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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Περίπου εννέα εκατομμύρια άνθρωποι αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας κάθε χρόνο 
στην Ε.Ε. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών κρίνονται αθώοι κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ή 
καταδικάζονται και υπόκεινται σε μη στερητικές της ελευθερίας τους ποινές. Το σύνολο των 
ανθρώπων αυτών, είτε τελικά καταδικάστηκαν, είτε όχι, παραμένουν στις κοινότητές τους και 
αναμένεται από αυτούς να συνεχίσουν να ζουν κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και πριν από την έναρξη 
της ποινικής διαδικασίας. 

Παρά την υποχρέωση των αρχών ποινικής δικαιοσύνης να τηρούν το τεκμήριο αθωότητας, οι ύποπτοι 
και οι κατηγορούμενοι υπόκεινται, συνήθως, σε ορισμένους περιορισμούς και συνέπειες κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, που επηρεάζουν την προσωπική, ή κοινωνική τους ζωή. Το σύνολο των 
περιορισμών αυτών, παρά το γεγονός ότι εξυπηρετούν τους νόμιμους σκοπούς τους (διευκολύνοντας 
την έρευνα, αποτρέποντας τη διαφυγή, ή την επανάληψή των ποινικών αδικημάτων, 
προστατεύοντας το θύμα), θέτουν, επί της ουσίας, εκείνους στους οποίους εφαρμόζονται, σε άνιση 
θέση έναντι των υπολοίπων μελών της κοινωνίας. 

Ο αντίκτυπος της ποινικής διαδικασίας στους υπόπτους και τους κατηγορούμενους συχνά 
παραβλέπεται από τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίες τείνουν να επικεντρώνονται, κατά κύριο 
λόγο, στην πρόοδο και την έκβαση της έρευνας, παρά στις επιζήμιες επιπτώσεις της στους υπόπτους 
και τους κατηγορουμένους. Εντούτοις, η επίδραση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
χρειαστούν ακόμη και χρόνια ώστε να καταφέρει να ανακάμψει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η, 
ιδίως σε περιστάσεις όπου δεν επιβάλλεται φυλάκιση και το άτομο παραμένει στο σύνηθες 
κοινωνικό του/της περιβάλλον. 

Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη. Το πρώτο παρουσιάζει με σύντομο και 
συστηματικό τρόπο τις πιο κοινές αρνητικές συνέπειες της ποινικής διαδικασίας για τους υπόπτους 
και τους κατηγορουμένους. Αναλύει, σε ξεχωριστά κεφάλαια, τους κύριους παράγοντες που 
διαμορφώνουν την προσωπική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων (οικογένεια, εργασία, εκπαίδευση, 
κοινωνικό περιβάλλον, κλπ.), εξετάζοντας, τόσο τη σημασία τους για την προσωπική και κοινωνική 
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ανάπτυξη του ατόμου, όσο και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεαστούν από την ποινική 
διαδικασία. Προκειμένου να δημιουργήσει έναν δίαυλο μεταξύ θεωρίας και πράξης, το εγχειρίδιο 
περιλαμβάνει,επίσης, σύντομες περιγραφές πραγματικών υποθέσεων, αντλούμενων από τη σχετική 
νομολογία. Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται οι περιλήψεις δύο δικαστικών αποφάσεων: μία 
υπόθεση, κατά την οποία ο αντίστοιχος, κάθε φορά, παράγοντας ελήφθη υπόψη από την αρμόδια 
ποινική δικαιοσύνη και μία, κατά την οποία δεν ελήφθη υπόψη. Τέλος, για κάθε κεφάλαιο 
παρατίθεται μια λίστα με αναφορές σε πρόσθετο υλικό μελέτης που παρέχει μια πιο 
εμπεριστατωμένη ανάλυση του θέματος. 

Το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου παρέχει ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τον αντίκτυπο της 
ποινικής διαδικασίας στην προσωπική και κοινωνική κατάσταση του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης. Το ερωτηματολόγιο προορίζεται για τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίες 
εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την κατάσταση του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης. Σκοπός είναι να παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές αυτές, προτού 
λάβουν μια τέτοια απόφαση, να αξιολογήσουν τη δυνητική της επίπτωση στη ζωή του/της 
εναγόμενου/ης. Οι ερωτήσεις επιλέγονται και διατυπώνονται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να καθίσταται 
όσο το δυνατόν απλούστερο για την αρμόδια αρχή να δώσει σαφείς απαντήσεις, να ολοκληρώσει το 
ερωτηματολόγιο, να υπολογίσει και να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα. 

Συνολικά, το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης στον 
τομέα της τήρησης του τεκμηρίου αθωότητας κατά τη ποινική διαδικασία, παρέχοντας συνδυαστικές 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της ποινικής διαδικασίας σε υπόπτους και κατηγορούμενους 
και ταυτόχρονα ένα εύχρηστο εργαλείο για την αξιολόγησή του στην πράξη. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Οικογένεια του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης αποτελεί η ομάδα των ατόμων με τα οποία 
τον/την συνδέει σχέση εξ αίματος, γάμου, ή υιοθεσίας και υφίσταται κοινή δέσμευση όσον αφορά 
την αμοιβαία σχέση. Η άμεση οικογένεια μπορεί να περιλαμβάνει τον/την σύζυγο, τους γονείς, τους 
αδελφούς, τις αδερφές, τους γιους και τις κόρες του υπό εξέταση ατόμου. Η εκτεταμένη οικογένεια 
μπορεί να περιλαμβάνει τους παππούδες και τις γιαγιάδες, θείες, θείους, ξαδέλφια, ανίψια και 
αδέρφια εξ αγχιστείας. Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η μπορεί να διατηρεί διαφορετικού τύπου 
και επιπέδου σχέσεις με τα διάφορα μέλη της οικογένειάς του/της. Μπορεί να κατοικεί μαζί με 
ορισμένους από αυτούς και να διατηρεί τακτικές επαφές με άλλους.  

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Η οικογένεια θεωρείται πως ασκεί καίρια επιρροή στη ζωή ενός ατόμου, εισάγοντας διαπροσωπικές 
σχέσεις που διδάσκουν τις έννοιες του σεβασμού, της εμπιστοσύνης, της υποστήριξης, και άλλων 
βασικών αξιών. Για τα μέλη της οικογένειας του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, μια ισχυρή 
και σταθερή οικογενειακή δομή επιτρέπει και ευνοεί τη θετική εξέλιξη και την κατανόηση της 
αλληλεξάρτησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών της, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα 
μικρό παιδί το οποίο εξαρτάται από τους γονείς, ή τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Για τον/την ύποπτο/η 
ή κατηγορούμενο/η, η οικογένεια αποτελεί σημαντική πηγή κινήτρου, εμπιστοσύνης, σεβασμού, 
υποστήριξης και μπορεί να εξασφαλίσει μία πιο θετική εμπειρία εκμάθησης και προσωπικής 
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ανάπτυξης. Επιπρόσθετη και εξίσου ουσιώδους σημασίας συνεισφορά μιας οικογενειακής δομής 
είναι η αίσθηση του ανήκειν. Η αίσθηση αυτή θα μπορούσε,όχι μόνο να επιτρέψει στον/στην 
ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η να νιώσει ότι εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι του συνόλου, αλλά 
και να ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης για τις πράξεις του/της. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Οι ποινικές διαδικασίες μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικογένεια του/της υπόπτου/ης 
ή κατηγορουμένου/ης. Η απώλεια της εμπιστοσύνης και η αποξένωση μεταξύ των συντρόφων, ο 
χωρισμός, το διαζύγιο και οι σπασμένοι οικογενειακοί δεσμοί αναφέρονται συχνά ως συνέπειες της 
ποινικής δίωξης. 

Μέλη της οικογένειας του/της εναγόμενου/ης είναι πιθανό να εμπλακούν άμεσα στην ποινική 
διαδικασία. Μπορεί να εξεταστούν, ή να ανακριθούν ως μάρτυρες, να κληθούν να συμμετάσχουν σε 
ορισμένες ερευνητικές ενέργειες, ή να κληθούν να παραστούν σε ακροαματικές διαδικασίες. Τα μέλη 
της οικογένειας είναι, επίσης, εκείνα που πρέπει να αντιμετωπίσουν και να χειριστούν τη 
συναισθηματική κατάσταση του/της εναγόμενου/ης, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. 

Τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται στον/στην ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η στα πλαίσια της 
διαδικασίας μπορούν, επίσης, να επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στους οικογενειακούς δεσμούς 
του/της εναγόμενου/ης. Ο τρόπος με τον οποίο ο/η εναγόμενος/η συνηθίζει να επικοινωνεί με την 
οικογένειά του ενδέχεται να διαταραχθεί. Η επιρροή αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και αφορά 
ιδιαιτέρως περιπτώσεις στις οποίες το άτομο τίθεται υπό κράτηση, οπότε τυχόν επαφές μεταξύ 
εκείνου/ης και της οικογένειάς του/της θα είναι εφικτές, παρά μόνον εάν λαμβάνουν χώρα σε πλήρη 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες κράτησης. Οι επαφές με κρατούμενους 
(επισκέψεις, τηλεφωνική επικοινωνία, αλληλογραφία) υπόκεινται, κατά κανόνα, σε σημαντικούς 
περιορισμούς, όσον αφορά τον χρόνο και τη διάρκειά τους. Η απομακρυσμένη τοποθεσία του τόπου 
κράτησης, που απαιτεί χρονοβόρο ταξίδι από τους επισκέπτες, οι ώρες επισκέψεων, που 
ενδεχομένως να συμπίπτουν με το εργασιακό ωράριο των επισκεπτών, και οι περιοριστικοί κανόνες 
πρόσβασης που καθορίζουν, για παράδειγμα, τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών ανά κρατούμενο, 
συνιστούν επιπρόσθετους παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να αποθαρρύνουν, ή ακόμα και να 
εμποδίσουν ορισμένα από τα μέλη της οικογένειας να επισκέπτονται τον/τηνεναγόμενο/η τακτικά.  

Επιπλέον της κράτησης, άλλα μέτρα που επηρεάζουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη 
κυκλοφορία του/της εναγόμενου/ης ενδέχεται, επίσης, να επιφέρουν επιπτώσεις στην οικογένειά 
του/της. Στην περίπτωση που τεθεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό ή απαγόρευση ταξιδιού, ο/η 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα χρειαστεί άδεια προκειμένου να είναι σε θέση να συνοδεύσει 
την οικογένειά του/της κατά την επίσκεψή τους σε ορισμένες τοποθεσίες. Έκδοση άδειας θα ήταν, 
επίσης, απαραίτητη και στην περίπτωση που ο/η εναγόμενος/η επιθυμεί να επισκεφτεί μέλη της 
οικογένειάς του/της που διαμένουν εκτός της οικίας ή του τόπου διαμονής του/της.  

Τα μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία συχνά στερούν στον/στην εναγόμενο/η την 
ευκαιρία να λάβει προσωπικά μέρος σε ορισμένες δραστηριότητες εντός της οικογένειας. Αυτό με τη 
σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του συνήθους καταμερισμού των ευθυνών μεταξύ των 
μελών της οικογένειας και στη μεταφορά ορισμένων από τα καθήκοντα που μέχρι πρότινος 
εκτελούνταν από τον/την εναγόμενο/η σε άλλα μέλη της οικογένειάς του/της, η ελεύθερη 
κυκλοφορία των οποίων δεν περιορίζεται. 



9 
 

Ακόμη και τα λιγότερο περιοριστικά μέτρα, όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση ή η υποχρέωση 
τακτικής αναφοράς σε αστυνομικό τμήμα, μπορούν να επηρεάσουν την οικογένεια του/της 
εναγόμενου/ης και να διαταράξουν τους οικογενειακούς δεσμούς.  

