021

Ο Εξουσιοδοτών 

3. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 13

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του 
…………………………, και της …………………………,  γεννημένος/η στ 
…………………………, την…………………………, κάτοικος …………………………,  
οδός…………………………,  αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ 
αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  …………………………,   από 
…………………………, με ΑΦΜ: ………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  
με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως, αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως, 
ενημερωθεί για τυχόν εκκρεμείς δικαστικές/εντάλματα σύλληψης που 
εκκρεμούν εις βάρος μου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Αθήνα, …/…/2021

Ο εξουσιοδοτών

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ - 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ  
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του 
…………………………, και της …………………………,  γεννημένος/η στ 
…………………………, την…………………………, κάτοικος …………………………,  
οδός…………………………,  αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ 
αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  …………………………,   από 
…………………………, με ΑΦΜ: ………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  
με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου εκπροσωπώντας με πλήρως καταθέσει 
την από …………………………. έγκληση κατά του …………………………. για την 
παράβαση του άρθρ. ………………………….  ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών με το κάτωθι περιεχόμενο (επισύναψη δικογράφου έγκλησης). 

Αθήνα, …/…/2021

Ο εξουσιοδοτών 

5. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 15

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΓΚΛΗΣΗ 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

ΚΑΤΑ 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….  

 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, 

6. ΕΓΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΣΗ
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Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διατηρώ τα τελευταία δεκαπέντε έτη εμπορικό κατάστημα ηλεκτρονικών 
ειδών στην Αθήνα και παραπλέυρως αποθήκη, επι της οδού …………………………., 
αρ. …………………………., ενώ την ημέρα Τετάρτη κάθε εβδομάδας πραγματο-
ποιείται ανεφοδιασμός και φορτοεκφόρτωση στο εμπρόσθιο τμήμα της ως 
άνω αποθήκης, ήτοι επι της οδού ………………………….Την …………………………. 
και περί ώρα …………………………. όπως συνηθιζόταν πραγματοποιούνταν η 
προγραμματισμένη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης από το ειδικό προς 
τούτο όχημα και προς διευκόλυνση αυτού είχαμε τοποθετήσει ειδική σήμανση 
δια της οποίας απαγορευόταν η στάθμευση στο σημείο για το διάστημα του 
ανεφοδιασμού. Ο μηνυόμενος αγνοώντας την προειδοποιητική σήμανση και 
την παρουσία του οχήματος επιχείρησε να σταθμεύσει στο σημείο και να 
απομακρυνθεί του οχήματος. Εγώ που ήμουν παρών στο συμβάν, επιβλέποντας 
την διαδικασία, ζήτησα ευγενικά να απομακρύνει το όχημά του από το σημείο 
καθώς δυσχέραινε και καθυστερούσε τη διαδικασία, ζητώντας συγχρόνως 
συγγνώμη για την αναστάτωση. 

Ωστόσο, αυτό εξόργισε τον εγκαλούμενο ο οποίος άρχισε να με υβρίζει 
(αναγράφουμε αυτολεξεί τα υβριστικού περιεχομένου λόγια). Εγώ μη 
θέλοντας  να ανταποδώσω τον οχετό ύβρεων που εξαπέλυε εναντίον μου, του 
απευθύνθηκα λέγοντάς του να απομακρυνθεί γιατί σε διαφορετική περίπτωση 
θα αναγκαζόμουν να καλέσω τις αστυνομικές αρχές. Τότε εκείνος κινούμενος 
απειλητικά προς το μέρος μου με γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και το σώμα 
προκαλώντας μου μυϊκές κακώσεις και εκδορές. Κατόπιν, αφού κλήθηκε 
η αστυνομία και το ΕΚΑΒ από άτομα που ήταν παρόντα στο περιστατικό 
διακομίσθηκα στο ………………………….., όπου υποβλήθηκα σε εξετάσεις και 
διανυκτέρευσα για προληπτικούς λόγους.

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κατά το άρθρο 361 ΠΚ, ορίζεται ότι: 

«1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης (άρθρα 362 και 
363), προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. Αν τελεί 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 17

την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται 
φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.

2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 308 έχει και σε αυτή την πε-
ρίπτωση εφαρμογή.» 

Περαιτέρω κατά το άρθρο 308 ΠΚ προβλέπεται:

«1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του 
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη 
της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με παροχή 
κοινωφελούς εργασίας.

2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται 
έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή 
της ή υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής 
εκτέλεσης και η πράξη τελέσθηκε με αφορμή τον πλειστηριασμό, οπότε η 
δίωξη είναι αυτεπάγγελτη.

3. Η σωματική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, όταν επιχειρείται 
με τη συναίνεση του παθόντος και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη.

4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από 
κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση, 
εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον του 
ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.»

Κατόπιν όλων αυτών, καθίσταται σαφές ότι η εις βάρος μου συμπεριφορά 
του εγκαλουμένου, όπως εκτέθηκε ανωτέρω συνιστά τις αξιόποινες πράξεις της 
εξύβρισης (άρθρο 361 ΠΚ) και της σωματικής βλάβης (άρθρο 308 ΠΚ). 

Επειδή ο εγκαλούμενος με την προαναφερόμενη αξιόποινη συμπεριφορά 
του τέλεσε εν γνώσει του τα εγκλήματα της εξυβρίσεως και της σωματικής 
βλάβης.

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι τα κάτωθι ιατρικά 
έγγραφα προς επίρρωση των ισχυρισμών μου:

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΝΥΣΗ 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: …………………………. και ΔΟΥ: ………………………….

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι την εξουσιοδότηση προς 
τον υπογράφοντα την παρούσα Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου όπως παραστεί 
κατά τη κατάθεση και την εκδίκαση της παρούσας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Την κατά νόμο ποινική δίωξη του εγκαλουμένου και την τιμωρία του. 

Μάρτυρες προτείνω: 

Αθήνα,…/…/2021

                                Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

7. ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
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ΚΑΤΑ 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 

με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: …………………………. 

 Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Την  …………………………. στην Αθήνα ο μηνυόμενος εξέδωσε την με αριθμό 
φύλλου  …………………………. τραπεζική επιταγή, ποσού  …………………………. 
ευρώ (€) πληρωτέα εις διαταγήν του και επι του υποκαταστήματος  της Τράπεζας  
…………………………. από τον τηρούμενο σε αυτήν υπ’αριθμ. …………………………. 
τραπεζικό λογαριασμό του. 

Την ως άνω περιγραφόμενη επιταγή εμφάνισα νομίμως και εμπροθέσμως 
προς πληρωμή την ………………………….  στην πληρώτρια Τράπεζα αλλά η 
πληρωμή της δεν κατέστη εφικτή λόγω μη διαθέσιμων κεφαλαίων στον ως 
άνω αναφερόμενο λογαριασμό του εκδότη και μηνυόμενου.

Την ως άνω επιταγή, εξ’ όσων γνωρίζω και άλλες, κατόπιν αξιόπιστων 
και βάσιμων πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση μου, ο μηνυόμενος την 
εξέδωσε εν γνώσει του ότι δεν διέθετε τα αντίστοιχα προς πληρωμή κεφάλαια 
στον σημειούμενο λογαριασμό Τραπέζης κατά τον χρόνο έκδοσης της επιταγής. 
Το γεγονός το γνωστοποίησα στον ίδιο ευθύς αμέσως, χωρίς ωστόσο αυτό να 
μεταβάλλει την κατάσταση.    

Η ανωτέρω περιγραφόμενη συμπεριφορά του μηνυομένου έλαβε χώρα 
κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στο Ν. 5960/1933 και ειδικότερα στο 
άρθρο 79 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.Δ 1325/1972, ήτοι:

«1. Ο εκδίδων επιταγήν μη πληρωθείσαν επί πληρωτού παρ› ω δεν έχει 
αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά τον χρόνον της εκδόσεως της επιταγής ή 
της πληρωμής ταύτης, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών 
και χρηματικής ποινής τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχμών.
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2. Επιβάλλεται φυλακισις τουλάχιστον ενός έτους α) εάν ο υπαίτιος μετέρχεται 
την εν παρ. 1 πράξιν κατ› επάγγελμα ή κατά συνήθειαν ή β) εάν αι περιστάσεις 
υφ› ας ετελέσθη η πράξις μαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος. 
Εις τας περιπτώσεις ταύτας το δικαστήριον, διά της αυτής αποφάσεως, διατάσ-
σει την διά του τύπου δημοσίευσιν, επιμελεία του εισαγγελέως, περιλήψεως 
της καταδικαστικής αποφάσεως, της σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης εις 
τα κατά το άρθρον 581 του Κωδ. Ποιν. Δικονομίας, έξοδα.

3. Εις τον υπαίτιον της εν παρ. 1 πράξεως, όστις απεζημίωσε πλήρως τον 
κομιστήν μετά την νόμιμον εμφάνισιν και μη πληρωμήν της επιταγής, επιβάλλεται 
ποινή ηλαττωμένη κατά το άρθρον 83 του Ποιν. Κώδικος, επιφυλασσομένων 
των διατάξεων του άρθρου 85 αυτού.

4. Η εισαγωγή εις το ακροατήριον των κατά τας διατάξεις του παρόντος 
διωκόμενων πράξεων γίνεται δι› απευθείας κλήσεως και άνευ προανακρίσεως».

Επειδή ο μηνυόμενος την ως άνω επιταγή την εξέδωσε εν γνώσει του 
ότι δεν διέθετε τα αντίστοιχα προς πληρωμή κεφάλαια στον σημειούμενο 
λογαριασμό Τραπέζης κατά τον χρόνο έκδοσης της επιταγής.

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι την εξουσιοδότηση προς 
τον υπογράφοντα την παρούσα Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου όπως παραστεί 
κατά τη κατάθεση και την εκδίκαση της παρούσας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου) 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Την κατά νόμο ποινική δίωξη του μηνυομένου και την τιμωρία του.

Αθήνα,…/…/2021

                                Ο μηνυτής
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΝΥΣΗ 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

ΚΑΤΑ 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….  

και

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

8. ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ - ΨΕΥΔΗ 
ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ - ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
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Αξιότιμε κύριε Εισαγγελεύ, 

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την …………………………., ημέρα …………………………. και περι ώρα 
…………………………., στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών και ενώ εκδικαζόταν η μεταξύ εμού και του πρώτου των μηνυομένων 
ένδικη διαφορά  κατά την οποία αξίζει να τονιστεί ότι απαλλάχθηκα πλήρως 
από τις βαρύνουσες κατηγορίες, ο ως άνω μηνυόμενος προσερχόμενος ως 
μάρτυρας κατέθεσε τους κάτωθι συκοφαντικούς σε βάρος μου ισχυρισμούς: 
(στο σημείο αυτό αναγράφουμε αυτούσια όλα τα υβριστικά και συκοφαντικά 
λόγια του μηνυομένου).

Η ανωτέρω επίδικη διαφορά προέκυψε κατόπιν μηνύσεως που υπέβαλλε 
εναντίον μου ο μηνυόμενος την …………………………. για το αδίκημα του άρθρου 
…………………………. Επρόκειτο περι ψευδούς μηνύσεως ενώπιον του κυρίου 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Ο καθ’ ού με καταμήνυσε ψευδώς 
ότι τέλεσα αξιόποινη πράξη με πρόθεση να προκληθεί η ποινική μου δίωξη, 
τελώντας εν γνώσει της αναλήθειας και του ψεύδους της καταμηνυθείσας 
πράξης. (Επισυνάπτουμε το πλήρες περιεχόμενο της ανωτέρω μηνύσεως)

Ο πρώτος των έναντι μηνυομένων, προς τον σκοπό επιτεύξεως ευνοϊκής 
έκβασης της κατ’ εμού ως άνω μηνύσεως και προς τον σκοπό του στιγματισμού 
μου και της προσβολής της προσωπικότητάς μου, μετά πειθούς και φορτι-
κότητας παρακίνησε την δεύτερη των μηνυομένων η οποία προσήλθε με 
την ιδιότητα του μάρτυρα, σε κατάθεση ψευδών γεγονότων ως αληθών και 
προκάλεσε σε αυτή την απόφαση της ψευδούς κατά τα άνω κατάθεσης της, η 
οποία και πράγματι έλαβε χώρα κατά τα προαναφερθέντα, καθιστάμενη έτσι 
ηθική αυτουργός του εγκλήματος της ψευδορκίας.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη των μηνυομένων, εμφανισθείσα ενώπιον του 
ακροατηρίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και εξετασθείσα 
ως μάρτυρας ενόρκως σχετικά με τα διαλαμβανόμενα και εξιστορούμενα 
πραγματικά περιστατικά, προέβη στην κατάθεση των κατωτέρω ψευδών 
γεγονότων τελούσα εν γνώσει της αναλήθειας αυτών: (Αναγράφεται το πλήρες 
περιεχόμενο της μαρτυρικής της κατάθεσης).
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Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Με τον συνδυασμό των διατάξεων:

Στο άρθρο 362 ΠΚ ορίζεται: «Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον 
τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει 
την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική 
ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω 
διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.» 