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Πόσο μεγάλη είναι η άμεση οικογένεια του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης; 

 Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας μαζί με τα οποία διαμένει ο/η ύποπτος/η ή 
κατηγορούμενος/η; 

 Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας με τα οποία ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η διατηρεί 
τακτικές επαφές; 

 Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας με τα οποία ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η συνομιλεί 
συχνά μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας; 

 Ποιες είναι οι ευθύνες του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης εντός του οικογενειακού 
του/της περιβάλλοντος; 

 Πόσο συχνά επικοινωνεί ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η με τα ανωτέρω μέλη της 
οικογένειας; 

 Σε ποιον βαθμό τα μέτρα που θα εφαρμοστούν επί του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επηρεάζουν τις σχέσεις του/της με την οικογένεια; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένας άνδρας συνελήφθη για το έγκλημα της χρήσης και κατοχής ναρκωτικών 
ουσιών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας, αφέθηκε ελεύθερος με 
ένα μέτρο περιορισμού βάση του οποίο του απαγορευόταν να εγκαταλείψει 
τη χώρα. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου 
Προσφυγών ζητώντας την άρση της απαγόρευσης, διότι ήθελε να επισκεφθεί 
τη σύζυγό του και τα παιδιά του που διέμεναν στο εξωτερικό. Δεδομένου ότι 
η υπόθεσή του δεν είχε εξεταστεί από τα Δικαστήρια για διάστημα πέντε 

ετών και ότι το άτομο ήταν αλλοδαπής καταγωγής, το Δικαστήριο αποφάσισε να άρει την 
απαγόρευση και να την αντικαταστήσει με εγγύηση. Αποφάσισε,επίσης, να αναστείλει την 
υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορουμένου ενώπιον αστυνομικού τμήματος για μία περίοδο 
τριών μηνών, προκειμένου να του επιτραπεί να επισκεφθεί την οικογένειά του στο εξωτερικό. 

 

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για απάτη και τέθηκε υπό κράτηση, η οποία 
αντικαταστάθηκε μετά από τρεις μήνες με κατ’ οίκον περιορισμό. Δύο μήνες 
αργότερα, ο εναγόμενος υπέβαλε αίτηση για μία ακόμη αλλαγή, αιτούμενος 
ένα πιο επιεικές μέτρο, το οποίο θα του επέτρεπε να φροντίσει καλύτερα την 
οικογένειά του. Ο εναγόμενος διέμενε με τη σύντροφό του και το μικρό παιδί 
τους και η σύντροφός του κυοφορούσε το δεύτερο παιδί τους. Δεδομένου 
ότι η γυναίκα δεν αισθανόταν υγιής και ο γιατρός της την είχε συμβουλεύσει 

να παραμείνει στο κρεβάτι, ο εναγόμενος ήταν ο μόνος που μπορούσε να φροντίσει την 
οικογένεια (πηγαίνοντας το παιδί στο νηπιαγωγείο, ή πηγαίνοντας στο φαρμακείο, ή στο 
παντοπωλείο), όμως δεν ήταν σε θέση να αναλάβει τις αρμοδιότητες αυτές στην πράξη, διότι δεν 
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του επιτρεπόταν να εγκαταλείψει το σπίτι χωρίς άδεια. Ο κατηγορούμενος εξέφρασε,επίσης, την 
ανησυχία ότι δεν θα του επιτρεπόταν να συνοδεύσει τη σύντροφό του στο νοσοκομείο για τη 
γέννηση του παιδιού τους. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του εναγόμενου, δηλώνοντας ότι η 
σύντροφός του ήταν ήδη έγκυος όταν διαπράχθηκε το φερόμενο αδίκημα, αλλά το γεγονός αυτό 
δεν τον εμπόδισε να συμμετάσχει στην εγκληματική ενέργεια. 

 

 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Collins, M., Leib, E., Markel, D. (2009), Privilege or Punishment: Criminal Justice and the Challenge of 
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Community Reentry, Jane Addams Center for Social Policy and Research, available at 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Ως κατοικία ορίζεται ο τόπος στον οποίο ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η διαμένει, από την 
άποψη ενός χωριού, πόλης, ή χώρας, ή ο μόνιμος τόπος διαμονής του/της από την άποψη ενός 
σπιτιού, διαμερίσματος, τροχόσπιτου, ή άλλου τύπου στέγης. Εναλλακτικά, μπορεί να οριστεί ως το 
οικιακό περιβάλλον στο οποίο ένα άτομο αποτελεί, είτε μέλος μιας οικογένειας, είτε ζει ανεξάρτητα. 
Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ψυχική τοποθεσία, ή μια ευρύτερη φιλοσοφική 
αντίληψη ενός τόπου, ο οποίος παρέχει στον/στην ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η αίσθηση άνεσης, 
υποστήριξης και διαφυγής, ή έναν χώρο χαλάρωσης.  

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Η σημασία της κατοικίας είναι πολύπλευρη κατά την εξέταση ενός ατόμου πριν από τη διάπραξη μιας 
παράνομης ενέργειας, ενός/μίας υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης πριν από τη διενέργεια της 
δίκης, ή ενός/μίας υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης κατόπιν φυλάκισης. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις, η κατοικία μπορεί να έχει άμεση επίδραση στη ζωή των ατόμων, γεγονός που ενδέχεται 
να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη συμπεριφορά τους και, ως εκ τούτου, την πιθανότητα εμπλοκής 
τους στο ποινικό σύστημα δικαιοσύνης. Κατά αυτό τον τρόπο, η κατοικία μπορεί να παρέχει άνεση, 
υποστήριξη, έναν τόπο διαφυγής από την καθημερινότητα, ή έναν χώρο χαλάρωσης, στοχασμού και 
αυτοανάλυσης, προάγοντας την προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη. Εναλλακτικά, μπορεί να 
αποτελέσει πηγή αρνητικών συναισθημάτων, εάν εντοπίζεται σε «κακές» γειτονιές, περιβάλλεται 
από ανθρώπους που συνιστούν αρνητικές επιρροές, και μπορεί,επίσης, να επηρεαστεί από 
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παράγοντες όπως, για παράδειγμα, η ενδοοικογενειακή βία, ή η εγκατάλειψη. Συνεπώς, η κατοικία 
μπορεί να επηρεάσει τη φυσική και ψυχολογική ευημερία ενός ατόμου, η οποία είναι πιθανό να 
σχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά του πριν από την εγκληματικότητα, ή μετά την εγκληματικότητα 
και την πιθανή επανένταξη. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Όπως συμβαίνει και με την οικογένεια του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, η ποινική 
διαδικασία μπορεί,επίσης, να επηρεάσει σημαντικά και την κατοικία του εν λόγω ατόμου. Όσον 
αφορά τη συναισθηματική ασφάλεια που μπορεί να παρέχει ένας τέτοιος χώρος, οι ποινικές 
διαδικασίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα του ατόμου, γεγονός 
που μπορεί να έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις του με τους υπόλοιπους ενοίκους της 
κατοικίας του,καταλήγοντας σε ένα σενάριο «διαλυμένης οικογένειας» που επηρεάζει την 
ψυχολογική ευημερία και συμπεριφορά του.  

Τη σοβαρότερη επίπτωση στις σχέσεις του/τηςεναγομένου/ης με την κατοικία του/της φαίνεται να 
παρουσιάζει η κράτηση ή προφυλάκιση. Κατόπιν της απόφασης προφυλάκισης,ο/η εναγόμενος/η 
στερείται πλήρως της ευκαιρίας να διαμείνει, να επισκεφθεί, ή να φροντίσει την κατοικία του/της. 
Κατά τη διάρκεια κράτησης ενός ατόμου όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φροντίδα και 
συντήρηση του χώρου διαμονής του πρέπει να αναληφθούν από άλλα άτομα. Τα άτομα αυτά μπορεί 
να είναι οι υπόλοιποι ένοικοι της κατοικίας, ή τρίτα μέρη στην περίπτωση που ο/η εναγόμενος/η 
διαμένει μόνος/η του/της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρατεταμένη κράτηση μπορεί,επίσης, να 
συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον/την εναγόμενο/η όσον αφορά τη συντήρηση του τόπου 
διαμονής του/της, ιδίως εάν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν διαμένουν και άλλα άτομα στον 
χώρο. Επιπλέον, εάν ο χώρος διαμονής παραμείνει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταστεί αντικείμενο επίθεσης. 

Η ποινική διαδικασία είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η να 
κινδυνεύσει να χάσει την κατοικία του/της.Αυτό αφορά ιδιαιτέρως τα πρόσωπα που δεν είναι 
ιδιοκτήτες του ακινήτου όπου κατοικούν, αλλά φιλοξενούνται εκεί δυνάμει μίας ορισμένης νομικής 
βάσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ποινική δίωξη ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για τον/την 
ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η όσον αφορά την εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων, γεγονός που 
με τη σειρά του μπορεί να τον/την καταστήσει ακατάλληλο/η ως νόμιμο χρήστη της οικίας. Για 
παράδειγμα, εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η είναι φοιτητής/τρια που διαμένει σε φοιτητικό 
ξενώνα, ή υπάλληλος που χρησιμοποιεί κατάλυμα το οποίο παρέχεται από τον εργοδότη, αλλά 
πρέπει να διακόψει την εκπαίδευσή του/της, ή να εγκαταλείψει την εργασία του/της ως συνέπεια 
της διαδικασίας, θα χάσει, επίσης, και το δικαίωμα διαμονής του/της στην αντίστοιχη κατοικία. Εάν 
ένα πρόσωπο διαμένει σε δημόσιο ή κοινωνικό χώρο στέγαση, η ποινική διαδικασία που θα κινηθεί 
εναντίον του μπορεί να καταστήσει το πρόσωπο αυτό ακατάλληλο να αιτηθεί του δικαιώματος 
διαμονής σε τέτοιου τύπου χώρο στέγασης. Ομοίως, εάν το πρόσωπο διαμένει σε χώρο τον οποίο 
ενοικιάζει, οι ποινικές διαδικασίες εναντίον του είναι πιθανό να αποτελέσουν την αιτία λήξης της 
σύμβασης μίσθωσης. Εάν η κατοικία του/τηςεναγόμενου/ης είναι υποθηκευμένη και η ποινική 
διαδικασία παρακωλύει τη δυνατότητά του/της να αποπληρώνει τακτικά το χρέος, αυτό 
μπορεί,επίσης, να οδηγήσει στην απώλεια της κατοικίας. 

Εναλλακτικά, η ποινική διαδικασία θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του/τηςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης να αποκτήσει έναν χώρο στέγασης και να δημιουργήσει τη δική του/της οικία, 
λόγω ποικίλων παραγόντων. Μεταξύ αυτών είναι οι οικονομικές ανασφάλειες που οδηγούν στην 
αδυναμία πλήρους οικονομικής υποστήριξης μίας κατοικίας, με μοναδική, βάση οικονομικής 
συνθήκης, επιλογή να απομένει μία κατοικία σε «κακόφημες γειτονιές», γεγονός που συμβάλλει 
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επιπρόσθετα στη δυσκολία του ατόμου να ξεφύγει από την εγκληματικότητα. Επιπλέον, το εν λόγω 
άτομο θα μπορούσε, ενδεχομένως, να έρθει αντιμέτωπο και με την έλλειψη βασικών ανέσεων, όπως 
έπιπλα, να αναγκαστεί σε έξωση λόγω διακρίσεων και μεροληψίας ή οικονομικής ανασφάλειας, ή 
ακόμη και να πρέπει να αντιμετωπίσει συνθήκες έλλειψης στέγης.  

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Πού διαμένει, ως επί του παρόντος, ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η; 

 Ο/η ύποπτος ή κατηγορούμενος/η διαμένει μόνος/η του/της ή μαζί με άλλα άτομα; Ποια είναι 
τα άτομα αυτά; 

 Ο/η ύποπτος ή κατηγορούμενος/η είναι ιδιοκτήτης/τρια του τόπου κατοικίας του/της; Εάν όχι, 
υπό ποια νομική βάση διαμένει στον χώρο αυτό; 

 Ποιες είναι οι ευθύνες του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης σε σχέση με την κατοικία 
του/της; Μοιράζεται τις ευθύνες αυτές με άλλα άτομα; 

 Θα επιτρέπεται στον/στην ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η να διαμένει στην κατοικία του/της κατά 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας; Εάν όχι, θα του/της επιτραπεί η δυνατότητα να επισκεφθεί 
την κατοικία του/της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 

 Ποιες είναι οι πιθανότητες ο/η ύποπτος/ηή κατηγορούμενος/η να χάσει την κατοικία του/της ως 
συνέπεια της ποινικής διαδικασίας; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένα άτομο συνελήφθη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης. Κατόπιν της 
απολογίας του ενώπιον του αξιωματικού έρευνας, ο κατηγορούμενος τέθηκε 
σε προφυλάκιση, δεδομένου ότι δεν είχε δηλώσει γνωστή διεύθυνση και 
κρίθηκε πως παρουσιάζει κίνδυνο απόδρασης. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε 
αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών, υποστηρίζοντας ότι το ληφθέν 
μέτρο ήταν δυσανάλογο του κακουργήματος και ότι ο υπεύθυνος 
αξιωματικός έρευνας δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι είχε αποδειχθεί με μια 

σειρά από έγγραφα ότι διέθετε μόνιμη και γνωστή κατοικία. Το Συμβούλιο που εξέτασε την 
υπόθεση συμφώνησε και αντικατέστησε το προδικαστικό μέτρο κράτησης με την υποχρέωση 
καταβολής εγγύησης ύψους 1.500 € εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. 
Διαπίστωσε ότι το μέτρο περιορισμού της εγγύησης ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει την παρουσία 
του κατηγορουμένου στη δίκη του.  