Περαιτέρω, στο άρθρο 363 ΠΚ προβλέπεται: «Αν στην περίπτωση του 
προηγούμενου άρθρου, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό 
είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική 
ποινή και αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του 
διαδικτύου, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή.»

Το άρθρο 229 ΠΚ αναφέρει: 

«1. Όποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι’ αυτόν ενώ-
πιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος εν γνώσει και ψευδώς καθιστά 
άλλον ύποπτο στην αρχή υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας κά-
ποιο αποδεικτικό μέσο για αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση.

3. Το δικαστήριο με αίτηση του παθόντος μπορεί να του επιτρέψει να δημο-
σιεύσει την απόφαση με έξοδα του καταδικασθέντος. Το δικαίωμα αυτό παύει 
να υπάρχει αν η δημοσίευση δεν γίνει μέσα σε έξι μήνες από την καταχώρηση 
της τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο.»

Στο άρθρο 224 ΠΚ προβλέπεται: 

«1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπι-
ον αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση για την κρινόμενη υπόθεση, εν γνώσει 
του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αυτή ή αρνείται ή 
αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών 
έως τρία έτη και χρηματική ποινή.
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2. Όποιος εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής 
αρμόδιας να ενεργεί εξέταση και αρνείται να δώσει τη μαρτυρία του τιμωρείται 
με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων για 
να αποφύγει ποινική ευθύνη είτε δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, 
χωρίς να ενοχοποιήσει ψευδώς άλλον, το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει 
από κάθε ποινή.»

Τέλος κατά το άρθρο 46 ΠΚ:

«1. Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με πρόθεση προκάλεσε 
σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε.

2. Όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει κάποιο 
έγκλημα, με σκοπό να τον καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκλημα 
ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη προπαρασκευαστική του πράξη και με τη θέληση να 
τον ανακόψει από την αποπεράτωση του εγκλήματος, τιμωρείται με την ποινή 
του αυτουργού μειωμένη στο μισό.»

Γ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η δόλια συμπεριφορά του πρώτου των 
αναγομένων πληρεί τόσο την αντικειμενική όσο και την υποκειμενική υπόσταση 
του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης γνωρίζοντας το αναληθές των 
λεγομένων του και έχοντας προδήλως σκοπό και δόλο να βλάψει την τιμή και 
την υπόληψή μου ως επαγγελματία και σοβαρού και έντιμου πατέρα, διασύρο-
ντάς με ενώπιο του ακροατηρίου, κλονίζοντας την κοινωνική και ψυχική μου 
ατομικότητα. 

Άλλωστε, ο σκοπός αυτός πραγματώθηκε και μέσω της ψευδούς 
μηνύσεως που κατέθεσε εναντίον μου, όπως αυτή εκτέθηκε ανωτέρω, με 
την οποία προτίθετο να προκαλέσει την ποινική μου δίωξη και τον περαιτέρω 
στιγματισμό και τραυματισμό της ψυχικής μου υγείας. Γνωρίζοντας το ψευδές 
της καταμηνυθείσας πράξης προκάλεσε την ηθική βλάβη και την οικονομική 
εξουθένωση.
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Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτά ο μηνυόμενος αφού μετά πειθούς και 
φορτικότητας παρακίνησε την δεύτερη των μηνυομένων η οποία προσήλθε 
με την ιδιότητα του μάρτυρα, σε κατάθεση ψευδών γεγονότων ως αληθών και 
προκάλεσε σε αυτή την απόφαση της ψευδούς κατά τα άνω κατάθεσής της. 

   Κατόπιν η δεύτερη των μηνυομένων μετήλθε ψευδείς ισχυρισμούς με την 
ανωτέρω ψευδομαρτυρία της επιχειρώντας να παραπλανήσει και να  επηρεάσει 
την κρίση του δικάζοντος δικαστή, τελώντας σε πλήρη γνώση της αναλήθειας 
των όσων κατέθεσε ενώπιον του ακροατηρίου και παρακινημένη από την 
πρώτη των μηνυομένων. 

 Συνάγεται, λοιπόν, ότι οι κατά τα άνω πράξεις συνιστούν τα αξιόποινα 
αδικήματα για τον μεν πρώτο των μηνυομένων της συκοφαντικής δυσφήμισης 
της ψευδούς κατάθεσης και της ηθικής αυτουργίας στην ψευδορκία τελούμενης 
από την δεύτερη των μηνυομένων.

Επειδή οι ως άνω περιγραφόμενες πράξεις θίγουν σαφώς και αμφισβητούν 
την τιμή και την υπόληψή μου με φανερό σκοπό τον διασυρμό μου και την 
προσβολή της προσωπικότητάς μου. 

Επειδή ο πρώτος των μηνυομένων με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά 
του τέλεσε εις βάρος μου τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης, της 
ψευδούς καταμήνυσης και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία και η δεύτερη 
των μηνυομένων το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, τα οποία προβλέπονται 
κα τιμωρούνται από τις διατάξεις 362, 363, 229, 46 και 224 του Ποινικού 
κώδικα.

Επειδή από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις υπέστην σοβαρή ηθική βλάβη, 
για την αποκατάσταση της οποίας αιτούμαι χρηματική ικανοποίηση 44 ευρώ (€).

Επειδή  δηλώνω παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των 
μηνυομένων για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστην 
απο τις εις βάρος μου άδικες πράξεις και επιφυλάσσομαι ρητώς να αξιώσω 
περαιτέρω από τα πολιτικά δικαστήρια επιπλέον ποσό.  
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Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι τα κάτωθι έγγραφα προς 
επίρρωση των ισχυρισμών μου:

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο. 

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι την εξουσιοδότηση προς 
τον υπογράφοντα την παρούσα Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου όπως παραστεί 
κατά τη κατάθεση και την εκδίκαση της παρούσας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου) 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Την κατά νόμο ποινική δίωξη των μηνυομένων και την τιμωρία τους. 

Μάρτυρες προτείνω: 

Αθήνα,…/…/2021

                                Ο μηνυτής
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………., 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

ΚΑΤΑ

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………., 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

 Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε τον Δεκέμβριο του 2019 εμφανίστηκε νόσος 
κορωνοϊού με την ονομασία COVID – 19, που προήλθε από τον ιό SARS-
CoV-2. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς 
του ελήφθησαν από τα κράτη πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής 
παρακολούθησης και περιορισμού της διασποράς της νόσου. Ειδικότερα, τα μέ-

9. ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ 285 ΠΚ (COVID - 19)



ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΩΓΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ28

τρα επεβλήθησαν και υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα με μια σειρά απο πράξεις 
νομοθετικού περιεχομένου ως εξής: 25.02.2020, 11.03.2020, 14.03.2020, 
20.03.2020 και 30.03.2020 ΦΕΚ Α’ 42/2020, ΦΕΚ Α’ 55/2020, ΦΕΚ Α’ 64/2020, 
ΦΕΚ Α’ 68/2020, ΦΕΚ Α’ 75/2020. 

Μεταξύ άλλων, κατά το άρθρο 1, παρ. 6 ΠΝΠ 25.02.2020 ορίστηκε ότι: 
«Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με 
φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη 
διάταξη.» 

Περαιτέρω, με εγκύκλιο του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της 12.03.2020 
επισημάνθηκε προς τους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς ότι πρέπει να 
ασκούν ποινική δίωξη και για το αδίκημα του άρ. 285 ΠΚ (παραβίαση μέτρων 
για την πρόληψη ασθενειών), που επισύρει βαρύτερες ποινές. 

Εξ αφορμής αυτού σας γνωστοποιώ ότι όπως υπέπεσε στην αντίληψή μου 
ο μηνυόμενος, ο οποίος τυγχάνει γείτονας μου σε όμορο διαμέρισμα, ενώ είναι 
σε υποχρεωτική καραντίνα και απομόνωση καθόσον νόσησε από τον ιό και 
νοσηλεύτηκε μέλος της οικογένειάς του, δεν τήρησε τα μέτρα πρόληψης και 
περιορισμού της διασποράς της νόσου, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, και παρα 
την εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα να ήταν φορέας της νόσου, συνέχισε τη 
ρουτίνα του και τις καθημερινές δραστηριότητές του (ήτοι τις καθημερινές 
αγορές στη γειτονιά, την κίνηση του σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοι-
κίας, την μετακίνησή του με τα δημόσια μέσα μεταφοράς κτλ) εκθέτοντας σε 
προφανή κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα όσων αναγκαστικώς 
και συμπτωματικώς τον συναναστραφήκαμε. 

 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κατά το άρθρο 285 ΠΚ προβλέπεται: 

«1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για 
να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: 
α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να 
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προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από 
την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο 
αριθμό ανθρώπων.

2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλ-
λεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως 
αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού αν-
θρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέ-
λεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α΄ με χρηματική ποινή ή 
παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β΄ με 
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.»

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Να διερευνήσετε την τυχόν τέλεση του ποινικού αδικήματος του άρθρου 
285 ΠΚ από τον ως άνω μηνυόμενο καθώς και την τυχόν τέλεση οιωνδήποτε 
άλλων αυτεπαγγέλτως διωκόμενων εγκλημάτων.

                                                      

   Αθήνα, …/…/2021 

                                                              Ο Πληρεξούσιος 
Δικηγόρος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Στην Αθήνα σήμερα …………………………., ημέρα …………………………. και 
ώρα …………………………., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της …………………………. με την επωνυμία …………………………. που εδρεύει στ 
…………………………., οδός …………………………., αρ. …………………………., με ΑΦΜ: 
…………………………. και ΔΟΥ: …………………………. σε συνεδρίαση στα γραφεία 
της, με πρόσκληση του Προέδρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή 
πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο …………………………., για την κατάθεση μήνυ-
σης – έγκλησης εκ μέρους της εταιρίας κατά του/της …………………………. για το 
αδίκημα ………………………….

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:  

…………………………. (Πρόεδρος), …………………………. (Αντιπρόεδρος), 

…………………………. (γεν. γραμματέας), …………………………. (ταμίας), 

…………………………. (μέλος ΔΣ).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η οριζόμενη κατά το Νόμο και το 

Καταστατικό απαρτία, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης και το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο 

Αθηνών  …………………………., για την κατάθεση της μήνυσης – έγκλησης εκ 

μέρους της εταιρίας ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών 

με το κάτωθι περιεχόμενο: (στο σημείο αυτό επισυνάπτεται αυτούσια η μήνυ-

ση – έγκληση).

Επίσης, το  Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν εξουσιοδοτεί τον ως άνω 

δικηγόρο να δηλώσει για λογαριασμό της εταιρίας παράσταση προς υποστήριξη 

10. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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της κατηγορίας κατά των ανωτέρω και να αιτηθεί την επιδίκαση ηθικής βλάβης 

υπέρ της εταιρίας ύψους 44 ευρώ (€) από κάθε έναν εκ των ανωτέρω με 

περαιτέρω επιφύλαξη, και τον εξουσιοδοτεί να παραστεί και να εκπροσωπήσει 

την εταιρία στην δικάσιμο που θα οριστεί.  

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κηρύσσει το τέλος της συνεδρίασης και συντάσσεται 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό εις διπλούν, αφενός για το αρχείο της εται-

ρίας και αφετέρου για την κατάθεση ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών 

Αθηνών. 

Ο πρόεδρος ΔΣ 

  Ο Αντιπρόεδρος 

Τα μέλη 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙ-
ΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………., 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

11. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΚΑΤΑ

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατόχου 
του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………., με 
ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,  

Ενώπιόν Σας εκκρεμεί δικογραφία με στοιχεία ΑΒΜ: ………………………….

Δυνάμει των άρθρων 63, 68 παρ.2, 82 παρ.1 και 84 ΚΠΔ και των 
άρθρων 914 και 932 ΑΚ, δηλώνω ότι παρίσταμαι ως υποστηρίζων την κατη-
γορία για τις παράνομες, άδικες, καταλογιστέες και αξιόποινες πράξεις του μη-
νυομένου, όπως αυτές αναφέρονται στο κατηγορητήριο (αναφέρουμε ρητά το 
περιεχόμενο του κατηγορητηρίου) και αιτούμαι χρηματική ικανοποίηση σαρά-
ντα τεσσάρων (44 €) ευρώ, λόγω ηθικής βλάβης που υπέστην από τις ως άνω 
αξιόποινες πράξεις και επιφυλάσσομαι ρητά, με την παρούσα δήλωση μου, να 
ασκήσω στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο πολιτικό Δικαστήριο, τις αξιώσεις 
μου για περαιτέρω χρηματική ικανοποίηση.   