 

Τρεις υπήκοοι τρίτων χωρών τέθηκαν υπό προσωρινή προφυλάκιση για τα 
εγκλήματα παράνομης εισόδου, διακίνησης και αποδοχής εγκληματικών 
προϊόντων. Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν αίτηση για άρση της 
προφυλάκισής τους, διότι διέθεταν γνωστή κατοικία εντός της χώρας και, 
συνεπώς, υπήρχε η δυνατότητα εντοπισμού τους ανά πάσα στιγμή. Το 
Συμβούλιο απέρριψε την αίτησή τους βάση του γεγονότος ότι υπέβαλαν 
αναξιόπιστα ή ψευδή έγγραφα στις αρχές. Είχαν παραλείψει να 

προσκομίσουν επίσημα έγγραφα το οποία αποδείκνυαν ότι ενοικίαζαν ακίνητα εντός της χώρας. 
Επιπλέον, δεν προσκόμισαν κανενός τύπου αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εργασιακή 
τους απασχόληση, όπως ένορκες βεβαιώσεις από τους εργοδότες τους και στοιχεία που 
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αποδεικνύουν ότι είχαν κοινωνική ασφάλιση ή άλλου τύπου ασφάλεια. Το Συμβούλιο συμφώνησε 
με την άποψη του Εισαγγελέα ότι η υπόθεση ήταν μέρος ενός προτύπου που παρουσιάζεται 
τυπικά από υπηκόους τρίτων χωρών: συγκεκριμένα, δηλώνουν μια μη αληθή διεύθυνση για να 
αποφύγουν την προδικαστική κράτηση και στη συνέχεια να εγκαταλείψουν τη χώρα 
παρακάμπτοντας τη δίκη τους.  
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Κοινότητα αποτελεί μία ομάδα ανθρώπων που σχηματίζουν μια κοινωνική μονάδα, ζουν στον ίδιο 
τόπο, ή μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά θα μπορούσαν, για 
παράδειγμα, να περιλαμβάνουν κοινά πρότυπα ή αξίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ή έναν κοινό 
ορισμό της προσωπικής ταυτότητας κάθε ατόμου. Επιπλέον, η κοινότητα ενεργεί υπέρ της 
διευκόλυνσης της κοινωνικής συνοχής και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μηχανισμός ανάληψης 
ευθύνης, σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη των ενεργειών τους, 
γεγονός που προάγει περαιτέρω το αίσθημα της συνοχής και της εμπιστοσύνης. Είναι 
σημαντικό,επίσης, να σημειωθεί ότι, η κοινότητα, δυνάμει της τοποθεσίας και των μελών της, μπορεί 
να ασκήσει μεγάλη επιρροή στη συμπεριφορά ενός ατόμου, καθώς και στην κουλτούρα και την 
εγκληματικότητα εν γένει. Με άλλα λόγια, ένα καλώς και σταθερά δομημένο κοινοτικό σύστημα 
υποστήριξης, που πλαισιώνεται από ένα θετικό περιβάλλον, θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα 
έναντι της εγκληματικής συμπεριφοράς, σε αντίθεση με γειτονιές που χαρακτηρίζονται από 
επικρατούσα εγκληματική κουλτούρα.  

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Όπως ακριβώς περιγράψαμε και σχετικά με την οικογένεια και την κατοικία, η σημασία της 
κοινότητας έγκειται στη δυνατότητά της να επηρεάζει τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Ως θετικές 
επιδράσεις, η κοινότητα μπορεί να προσφέρει υποστήριξη, ενότητα, το αίσθημα του ανήκειν, γενική 
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κοινωνική ένταξη και συμμετοχή και μπορεί να διδάξει την έννοια της υπευθυνότητας μέσω της 
φροντίδας των μελών εντός της κοινοτικής αυτής δομής, κάποια από τα οποία ενδεχομένως να μην 
διατηρούν κάποιου τύπου άμεση προσωπική σχέση με άλλα άτομα. Σε αντιπαραβολή, οι αντίθετες 
ακριβώς επιρροές θα διακρίνονταν δυνάμει ενός αρνητικού κοινοτικού περιβάλλοντος. Έναν 
επιπρόσθετο παράγοντα καίριας σημασίας συνιστά η δυνατότητα της κοινότητας να χρησιμεύσει ως 
μηχανισμός υποστήριξης των κοινοτικών συστημάτων δικαιοσύνης, προσφέροντας, έτσι, μία 
εναλλακτική λύση έναντι της φυλάκισης. Κατά αυτό τον τρόπο, οι μορφές αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, για παράδειγμα, παρέχουν μια ολοένα και πιο θετική ατμόσφαιρα, προάγοντας την 
προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική επανένταξη. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Λόγω της ισχυρής, φυσικής επιρροής της κοινότητας, η ποινική διαδικασία επηρεάζει,επίσης, και τον 
τρόπο με τον οποίο η κοινότητα αντιμετωπίζει ένα άτομο που είναι ύποπτο ή κατηγορείται για 
εγκληματικές ενέργειες. Οι ποινικές διαδικασίες τείνουν να φέρνουν στο φως κάθε εγκληματική 
συμπεριφορά ενός/μίαςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε κατάκριση και κοινοτικές διακρίσεις, με ενδεχόμενα αποτελέσματατον κοινωνικό 
αποκλεισμό, την κατάθλιψη, ή ακόμη και την πιθανή υποτροπή. Μία τέτοιου τύπου συνθήκη θα 
ήταν, μάλιστα, ιδιαιτέρως πιθανή και ξεκάθαρη στην περίπτωση που ο/η ύποπτος/η ή 
κατηγορούμενος/η προέρχεται από ένα ισχυρό και θετικό κοινοτικό υπόβαθρο. Ταυτόχρονα, η 
κοινότητα είναι πιθανό και αναμένεται να υποστηρίξει τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η μέσω 
της αποκαταστατικής διαδικασίας που παρέχει, ιδίως εάν η κοινοτική δικαιοσύνη μπορεί να 
αποτελέσει μία αποδεκτή εναλλακτική λύση έναντι της φυλάκισης. 

Ο αντίκτυπος της ποινικής δίωξης στις σχέσεις που έχει δημιουργήσει ο/η ύποπτος/η ή 
κατηγορούμενος/η στα πλαίσια της κοινότητας εξαρτάται, κυρίως, από το βαθμό στον οποίο η 
κοινότητα έχει επίγνωση της ποινικής διαδικασίας που ασκείται εναντίον του/της. Πλην των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες οι πληροφορίες αποκαλύπτονται μέσω των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, υφίστανται, σαφώς, και άλλοι δίαυλοι μέσω των οποίων η κοινότητα ενημερώνεται 
τυπικά για τέτοια γεγονότα. Κοινή πρακτική, για παράδειγμα, όταν η αστυνομία ή οι ανακριτικές 
αρχές επισκέπτονται τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η, συνιστά η ενημέρωση των υπολοίπων 
ατόμων του περιβάλλοντος του υπό διερεύνηση ατόμου (γείτονες, συνάδελφοι) σχετικά με τον 
σκοπό της επίσκεψής τους, ειδικά στην περίπτωση που ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν έχει 
ενημερωθεί εκ των προτέρων σχετικά με την επίσκεψή τους και δεν βρίσκεται στην εκάστοτε 
καθορισμένη τοποθεσία ώστε να τους συναντήσει. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, η αστυνομία 
μπορεί, ακόμη, και να αφήσει ένα μήνυμα για τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η στα άλλα 
πρόσωπα που παρίστανται, ή να τοποθετήσει ένα σημείωμα εντός των εγκαταστάσεων της 
κατοικίας, σε σημείο όπου είναι ορατό στον καθένα. Πολύ συχνά, τέτοιου τύπου μέσα επικοινωνίας 
περικλείουν αρκετές πληροφορίες, ώστε οι αποδέκτες και αναγνώστες τους να μπορούν σαφώς να 
συμπεράνουν ότι το εν λόγω πρόσωπο αναζητείται σε σχέση με ποινικές διαδικασίες.  

Η επίδραση μίας τέτοιας κατάστασης στην κοινότητα είναι ακόμη εντονότερη όταν το άτομο τίθεται 
υπό κράτηση παρουσία άλλων ανθρώπων. Υφίστανται, μάλιστα, πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ύποπτοι ή κατηγορούμενοι συλλαμβάνονται στον χώρο εργασίας τους, ή σε άλλο δημόσιο χώρο, 
παρουσία γειτόνων, συναδέλφων, ή άλλων γνωστών τους προσώπων. 

Μέλη της κοινότητας του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης μπορούν, επίσης, να ενημερωθούν 
σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες, ως συνέπεια της άμεσης συμμετοχής τους στην έρευνα, εάν 
εξεταστούν ως μάρτυρες, ή κληθούν να συμμετάσχουν σε άλλες ερευνητικές ενέργειες. Η 
παρατεταμένη απουσία των κατηγορουμένων, που δεν δικαιολογείται από κάποια βάσιμη 
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αιτία,μπορεί,επίσης, να εγείρει ένα αίσθημα καχυποψίας στους συναδέλφους, τους γείτονες, ή άλλα 
άτομα με τα οποία ο/η εναγόμενος/η επικοινωνεί τακτικά. 

Οισυνηθέστερεςεπιδράσειςτης ποινικής διαδικασίας στις σχέσεις του/τηςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης με ταμέλητηςκοινότητάςτου/τηςσυμπεριλαμβάνουν την καταστροφή της 
υπόληψης του/τηςεναγόμενου/ης, απώλεια εμπιστοσύνης και μείωση κοινωνικών επαφών. Οι 
συνέπειες αυτές, ωστόσο, επηρεάζουν συχνά, τόσο τον/την εναγόμενο/η, όσο και τα μέλη της 
οικογένειάς του/της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, που μπορεί να γίνουν στόχοι εχθρικής ή 
προσβλητικής στάσης εκ μέρους των γειτόνων, συναδέλφων, ή συμμαθητών τους. Σε ορισμένες 
ακραίες περιπτώσεις, ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η και η οικογένειά του/της μπορεί ακόμη 
και να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν, προσωρινά ή οριστικά, τον τόπο διαμονής τους, ώστε να 
αποφύγουν την ασεβή μεταχείρισή τους από την κοινότητα. 

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 
 Πού διαμένει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η; 

 Πόσο σημαντική φαίνεται να είναι η επιρροή της κοινότητας στον/στην ύποπτο/η ή 
κατηγορούμενο/η; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η παρουσιάζει ενδείξεις ισχυρών δεσμών με την κοινότητά 
του/της; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η αντιλαμβάνεται τον εαυτό του/της ως μέλος της κοινότητάς 
του/της; 

 Με ποιον τρόπο ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η αλληλεπιδρά ή επικοινωνεί με την 
κοινότητά του/της και πώς θα μεταβαλλόταν η συνθήκη αυτή δυνάμει των ποινικών 
διαδικασιών; 

 Μπορεί ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η να επανενταχθεί εύκολα στην κοινότητα κατόπιν 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ή υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένας επιχειρηματίας κατηγορήθηκε για διάπραξη του εγκλήματος εμπορίου 
ναρκωτικών ουσιών. Μετά την απολογία του, ο κατηγορούμενοςτέθηκε υπό 
προσωρινή κράτηση μέχρι την προγραμματισμένη εξέταση της υπόθεσής του 
από το δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος, τελικά, απαλλάχθηκε από όλες τις 
κατηγορίες. Ακολούθως της έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου, ο 
κατηγορούμενος κατέθεσε αίτηση αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών 
δικαστηρίων για τη ζημία που είχε υποστεί λόγω της προφυλάκισης του. Το 

Ανώτατο Δικαστήριο (Άρειος Πάγος) έκρινε ότι ο κατηγορούμενος ήταν θύμα παράνομου 
αδικήματος. Υπέστη βλάβες στην ψυχική υγεία του και στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, το Δικαστήριο συμφώνησε ότι η υπόληψη και η τιμή του 
στιγματίστηκαν, καθώς, πλέον, ο κοινωνικός του περίγυρος τον θεωρούσε και τον αντιμετώπιζε 
ως ένοχο και εγκληματία. Για τους λόγους αυτούς του αποδόθηκε αποζημίωση ύψους 40.000 
ευρώ, καταβληθέν στον ίδιο από το Κράτος.  

 
 
 
 



18 
 

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για διάρρηξη και τέθηκε υπό υποχρεωτική 
αναφορά (απαγόρευση εγκατάλειψης του τόπου κατοικίας χωρίς άδεια). Η 
διαδικασία διήρκεσε σχεδόν εννέα χρόνια και έληξε με την αθώωση του 
κατηγορουμένου. Ο εναγόμενος αιτήθηκε αποζημίωσης υποστηρίζοντας ότι, 
μεταξύ άλλων, οι γείτονες και οι φίλοι του άρχισαν να τον αποφεύγουν και η 
σύντροφός του τον εγκατέλειψε. Το δικαστήριο έκρινε την αίτηση 
δικαιολογημένη όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες αναφερόμενες βλάβες, 

αλλά δεν δέχθηκε τα επιχειρήματα σχετικά με τη σχέση του εναγομένου με τους γείτονες και τους 
φίλους του. Σύμφωνα με το δικαστήριο, δεδομένου ότι ο εναγόμενος δεν κρατήθηκε και δεν 
υφίστατο αποκάλυψη πληροφοριών, η επιδείνωση της σχέσης του με τους γείτονες και τους 
φίλους του δεν εδύνατο να θεωρηθεί άμεση συνέπεια της διαδικασίας. 
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ΠΑΙΔΙΑ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ; 

Βιολογικά, ως μικρό παιδί, ορίζεται ένα άτομο που βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του, 
έως και την ηλικία των 13 ετών, οπότε το παιδί μεταβαίνει στην εφηβική ηλικία. Από νομική άποψη, 
ως παιδί ορίζεται ένα ανήλικο άτομο, ηλικίας μικρότερης της νόμιμης ηλικίας ενηλικίωσης, όπωςαυτή 
ορίζεται βάση νομοθεσίας, και κατά την ολοκλήρωσή της το άτομο αποκτά τον νόμιμο έλεγχο του 
εαυτού του. Ένα παιδί παρουσιάζει,επίσης, μια σχέση μεταξύ του ίδιου και των γονέων του, των 
κηδεμόνων, των αναδόχων γονέων, ή άλλου, νομικά και επίσημα υπεύθυνου για τη φροντίδα του, 
προσώπου. Ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει, επιπλέον, και μία σχέση εξάρτησης, συνεπώς εγείρονται 
σημαντικά ζητήματα στις περιπτώσεις όπου οι υπεύθυνοι για τη φροντίδα μικρών παιδιών 
εμπλέκονται στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ; 

Πέραν του σημαντικού ρόλου που  διαδραματίζουν τα μικρά παιδιά στη διδασκαλία της έννοιας της 
υπευθυνότητας και την παροχή της αίσθησης ενός σκοπού ύπαρξης για τα άτομα που είναι υπεύθυνα 
για τη φροντίδα τους, συνιστούν, επίσης, και πηγή ποικίλων προβληματισμών. Ορισμένα 
παραδείγματα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη φτώχεια, τις επιπτώσεις των δυσλειτουργικών 
οικογενειών, ή τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την ανατροφή των παιδιών από τους γονείς τους 
έναντι ανάδοχης φροντίδας. Τελικά, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σχετικά με τους υπόπτους ή 
κατηγορούμενους, η σημασία της ύπαρξης μικρών παιδιών έγκειται στα απαραίτητα μέτρα που 
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πρέπει να ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί η ευημερία τους, καθώς οι ενέργειες αυτές επηρεάζουν 
έμμεσα τις συμπεριφορές και τις πράξεις των υπόπτων ή κατηγορουμένων. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Το ουσιαστικότερο αντίκτυπο της ποινικής διαδικασίας που θα βιώσουν τα παιδιά, των οποίων ο 
γονέας ή κηδεμόνας εισέρχεται στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, είναι η διατάραξη της φυσικής 
και ψυχολογικής τους ευημερίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, η απουσία ενός γονέα ή κηδεμόνα 
θα επηρεάσει την ανάπτυξη του μικρού παιδιού, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που ο κηδεμόνας δεν 
είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα στο παιδί, κάτι που συμβαίνει 
συνηθέστερα εάν το παιδί μεγαλώνει υπό τη φροντίδα ενός μόνο ατόμου. Επιπλέον, εάν ο/η 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η έχει εμπλακεί στην ποινική διαδικασία για πράξεις που 
διαπράχθηκαν ενδοοικογενειακώς, ή εναντίον του μικρού παιδιού, το παιδί θα αντιμετωπίσει 
περαιτέρω δυσκολίες λόγω της πιθανής συμμετοχής του στη διαδικασία. Μία τέτοια συνθήκη θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε άγχος και απομόνωση και, ενδεχομένως, μίσος και δυσπιστία απέναντι 
στη διαδικασία ποινικής δικαιοσύνης, εάν το παιδί διατηρεί την αίσθηση ότι το σύστημα του στέρησε 
τον γονέα ή κηδεμόνα του. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική θλίψη, 
δυσαρέσκεια και/η εγκληματική συμπεριφορά. 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ποινική διαδικασία επηρεάζει, κατά τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο, τη σχέση μεταξύ του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και των παιδιών του/της.Ακόμη 
και αν ο/η εναγόμενος/η δεν έχει τεθεί υπό την τήρηση σοβαρών περιοριστικών μέτρων που θα 
επηρέαζαν την επικοινωνία του/της με τα παιδιά, το γεγονός ότι το παιδί γνωρίζει πως ο γονέας του 
κατηγορείται για τηδιάπραξηενόςεγκλήματος μπορεί να είναι τραυματικό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι 
και δίοδοι μέσω των οποίων το παιδί μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά τις ποινικές διαδικασίες που 
κινούνται εναντίον του γονέα του: από την αστυνομία ή τους οργανισμούς διερεύνησης (ειδικά εάν 
το παιδί εξετάζεται ως μάρτυρας ή έχει παραστεί ενώπιον ορισμένων διαδικαστικών ενεργειών κατά 
του γονέα του), από άλλα μέλη της οικογένειας ή συγγενείς, από γείτονες, συμμαθητές ή άλλους 
γνωστούς του, ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από 
τις προσωπικές αντιλήψεις του παιδιού, η εχθρική αντιμετώπιση από το περιβάλλον στο οποίο 
διαμένει και δραστηριοποιείται συνήθως (νηπιαγωγείο, σχολείο, παιχνίδια με παιδιά των γειτόνων 
ή φιλικών οικογενειών) μπορεί να επιφέρει επιπρόσθετες αρνητικές συνέπειες. 

Οι εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν διάφορα μέτρα όσον αφορά τα παιδιά των υπόπτων και των 
κατηγορουμένων, ιδίως όταν η ποινική διαδικασία παρεμποδίζει, ή περιορίζει κατά κάποιον τρόπο 
την ικανότητά τους να φροντίσουν τα παιδιά τους. Στην περίπτωση εφαρμογής αυστηρότερων 
περιοριστικών μέτρων, όπως η κράτηση, η μέριμνα των παιδιών συνήθως αναλαμβάνεται από τον 
άλλο γονέα, τους συγγενείς ή, ως έσχατη λύση, από ανάδοχη οικογένεια,ή από μια εξειδικευμένη 
υπηρεσία για παιδιά σε κίνδυνο. Αυτό μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να επηρεάσει την ανάπτυξη 
του παιδιού, ειδικά αν ο γονέας δεν μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Επιπλέον, ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος απομόνωσης, κατάθλιψης και άλλων αρνητικών 
συναισθημάτων, τόσο εναντίον του/της εναγόμενου/ης, όσο και κατά των υπολοίπων προσώπων και 
φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τίθεται υπό κράτηση, τα παιδιά 
είναι πιθανό να βιώσουν,επίσης,τις τραυματικές επιπτώσεις των επισκέψεων στις εγκαταστάσεις 
κράτησης,ιδίως όταν δεν υπάρχουν ξεχωριστές εγκαταστάσεις ειδικά προσαρμοσμένες για τις 
συναντήσεις με παιδιά, και τα παιδιά πρέπει να γίνουν μάρτυρες των κακών συνθηκών διαβίωσης 
και της καταθλιπτικής ατμόσφαιρας που χαρακτηρίζει τους χώρους φυλάκισης. Το αποτέλεσμα αυτό 
μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονο όταν ο/η εναγόμενος/η κρατείται σε εγκαταστάσεις μακριά από 
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τον τόπο κατοικίας του/της και τα παιδιά πρέπει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να τον/την 
επισκεφθούν. 

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η είναι γονέας ή κηδεμόνας παιδιών; Εάν ναι, πόσων ετών 
είναι τα παιδιά; 

 Τα παιδιά διατηρούν στενή σχέση με τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η αποτελεί τον μοναδικό υπεύθυνο για τη φροντίδα των 
παιδιών; Εάν όχι, ποια είναι τα άλλα υπεύθυνα άτομα; 

 Θα περιορίσει η ποινική διαδικασία τη δυνατότητα του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης 
να φροντίσει τα παιδιά του/της; Εάν ναι, ποιος θα τον/την αντικαταστήσει (συγγενείς, 
οικογένεια, εξειδικευμένη υπηρεσία); 

 Το παιδί έχει ειδικές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένας Ιρλανδός πολίτης κατηγορήθηκε για εγκλήματα που σχετίζονται με 
ναρκωτικές ουσίες και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθη 
και τέθηκε ενώπιον του αξιωματικού έρευνας, ο οποίος αποφάσισε να τον 
θέσει υπό προσωρινή προφυλάκιση. Το  Δικαστήριο, αργότερα, αποφάσισε 
την απαλλαγή του κατηγορουμένου από όλες τις κατηγορίες. Μετά την 
απαλλαγή του, κατέθεσε αίτηση αποζημίωσης ενώπιον των δικαστηρίων για 
τις βλάβες που υπέστη στην προσωπική του περιουσία και για λογαριασμό 

του παιδιού του, για τις πληρωμές των εξόδων συντήρησης (καταβολή διατροφής) που 
παραλήφθηκαν. Εν προκειμένω, ο ενάγων δήλωσε ότι είχε υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαία 
τέλη διατροφής για το παιδί του, το σύνολο των οποίων αδυνατούσε να καταθέσει κατά τη 
διάρκεια της προσωρινής κράτησής του από τις 28-11-2013 έως τις 29-5-2014. Το Δικαστήριο 
έκρινε ότι ο προσφεύγων δικαιούται αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο ατομικά για τις ζημίες 
που υπέστη. Αναγνώρισε,επιπλέον, ότι ο γιος του θα πρέπει,επίσης, να αποζημιωθεί για την 
περίοδο που ο πατέρας του δεν ήταν σε θέση να καταβάλλει το ποσό της διατροφής λόγω της 
προφυλάκισής του, ήτοι για ένα χρονικό διάστημα πεντακοσίων σαράντα επτά (547) ημερών. 

 

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση ποσού μεγαλύτερου των 
300.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη του. Η αστυνομία 
άφησε τον εναγόμενο ελεύθερο με εγγύηση 5.000 ευρώ, αλλά ο ίδιος 
υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο ζητώντας, είτε την αντικατάσταση της 
εγγύησης από υποχρεωτική αναφορά (απαγόρευση εγκατάλειψης του τόπου 
κατοικίας χωρίς άδεια), είτε, εναλλακτικά, τη μείωσή της σε 250 ευρώ. 
Αιτιολόγησε το αίτημά του βάση του γεγονότος ότι είχε υπό τη φροντίδα του 

τρία μικρά παιδιά (κάτω των 14 ετών) και η σύζυγός του δεν είχε τακτικό εισόδημα. Κατόπιν 
εξέτασης της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα του εναγομένου με το 
επιχείρημα ότι ο εναγόμενος δεν είχε την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών του, αλλά 
μοιραζόταν αυτή την ευθύνη με τη σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν λάμβανε κανενός 
είδους τακτικό εισόδημα. Το δικαστήριο επισήμανε,επίσης, ότι η εναγόμενος όφειλε να έχει 
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εξετάσει τις γονικές ευθύνες του πριν από τη συμμετοχή του στο φερόμενο αδίκημα και ότι, 
παρόλο που αποτελούσεγεγονός ότι τα παιδιά είχαν ανάγκη τον πατέρα τους, οι ενέργειές του 
δεν τον σκιαγραφούσαν ως καλό πατέρα, αλλά παρουσίαζαν ένα αρνητικό παράδειγμα που θα 
μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα παιδιά του στο μέλλον. 
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ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ; 

Εξαρτώμενα μέλη συνιστούν τα πρόσωπα εκείνα που βασίζονται σε κάποιο άλλο άτομο για την 
προσωπική τους φροντίδα και περίθαλψη, ή για παράγοντες όπως η οικονομική στήριξη, η οποία 
παρέχει περαιτέρω την εκπαίδευση, τη στέγαση, ή τις βασικές ανάγκες, όπως τα τρόφιμα και τα είδη 
ένδυσης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα εξαρτώμενα μέλη αποτελούν μέλη της οικογένειας, 
αλλά είναι δυνατό, γενικά, να συμπεριλαμβάνουν άτομα, όπως παιδιά, συζύγους, ηλικιωμένους 
γονείς, ή άλλους συγγενείς, ή άτομα με αναπηρία υπό την αποκλειστική φροντίδα ενός ατόμου. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι η σχέση μεταξύ του υπεύθυνου προσώπου ή φορέα και του 
εξαρτώμενου μέλους δεν σχετίζεται με την καθιέρωση της σχέσης εξάρτησης. 