Διορίζω πληρεξούσιο και αντίκλητο Δικηγόρο μου τον: 

…………………………. του  …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/
ΔΣΑ: ………………………….), κάτοικο Αθηνών, οδός  …………………………., αρ. 
………………………….

Αθήνα, …/…/2021 

                                                              Ο/η δηλών/ούσα προς 
υποστήριξη της κατηγορίας  
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του …………………………, 
και της …………………………,  γεννημένος/η στ …………………………, 
την…………………………, κάτοικος …………………………,  οδός…………………………,  
αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, 
εκδοθέν την  …………………………,   από …………………………, με ΑΦΜ: 
………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  με την παρούσα διορίζω ως 
Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως αντ΄ εμού και δια λογαριασμό μου εκπροσωπώντας με πλήρως καταθέσει 
προσφυγή ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία θα 
απευθύνεται ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών κατά της υπ’ 
αριθμ. …………………………. διάταξης του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών 
με στοιχεία ΑΒΜ: …………………………., με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. 
…………………………. μήνυσή μου. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο εξουσιοδοτών

12. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
 ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ 

 Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατόχου 
του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………., με 
ΑΦΜ: …………………………. και ΔΟΥ: ………………………….

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, 

Εκκρεμεί ενώπιόν Σας δικογραφία με στοιχεία ΑΒΜ: …………………………., στην 
οποία εμφανίζομαι ως ύποπτος τέλεσης του άρθρου …………………………. ΠΚ.

Με το παρόν δηλώνω κατηγορηματικά και εμφατικά ότι αρνούμαι την 
οιαδήποτε υπόνοια τέλεσης αδικήματος. 

(Στο σημείο αυτό αναφέρουμε τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία 
προκύπτει η μη τέλεση αδικήματος εκ μέρους μας.)

Μάρτυρες προτείνω τους: 

Διορίζω πληρεξούσιο και αντίκλητο Δικηγόρο μου τον …………………………., 
του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών ΑΜ/ΔΣΑ: ………………………….), 
κάτοικο …………………………., οδός …………………………., αρ. ………………………….

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 
Να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος μου. 
Να λάβω γνώση της Εισαγγελικής πρότασης. 

                                                         Αθήνα, …/…/2021 
                                                              Ο Πληρεξούσιος 

Δικηγόρος

13. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ …………………………. ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατόχου 
του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………., με 
ΑΦΜ: …………………………. και ΔΟΥ: ………………………….

Ενώπιόν Σας εκκρεμεί δικογραφία με στοιχεία ABM: …………………………., 
στην οποία εμφανίζομαι ως κατηγορούμενος για την πράξη του άρθρου 
…………………………. ΠΚ. 

Επί της εις βάρος μου αποδιδόμενης κατηγορίας δηλώνω αθώος και επάγομαι 
τα κάτωθι.

Αρνούμαι κατηγορηματικά την ψευδή και ανυπόστατη εις βάρος μου 
κατηγορία, αφού ουδέποτε τέλεσα τις πράξεις που μου αποδίδονται. 

(Στο σημείο αυτό αναφέρουμε τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία 
προκύπτει η αθωότητά μας.) 

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 282 ΚΠΔ: 

«1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του 
κατηγορουμένου, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ’ οίκον 
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, 
υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του κατ’ οίκον περιορισμού με 

14. ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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ηλεκτρονική επιτήρηση και της προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο 
κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο 
επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα 
υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης.

3. Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι 
για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και αν αυτοί δεν επαρκούν επι-
βάλλεται κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και αν και αυτό 
το μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μόνο εκδίδεται ειδικά και εμπεριστατωμένα 
αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης.»

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αιτούμαι την απαλλαγή μου.

Διορίζω πληρεξούσιο και αντίκλητο Δικηγόρο μου τον …………………………., 
του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών ΑΜ/ΔΣΑ: ………………………….), κά-
τοικο …………………………., οδός …………………………., αρ. ………………………….

Επειδή έχω μόνιμη και γνωστή διαμονή στην ως άνω διεύθυνση στην οποία 
ζω συνεχώς τα τελευταία …………………………. έτη. 

Επειδή έχω λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις 
διωκτικές  και δικαστικές αρχές για οιονδήποτε λόγο, ούτε είμαι ύποπτος φυγής, 
φυγόποινος ή φυγόδικος ούτε υπάρχει κίνδυνος τέλεσης αξιόποινων πράξεων 
από μέρους μου στο μέλλον, αντιθέτως έχω σταθερούς οικογενειακούς και 
επαγγελματικούς δεσμούς και ως εκ τούτου είναι βέβαιο ότι θα παρασταθώ 
ενώπιον του Δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεσή μου, εφόσον προηγουμένως 
δεν απαλλαγώ δια βουλεύματος.

Επειδή επικαλούμαι και προσκομίζω τα κάτωθι:  

Επειδή τα ως άνω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

Επειδή προς απόδειξη και επίρρωση των ως άνω προτείνω να εξεταστούν 
ως μάρτυρες οι:
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Να αφεθώ ελεύθερος άνευ περιοριστικών όρων, άλλως με τους περιοριστι-
κούς όρους που θα κρίνετε ως αναγκαίους.

Να λάβω γνώση της Εισαγγελικής πρότασης.
Να απαλλαγώ δια βουλεύματος.

                                                         Αθήνα, …/…/2021 
                                                              Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(Δια του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών)

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(κατ’ άρθρο 290 ΚΠΔ)

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. πρώην κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………. Και 
νυν προσωρινά κρατούμενου στο Κ.Κ. …………………………. κατόχου του υπ’ 
αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. με ΑΦΜ: 
………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

ΚΑΤΑ

Του με αριθμ. …………………………. εντάλματος σύλληψης και προσωρινής 
κράτησης του αρμόδιου Ανακριτή …………………………., περί της άρσης ή αντι-
κατάστασης της προσωρινής μου κράτησης με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα κατηγορούμαι ότι την …………………………. στην Αθήνα, 
τέλεσα το αδίκημα, ήτοι ότι τέλεσα έγκλημα που προβλέπεται από το νόμο και 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή και χρηματική ποινή. 

Για την ανωτέρω πράξη την οποία φέρομαι να τέλεσα εκδόθηκε το υπ’ 
αριθμ. …………………………. προσβαλλόμενο ένταλμα σύλληψης και προσωρινή 
κράτησης δυνάμει του οποίου κρατούμαι προσωρινά στο κέντρο κράτησης 
………………………….   

Το προσβαλλόμενο ένταλμα δεν περιέχει όπως επιβάλλεται απο τις διατάξεις 
υπέρτατης τυπικής ισχύος του Συντάγματος ειδική και εμπεριστατωμένη 
αιτιολογία, γενικώς, ιδίως δε ως προς το ζήτημα της συνδρομής ή μη στο 

15. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 290 ΚΠΔ
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πρόσωπο του προσφεύγοντος α) σοβαρών ενδείξεων ενοχής και β) των 
νομίμων προϋποθέσεων επιβολής προσωρινής κράτησης.

Στο άρθρο 282 ΚΠΔ προβλέπεται: «1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προ-
κύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να διατα-
χθούν περιοριστικοί όροι ή κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή 
να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση και της προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο 
κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο 
επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα 
υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης.

3. Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως αναγκαί-
οι για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και αν αυτοί δεν επαρκούν 
επιβάλλεται κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και αν και αυτό 
το μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μόνο εκδίδεται ειδικά και εμπεριστατωμένα 
αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης.»

Ακολούθως, στο άρθρο 283 ΚΠΔ ορίζεται: 

«1. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κα-
τηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή 
στην Ελλάδα ή σε ελληνική προξενική αρχή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να 
μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό και η απαγόρευση 
να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα. Σε περίπτωση 
επιβολής του περιοριστικού όρου της εμφάνισης σε ελληνική προξενική αρχή, 
η τελευταία υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των δικαστικών 
αρχών. Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσο-
νται και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται 
στις περιπτώσεις α΄ έως ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Σε περίπτωση 
παραβίασης των όρων αυτών είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με το μέτρο 
της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Για τους κατηγορουμένους 
που εμφανίζουν ψυχική ή διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι 
δυνατόν να διατάσσεται ένα από τα μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ.
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2. Περιοριστικοί όροι μπορεί να επιβληθούν αν προκύπτουν σοβαρές ενδεί-
ξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρεί-
ται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.»

Περαιτέρω στο άρθρο 286 ΚΠΔ προβλέπεται:   

«1. Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί: α) για κατ’ οίκον 
περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν 
μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου 
στη χώρα ή λόγω μη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήματος να 
υποβληθεί σε αυτό και β) για περιοριστικούς όρους, αν αιτιολογημένα κριθεί 
ότι τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ μέτρα δεν επαρκούν και εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 282, μόνον αν ο 
κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στην 
χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει την φυγή 
του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος 
για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής και από την 
συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται 
αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από 
προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να 
διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Αν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη 
απειλείται στον νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο 
όριο τα δέκα πέντε έτη ή αν το έγκλημα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση ή 
στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος 
αριθμός παθόντων από αυτό, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και 
όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, κρίνεται 
αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και 
άλλα εγκλήματα. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την 
επιβολή προσωρινής κράτησης.

2. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογημένα κρίνεται ότι 
δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι ή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση και για το πλημμέλημα 
της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής 
του κατηγορουμένου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 1. Στην 
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περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης είναι διάρκειας 
έως έξι μηνών.

3. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο για κακούρ-
γημα ή πλημμέλημα, αν παραβιασθούν από αυτόν, είναι δυνατόν να αντικατα-
σταθούν με προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 296.»

Ενώ τέλος κατά το άρθρο 290 ΚΠΔ:

«1. Κατά του εντάλματος για την προσωρινή κράτηση και της διάταξης του 
ανακριτή που επέβαλε περιοριστικούς όρους επιτρέπεται στον κατηγορούμενο 
να προσφύγει στο συμβούλιο των πλημμελειοδικών. Η προσφυγή γίνεται μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες από την προσωρινή κράτηση και συντάσσεται έκθεση 
δήλωσης ή εγχείρισης δικογράφου από τον γραμματέα των πλημμελειοδικών 
ή από εκείνον που διευθύνει τις φυλακές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 474 παρ. 1. Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα των 
πλημμελειοδικών και εισάγεται από αυτόν χωρίς χρονοτριβή μαζί με την 
πρότασή του στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αμετάκλητα.

2. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτική δύναμη.

3. Αν το ένταλμα προσωρινής κράτησης εκδόθηκε ύστερα από βούλευμα 
δικαστικού συμβουλίου που έκρινε σε σχετική διαφωνία του ανακριτή και του 
εισαγγελέα, δεν επιτρέπεται προσφυγή.

4. Το συμβούλιο των πλημμελειοδικών όταν ασχολείται με την προσφυγή 
μπορεί να άρει την προσωρινή κράτηση ή να την αντικαταστήσει με τους πε-
ριοριστικούς όρους που επιβάλλονται κατά την κρίση του ή να αντικαταστήσει 
με άλλους τους όρους που έχουν τεθεί.

5. Και μετά την άσκηση της προσφυγής ο ανακριτής εξακολουθεί την ανά-
κριση χωρίς διακοπή.» 

Εν προκειμένω, όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία δεν απεδείχθη 
εμπλοκή μου σε διάπραξη αξιόποινης πράξης για την οποία κατηγορούμαι, 
πολλώ δε μάλλον δεν υφίσταται ούτε ένα στοιχείο, που θα επέτρεπε να ληφθεί 
υπ’ όψιν έστω ως ένδειξη, σύμφωνα με όσα εδέχθη στο αιτιολογικό του, το 
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προσβαλλόμενο δια της παρούσας προσφυγής ένταλμα περί προσωρινής 
κράτησης.

Στο ένταλμα σύλληψης δεν γίνεται αναφορά πραγματικών περιστατικών, 
ούτε μνεία, έστω και κατά κατηγορίες, των αποδεικτικών μέσων που 
συνετέλεσαν στην επιβολή στο πρόσωπό μου της προσωρινής κράτησής μου 
και των συλλογισμών, εκ των οποίων να συνάγεται η συνδρομή στο προσωπό 
μου σοβαρών ενδείξεων ενοχής που συνιστά βασική προϋπόθεση για την 
επιβολή προσωρινής κράτησης.