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ; 

Η σημασία των εξαρτώμενων ατόμων έγκειται στην εξάρτησή τους από ένα άλλο άτομο, βάση της 
οποίας συνθήκης η εξάρτηση αυτή δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης για το υπεύθυνο άτομο και, ως 
εκ τούτου, μπορεί να αποτρέψει την εγκληματική συμπεριφορά. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ των 
εξαρτώμενων ατόμων και των υπεύθυνων προσώπων ή φορέων τους διαμορφώνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε οποιαδήποτε συνθήκη επηρεάσει το ένα μέρος της, θα παρουσιάσει άμεση επίδραση 
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και στο άλλο. Ήτοι, εάν το εξαρτώμενο μέλος αντιμετωπίζει αρνητικές καταστάσεις, όπως, για 
παράδειγμα, προβλήματα υγείας ή εκφοβισμού, το υπεύθυνο πρόσωπο ή φορέας θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομική πίεση, 
άγχος, ή να οδηγήσει σε άλλες αρνητικές συνέπειες. Ομοίως, εάν το υπεύθυνο για τη φροντίδα του 
εξαρτώμενου μέλους πρόσωπο αντιμετωπίζει αρνητικές περιστάσεις, όπως η απώλεια μιας θέσης 
εργασίας, ή η αντιμετώπιση ποινικών διαδικασιών, αυτό θα έχει,επίσης, άμεση αρνητική επίδραση 
στο εξαρτώμενο μέλος. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Οι ποινικές διαδικασίες μπορούν να επηρεάσουν τοεξαρτώμενομέλοςδυνάμει της προσωρινής ή 
οριστικής απομάκρυνσης του ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα και την υποστήριξη του, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες επιβλαβείς επιπτώσεις. Αυτό ισχύει ιδίως στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εξαρτώμενα άτομα αδυνατούν να φροντίσουν τους εαυτούς τους, 
λόγω παρουσίας κάποιας ιατρικής, ή ψυχικής κατάστασης, ή αναπηρίας, ενώ οι επιπτώσεις αυτές 
εντείνονται στις περιπτώσεις παιδιών τα οποία, στην πλειοψηφία των λειτουργιών, απαιτούν γονική 
φροντίδα και υποστήριξη. Εναλλακτικά, η ποινική διαδικασία που κινείται έναντι ενός/μίας 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, ενδέχεται να καταστήσει απαραίτητο από τον/την άλλο/η 
σύζυγο ή υπεύθυνο φορέα της οικογενειακής δομής να αναλάβει τα καθήκοντα και τις ευθύνες δύο 
προσώπων. Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγούσε σε συναισθηματική, οικονομική και σωματική 
καταπόνηση.  

Από οικονομικής σκοπιάς, η ποινική διαδικασία μπορεί να επηρεάσει τους πόρους που διαθέτει ο/η 
εναγόμενος/η, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει και να ανταπεξέλθει στη δέουσα φροντίδα των, 
εξαρτώμενων από τον/την ίδιο/α, μελών. Εάν, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ή των περιοριστικών 
μέτρων που επιβάλλονται στον/στην ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η, η οικονομική του/της 
κατάσταση επιδεινωθεί, αυτό θα επηρεάσει,επίσης, άμεσα τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει τα 
πρόσωπα αυτά. Πολύ συχνά, η ποινική διαδικασία οδηγεί σε μείωση του εισοδήματος του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης (για παράδειγμα, σε περίπτωση οριστικής ή προσωρινής 
απόλυσής του/της από την εργασία του/της),ή αύξηση των δαπανών του/της (για παράδειγμα, στην 
περίπτωση που καλείται να καταθέσει ένα ποσό εγγύησης). Παρά το γεγονός ότι, στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, η οικονομική αυτή αλλαγή είναι προσωρινή και μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει μέρος αυτών των 
κεφαλαίων, στερείται, ωστόσο, των πόρων αυτών κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών και, 
συνεπώς, αδυνατεί να τους αξιοποιήσει για τη φροντίδα των εξαρτώμενων από τον/την ίδιο/α 
προσώπων. 

Περιοριστικά μέτρα που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του/τηςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης μπορούν,επίσης, να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει τα 
εξαρτώμενα από αυτόν/η πρόσωπα. Σε πολλές περιπτώσεις, η φροντίδα τέτοιων ατόμων απαιτεί τη 
φυσική παρουσία του υπεύθυνου προσώπου. Μέτρα που επιβάλλουν ακόμη πιο αυστηρούς 
περιορισμούς, όπως η κράτηση, ουσιαστικά εξαλείφουν, ή περιορίζουν σημαντικά την απαραίτητη 
αυτή φυσική παρουσία, γεγονός το οποίο, σε πολλές περιπτώσεις, θα καθιστούσε αδύνατη την 
ανάληψη της δέουσας φροντίδας. Ακόμη και εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τεθεί υπό κατ’ 
οίκον περιορισμό και τα εξαρτώμενα από τον/την ίδιο/α πρόσωπα διαμένουν στον ίδιο χώρο, οι 
περιορισμοί που αφορούν την απαγόρευση εγκατάλειψης της οικίας χωρίς άδεια (και ο χρόνος που 
απαιτείται για την έκδοση της εν λόγω άδειας) θα παρεμποδίσουν συχνά τη δυνατότητα 
του/τηςεναγόμενου/ηςνα ανταποκριθεί σε ορισμένες από τις ανάγκες των εξαρτώμενων μελών, 
ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις. Η αδυναμία του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης να 
συνοδεύει τα εξαρτώμενα από αυτόν/η πρόσωπα όταν χρειάζεται να μεταβούν σε άλλο μέρος και 
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αδυνατούν να μετακινηθούν μόνα, συνιστά συνέπεια των περισσότερων μέτρων που περιορίζουν 
την ελευθερία κυκλοφορίας του/της εναγόμενου/ης, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον επιεικών 
εξ αυτών, που αφορούν την απαγόρευση επίσκεψης ορισμένων τοποθεσιών, την απαγόρευση 
ταξιδίου ή διαμονής, κ.λπ. 

Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό να επισημανθεί το ψυχολογικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ποινική 
διαδικασία στο εξαρτώμενο μέλος, καθώς παρακολουθεί τον φροντιστή του να εμπλέκεται σε μία 
τέτοια κατάσταση. Αυτό αφορά μάλιστα ιδιαιτέρως τις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται ισχυρός 
δεσμός μεταξύ του υπεύθυνου προσώπου και του εξαρτώμενου μέλους, όπως συμβαίνει μεταξύ των 
παιδιών και των γονέων τους. 

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Υπάρχουν πρόσωπα που εξαρτώνται από τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η; Εάν ναι, ποια 
είναι τα πρόσωπα αυτά; 

 Με ποιον τρόπο αναλαμβάνει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η την φροντίδα των 
εξαρτώμενων από αυτόν/η προσώπων; 

 Η ευθύνη αυτή διαμοιράζεται μεταξύ του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και άλλων 
ατόμων; Εάν ναι, ποιοι είναι οι υπόλοιποι υπεύθυνοι φροντίδας και ποια είναι η κατανομή των 
ευθυνών; 

 Θα είναι σε θέση ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η να διατηρήσει την ευθύνη και τη φροντίδα 
των εξαρτωμένων από αυτόν/η μελών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Εάν όχι, ποιοι είναι οι 
εναλλακτικοί φροντιστές που μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης; 

 Πάσχει κάποιο από τα πρόσωπα που εξαρτώνται από τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η από 
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις (σοβαρή ιατρική κατάσταση, αναπηρία); 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Μια γυναίκα κατηγορήθηκε για διάπραξη εγκλημάτων που σχετίζονται με 
ναρκωτικές ουσίες, μέσω της συμμετοχής της σε μία συμφωνία που 
αφορούσε ναρκωτικές ουσίες. Κατόπιν της απολογίας της, τέθηκε σε 
προφυλάκιση. Αργότερα, κατέθεσε αίτηση στο Συμβούλιο για αντικατάσταση 
της κράτησης με περιοριστικά μέτρα. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι ήταν 
σε διάσταση με τον σύζυγό της και κατοικούσε μαζί με τα τρία ενήλικα παιδιά 
της, εκ των οποίων η Β., ακολούθως της εμπλοκής της εναγόμενης μητέρας 

της στην ποινική υπόθεση, ανέπτυξε διαταραχή προσαρμογής, υποφέροντας παράλληλα από 
συμπτώματα κατάθλιψης, και βρίσκεται ήδη υπό ψυχιατρική παρακολούθηση και θεραπεία. 
Επιπλέον, το οικογενειακό εισόδημα βασίζεται αποκλειστικά στα έσοδα της εναγόμενης, μέσω της 
απασχόλησής της ως αποκλειστική νοσηλεύτρια. Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι διέθετε γνωστή κατοικία, ενώ δεν είχε προσαχθεί ξανά για προηγούμενα αδικήματα, 
αντικατέστησε την προσωρινή κράτηση με τους περιοριστικούς όρους της εγγύησης, την 
εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής της για τις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα 
και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. 
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Ένα άτομο κατηγορήθηκε για κατοχή κάνναβης, διανομή και μεταφορά (κατ’ 
εξακολούθηση και ως επάγγελμα) και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση. Ο 
κατηγορούμενος υπέβαλε αίτηση αποφυλάκισης με μέτρα περιορισμού, 
λόγω του γεγονότος ότι η σύζυγός του, η πεθερά του και η γιαγιά της συζύγου 
του είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας και είχαν ανάγκη τη βοήθειά του. Το 
Συμβούλιο απέρριψε την αίτησή του, καθώς τα προβλήματα υγείας των 
συγγενών του ήταν ήδη γνωστά και είχαν εξεταστεί κατά την έκδοση της 

εντολής προφυλάκισης. 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Ως εργασιακή απασχόληση ορίζεται η σχέση μεταξύ ενός εργοδότη και ενός υπαλλήλου, δυνάμει της 
οποίας ο υπάλληλος λαμβάνει καθορισμένη πληρωμή για την εργασία που ασκεί σε έναν 
συγκεκριμένο τόπο για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπου απαιτείται να εκπληρώσει 
ορισμένα καθήκοντα ή λειτουργίες. Μία τέτοιου τύπου εργασιακή απασχόληση μπορεί να είναι,είτε 
μόνιμη, είτε προσωρινή, μερικής, ή πλήρους απασχόλησης.Μπορεί,επίσης, να λάβει τη μορφή 
αυτοαπασχόλησης, όταν ένα άτομο προωθεί ανεξάρτητα το έργο και τις υπηρεσίες του. Επιπλέον, η 
απασχόληση μπορεί να απαιτεί καθορισμένο χρόνο εργασίας, υποχρεωτική παρουσία στον χώρο 
εργασίας, ένα ορισμένο επίπεδο προσόντων ή επαγγελματικών δεξιοτήτων, ή να περιλαμβάνει 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με ταξίδια. 

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Ηεργασιακήαπασχόλησησυνιστάένασημαντικόκαιάμεσομέσοπαροχήςεισοδήματος, το οποίο, με τη 
σειρά του, εξυπηρετεί τους σκοπούς υποστήριξης βασικών αναγκών, όπως η παροχή τροφίμων, η 
διαμονή, η υγειονομική περίθαλψη και η εξασφάλιση των προς το ζην αγαθών για το άτομο και/ή 
την οικογένειά του. Επιπλέον, μπορεί να χαρακτηρίσει ή να καθορίσει την κοινωνική θέση του 
ατόμου, προσφέροντας ασφάλεια και σιγουριά, ενώ παρέχει παράλληλα ένα αίσθημα επιτυχίας και 
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την επιθυμία διατήρησης του αισθήματος και της κατάστασης αυτής, καθώς και κίνητρο υπέρ της 
επίτευξης νέων στόχων. Μία τέτοια συνθήκη θα μπορούσε να αποτρέψει την εμφάνιση εγκληματικής 
συμπεριφοράς. Στην περίπτωση των υπόπτων και των κατηγορουμένων επιτρέπει,επίσης, την 
άσκηση υπευθυνότητας, αντισταθμίζοντας, έτσι, τις τάσεις, ή την πιθανότητα προσφυγής σε 
εγκληματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Η ενδεχόμενη επίπτωση της ποινικής διαδικασίας στο καθεστώς εργασιακής απασχόλησης 
του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης είναι ουσιώδους σημασίας. Στην περίπτωση που το άτομο 
δεν απασχολείται, η διαδικασία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησής του. 
Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για μια θέση εργασίας, ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η 
θα κληθεί, τυπικά, να αποκαλύψει τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις ή εκκρεμείς ποινικές 
διαδικασίες εναντίον του/της, γεγονός που μπορεί να επιφέρει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις 
δυνατότητές απασχόλησής του/της. Ακόμη και στην περίπτωση μη καταδικαστικής απόφασης, ο/η 
εναγόμενος/η ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος/η με ένα περιβάλλον διακρίσεων και μεροληψίας 
βάση της κοινής γνώμης, αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους ενεπλάκη εξ αρχής στην 
ποινική διαδικασία. Σε άμεση σχέση με την εργασιακή απασχόληση, ο/η εναγόμενος/η, είτε δεν θα 
καταφέρει να αποκτήσει εργασία, είτε θα αποκτήσει εργασία με χαμηλό εισόδημα και χαμηλό, κατά 
πάσα πιθανότητα, δείκτη ικανοποίησης, η οποία θα του/της αποφέρει ελάχιστο, ή καθόλου 
εισόδημα, υποβιβάζοντας, ως εκ τούτου, το βιοτικό του/της επίπεδο, γεγονός το οποίο, τελικά, 
μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή. 

Εναλλακτικά, εάν ένας/μία ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η απασχολείται εργασιακά κατά την 
περίοδο διενέργειας της ποινικής διαδικασίας, ενδέχεται, σε κάποιο βαθμό, να αδυνατεί να παραστεί 
στον χώρο εργασίας του/της και να εκτελέσει τα καθήκοντά του/της, ενώ ίσως ακόμη και να πρέπει 
να αντιμετωπίσει τη διακοπή της υπάρχουσας εργασιακής του/της συνθήκης. Αυτό θα είχε ως 
αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος, σημαντικά μειωμένες πιθανότητες μελλοντικής 
απασχόλησης, εμφάνιση κατάθλιψης ή άγχους και πιθανή προσφυγή σε εγκληματικές ενέργειες ως 
έσχατο μέσο υποστήριξης του/της ίδιου/ας ή/και της οικογένειάς του/της. Το σενάριο αυτό είναι 
εξαιρετικά πιθανό, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών που 
κινούνται εναντίον του/της, ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η αδυνατεί, κατά οποιονδήποτε 
τρόπο, να εκτελέσει τα καθήκοντά του/της. Κάτι τέτοιο είναι πιθανότερο να συμβεί στην περίπτωση 
επιβολής μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του/της εναγόμενου/ης. Οι 
κρατούμενοι και τα άτομα που τίθενται υπό κατ’ οίκον περιορισμό στερούνται, σχεδόν 
ολοκληρωτικά, της δυνατότητας να παρευρεθούν στον χώρο εργασίας τους,πράγμα το οποίο, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, καθιστά αδύνατο για τους ίδιους να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. 
Ακόμη και όταν ο/ηεναγόμενος/η έχει την ευκαιρία να εργαστεί εξ αποστάσεως, τα μέτρα αυτά 
περιορίζουν σοβαρά τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες επαφής του/της με τον έξω κόσμο, γεγονός που 
επηρεάζει,επίσης, σημαντικά τον βαθμό στον οποίο δύναται να εκτελέςει πλήρως και εγκαίρως τα 
καθήκοντά του/της. Στην περίπτωση επιβολής πιο επιεικών καταναγκαστικών μέτρων, το αντίκτυπο 
αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση και τη δυναμική της εργασίας στην οποία 
απασχολείται ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η. Η ενδεχόμενη απαγόρευση ταξιδίου, για 
παράδειγμα, θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε εναγόμενους των οποίων η εργασία συνεπάγεται 
συχνές μετακινήσεις, ενώ θα είχε ασήμαντη επιρροή σε άλλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν 
σχετίζονται με την απομάκρυνσή τους από τον εργασιακό χώρο. 

Υφίστανται,επίσης, μέτρα που μπορούν να αποτρέψουν άμεσα τον/την ύποπτο/η ή 
κατηγορούμενο/η από την εκτέλεση των εργασιακών του/της καθηκόντων. Βάση της πλειοψηφίας 
των νομικών δικαιοδοσιών, οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι μπορούν, προσωρινά, να τεθούν σε 
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διαθεσιμότητα από την εργασία τους κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ιδίως εάν 
κατηγορούνται για διάπραξη αδικήματος που σχετίζεται άμεσα με την εργασία τους. Υπάρχουν, 
ακόμη, μέτρα που επηρεάζουν ειδικά δικαιώματα του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, δίχως 
τα οποία αδυνατεί να εξακολουθήσει να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του/της. Για 
παράδειγμα, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας οδήγησης του/της εναγόμενου/ης ή της άδειας 
χρήσης πυροβόλων όπλων σε συνθήκες όπου η κατοχή μιας τέτοιας άδειας περιλαμβάνεται μεταξύ 
των υποχρεωτικών απαιτήσεων εργασίας (για παράδειγμα, όταν το άτομο εργάζεται ως οδηγός, ή ως 
φύλακας ασφαλείας), αυτομάτως το εν λόγω άτομο καθίσταται ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη 
θέση. 

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η διαθέτει εργασιακή απασχόληση; Εάν ναι, ποιες είναι οι 
βασικές υποχρεώσεις του/της που σχετίζονται με την εργασία; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η έχει στο ιστορικό του/της προηγούμενες καταδικαστικές 
αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν περαιτέρω την επαγγελματική του/της πορεία; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η παρουσιάζει θετικό ιστορικό εργασιακής απασχόλησης; 

 Η ποινική διαδικασία θα παρεμπόδιζε δυνητικά τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/ηαπό την 
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία του/της; 

 Θα μπορούσε η ποινική διαδικασία να επηρεάσει την πιθανότητα εύρεσης μελλοντικής 
απασχόλησης του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης; 

 Υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές απασχόλησης για τον/την ύποπτο/η ή 
κατηγορούμενο/η; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένα άτομο κατηγορήθηκε ως συνεργός σε υπόθεση λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών και μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, του απαγορεύθηκε 
η έξοδος από τη χώρα ως μέτρο περιορισμού. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε 
αίτηση άρσης, ή τουλάχιστον αντικατάστασης, του μέτρου, προκειμένου να 
επισκεφθεί τη σύντροφο και τα μέλη της οικογένειάς του στην Αυστραλία. 
Ισχυρίστηκε,επίσης, ότι είχε προσληφθεί για να εργαστεί για μια εταιρεία 
εκεί.Το Συμβούλιο έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ενδείξεις για την 

ενοχή του, διέθετε, ωστόσο, σταθερή και μόνιμη κατοικία στη χώρα και δεν είχε κατηγορηθεί για 
προηγούμενα αδικήματα. Επιπλέον, ήταν Αυστραλιανής καταγωγής και επιθυμούσε να εργαστεί 
στην Αυστραλία σε μια εταιρεία, όπως αποδείχθηκε από τα επίσημα έγγραφα που υποβλήθηκαν 
για εξέταση. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο αποφάσισε την άρση της απαγόρευσης και την 
αντικατάστασή της με την καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. 
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Ένα άτομο κατηγορήθηκε για πλαστογραφία, συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση και αποδοχή προϊόντων ποινικών αδικημάτων. Μετά την 
απολογία του, ο αξιωματικός έρευνας εξέδωσε εντολή περιορισμού, 
σύμφωνα με την οποία του απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα. Ο 
εναγόμενος κατέθεσε αίτηση άρσης της απαγόρευσης, προκειμένου να 
ταξιδέψει στο εξωτερικό για επιχειρηματικούς λόγους και να είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του (να πληρώσει τους λογαριασμούς, 

τους φόρους κ.λπ.). Ο εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της άρσης της απαγόρευσης και της δυνατότητας 
του κατηγορουμένου να ταξιδέψει στο εξωτερικό κατόπιν καταβολής εγγύησης, ωστόσο το 
Συμβούλιο διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί ήταν αβάσιμοι και απέρριψε την αίτηση. Ως εκ τούτου, η 
εντολή απαγόρευσης παρέμεινε ως έχει εν αναμονή της δίκης του.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Η έννοια της εκπαίδευσης μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία λήψης γνώσεων και πληροφοριών, είτε 
σε επίσημο θεσμικό περιβάλλον, είτε ανεξάρτητα, μέσω ιδιωτικής κατάρτισης, ενώ μπορεί να 
περιλαμβάνει αυτοανατροφοδότηση και αναστοχασμό, ή να αναφέρεται στην πρακτική εφαρμογή 
της γνώσης. Βάση αυτών, περιλαμβάνει τρεις κύριες κατηγορίες. Η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει 
σχολεία και ιδρύματα και χαρακτηρίζεται από μια ιεραρχική δομή, όπως το δημοτικό σχολείο, το 
γυμνάσιο, ή το πανεπιστήμιο. Η άτυπη εκπαίδευση περιλαμβάνει την πρακτική εκμάθηση μέσω της 
εμπειρίας. Η μη τυπική εκπαίδευση βασίζεται στην εκπαίδευση του ατόμου από το σπίτι, το 
περιβάλλον, ή την εργασία, όπως μαθήματα κατάρτισης, ή εξωσχολικές δραστηριότητες. 

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Η εκπαίδευση παρέχει στα άτομα γνώση και εμπεριστατωμένη προοπτική, η οποία επιδρά άμεσα 
στις επιλογές και τις ενέργειές τους, επηρεάζοντας, ωςεκτούτου, καιτηναπόφασηεμπλοκήςτουςσε 
εγκληματικές συμπεριφορές και ενέργειες. Εναλλακτικά, εάν ένα άτομο παρουσιάζει εγκληματική 
συμπεριφορά, αυτό θα έχει άμεση επίδραση στην ικανότητά του να αποκτήσει, ή να ολοκληρώσει 
την εκπαίδευσή του, γεγονός το οποίο, ενδεχομένως, στη συνέχεια, να οδηγήσει σε αρνητικές 
συνέπειες για την εξέλιξη της ζωής του. Η εκπαίδευση είναι ουσιώδους σημασίας, τόσο για το άτομο, 
όσο και για την κοινωνία. Όσον αφορά το άτομο, η αξία της συνδέεται με τη δυνατότητα επηρεασμού 
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της προσωπικής ανάπτυξης, την προώθηση της αυτονομίας και την καθιέρωση μιας επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας ή εργασίας. Όσον αφορά την κοινωνία, συμβάλλει στη διαμόρφωση των ατόμων σε 
παραγωγικά μέλη της κοινωνίας, προάγοντας, έτσι, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Η πλέον άμεση επίπτωση που μπορεί να έχει η ποινική διαδικασία στην εκπαίδευση ενός ατόμου 
που είναι ύποπτο ή κατηγορούμενο εγκλήματος, είναι το ενδεχόμενο να του στερήσει τη δυνατότητα 
να λάβει, ή να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Για παράδειγμα, ένας μαθητής λυκείου θα 
αντιμετωπίσει προκλήσεις που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί συχνά την ελάχιστη προϋπόθεση για την 
επίτευξη κάποιας μορφής καλύτερης απασχόλησης. Ένας φοιτητής μπορεί,επίσης, να αντιμετωπίσει 
σημαντικές δυσκολίες κατά την απλή παρακολούθηση των μαθημάτων του, οι οποίες κλιμακώνονται 
σε περίπτωση που το άτομο αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις σε τοποθεσία διαφορετική από τον τόπο 
σπουδών του. Είναι σημαντικό,ακόμη, να τονίσουμε ότι η ποινική διαδικασία θα επηρεάσει, 
επιπλέον, την εκπαίδευση ενός ατόμου υπό την έννοια των μελλοντικών προσδοκιών του. Πιο 
συγκεκριμένα, ένα άτομο που έχει ως στόχο να σπουδάσει νομικό δίκαιο, είναι πιθανό να έρθει 
αντιμέτωπο με τον αποκλεισμό του από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή μία τέτοιας κατεύθυνσης 
επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Από νομικής άποψης, η ποινική διαδικασία δεν αποτελεί επίσημη αιτία αποστέρησης του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης από την έναρξη, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσής του/της. Στην πράξη, ωστόσο, πολλά από τα περιοριστικά μέτρα στα οποία υπόκειται 
ο/η ύποπτος/η ήκατηγορούμενος/η κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενδέχεται να επηρεάσουν την 
εκπαίδευσή του/της. Μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του/της εναγόμενου/ης 
(κράτηση, κατ’ οίκον περιορισμός, απαγόρευση ταξιδίου) μπορούν να παρακωλύσουν τη δυνατότητά 
του/της να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα ή σεμινάρια, γεγονός που, με τη σειρά του, μπορεί να 
οδηγήσει σε δυσκολίες στην εκμάθηση της διδακτέας ύλης του αντικειμένου σπουδών και, ως εκ 
τούτου, αποτυχία να παρευρεθεί στις τελικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει με επιτυχία την 
εκπαίδευσή του/της.  