Η προσωρινή κράτηση, που διατάχθηκε με αποκλειστικό πάντοτε σκοπό να 
εξασφαλίσει την παρουσία του διωκόμενου προσώπου κατά τα διάφορα στάδια 
της ποινικής διαδικασίας και τη συμμετοχή του στη δίκη, που, ενδεχομένως, 
θα ακολουθήσει, όταν τα υπόλοιπα μέσα δικονομικού καταναγκασμού 
-δηλαδή οι ως άνω περιοριστικοί όροι- δεν κρίνονται επαρκή για την επίτευξη 
των παραπάνω σκοπών, τελεί υπό συνεχή έλεγχο, ο οποίος τείνει προς την 
άρση ή την αντικατάσταση της με περιοριστικούς όρους, μόλις διαπιστωθεί, 
αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του κατηγορουμένου, ότι δεν συντρέχουν 
πλέον οι νομικοί και πραγματικοί λόγοι για την επιβολή ή την περαιτέρω 
διάρκειά της.

Η προσωρινή κράτηση θα πρέπει να αποτελεί το τελευταίο δικονομικό 
μέτρο στο οποίο θα πρέπει να καταφεύγει ο ανακριτής. Συνεπώς η επιβολή 
περιοριστικών όρων αντί της προσωρινής κράτησης πρέπει να θεωρείται 
επιβεβλημένη σε όλες τις περιπτώσεις που καταφάσκεται η προσφορότητά 
τους για την υλοποίηση των κοινών με την προσωρινή κράτηση σκοπών τους.

Συνοψίζοντας, η συνέχιση της κράτησής μου δύναται να προκαλέσει 
ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο προσωπικώς στην ψυχική μου υγεία όσο και 
οικογενειακώς στα τέκνα και τη σύζυγό μου αφού η συνδρομή και η παρουσία 
μου είναι επιβεβλημένες για τον βιοπορισμό τους.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε έχω γνωστή και μόνιμη διαμονή κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων ετών και συγκεκριμένα είμαι κάτοικος  …………………………., επί 
της οδού …………………………. και αρ.  …………………………..
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Επειδή δεν κρίνομαι ως ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο όπως συνάγεται και από 
τα ανωτέρω. 

Επειδή δεν θεωρούμαι ύποπτος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων. 

Επειδή έχω γνωστή και μόνιμη διαμονή.

Επειδή η συνέχιση της κράτησής μου δύναται να προκαλέσει τόσο σε 
εμένα όσο και στα αποκλειστικώς εξαρτημένα από εμένα μέλη της οικογένειάς 
μου ανεπανόρθωτη βλάβη.  

Επειδή ουδέποτε τέλεσα τις αποδιδόμενες πράξεις.

Επειδή βασίμως, νομίμως και εμπροθέσμως με την παρούσα προσφεύγω 
Ενώπιόν Σας. 

Επειδή Σας προσκομίζω το υπ’ αριθμ. …………………………. γραμμάτιο 
προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής. 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να ακυρωθεί το υπ’ αριθμ. …………………………. Ένταλμα προσωρινής 
κράτησης.

Να αρθεί η προσωρινή κράτηση που επεβλήθη σε εμένα κατόπιν του 
προσβαλλόμενου εντάλματος σύλληψης. 

Να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με τον περιοριστικό όρο της 
εμφάνισής μου στο κατά τόπο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή με οιοδήποτε άλλο 
μέτρο κρίνει το δικαστήριό Σας εις αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής μου.

 Αθήνα,…/…/2021 

                                Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος  
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του …………………………, 
και της …………………………,  γεννημένος/η στ …………………………, 
την…………………………, κάτοικος …………………………,  οδός…………………………,  
αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, 
εκδοθέν την  …………………………,   από …………………………, με ΑΦΜ: 
………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  με την παρούσα διορίζω ως 
Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου εκπροσωπώντας με πλήρως παρασταθεί 
ενώπιον του …………………………. κατά τη δικάσιμο της ……………………………… 
όπου κατηγορούμαι για παράβαση του ………………………………

Αθήνα, …/…/2021

Ο Εξουσιοδοτών 

16. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, 
του …………………………, και της …………………………,  γεννημένος/η στ 
…………………………, την…………………………, κάτοικος …………………………,  
οδός…………………………,  αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ 
αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  …………………………,   από 
…………………………, με ΑΦΜ: ………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  
με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως αντ΄ εμού και δια λογαριασμό μου εκπροσωπώντας με πλήρως παραστεί 
κατά τη δικάσιμο …………………………. ενώπιον του …………………………., 
προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 
εναντίον του κατηγορουμένου ………………………… του ………………………… 
και της …………………………για παράβαση του αδικήματος του αδικήματος 
………………………… . 

Αθήνα, …/…/2021

Ο εξουσιοδοτών 

17. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

1. ………………………… του ………………………… και της …………………………, κα-
τοίκου …………………………, οδός …………………………, αρ. ………………………… 

 Επί της εις βάρος μου κατηγορίας για την οποία παραπέμπομαι να δικαστώ 
σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για το αδίκημα …………………………, πα-
ρακαλώ δεχθείτε να εξετάσετε τους ακόλουθους μάρτυρες υπερασπίσεώς μου: 

1. ………………………… του ………………………… και της …………………………, κα-
τοίκου …………………………, οδός …………………………, αρ. …………………………

2. ………………………… του ………………………… και της …………………………, κα-
τοίκου …………………………, οδός …………………………, αρ. …………………………

3. ………………………… του ………………………… και της …………………………, κα-
τοίκου …………………………, οδός …………………………, αρ. …………………………

4. ………………………… του ………………………… και της …………………………, κα-
τοίκου …………………………, οδός …………………………, αρ. …………………………

Αθήνα, …/…/2021

18. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΗΛΩΣΗ 

Του…………………………. του …………………………., Δικηγόρου 
Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: ………………………….), κατοίκου…………………………., οδός 
…………………………., αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: 
…………………………., e-mail: ………………………….

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Τυγχάνω Πληρεξούσιος Δικηγόρος του …………………………. 
…………………………., η υπόθεση του οποίου εκδικάζεται σήμερα Ενώπιον Σας 
κατά τη δικάσιμο της …………………………. (πιν. ………………………….). 

Πλην όμως, αδυνατώ να παραστώ ενώπιον του Δικαστηρίου Σας διότι 
είμαι υποχρεωμένος να ασκήσω τα υπερασπιστικά μου καθήκοντα άλλου 
εντολέα μου (όνομα επίθετο), η υπόθεση του οποίου εκδικάζεται ενώπιον του 
…………………………. (πιν. ………………………….). 

Λόγω του ανωτέρω κωλύματος στο πρόσωπό μου παρακαλώ όπως αναβληθεί 
η εκδίκαση της υπόθεσης του εντολέως μου σε σύντομη ρητή δικάσιμο κατ’ 
άρθρ. 349 ΚΠΔ. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Δηλών – Συνήγορος Υπεράσπισης

19. ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του 
…………………………, και της …………………………,  γεννημένος/η στ 
…………………………, την…………………………, κάτοικος …………………………,  
οδός…………………………,  αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ 
αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  …………………………,   από 
…………………………, με ΑΦΜ: ………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  
με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως αντ’ εμού και διά λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως καταθέσει 
έφεση κατά της υπ’ αριθμ. ………………………….  απόφασης του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, όπου καταδικάστηκα με ποινή …………………………., 
για την παράβαση του αδικήματος ………………………….

Αθήνα, …/…/2021

Ο Εξουσιοδοτών

20. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του …………………………, 
και της …………………………,  γεννημένος/η στ …………………………, 
την…………………………, κάτοικος …………………………,  οδός…………………………,  
αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, 
εκδοθέν την  …………………………,   από …………………………, με ΑΦΜ: 
………………………… και ΔΟΥ: …………………………

ΚΑΤΑ

Του …………………………, του ………………………… και της …………………………, κα-
τοίκου …………………………, οδός …………………………, αρ. 

…………………………, κατόχου του υπ’ αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν 
την  …………………………,   από …………………………, με ΑΦΜ: ………………………… 
και ΔΟΥ: …………………………

 Σας γνωστοποιώ ότι κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς σας ενώπιον του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο …………………………, 
στην οποία κατηγορείστε για παράβαση του άρθρ. ………………………… πρόκειται 
να παραστώ ως υποστηρίζων την κατηγορία. 

21. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
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Παράλληλα, στο άρθρ. 326 παρ. 2 ΚΠΔ ορίζεται ότι: 

«1. Ο αρμόδιος εισαγγελέας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημόσια 
συνεδρίαση επιδίδει στον κατηγορούμενο που παραπέμπεται να δικαστεί σε 
οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο, κατάλογο των μαρτύρων που θα εξεταστούν. 
Ο κατάλογος αυτός μπορεί να καταγραφεί στο σώμα και μάλιστα στο τέλος 
του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης για εμφάνιση. Στις περιπτώσεις των 
άρθρων 353 παρ. 1 και 363 δεν χρειάζεται η επίδοση καταλόγου σύμφωνα 
με αυτό το άρθρο. 2. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο παριστάμενος για την 
υποστήριξη της κατηγορίας για τους μάρτυρες που κλητεύει ο ίδιος. 3. Ο κατη-
γορούμενος δεν έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον εισαγγελέα και στους 
διαδίκους τους μάρτυρες που κλητεύει». 

Με το παρόν σας γνωστοποιώ ότι οι μάρτυρες που θα καλέσω και θα 
εξετάσω είναι οι κάτωθι: 

1. (όνομα επώνυμο – όνομα πατρός), κάτοικος …………………………, οδός 
…………………………, αρ. ………………………… .

2. (όνομα επώνυμο – όνομα πατρός), κάτοικος …………………………, οδός 
…………………………, αρ. ………………………… .

3. (όνομα επώνυμο – όνομα πατρός), κάτοικος …………………………, οδός 
…………………………, αρ. ………………………… .

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα 
στον ………………………… του ………………………… και της …………………………, 
κάτοικος …………………………, οδός …………………………, αρ. …………………………, 
προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο εξωδίκως γνωστοποιών – Ο/Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………., 
με ΑΦΜ: …………………………., και ΔΟΥ: ………………………….

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, 

Εκκρεμεί ενώπιον Σας η δικογραφία με στοιχεία ΑΒΜ …………………………., 
η οποία πρόκειται να δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών στην οποία εμφανίζομαι ως κατηγορούμενος για παράβαση του 
αδικήματος …………………………. . 

Σύμφωνα με το άρθρ. 327 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ ορίζεται ότι: 

«2. Ο κατηγορούμενος, εκτός από τους μάρτυρες που προσκαλούνται από 
τον ίδιο με δικές του δαπάνες, έχει δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή 
να κλητεύσει υποχρεωτικά έναν τουλάχιστον μάρτυρα της επιλογής 
του αν κατηγορείται για πλημμέλημα, και δύο αν κατηγορείται για 
κακούργημα. Η αίτηση είναι απαράδεκτη, αν δεν αναφέρει την ακριβή δι-
εύθυνση των μαρτύρων που προτείνονται, καθώς και το θέμα για το οποίο 
κυρίως θα γίνει η εξέταση. Η κλήτευση δεν είναι υποχρεωτική, αν το θέμα δεν 
έχει σχέση με την κατηγορούμενη πράξη ή αν ο μάρτυρας κατοικεί ή διαμένει 
στην αλλοδαπή. 

22. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 



ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΩΓΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ52

3. Η αίτηση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται στον 
αρμόδιο εισαγγελέα το αργότερο σε πέντε ημέρες από την επίδοση της κλήσης ή 
του κλητηρίου θεσπίσματος διαφορετικά, είναι απαράδεκτη. Κατά την υποβολή 
της αίτησης συντάσσεται στο ίδιο έγγραφο έκθεση για την παράδοσή της. Η 
κλήτευση των μαρτύρων που προτείνονται μπορεί να γίνει το αργότερο δύο 
ημέρες πριν από τη δικάσιμο και με τηλεομοιοτυπία ή άλλο ανάλογο μέσο. Για 
την τήρηση της προθεσμίας των δύο ημερών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
αποστολής του τηλεομοιοτυπήματος ή του άλλου ανάλογου μέσου».