Σε ορισμένες μορφές εκπαίδευσης, η μακρά απουσία από τα μαθήματα σπουδών μπορεί να 
αποτελέσει ικανή αιτία μη αποδοχής του/της σπουδαστή/τριας στη διαδικασία εξέτασης, ή 
προσωρινής ή οριστικής διακοπής της εκπαίδευσης. Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτούν τακτική 
παρακολούθηση από τους εκπαιδευόμενους και η μη τήρησή της συνθήκης αυτής μπορεί να 
επιφέρει αρνητικές συνέπειες για όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηενδέχεται,επίσης, να αντιμετωπίσει 
οικονομικό πλήγμα λόγω διακοπής της εκπαίδευσης, όπως η αναστολή υποτροφίας, η μη επιστροφή 
των προκαταβληθέντων τελών, οι χρηματικές ποινές κ.λπ.. 

Ανάλογα με τη μορφή της εκπαίδευσης, η πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών μπορεί, ακόμη, να 
εγείρει ορισμένα εμπόδια κατά την επιστροφή του ατόμου για επανέναρξη των σπουδών (για 
παράδειγμα, μη αναγνώριση των ολοκληρωμένων σταδίων εκπαίδευσης και ανάγκη επανέναρξης 
της εκπαίδευσης από την αρχή). Ορισμένες φορές κάτι τέτοιο μπορεί να αποθαρρύνει τον/την 
ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η από το να επιστρέψει και να συνεχίσει την εκπαίδευσή του/της μετά 
την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας. 

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι,επίσης, να αναφερθεί πως, κύριο λόγο διακοπής της εκπαίδευσης 
μπορεί να αποτελέσουν τα επιπρόσθετα έξοδα που, ενδεχομένως, να χρειαστεί να καταβάλει ο/η 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η αναφορικά με τα πρωτόκολλα των ποινικών διαδικασιών. Για 
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παράδειγμα, εάν ο/η εναγόμενος/η καλείται να καταθέσει εγγύηση, είναι πιθανό, έπειτα, να μην 
είναι πλέον σε θέση να εξακολουθήσει να πληρώνει τα δίδακτρά του/της ή άλλα συναφή έξοδα 
(κοιτώνας στέγασης, έξοδα μεταφοράς, εκπαιδευτικά εγχειρίδια). 

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης; 

 Είναι ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η εγγεγραμμένος/η σε κάποια μορφή εκπαίδευσης 
(σχολείο, πανεπιστήμιο, επαγγελματική κατάρτιση); Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές συνθήκες και 
λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης (τοποθεσία, διάρκεια, 
υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, εξετάσεις, οικονομικές συνθήκες); 

 Η ποινική διαδικασία θα παρακωλύσει τη δυνατότητα του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης να λάβει, ή να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του/της; Εάν ναι, θα είναι ο/η 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η σε θέση να συνεχίσει την εκπαίδευσή του/της μετά την 
ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένα άτομο κατηγορήθηκε για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατ' 
εξακολούθηση και κατόπιν της απολογίας του ενώπιον του αξιωματικού 
έρευνας, επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα εναντίον του, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο 
κατηγορούμενος υπέβαλε αίτηση άρσης ή αντικατάστασης των μέτρων, 
δεδομένου ότι ήταν φοιτητής στο Ρωσικό Πανεπιστήμιο της Σταυρούπολης 
και δεν θα ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τα μαθήματα και να 

ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ο εισαγγελέας απέρριψε την αίτηση ως αβάσιμη. Το Συμβούλιο, 
ωστόσο, αποδέχτηκε την αιτιολόγηση της φοίτησης και παρακολούθησης μαθημάτων σε 
πανεπιστήμιο και ήρε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική εμφάνιση σε 
αστυνομικό τμήμα, διατηρώντας παράλληλα την εγγύηση των 2.000 €.  

 

Ένα αγόρι 18 ετών κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στην αρχή 
της έρευνας, τέθηκε υπό κράτηση, αλλά ένα μήνα αργότερα αιτήθηκε ένα 
πιο επιεικές μέτρο, το οποίο θα του επέτρεπε να αποφοιτήσει από το 
σχολείο. Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι αυτό δεν αποτελούσε γεγονός 
σχετικό για την υπόθεση. Οι δικηγόροι του εναγόμενου επεσήμαναν ότι το 
παιδί ήταν μαθητής στο τελευταίο έτος του σχολείου, και η παραμονή του 
υπό κράτηση θα τον εμπόδιζε να αποφοιτήσει και να παρευρεθεί στις 

υποχρεωτικές τελικές εξετάσεις και, επιπλέον, ότι ο εναγόμενος διέμενε με τους γονείς του, οι 
οποίοι συμφώνησαν να εγγυηθούν τη συμμετοχή του στη διαδικασία, εάν υποβάλλονταν σε κατ’ 
οίκον περιορισμό. Το δικαστήριο αποφάσισε τη μη αποφυλάκιση του εναγόμενου,βάση του 
επιχειρήματος ότι η προσωπική του κατάσταση δεν αποτελούσε επαρκή εγγύηση που θα 
διασφάλιζε τη μη διαφυγή του. 

 

 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Η οικονομική κατάσταση ενός ατόμου αποτελεί συνάρτηση του εισοδήματος και των εξόδων του. Ως 
εισόδημα ορίζονται τα χρήματα που εισπράττονται για εργασία ή επενδύσεις, συνήθως σε τακτική 
βάση. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή αμοιβών εργασίας, επιδομάτων κοινωνικής αρωγής, συντάξεων, 
υποτροφιών και ούτω καθεξής. Ως έξοδα ορίζονται το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για τη 
διατήρηση ενός βιοτικού επιπέδου και τη συντήρηση της οικίας και/ή της οικογένειας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν το κόστος των ατόμων που συνιστούν την οικογένεια, όπως σύζυγος, παιδί, 
ηλικιωμένα ή ανάπηρα άτομα. Τα έξοδα αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή ενοικίου διαμονής, 
διατροφής, εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, μετακινήσεων, δανείων και ούτω καθεξής. 
Όσον αφορά τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, ενδέχεται να 
προκύψουν πρόσθετα έξοδα που επιβάλλονται με άμεσο μέτρο (εγγύηση, δέσμευση περιουσιακών 
στοιχείων), ή που συνδέονται με την ποινική διαδικασία (έξοδα μετακίνησης, έξοδα υπεράσπισης, 
αμοιβή ατόμων που φροντίζουν εξαρτώμενα πρόσωπα). 

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Το εισόδημα αποτελεί πηγή χρηματοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση 
οποιουδήποτε κόστους. Βοηθά ένα άτομο να δημιουργήσει έναν προϋπολογισμό, να διαχειριστεί τα 
οικονομικά του και τον μελλοντικό του σχεδιασμό, ώστε να εξασφαλίσει σταθερότητα και να θέσει 
προτεραιότητες μεταξύ των αναγκών του. Συγκεκριμένα, για τους υπόπτους ή κατηγορουμένους, 
συνιστά άμεση ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στην ποινική διαδικασία, καθόσον 
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επιτρέπει στον/στην εναγόμενο/η να διαχειριστεί την υπεράσπισή του/της. Τα έξοδα αποκτούν, 
ενδεχομένως, μεγαλύτερη σημασία για έναν/μία ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η, διότι επηρεάζουν 
άμεσα, όχι μόνο την ικανότητα του ατόμου να συμμετάσχει αποτελεσματικά στις νομικές 
διαδικασίες, αλλά επιδρά και σε άλλες πτυχές εκτός αυτών των διαδικασιών. Η σπουδαιότητά τους 
έγκειται στη δυνατότητα του ατόμου να προβλέψει, ή να γνωρίζει οποιεσδήποτε ενδεχόμενες 
δαπάνες, ώστε να μπορεί να θέσει βέλτιστα τις προτεραιότητές του, να ακολουθήσει θετικές 
οικονομικές κινήσεις και αποφάσεις και να εξασφαλίσει ότι το εισόδημά του/της είναι επαρκές για 
την κάλυψη των αναγκαίων εξόδων. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Η επίπτωση της ποινικής διαδικασίας επί του εισοδήματος ενός/μίαςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης συνίσταται στην αδυναμία του εν λόγω ατόμου να εισπράξει τα εισοδήματά του 
εάν δεν είναι, για παράδειγμα, σε θέση να ταξιδέψει, ή να μεταβεί στον χώρο εργασίας, ή να 
εκτελέσει τα επαγγελματικά του καθήκοντα. Κάτι τέτοιο θα ίσχυε στην περίπτωση επιβολής ενός 
καταναγκαστικού μέτρου περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα ο/η ύποπτος/η 
ή κατηγορούμενος/η να μην δικαιούται πρόσβαση στον χώρο εργασίας του/της. 

Οιποινικέςδιαδικασίεςενδέχεταιναπαρακωλύσουντηδυνατότηταενόςατόμου να διατηρήσει 
τρέχουσες, ή να αποκτήσει μελλοντικές πηγές εισοδήματος που αφορούν θέσεις οι οποίες είναι 
πιθανό να εφαρμόζουν ειδικά κριτήρια αποκλεισμού κατά την επιλογή των υπαλλήλων. Η ανωτέρω 
συνθήκη γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εμπιστοσύνη και η ποινική 
διαδικασία θα επηρεάσει την εμπιστοσύνη των υπολοίπων ατόμων απέναντι στον/στην ύποπτο/η ή 
κατηγορούμενο/η, επηρεάζοντας, έτσι, το εισόδημά του/της ή τη δυνατότητα απόκτησης 
εισοδήματος.Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, υφίστανται ακόμη και νομικοί περιορισμοί που 
υποβάλλονται επί των προσώπων που υπόκεινται σε εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, όσον αφορά 
την ανάληψη ορισμένων θέσεων εργασίας. 

Σε πολλές χώρες, ο νόμος επιτρέπει την προσωρινή αποδέσμευση του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης από την εργασία, ενώ η ποινική διαδικασία εναντίον του/της βρίσκεται σε 
εξέλιξη, ιδίως όταν το εν λόγω άτομο κατηγορείται για ένα έγκλημα που σχετίζεται με την εργασία 
του. 

Τυπικά, ο νόμος προβλέπει μηχανισμούς, μέσω των οποίων ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η 
μπορεί να ανακτήσει το σύνολο, ή μέρος του χαμένου εισοδήματος. Έτσι, για παράδειγμα, το ποσό 
που έχει κατατεθεί ως εγγύηση επιστρέφεται, συνήθως, στον/στην εναγόμενο/η, εκτός εάν έχουν 
παραβιαστεί οι όροι της εγγύησης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ωστόσο, η ανάκτηση του 
χαμένου εισοδήματος είναι δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο των διαδικασιών, ή μετά την 
ολοκλήρωσή τους. Έως τότε, το ποσό αυτό παραμένει δεσμευμένο και ο/η εναγόμενος/η ενδέχεται 
να χρειαστεί να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, διαδικασία που συνεπάγεται 
επιπλέον έξοδα (για παράδειγμα, ένα δάνειο για το οποίο οφείλεται τόκος). 

Οι δαπάνες θα επηρεαστούν σημαντικά από την ποινική διαδικασία, καθώς, κατά πάσα πιθανότητα, 
θα αυξηθούν λόγω της ανάκυψης ζητημάτων, όπως η ανάγκη μετάβασης στον χώρο του δικαστηρίου, 
αμοιβή δικηγόρου κατά περίπτωση, καταβολή εγγύησης, αμοιβή των ατόμων που αναλαμβάνουν τη 
φροντίδα των εξαρτώμενων προσώπων κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ή δαπάνες που 
σχετίζονται με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την αντιστάθμιση του χαμένου εισοδήματος. 
Επιπλέον, το κόστος μπορεί να μην είναι άμεσα χρηματικό, αλλά να έχει τη μορφή επιβλαβών 
επιπτώσεων στη δυνατότητα μελλοντικής απασχόλησης, κατάρρευσης της οικογενειακής δομής 
και/ή διάλυσης των κοινοτικών δεσμών. 
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Γενικά, παρατηρείται άμεση συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος και κόστους, διότι το εισόδημα του 
ατόμου θα καθορίσει άμεσα την αποτελεσματικότητα με την οποία διαχειρίζεται το κόστος. Ωστόσο, 
η ποινική διαδικασία θα επηρεάσει,επίσης, την ικανότητά απόκτησης εισοδήματος των εναγόμενων, 
γεγονός το οποίο, στη συνέχεια, θα επηρεάσει την ικανότητά τους να αντισταθμίσουν τα έξοδα. 