Διά του παρόντος αιτούμαι να κληθεί ως μάρτυρας δυνάμει του 
ανωτέρω άρθρου ο …………………………. του …………………………. και της 
…………………………., γεννημένος την …………………………. στ …………………………. 
κάτοικος …………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………., 
με ΑΦΜ: …………………………., και ΔΟΥ: …………………………., ο οποίος ήταν αυ-
τόπτης μάρτυρας και μπορεί να αποκαλύψει τα όσα διαδραματίστηκαν στο 
επίδικο συμβάν. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο αιτών 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του …………………………, 
και της …………………………,  γεννημένος/η στ …………………………, 
την…………………………, κάτοικος …………………………,  οδός…………………………,  
αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, 
εκδοθέν την  …………………………,   από …………………………, με ΑΦΜ: 
………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  με την παρούσα διορίζω ως 
Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου εκπροσωπώντας με πλήρως καταθέσει 
έφεση ενώπιον του …………………………. κατά της υπ’ αριθμ. ………………………….
απόφασης του …………………………. με την οποία καταδικάστηκα ερήμην σε 
ποινή φυλάκισης …………………………. για το αδίκημα 

…………………………..

Επίσης, τον εξουσιοδοτώ όπως υπογράψει το εφετήριο κατά της ως άνω υπ’ 
αριθμ. ………………………….. απόφασης του ………………………….., προβάλλο-
ντας όποιους λόγους αυτός κρίνει αναγκαίους και να δικαιολογήσει το τυχόν 
εκπρόθεσμο αυτής δεδομένου ότι ουδέποτε μου κοινοποιήθηκε το κλητήριο 
θέσπισμα, αλλά ούτε και η εκκαλουμένη. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Εξουσιοδοτών

23. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΦΕΣΗΣ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ 

πρoς καταχώριση στα πρακτικά 

        (κατ’ άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠΔ)

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατόχου 
του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. με 
ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

Δικάζομαι ενώπιον του Δικαστηρίου Σας σήμερα στις …………………………. 
όπου κατηγορούμαι για την πράξη του άρθρου 310 ΠΚ.

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Την …………………………., ενώ διασκέδαζα σε μπαρ στην Αθήνα επι 
της οδού …………………………., αρ. …………………………. κατόπιν λογομα-
χίας που είχα με τον παθόντα επίσης θαμώνα στο ως άνω κατάστημα 
αναψυχής συγκρουστήκαμε με συνέπεια τον ξυλοδαρμό του παθόντα. 
Συνεπεία αυτού ασκήθηκε εναντίον μου ποινική δίωξη για την πράξη της 
βαριάς σωματικής βλάβης. Ωστόσο, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν 
προέκυψε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης 
αφού διαπιστώθηκαν μόνο ήπια τραύματα του παθόντα. 

  Όπως προκύπτει, η πράξη δε αυτή τελέστηκε με τρόπο, που δε θα 
μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά 
σωματική του βλάβη, ενώ καταφαίνεται ότι δεν υφίσταται πρόθεση από 
εμένα να προκαλέσω κίνδυνο για τη ζωή ή βαριά σωματική βλάβη. 

24. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ - 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει, κατ› επιτρεπτή μεταβολή της 
κατηγορίας για την παραπάνω πράξη του, να μου αποδοθεί το έγκλημα 
της απλής σωματικής βλάβης του άρθρου 308 ΠΚ και όχι της βαριάς 
σωματικής βλάβης για το οποίο κατηγορούμαι.

Β. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ 

Περαιτέρω, η κατ› άρθρον 308 ΠΚ σωματική βλάβη διώκεται, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μόνο ύστερα από 
έγκληση. Έγκληση δε είναι η δήλωση βουλήσεως του παθόντος προς 
την αρμόδια δικαστική αρχή ότι επιθυμεί την δίωξη της κατ› αυτού 
τελεσθείσης αξιοποίνου πράξεως, αποτελεί δε διαδικαστική προϋπόθεση 
για την νομότυπο γένεση της ποινικής δίκης. Εν προκειμένω δεν υπε-
βλήθη έγκληση από το παθόντα εντός του προβλεπόμενου τριμήνου ως 
όφειλε. Ως εκ τούτου έχει εξαλειφθεί το αξιόποινο κατ’ άρθρο 114 ΠΚ 
λόγω μη εμπροθέσμου υποβολής της εγκλήσεως. 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Την μεταβολή της κατηγορίας από βαριά σωματική βλάβη σε 
απλή σωματική βλάβη. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

(κατ’ άρθρο 85 ΚΠΔ)

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

 Εκδικάζεται ενώπιόν Σας σήμερα, η υπόθεσή μου, στην οποία κατηγορούμαι 
για το αδίκημα της …………………………. και στην οποία η ανώνυμη εταιρία με 
την επωνυμία  « ………………………….», που εδρεύει στ …………………………., 
οδός …………………………., αρ.…………………………., δήλωσε ότι παρίσταται 
προς υποστήριξη της κατηγορίας δια του Δικηγόρου της …………………………., 
του …………………………., Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: ………………………….), 
κατοίκου …………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., 
ωστόσο είμαι υποχρεωμένος να αιτηθώ να αποβληθεί της δίκης για τους κάτωθι 
νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους: 

Κατά τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 42, 82, 83, 84, 85 
ΚΠΔ και 32 και 232 Ν. 4700/2000 προκύπτει ότι η παροχή σχετικής 
εντολής – εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας πρέπει να προκύπτει κατόπιν 
συνεδρίασης του ΔΣ της εταιρίας και σύνταξης σχετικού πρακτικού, που θα 
περιέχει τη σχετική απόφασή του και το οποίο προσαρτάται και κατατίθεται 
στην εγχειριζόμενη έγκληση που κατέθεσε η υποστηρίζουσα την κατηγορία 

25. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «………………………….», που εδρεύει στ 
…………………………., οδός …………………………., αρ. …………………………. ενώ 
πρέπει να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στην περίπτωση που η πληρεξουσιότητα 
παρέχεται με απλή έγγραφη δήλωση. 

Εν προκειμένω, ο παριστάμενος Δικηγόρος στο παρόν δικαστήριο δεν έχει 
έγγραφη ειδική πληρεξουσιότητα η οποία να έχει δοθεί κατά τους όρους του 
άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β΄ και γ’, για την παραδεκτή παράστασή του στη παρούσα 
δικάσιμο, αλλά γενική πληρεξουσιότητα που δεν παρέχει την απαιτούμενη για 
τη διεξαγωγή της παρούσας δίκης, εξουσία αντιπροσώπευσης.  

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Την αποβολή της υποστήριξης της κατηγορίας από την ποινική 
διαδικασία λόγω έλλειψης ειδικής εντολής για την πληρεξουσιότητα. 

                                                         

Αθήνα, …/…/2021 

                                                              Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Δια του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών)

ΑΙΤΗΣΗ 

(κατ’ άρθρο 269 παρ. 3 ΚΠΔ)

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

Με την από …………………………. έκθεση έρευνας και κατάσχεσης τροχοφόρου 
μεταφορικού μέσου, που συντάχθηκε από το Α.Τ …………………………., κατό-
πιν διενέργειας προανάκρισης για παράβαση του άρθρου …………………………., 
κατασχέθηκε το με αριθμό κυκλοφορίας ………………………….  ΙΧΕ, μάρκας 
…………………………., μοντέλο …………………………, χρώματος …………………………., 
με αριθμό πλαισίου …………………………., ιδιοκτησίας μου, με το σκεπτικό ότι 
σχετίζεται με την ως άνω αξιόποινη πράξη και χρησιμοποιήθηκε ως μέσο του 
εγκλήματος  για τη μεταφορά …………………………. (βλ. έκθεση κατάσχεσης, 
την οποία προσκομίζουμε).

Ωστόσο, επι του κατηγορητηρίου δεν αναφέρεται ως σχετικό με την 
φερόμενη ως τελεσθείσα από εμένα αξιόποινη πράξη, γεγονός που το καθιστά 
μη αναγκαίο για την εξακρίβωση της αλήθειας, η οποία επιτυγχάνεται χωρίς 
την συμπερίληψη αυτού. 

Το εν λόγω κατασχεθέν όχημα αποτελεί το μοναδικό μέσο μετακίνησης και 
πρόσβασης στην εργασία μου, ενώ η δεδομένη οικονομική μου δυσχέρεια δε 
μου επιτρέπει την αγορά νέου. (βλ. σχετική σύμβαση εργασίας από το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας)

 Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 269 ΚΠΔ:

26. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
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«1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση εφοδιάζεται, αν είναι δυνατό, 
με αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και με φωτογραφίες ή 
άλλες αναπαραστάσεις των πραγμάτων που κατασχέθηκαν και μπορούν να 
αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν.

2. Για τα πράγματα που μπορούν να φθαρούν διατάσσεται από εκείνον που 
ενεργεί την ανάκριση η πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό, ή 
η καταστροφή, αν ο νόμος απαγορεύει την κατοχή τους.

3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό το λόγο θα 
δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας.», συνάγεται ότι η 
κατάσχεση του ως άνω οχήματος πρέπει να αρθεί αφού δεν θα δημιουργηθούν 
δυσχέρειες κατά την εξακρίβωση της αλήθειας ενώ είναι βέβαιο ότι το 
δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα αποδώσει σε εμένα το κατασχεθέν.

Επειδή επι του κατηγορητηρίου δεν αναφέρεται ως σχετικό με την φερόμενη 
ως τελεσθείσα από εμένα αξιόποινη πράξη, γεγονός που το καθιστά μη αναγκαίο για 
την εξακρίβωση της αλήθειας, η οποία επιτυγχάνεται χωρίς την συμπερίληψη αυτού.

Επειδή το αυτοκίνητό μου από την …………………………. παραμένει σε 
ακινησία στο Α.Τ όπου φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο σε καιρικές 
συνθήκες και φυσικές φθορές κι ως εκ τούτου διαρκώς φθείρεται.

Επειδή το εν λόγω κατασχεθέν όχημα αποτελεί το μοναδικό μέσο 
μετακίνησης και πρόσβασης στην εργασία μου.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου) 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να αρθεί η ως άνω κατάσχεση. 

Να μου αποδοθεί κατόπιν αποφάσεώς Σας το με αριθμό κυκλοφορίας 
………………………….  ΙΧΕ, ιδιοκτησίας μου. 

Αθήνα,…/…/2021

                                Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του …………………………, 
και της …………………………,  γεννημένος/η στ …………………………, 
την…………………………, κάτοικος …………………………,  οδός…………………………,  
αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, 
εκδοθέν την  …………………………,   από …………………………, με ΑΦΜ: 
………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  με την παρούσα διορίζω ως 
Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου εκπροσωπώντας με πλήρως υποβάλλει 
αίτηση ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να εκδώσει 
εισαγγελική παραγγελία προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκκαθάρισης 
του Πρωτοδικείου Αθηνών και της …………………………. ΔΟΥ Αθηνών και να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βεβαιωθεί η χρηματική 
μου ποινή ποσού …………………………., η οποία μου επεβλήθη με την υπ’ αριθμ 
…………………………. απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Εξουσιοδοτών

27. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του ………………..…………, 
και της ……........……………………,  γεννημένος/η στ ……………….......…………, 
την…………………………, κάτοικος …………………………,  οδός…………………………,  
αρ. ……,   κάτοχος του υπ’ αριθμ ……………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  …………………………,   
από …………………………, με ΑΦΜ: ………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  
με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου  
τον:…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός ………………………….,  
αρ. …., τηλ.: …………………………., κιν.: ……………………., e-mail: ……………..……….

όπως αντ΄ εμού και δια λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως, καταθέσει 
ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αίτηση για συγχώνευση των 
ποινών μου των κάτωθι αποφάσεων: 

1. Την υπ’ αριθμ.  …………………………. απόφαση του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα σε ποινή 
…………………………….. 

2. Την υπ’ αριθμ.  …………………………. απόφαση του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα σε ποινή 
…………………………….. 

Τον εξουσιοδοτώ να παραστεί ενώπιον του …………………………………. 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά το οποίο θα προσδιορισθεί η 
ανωτέρω περιγραφόμενη αίτησή μου σε οιαδήποτε δικάσιμο κι αν αυτή ορισθεί 
τόσο μετά από διακοπή ή αναβολή. 

Τέλος τον εξουσιοδοτώ να δηλώσει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά 
την εκδίκαση της αιτήσεώς μου ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και 
τις προθεσμίες κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμά μου για 
γνωστή σύνθεση. 

Αθήνα, …/…/2021
Ο Εξουσιοδοτών 

28. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Δια του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 

(κατ’ άρθρ. 551 ΚΠΔ)

Του ………………………… του ………………………… και της …………………………, 
γεννημένου την ……………………….., στο …………………………,  κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………, αρ. ………………………… κατόχου 
………………………… ΑΔΤ, εκδοθέν ………………………… από το …………………………, 
με ΑΦΜ: …………………………,   και ΔΟΥ: …………………………  

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Έχω καταδικαστεί με τις κάτωθι καταδικαστικές αποφάσεις και συγκεκριμένα: 

1. Με την υπ’ αριθμ. …………………………  απόφαση του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα σε ποινή 
…………………………  φυλακίσεως και …………………………  € χρηματική ποινή. 

2. Με την υπ’ αριθμ. …………………………  απόφαση του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα σε ποινή 
…………………………  φυλακίσεως και …………………………  € χρηματική ποινή. 

3. Με την υπ’ αριθμ. …………………………  απόφαση του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα σε ποινή 
…………………………  φυλακίσεως και …………………………  € χρηματική ποινή. 

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 551 ΚΠΔ ορίζεται:

«1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες 

29. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ 
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καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν, 
εφαρμόζονται οι ορισμοί του Ποινικού Κώδικα για τη συρροή.

2. Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η κατά την επόμενη παράγραφο ποινή 
βάσης επιβλήθηκε από το τριμελές ή μονομελές πλημμελειοδικείο, αρμόδιο 
για να καθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι το μονομελές 
πλημμελειοδικείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδιο είναι το μονομελές εφετείο.

3. Για τον καθορισμό της συνολικής ποινής, ως ποινή βάσης λαμβάνεται υπόψη η 
βαρύτερη από αυτές, σε περίπτωση δε ίσης διάρκειας αυτών λαμβάνεται υπόψη η 
νεότερη απόφαση. Αν μεταξύ των προς εκτέλεση αποφάσεων υπάρχει και απόφαση 
που αμετάκλητα έχει καθορίσει συνολική ποινή, για τον καθορισμό της νέας συνολικής 
ποινής λαμβάνεται ως βάση η καθορισθείσα συνολική ποινή, αν αυτή είναι βαρύτερη 
από τις ποινές που επιβλήθηκαν με τις άλλες αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή για 
τον καθορισμό της κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητας λαμβάνεται 
υπόψη και η απόφαση που έχει καθορίσει την συνολική ποινή.

4. Η αίτηση για καθορισμό συνολικής ποινής υποβάλλεται στον αρμόδιο 
εισαγγελέα αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική εντολή γι’ αυτό. 
Εκείνος που καταδικάστηκε κλητεύεται και αν κρατείται, δεν προσάγεται στο 
δικαστήριο, μπορεί, όμως, να αντιπροσωπευθεί με συνήγορο διοριζόμενο κατά 
τους όρους του άρθρου 42 παρ. 2.5. Το δικαστήριο αποφαίνεται αφού ακούσει 
τον καταδικασμένο ή τον συνήγορο του, αν είναι παρόντες, καθώς και τον 
εισαγγελέα. Κατά της απόφασης επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασμένο και 
τον εισαγγελέα».

Επειδή νομίμως προσκομίζω και επικαλούμαι αποσπάσματα των παραπάνω 
καταδικαστικών αποφάσεων, καθώς και εξουσιοδότησή μου προς τον 
υπογράφοντα την παρούσα Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου …………………………, 
όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως. 

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για να 
εξετάσει το παρόν αίτημά μου.

Επειδή σας προσκομίζω το υπ’ αριθμ. ………………………… γραμμάτιο 
προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου) 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου 

Να συγχωνευθούν οι ανωτέρω περιγραφόμενες καταδικαστικές αποφάσεις. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του …………………………, 
και της …………………………,  γεννημένος/η στ …………………………, 
την…………………………, κάτοικος …………………………,  οδός…………………………,  
αρ. …………,   κάτοχος του υπ’ αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  
…………………………,   από …………………………, με ΑΦΜ: ………………………… 
και ΔΟΥ: …………………………,  με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και 
Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον: …………………………. του …………………………., Δι-
κηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: ………………………….), κάτοικο…………………………., 
οδός …………………………., αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., 
κιν.: …………………………., e-mail: ………………………….

όπως αντ΄ εμού και δια λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως, 
καταθέσει ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αίτηση για μετατροπή 
σε κοινωφελή εργασία της υπ΄ αριθμ ……………………………….  απόφασης του 
Μονομελούς Πλημμελιοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα σε ποινή 
……………………………..

Τον εξουσιοδοτώ να παραστεί ενώπιον του …………………………………. 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά το οποίο θα προσδιορισθεί η 

30. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Δια του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

(κατ’ άρθρο 81 ΠΚ & 104Α  ΠΚ) 

Του ………………………… του ………………………… και της …………………………, 
γεννημένου την ……………………….., στο …………………………,  κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………, αρ. ………………………… κατόχου 
………………………… ΑΔΤ, εκδοθέν ………………………… από το …………………………, 
με ΑΦΜ: …………………………,   και ΔΟΥ: …………………………  

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Έχω καταδικαστεί με την υπ’ αριθμ. …………………………  απόφαση του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

31. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

ανωτέρω περιγραφόμενη αίτησή μου σε οιαδήποτε δικάσιμο κι αν αυτή ορισθεί 
τόσο μετά από διακοπή ή αναβολή. 

Τέλος τον εξουσιοδοτώ να δηλώσει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά 
την εκδίκαση της αιτήσεώς μου ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και 
τις προθεσμίες κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμά μου για 
γνωστή σύνθεση. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Εξουσιοδοτών 
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Β. ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 104Α ΠΚ (Νόμος 4619/2019) για την μετατροπή 
της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία ορίζονται:

«1. Όταν επιβάλλεται φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη και δεν συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 99 και 100, η ποινή μετατρέπεται σε 
παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 81), εκτός αν το δικαστήριο 
κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει τον 
δράστη από την τέλεση άλλων εγκλημάτων. Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί 
να αντιστοιχεί σε περισσότερες από τρεις ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις δύο χιλιάδες ώρες, ούτε να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών.

2. Η μετατροπή δεν είναι εφικτή αν ο καταδικασθείς δεν συναινεί ή δεν είναι 
παρών. Αν ο καταδικασθείς δεν ήταν παρών, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή 
της ποινής του σε παροχή κοινωφελούς εργασίας με αυτοτελή αίτησή του.

3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της παραγράφου 1, ο καταδικασθείς 
μπορεί να ζητήσει νέο υπολογισμό της παρεχόμενης κοινωφελούς εργασίας με 
αυτοτελή αίτησή του».

Επειδή σας προσκομίζω την βεβαίωση του Δήμου …………………………

Επειδή είναι δυνατή η μετατροπή της ποινής φυλάκισης που θα επιβληθεί 
σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, αιτούμαι όπως η κάθε ημέρα φυλάκισης 
μετατραπεί σε 2 ώρες παροχής κοινωφελούς εργασίας. 

Επειδή προσάγω και επικαλούμαι σχετικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει 
ικανότητά μου για εργασία.

Επειδή καμία από τις ποινές που μου επιβλήθηκαν με τις ανωτέρω 
αποφάσεις δεν έχω αποτίσει με εξαγορά.
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Επειδή δηλώνω ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και τις προθεσμίες 
κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμά μου για γνωστή σύνθεση. 

Επειδή νομίμως προσκομίζω και επικαλούμαι αποσπάσματα των παραπάνω 
καταδικαστικών αποφάσεων, καθώς και εξουσιοδότησή μου προς τον 
υπογράφοντα την παρούσα Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου …………………………, 
όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως. 

Επειδή έχουν βεβαιωθεί τα δικαστικά έξοδα και οι χρηματικές ποινές πριν 
από τη εισαγωγή της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. 

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για να 
εξετάσει το παρόν αίτημά μου.

Επειδή σας προσκομίζω το υπ’ αριθμ. ………………………… γραμμάτιο 
προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου) 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. 

Να μετατραπεί η ποινή φυλάκισης που μου επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ 
………………………… απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε 
παροχή κοινωφελούς εργασίας, προς 2 ώρες εργασίας ανά ημέρα φυλάκισης. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………, του 
…………………………, και της …………………………,  γεννημένος/η στ 
…………………………, την…………………………, κάτοικος …………………………,  
οδός…………………………,  αρ. …………………………,   κάτοχος του υπ’ 
αριθμ …………………………,  ΑΔΤ, εκδοθέν την  …………………………,   από 
…………………………, με ΑΦΜ: ………………………… και ΔΟΥ: …………………………,  
με την παρούσα διορίζω ως Πληρεξούσιο και Αντίκλητο Δικηγόρο μου τον:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως αντ΄ εμού και δια λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως, 
καταθέσει ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αίτηση για μετατροπή 
της ποινής μου σε χρηματική της υπ΄αριθμ ………………………………. απόφασης 
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα σε 
ποινή ……………………………..

Τον εξουσιοδοτώ να παραστεί ενώπιον του …………………………………. 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά το οποίο θα προσδιορισθεί η 
ανωτέρω περιγραφόμενη αίτησή μου σε οιαδήποτε δικάσιμο κι αν αυτή ορισθεί 
τόσο μετά από διακοπή ή αναβολή. 

Τέλος τον εξουσιοδοτώ να δηλώσει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά 
την εκδίκαση της αιτήσεώς μου ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και 
τις προθεσμίες κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμά μου για 
γνωστή σύνθεση. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Εξουσιοδοτών 

32. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Δια του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

(κατ’ άρθρ. 82 ΠΚ)

Του ………………………… του ………………………… και της …………………………, 
γεννημένου την ……………………….., στο …………………………,  κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………, αρ. ………………………… κατόχου 
………………………… ΑΔΤ, εκδοθέν ………………………… από το …………………………  
, με ΑΦΜ: …………………………,   και ΔΟΥ: …………………………  

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Έχω καταδικαστεί με την υπ’ αριθμ. …………………………  απόφαση του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

«1. H περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος με-

τατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο.Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή 

που είναι μεγαλύτερη από ένα έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο μετατρέπεται 

σε χρηματική ποινή, εκτός αν ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο με 

απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για 

να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν 

υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο 

33. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ 
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με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της 

για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.»

2. Το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, 

αφού ληφθεί υπόψη η προσωπική και οικονομική κατάσταση του δράστη, για 

τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά έσοδα που έχει 

από την εργασία του κατά μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα εισοδήματα και η πε-

ριουσία του, καθώς και οι οικογενειακές του υποχρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις 

του μπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το δικαστήριο.

«3. Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως 

εκατό (100) ευρώ και κάθε ημέρα κράτησης σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως 

εκατό (100)ευρώ.” Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα 

προβλεπόμενα ποσά μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών.

4. Μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το δικαστήριο 

εκτιμά αν εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να καταβάλει αμέσως το σύνο-

λο του ποσού της μετατροπής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία άμεσης 

καταβολής ή ότι η καταβολή θα συνεπαγόταν την αδυναμία καταβολής της 

αποζημίωσης στο θύμα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία, από δύο ως τρία 

έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο πάνω 

ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο.

5. Αν εκείνος που καταδικάστηκε δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει να καταβάλει 

το ποσό της μετατροπής μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγρά-

φου, το δικαστήριο μετατρέπει περαιτέρω τη χρηματική ποινή ή το πρόστιμο, 

εν όλω ή εν μέρει, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, εφόσον συμφωνεί ή το 
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ζητά εκείνος που καταδικάστηκε. « Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει 

και τον αριθμό των ωρών κοινωφελούς εργασίας που κυμαίνονται από 100 έως 

240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως 480 ώρες για ποινή από ένα έως δύο 

έτη, 481 έως 720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία έτη, 721 έως 960 ώρες για 

ποινή από τρία έως τέσσερα έτη και 961 έως 1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα 

έως πέντε έτη, ενώ προσδιορίζει και προθεσμία όχι μεγαλύτερη από πέντε έτη 

για την εκτέλεσή τους.»

6. Η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες του κράτους, 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημόσι-

ου τομέα ή σε μη κερδοσκοπικά κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

ή και άλλα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-

νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών. Μπορεί 

επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον παθόντα, αν υπάρχει η 

σύμφωνη γνώμη του. Την εκτέλεση της κοινωφελούς εργασίας επιβλέπει ο 

επιμελητής κοινωνικής αρωγής, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά. 

Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής 

κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της 

σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

7. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημ-

μελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής μπορεί, 

αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υπο-

χρεώσεων από τον καταδικασθέντα, το βαθμό της υπαιτιότητάς του και το 

τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, να: α) προβεί σε προειδοποίηση εκείνου που 

καταδικάστηκε, β) παρατείνει την προθεσμία για την εκτέλεση της εργασίας 

μέχρι ένα επιπλέον έτος, γ) επιτρέψει την εκτέλεση της χρηματικής ποινής 
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ή του προστίμου, που είχαν αρχικά επιβληθεί μετά τη μετατροπή της στε-

ρητικής της ελευθερίας ποινής, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην 

ήδη εκτελεσθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για 

κάθε τέσσερις ώρες εργασίας μία ημέρα, δ) αυξήσει ή περιορίσει τον αριθμό 

ωρών παροχής κοινωφελούς εργασίας μέσα στα όρια που αντιστοιχούν στη 

διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε αρχικά, «ε) 

διατάσσει την έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής ενός έως τριών μηνών 

για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας έως 240 ωρών, δύο έως πέντε μηνών 

για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 240 και έως 480 

ωρών, τεσσάρων έως οκτώ μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας 

μεγαλύτερης των 480 ωρών και έως 720 ωρών, επτά έως δώδεκα μηνών για 

ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 720 ωρών και έως 

960 ωρών και έντεκα έως δεκαεπτά μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς 

εργασίας μεγαλύτερης των 960 ωρών.» στ) διατάσσει την έκτιση της στερητι-

κής της ελευθερίας ποινής που είχε επιβληθεί πριν από τη μετατροπή.

8. Αν μετά τη μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή 

πρόστιμο, επέρχεται ουσιώδης αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονο-

μικής κατάστασης εκείνου που καταδικάστηκε, αυτός μπορεί να ζητήσει από 

το ίδιο δικαστήριο προθεσμία ή διεύρυνση της προθεσμίας καταβολής της χρη-

ματικής ποινής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, ή τροποποίη-

ση του ύψους της μετατροπής ή ακόμη μετατροπή της χρηματικής ποινής σε 

προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο μέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Στην 

ίδια απόφαση ορίζονται και οι συνέπειες της μη εκπλήρωσης των παραπάνω 

υποχρεώσεων.

9. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που μετατράπηκε σε χρηματική ή πρό-



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 73

στιμο ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, διατηρεί το χαρακτήρα της περιο-

ριστικής της ελευθερίας ποινής και μετά τη μερική ή ολική απότιση της ποινής 

στην οποία έχει μετατραπεί.

10. Η μετατροπή κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποκλείεται στις περι-

πτώσεις καταδίκης για κακούργημα εμπορίας ναρκωτικών. Διατάξεις του Ποι-

νικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων, που αποκλείουν ή ρυθμίζουν με άλλο 

τρόπο τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές ή 

πρόστιμα ή καθορίζουν αλλιώς την έννοια της μετατροπής καταργούνται με 

την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου.

11. Η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν προϋποθέτει αμετάκλητη καταδικαστι-

κή απόφαση.

12. Αν το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί περί μετατροπής ποινής στερη-

τικής της ελευθερίας, αυτός που καταδικάστηκε, με αίτησή του στο δικαστήριο 

που εξέδωσε την απόφαση, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή».

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 4 ΠΚ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν. 3904/2010: «Μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το 

δικαστήριο εκτιμά αν εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να καταβάλει αμέσως 

το σύνολο του ποσού της μετατροπής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία 

άμεσης καταβολής ή ότι η καταβολή θα συνεπαγόταν την αδυναμία καταβολής 

της αποζημίωσης στο θύμα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία, από δύο ως 

τρία έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο 

πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο».

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 8 ΠΚ: «Αν μετά τη μετατροπή 

στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή πρόστιμο, επέρχεται ουσιώδης 
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αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης εκείνου που 

καταδικάστηκε, αυτός μπορεί να ζητήσει από το ίδιο δικαστήριο προθεσμία 

ή διεύρυνση της προθεσμίας καταβολής της χρηματικής ποινής, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη ή τροποποίηση του ύψους της μετατροπής ή 

ακόμη μετατροπή της χρηματικής ποινής σε προσφορά κοινωφελούς εργασίας, 

στο μέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι 

συνέπειες της μη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων».

Επειδή δηλώνω ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και τις προθεσμίες 
κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμά μου για γνωστή σύνθεση. 

Επειδή έχουν βεβαιωθεί τα δικαστικά έξοδα και οι χρηματικές ποινές πριν 
από τη εισαγωγή της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. 

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για να 
εξετάσει το παρόν αίτημά μου.

Επειδή σας προσκομίζω το υπ’ αριθμ. ………………………… γραμμάτιο προεί-
σπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου 

Να μετατραπεί η ποινή που μου επιβλήθηκε σε χρηματική. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………. του …………………………. 
και της …………………………. γεννημένος/η στ………………………….την 
…………………………., κάτοικος …………………………., οδός …………………………., αρ. 
…………………………., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………………….ΑΔΤ, εκδοθέν 
την …………………………, από …………………………. με ΑΦΜ: …………………………. 
και ΔΟΥ: …………………………., με την παρούσα διορίζω πληρεξούσιο και 
αντίκλητο Δικηγόρο μου τον/την:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

όπως, αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως, κα-
ταθέσει ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αίτηση ακύρωσης της 
απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατ’ άρθρο 430 ΚΠΔ.

Αθήνα, …/…/2021

                                                                         Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 

Του/Της 

Αθήνα, …/…/2021

Ο βεβαιών Δικηγόρος 

34. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ



ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΩΓΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ76

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

(κατ’ άρθρο 430 ΚΠΔ) 

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

ΚΑΤΑ

Της υπ’ αριθμ. ………………………..…. απόφασης του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα ερήμην 
την …………………………. σε ποινή …………………………. φυλάκισης και 
………………………….€ χρηματικής ποινής. 

 Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Την …………………………. εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …………………………. 
ανέκκλητη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την 
οποία καταδικάστηκα ερήμην σε ποινή …………………………. φυλάκισης και 
………………………….€ χρηματική ποινή.

Κατά την παραπάνω δικάσιμο ήμουν απών, διότι είχα κλητευθεί κακώς ως 
αγνώστου διαμονής, ενώ κατά τη ημερομηνία κλήτευσής μου ήμουν γνωστής 
διαμονής όπως θα Σας εκθέσω κατωτέρω. Συνεπώς κατά την επίδοση του 
κλητηρίου θεσπίσματος δεν συνέτρεχαν ο όροι του άρθρου 428 ΚΠΔ. 

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Από τον συνδυασμό των  παρακάτω διατάξεων προκύπτει ότι:

Κατ’ άρθρο 428 ΚΠΔ ορίζεται: «Αν ο κατηγορούμενος για πλημμέλημα έχει 
παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, απουσιάζει όμως από 
τον τόπο της κατοικίας του και είναι άγνωστη η διαμονή του, ο εισαγγελέας τον 

35. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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καλεί στην ορισμένη δικάσιμο σύμφωνα με τα άρθρα 320 και 321. Η επίδοση 
γίνεται κατά το άρθρο 157.»

Περαιτέρω, στο άρθρο 430 ΚΠΔ προβλέπεται ότι: 

«1. Ο κατηγορούμενος που δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από 
συνήγορο, εφόσον η απόφαση είναι εξαρχής ή κατέστη ανέκκλητη, μπορεί να 
ζητήσει την ακύρωσή της για τον λόγο ότι κατά την επίδοση του κλητηρίου θε-
σπίσματος δεν συνέτρεχαν οι όροι του άρθρου 428, καθορίζοντας συγχρόνως 
και τον τόπο στον οποίο τότε διέμενε, διαφορετικά η αίτησή του είναι απαρά-
δεκτη. Η αίτηση γίνεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία οκτώ ημερών από την 
εκτέλεση της απόφασης ή και πριν από αυτή, με έκθεση που συντάσσεται από 
τον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου 
του τόπου εκτέλεσης. Στην έκθεση εκείνος που υπέβαλε την αίτηση οφείλει να 
δηλώσει την τωρινή διαμονή του και να ορίσει αντίκλητο στην έδρα του δικα-
στηρίου, προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις που 
αφορούν τον κατηγορούμενο, διαφορετικά, η αίτησή του είναι απαράδεκτη. 
Η αίτηση εισάγεται για συζήτηση στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, 
την πρώτη δικάσιμο ύστερα από τρεις ημέρες από τη σύνταξη της σχετικής 
έκθεσης, χωρίς να προσκαλείται εκείνος που υπέβαλε την αίτηση. Ο αρμόδιος 
εισαγγελέας οφείλει να κλητεύσει, χωρίς να τηρήσει καμιά προθεσμία, τους 
μάρτυρες που τυχόν του προτάθηκαν από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση.

2. Η αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Μπορεί 
όμως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, μόλις πλη-
ροφορηθεί ότι ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης, να διατάξει την αναβολή ή την 
διακοπή της εκτέλεσης.»

Γ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Με την προσβαλλόμενη ανέκκλητη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών καταδικάστηκα ερήμην για το αδίκημα του άρθρου …………………………. 
σε ποινή …………………………. φυλάκισης και ………………………….€ χρηματικής 
ποινής., η εκτέλεση της απόφασης δεν έχει ακόμη αρχίσει. 

Κατά την παραπάνω δικάσιμο ήμουν απών, διότι είχα κλητευθεί κακώς ως 
αγνώστου διαμονής, ενώ κατά την ημερομηνία κλήτευσής μου ήμουν γνωστής 
διαμονής όπως θα Σας εκθέσω κατωτέρω. Συνεπώς κατά την επίδοση του 
κλητηρίου θεσπίσματος δεν συνέτρεχαν ο όροι του άρθρου 428 ΚΠΔ
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Ωστόσο, είμαι μόνιμος κάτοικος …………………………., επί της οδού 
…………………………., αρ. …..…. όπου διαμένω αδιαλείπτως και συνεχώς από το 
έτος …………………., όπου διέμενα και κατά τον χρόνο επίδοσης του κλητηρίου 
θεσπίσματος με το οποίο κλήθηκα να εμφανιστώ στο ακροατήριο. Συνεπώς 
ήμουν διαμονής γνωστής στις Αρχές, όπως προαναφέρθηκε, ενώ εξακολουθώ 
να διαμένω στον ίδιο τόπο έως και σήμερα. 

Επειδή κατά την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος δεν συνέτρεχαν οι 
όροι του άρθρου 428 ΚΠΔ. 

Επειδή είμαι μόνιμος κάτοικος …………………………., οδός …………………………., 
αρ. ………. όπου διαμένω αδιαλείπτως και συνεχώς από το έτος ………………….

Επειδή και κατά τον χρόνο επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος με το 
οποίο κλήθηκα να εμφανιστώ στο ακροατήριο, ήμουν διαμονής γνωστής στις 
Αρχές. 

Επειδή δηλώνω ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και τις προθεσμίες 
κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμα μου για γνώση της σύνθεσης.

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι τα κάτωθι έγγραφα:

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο. 

Επειδή Σας προσκομίζω το γραμμάτιο προείσπραξης.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι την εξουσιοδότηση προς 
τον υπογράφοντα την παρούσα Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου όπως παραστεί 
κατά τη συζήτηση της παρούσας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου) 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. 
Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.
Να απαλλαγώ από τις εις βάρος μου κατηγορίες. 

                       Αθήνα,…/…/2021
                                Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………. του …………………………. και 
της ……........……………………. γεννημένος/η στ…….………….........………….την 
…………………………., κάτοικος …………………………., οδός ……………………...…….,  
αρ. ………., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………………..….ΑΔΤ, εκδοθέν την 
…………………………, από …………………………. με ΑΦΜ: …………………………. και  
ΔΟΥ: …………………………., με την παρούσα διορίζω πληρεξούσιο και αντίκλη-
το Δικηγόρο μου τον: ………………….....………. του …………………...…...…….,  
Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: ………………………….), κάτοικο………....…………………., 
οδός …………………………., αρ. …....……………., τηλ.: …………………………., κιν.: 
…………………………., e-mail: ………………………….

όπως, αντ’ εμού και δια λογαριασμό μου, εκπροσωπώντας με πλήρως, καταθέσει 
ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας 
κατ’ άρθρο 341 ΚΠΔ κατά της απόφασης υπ’ αριθμ. …………………………. του 
………………………….

Με την παρούσα εγκρίνω ως έγκυρη και ισχυρή κάθε πράξη που προβαίνει για 
λογαριασμό μου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω εντολής. 

Αθήνα, …/…/2021

                                                                         Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 

Του/Της 

Αθήνα, …/…/2021

Ο βεβαιών Δικηγόρος 

36. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ   

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

(κατ’ άρθρο 341 ΚΠΔ)

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

ΚΑΤΑ

Της υπ’ αριθμ. …………………………. απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα ερήμην την …………………………. σε ποινή 
…………………………. φυλάκισης και ………………………….€ χρηματικής ποινής.  

 Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Την …………………………. εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …………………………. απόφαση 
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα 
ερήμην σε ποινή …………………………. φυλάκισης και ………………………….€ 
χρηματική ποινή.  

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κατά το άρθρο 341 ΚΠΔ προβλέπεται:

«1. Αν ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε από λόγους ανώτερης βίας 
ή από άλλα ανυπέρβλητα αίτια δεν μπόρεσε εγκαίρως να γνωστοποιήσει με 
οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυμα εμφάνισής του 
στη δίκη και να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης (άρθρο 349), μπορεί 

37. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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να υποβάλει αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε 
χωρίς την παρουσία του ή την εκπροσώπησή του από συνήγορο. Η αίτηση 
υποβάλλεται στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την έκδοσή της και 
αναφέρει τους λόγους ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα. Νέα αίτηση 
για ακύρωση της ίδιας διαδικασίας είναι απαράδεκτη σε οποιουσδήποτε λόγους 
και αν στηρίζεται.

2. Η αίτηση αυτή επιτρέπεται μόνο για πλημμελήματα για τα οποία εκδόθηκε 
ανέκκλητη απόφαση και δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Μπορεί 
όμως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, μόλις υποβλη-
θεί η αίτηση για ακύρωση, να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης, ωσότου 
εκδικαστεί η αίτηση. Σε περίπτωση μη χορηγήσεως της αναστολής, ο αιτών δύ-
ναται να προσφύγει στο δικαστικό συμβούλιο μέσα σε δύο ημέρες. Η αίτηση για 
ακύρωση εισάγεται, χωρίς να κλητευθεί εκείνος που την υπέβαλε, στην πρώτη 
δικάσιμο του δικαστηρίου που δίκασε, το οποίο αποφασίζει αμετάκλητα. Το δικα-
στήριο όμως είναι δυνατό να αναβάλει την συζήτηση για την αίτηση σε μεταγε-
νέστερη ορισμένη δικάσιμο, αν προβάλλονται λόγοι ανώτερης βίας ή άλλα ανυ-
πέρβλητα αίτια, εξαιτίας των οποίων εκείνος που υπέβαλε την αίτηση δεν μπορεί 
να εμφανιστεί στην συζήτηση της αίτησης για ακύρωση. Αν γίνει δεκτή η αίτηση, 
ακυρώνεται η απόφαση που προσβάλλεται και διατάσσεται η νέα συζήτηση της 
υπόθεσης στην ίδια ή σε άλλη ρητή δικάσιμο κατά την οποία ο κατηγορούμενος 
οφείλει να προσέλθει χωρίς να κλητευθεί. Κατά της απόφασης που εκδίδεται δεν 
του επιτρέπεται για κανέναν λόγο αίτηση ακύρωσης.»

Γ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κατά την εκδίκαση της υπο κρίση περίπτωσής μου δεν μπόρεσα να 
παρασταθώ από ανωτέρα βία και ανυπέρβλητο κώλυμα – αιφνίδια ασθένεια 
και από ανυπέρβλητα αίτια δεν μπόρεσα εγκαίρως να γνωστοποιήσω με 
οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυμα εμφάνισής μου στη 
δίκη και να ζητήσω την αναβολή της συζήτησης κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ. Ως εκ 
τούτου καταδικάστηκα ερήμην.

Επειδή από λόγους ανώτερης βίας ή από άλλα ανυπέρβλητα αίτια δεν 
μπόρεσα εγκαίρως να γνωστοποιήσω με οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο 
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ανυπέρβλητο κώλυμα εμφάνισής μου στη δίκη και να ζητήσω την αναβολή της 
συζήτησης. 

Επειδή από άλλα ανυπέρβλητα αίτια δεν μπόρεσα να ειδοποιήσω εγκαίρως 
κάποιον δικηγόρο για να παραστεί αντί εμού. 

Επειδή δηλώνω ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και τις προθεσμίες 
κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμα μου για γνώση της σύνθεσης.

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι τα κάτωθι ιατρικά 
έγγραφα:

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο. 

Επειδή Σας προσκομίζω το γραμμάτιο προείσπραξης.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι την εξουσιοδότηση προς 
τον υπογράφοντα την παρούσα Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου όπως παραστεί 
κατά τη συζήτηση της παρούσας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου) 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. 

Να οριστεί σύντομη δικάσιμος της αίτησής μου.

Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. 

                       Αθήνα,…/…/2021

                                Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………. του …………………………. 
και της …………………………. γεννημένος/η στ………………………….την 
…………………………., κάτοικος …………………………., οδός …………………………., αρ. 
…………………………., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………………….ΑΔΤ, εκδοθέν 
την …………………………, από …………………………. με ΑΦΜ: …………………………. 
και ΔΟΥ: …………………………., με την παρούσα διορίζω πληρεξούσιο και αντί-
κλητο Δικηγόρο μου τον/την:

…………………………. του …………………………., Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 
………………………….), κάτοικο…………………………., οδός …………………………., 
αρ. …………………………., τηλ.: …………………………., κιν.: …………………………., 
e-mail: ………………………….

Όπως αντ΄ εμού και δια λογαριασμό μου εκπροσωπώντας με πλήρως καταθέσει 
αίτηση αναστολής εκτέλεσης (κατ’ άρθρ. 497 παρ. 7 ΚΠΔ) κατά της υπ’ αριθμ. 
…………………………. απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 
ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών  με την οποία καταδικάστηκα για 
το αδίκημα …………………………. . 

Τον εξουσιοδοτώ να παραστεί ενώπιον του …………………………………. Αθη-
νών κατά το οποίο θα προσδιορισθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη αίτησή μου 
σε οιαδήποτε δικάσιμο κι αν αυτή ορισθεί τόσο μετά από διακοπή ή αναβολή. 

Τέλος τον εξουσιοδοτώ να δηλώσει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά 
την εκδίκαση της αιτήσεώς μου ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και 
τις προθεσμίες κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμά μου για 
γνωστή σύνθεση. 

Αθήνα, …/…/2021

Ο εξουσιοδοτών 

38. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(Δια του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(κατ’ άρθρο 497 παρ. 7 ΚΠΔ)

Του …………………………., του …………………………. και της …………………………., 
γεννημένου την …………………………. στ …………………………. κατοίκου 
…………………………., οδός …………………………., αρ.  …………………………., κατό-
χου του υπ’ αριθμ. …………………………. ΑΔΤ, εκδοθέν την …………………………. 
με ΑΦΜ: ………………………….και ΔΟΥ: ………………………….

ΚΑΤΑ 

Της υπ’ αριθμ. …………………………. απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών με την οποία καταδικάστηκα σε ποινή …………………………. φυλάκισης 
και ………………………….€ χρηματικής ποινής.

  Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………………. απόφασης του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδικάστηκα σε συνολική ποινή φυλάκισης 
…………………………. και σε χρηματική ποινή …………………………. ευρώ (€). 

Κατά αυτής άσκησα παραδεκτά την …………………………. την υπ’ αριθμ. 
…………………………. έφεση, η οποία όμως δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. 

39. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Α. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

Στο άρθρο 497 ΚΠΔ προβλέπεται: 

«1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που ασκείται παραδεκτά και 
όχι η προθεσμία για την άσκησή της.

2. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έως τριών 
ετών, η έφεση έχει αυτοδικαίως ανασταλτικό αποτέλεσμα.

3. Αν η επιβληθείσα ποινή φυλάκισης είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, η 
έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει αλλιώς.

4. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή 
περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, η κρίση για το αν η έφεση έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, με ειδική αι-
τιολογία και εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, καθώς 
και, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το συμφέρον 
του ανηλίκου, αποφασίζει αμέσως μετά την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτε-
παγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση.

5. Το δικαστήριο μπορεί στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 7 να επιβάλει περι-
οριστικούς όρους. Αν επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας, εφαρ-
μόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 295.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και όταν ασκή-
θηκε έφεση από τον εισαγγελέα υπέρ εκείνου που καταδικάστηκε.

7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του πρω-
τοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευθερίας και άσκησε παραδε-
κτά 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 από-
φασης 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 
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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 παράγραφο 1 του τελευταίου άρθρου.

8. Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά την παρ. 4 στην 
έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφα-
σης, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο 
κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προ-
παρασκευαστικές 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 ελεύ-
θερος 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. 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.

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 κρα-
τείται μακριά από την έδρα του δικαστηρίου, δεν προσάγεται σε αυτό.

10. Για όλες τις παρεπόμενες στερήσεις δικαιωμάτων, εκπτώσεις και ανικα-
νότητες, το ανασταλτικό αποτέλεσμα επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως.»

Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εν προκειμένω η ασκηθείσα έφεση κατά της απόφασης δεν έχει ανασταλτική 
δύναμη και προς τούτο αιτούμαι την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης κατά 
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της οποίας στρέφομαι έως ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου αποφαινόμενου επι της εφέσεώς μου.

Κατά την εκδίκαση δε της ανωτέρω έφεσης η οποία κρίνεται παραδεκτή και 
εμπρόθεσμη, είναι βέβαιο ότι θα απαλλαγώ από την εις βάρος μου κατηγορίες.

 Εξάλλου, η συμπεριφορά μου τόσο κατά τον πρότερο της φερόμενης ως 
τελεσθείσας από εμένα πράξης βίο μου, όσο και έως και σήμερα υπήρξε 
υποδειγματική, ενώ και το κοινωνικό περιβάλλον μου αλλά και η εν γένει 
συμπεριφορά μου δεν αφήνουν περιθώρια να θεωρηθώ άτομο ιδιαίτερης 
επικινδυνότητας. (Επικαλούμαστε σχετική νομολογία) 

Έτι περαιτέρω η έκτιση της επιβληθείσας, δυνάμει της εκκαλουμένης αποφάσεως 
ποινής δύναται να προκαλέσει σε εμένα αλλά και στα μέλη της οικογένειάς μου 
ανεπανόρθωτη βλάβη εν όψει μάλιστα της απαλλαγής μου από την βαρύνουσα 
κατηγορία. Η βλάβη θα συνίστατο στο γεγονός ότι ο βιοπορισμός τόσο της συζύγου 
μου όσο και των ανήλικων τέκνων μου εξαρτάται αποκλειστικώς από εμένα.

Η βλάβη που θα προκληθεί από τη μη χορήγηση της αναστολής και την 
συνεπακόλουθη έκτιση της ποινής, θα είναι ανεπανόρθωτη και για την υγεία μου και 
τη σωματική μου ακεραιότητα δεδομένου του ήδη βεβαρυμένου ιατρικού ιστορικού 
μου, αφού βρίσκομαι υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και υπό φαρμακευτική 
αγωγή εξαιτίας των χρόνιων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζω. 

Επειδή δεν κρίνομαι ως ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο όπως συνάγεται και από 
τα ανωτέρω.

Επειδή δεν θεωρούμαι ύποπτος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων.

Επειδή η έκτιση της ποινής δύναται να προκαλέσει σε εμένα ανεπανόρθωτη 
βλάβη της υγείας μου.  

Επειδή η έκτιση της ποινής δύναται να προκαλέσει τόσο σε εμένα όσο 
και στα αποκλειστικώς εξαρτημένα από εμένα μέλη της οικογένειάς μου 
ανεπανόρθωτη βλάβη. 

Επειδή δηλώνω ότι παραιτούμαι από την κλήτευση και τις προθεσμίες 
κλήτευσής μου καθώς και από οιοδήποτε δικαίωμα μου για γνώση της σύνθεσης.
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Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι τα κάτωθι ιατρικά και 
φορολογικά έγγραφα:

Επειδή εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων συντρέχει νόμιμος λόγος όπως 
χωρήσει αναστολή της εκτελέσεως της υπ’ αριθ. …………………………. αποφάσεως 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών  μέχρι εκδικάσεως της κατ’ αυτής 
από …………………………. εφέσεώς μου κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 
7 του αρθρ. 497 Κ.Π.Δ..

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο. 

Επειδή Σας προσκομίζω το υπ’ αριθμ. …………………………. γραμμάτιο 
προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Επειδή νομίμως Σας προσκομίζω και επικαλούμαι την εξουσιοδότηση προς 
τον υπογράφοντα την παρούσα Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου όπως παραστεί 
κατά τη συζήτηση της παρούσας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

(Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου)

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. 

Να οριστεί σύντομη δικάσιμος της αίτησής μου.

Να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …………………………. 
προσβαλλόμενης απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών μέχρι 
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. …………………………. ασκηθείσας έφεσής μου κατ΄ 
άρθρο 497 παρ. 7 ΚΠΔ. 

                       Αθήνα,…/…/2021

                                Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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