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Λαμβάνει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τακτικό εισόδημα; Εάν ναι, ποιες είναι οι κύριες 
πηγές του; 

 Ποιο είναι το μέσο μηνιαίο εισόδημα του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης; 

 Θα επηρεάσει η ποινική διαδικασία την ικανότητα του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης να 
εξακολουθήσει να λαμβάνει εισόδημα; Εάν ναι, τι ποσοστό του τακτικού εισοδήματός του/της 
θα επηρεαστεί; 

 Θα είναι ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η σε θέση να ανακτήσει τα έσοδα που χάθηκαν; Εάν 
ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις θα είναι αυτό εφικτό; 

 Ποιο θα είναι το κόστος της ποινικής διαδικασίας για τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η; 

 Θα έχει τη δυνατότητα ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η και τα υπόλοιπα μέλη της κατοικίας 
και της οικογένειάς του/της να καλύψουν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων που 
αφορούν την ποινική διαδικασία; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων και 
εκμετάλλευση της θέσης του ως δημοσίου υπαλλήλου. Ακολούθως της 
απολογίας του, επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 60.000 € ως περιοριστικό μέτρο 
κατά του κατηγορουμένου από τον αξιωματικό έρευνας. Ο εναγόμενος, 
καταγγέλλοντας ότι το ποσό της εγγύησης ήταν υπερβολικά υψηλό και ότι 
δεν διέθετε τους οικονομικούς πόρους προκειμένου να το καλύψει, πρότεινε 
την κάλυψη μέρος του ποσού μέσω καταχώρησης ενυπόθηκου δανείου υπέρ 

του Δημοσίου για την περιουσία του.  Το Συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση αυτή και διέταξε 
την καταβολή του ποσού των 20.000 € και την καταχώρηση της υποθήκης για την κάλυψη των 
εναπομενόντων 40.000 € για ένα διαμέρισμα στην ιδιοκτησία του κατηγορουμένου.  

 

Ένα ποσό εγγύησης ορίστηκε ως μέτρο περιορισμού εναντίον μιας γυναίκας 
η οποία προσήχθη για εγκλήματα απάτης και πλαστογραφίας που οδήγησαν 
σε υπεξαίρεση εις βάρος του κράτους. Η κατηγορούμενη κατέθεσε αίτηση 
ανάκλησης της εγγύησης επειδή η οικονομική της κατάσταση δεν της 
επέτρεπε να καλύψει το ποσό που είχε επιβληθεί. Το Συμβούλιο απέρριψε 
την αίτησή της με την αιτιολογία ότι παρέλειψε να γνωστοποιήσει τον 
θάνατο του συζύγου της και την απoνομή της σύνταξής του στην ίδια από τον 

οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης - ΙΚΑ. Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε, επίσης, 
αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με τα έσοδά της που συνδέονταν με μυστικές εμπορικές 
δραστηριότητες. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Ως κοινωνική ζωή ορίζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου με τους ανθρώπους του άμεσου 
περιβάλλοντός του ή το ευρύ κοινό. Αποτελεί, συνήθως, κομμάτι την ζωής στο οποίο κανείς 
αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του, είτε με τη μορφή κάποιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας, είτε 
ανεξάρτητα, ή στα πλαίσια μίας οργανωμένης ομάδας που συμπεριλαμβάνει και άλλους ανθρώπους. 
Από αυτή την άποψη, μια ψυχαγωγική δραστηριότητα συνιστά μια δραστηριότητα του ελεύθερου 
χρόνου που επιλέγεται με σκοπό την προσωπική απόλαυση, διασκέδαση, ή αναψυχή. Ανεξαρτήτως, 
οι δραστηριότητες ποικίλουν ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ατόμου. Πλήθος 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων οργανώνονται συχνά από δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς 
οργανισμούς, ή άτυπους οργανισμούς και ιδρύματα, είτε δωρεάν, είτε έναντι πληρωμής. Οι 
δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι εκπαιδευτικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής, ή αθλητικής, για 
παράδειγμα, φύσεως. 

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Η ύπαρξη και διατήρηση μιας ενεργού κοινωνικής ζωής, εκτός του χρόνου που το άτομο διαθέτει για 
την εργασία και την οικογένειά του, είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της ισορροπίας, της 
προσωπικής ανάπτυξης, της αίσθησης ανακούφισης από το καθημερινό άγχος, της βελτίωσης της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας, καθώς και της γενικότερης ανάπτυξης των 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Προσφέρει, επίσης, σε ένα άτομο την ευκαιρία να συναντήσει νέους 
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ανθρώπους, να αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα, ή να αποκτήσει νέες δεξιότητες, μεταξύ άλλων οφελών 
που παρουσιάζουν μια συνολική θετική επίδραση στην ευημερία του.Αυτό αντισταθμίζει άμεσα τις 
ενδεχόμενες αρνητικές πτυχές της καθημερινότητας ενός ατόμου, όπως η κοινωνική απομόνωση, ή 
επιδράσεις που σχετίζονται με το άγχος και το πώς αυτό επηρεάζει την ψυχική και σωματική ευεξία 
του. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Οι επιπτώσεις της ποινικής διαδικασίας στην κοινωνική ζωή ενός/μίαςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πεδίο δραστηριοποίησης και την ένταση της 
κοινωνικής του/της ζωής.  

Την πλέον άμεση και προφανή επίδραση των ποινικών διαδικασιών στην κοινωνική ζωή των υπόπτων 
και των κατηγορουμένων συνιστά η περιορισμένη ή μηδενική ικανότητά τους να εξακολουθήσουν 
να εμπλέκονται προσωπικά σε κοινωνικές δραστηριότητες, λόγω των καταναγκαστικών μέτρων που 
τους επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.Αυτή θα ήταν, ενδεχομένως, η κατάσταση που 
θα είχε να αντιμετωπίσει ο/η εναγόμενος/η, ο/η οποίος/α αδυνατεί να παρευρεθεί σε 
δραστηριότητες λόγω κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού, απαγόρευσης ταξιδίου, απαιτούμενης 
παρουσίας σε ερευνητικές ενέργειες και ούτω καθεξής. Τα παραπάνω συνιστούν το άμεσο 
αποτέλεσμα της πλειοψηφίας των καταναγκαστικών μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία (κράτηση, κατ' οίκον περιορισμός) του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, των μέτρων που επηρεάζουν την οικονομική του/της κατάσταση (εγγύηση), 
ιδίως ότανοι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την ποινή και την καταβολή 
του καθορισμένου ποσού λειτουργούν εις βάρος των δαπανών που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή. 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η ενδεχομένως να αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε ορισμένες 
δραστηριότητες ομαδικής φύσεως και σύστασης, ενώ, στην περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο, 
είναι πιθανό να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει διακρίσεις από μέλη μιας ομάδας δραστηριοτήτων, 
ή να απομονωθεί λόγω αισθημάτων ντροπής, ή φόβου κατάκρισης. Μια τέτοιου τύπου αρνητική 
στάση και αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα μοναξιάς και απομάκρυνση από το 
περιβάλλον, ή πιθανή δυσαρέσκεια απέναντι στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης το οποίο επηρέασε 
καταστρεπτικά την κοινωνική ζωή του ατόμου, η οποία, υπό άλλες συνθήκες, αποτελεί πηγή θετικών 
συναισθημάτων και επιρροών. 

Επιπλέον, θα πρέπει,επίσης, να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, η ποινική διαδικασία μπορεί να 
επηρεάσει την κοινωνική ζωή ενός ατόμου για λόγους που δεν σχετίζονται άμεσα με τα επιβάλλονται 
καταναγκαστικά μέτρα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, ιδίως ατόμων τα οποία εισέρχονται στο 
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για πρώτη φορά, κατά τις οποίες οι προσωπικές συναισθηματικές 
αντιλήψεις του ατόμου για το κοινωνικό του περιβάλλον μεταβάλλονται ως συνέπεια της 
διαδικασίας. Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι συχνά υποκύπτουν στον φόβο, το άγχος και τη 
ντροπή, γεγονός που τους καθιστά λιγότερο ανοικτούς και επικοινωνιακούς. Υφίσταται, μάλιστα, 
πλήθος παραδειγμάτων εναγόμενων οι οποίοι/ες περιόρισαν σκόπιμα τις κοινωνικές τους επαφές, 
είτε επειδή φοβούνται μία πιθανή αρνητική στάση, είτε στην προσπάθειά τους να αποφύγουν 
ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία. Η επίδραση αυτή εντείνεται με την πάροδο του χρόνου και όσο 
περισσότερο διαρκεί η ποινική διαδικασία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίπτωσή της στην 
κοινωνική ζωή του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινωνική ζωή των υπόπτων και των κατηγορουμένων 
μπορεί να πληγεί από την αρνητική αντίδραση του κοινωνικού κύκλου τους, ο οποίος, σε πολλές 
περιπτώσεις, θα προσπαθήσει σκόπιμα να απομονώσει τα άτομα αυτά, προκειμένου να διατηρήσει 
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την ακεραιότητά του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για περιπτώσεις κατά τις οποίες, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό. 

Τέλος, η πράξη και η σχετική εμπειρία υποδεικνύουν ότι, αν και σε σύγκριση με άλλες αρνητικές 
συνέπειες, η επίδραση των διαδικασιών στην κοινωνική ζωή των υπόπτων ή των κατηγορουμένων 
κρίνεται συνήθως λιγότερο σημαντική, σε πολλές περιπτώσεις συνιστά, παράλληλα, και τη συνθήκη 
η οποία υπερνικάται και αποκαθίσταται δυσκολότερα. Έχουν, μάλιστα, υπάρξει και περιπτώσεις 
κατά τις οποίες οι εναγόμενοι δεν κατάφεραν να επανακτήσουν την προηγούμενη κοινωνική τους 
ζωή μετά τη λήξη της διαδικασίας, ακόμη και εάν είχαν κριθεί αθώοι απέναντι σε όλες τις κατηγορίες. 

 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η συμμετέχει σε οποιουδήποτε τύπου κοινωνικές 
δραστηριότητες; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες και ποιος είναι ο ρόλος του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης σε αυτές; 

 Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η συμμετέχει σε οργανωμένες κοινωνικές ή ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες σε ομαδικό περιβάλλον; Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές λεπτομέρειες και 
συνθήκες των δραστηριοτήτων αυτών (τοποθεσία, συχνότητα, οικονομικοί όροι); 

 Η ποινική διαδικασία θα επηρεάσει την ικανότητα του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης να 
εξακολουθήσει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις κοινωνικές ή ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται την προκειμένη στιγμή; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για αγορά, κατοχή, εμπόριο και χρήση 
ναρκωτικών ουσιών. Ο αξιωματικός έρευνας και ο εισαγγελέας δεν μπόρεσαν 
να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα μέτρα περιορισμού που έπρεπε 
να επιβληθούν εναντίον του. Το Συμβούλιο εξέτασε την περίπτωσή του και 
έκρινε ότι ο άνδρας διένυε μία μετα-εφηβική περίοδο, καθώς ήταν 18 ετών. 
Ήταν μορφωμένος και ζούσε εντός ενός οργανωμένου και σταθερού 
οικογενειακό περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο 

αποφάσισε να ταχθεί υπέρ της άποψης του εισαγγελέα και να επιβάλει περιοριστικά μέτρα 
εγγύησης ύψους 1 εκατομμυρίου δραχμών (3000 €), απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και 
εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του. 

 

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και 
παραποίηση των αποτελεσμάτων ενός αγώνα ποδοσφαίρου. Κατά τη 
διάρκεια της προδικαστικής φάσης διατάχθηκε να απέχει από τη συμμετοχή 
σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνδέεται με το ποδόσφαιρο ως μέτρο 
περιορισμού. Ο κατηγορούμενος εξακολούθησε να παρακολουθεί 
ποδοσφαιρικούς αγώνες, και όταν η ομάδα του κέρδισε το πρωτάθλημα 
επισκέφθηκε τα αποδυτήρια των παικτών για να τους συγχαρεί.Ο 

εισαγγελέας, ύστερα από δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, πρότεινε στο Συμβούλιο την αντικατάσταση 
των μέτρων περιορισμού με προφυλάκιση, καθώς ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να συμμορφωθεί 
με τα μέτρα περιορισμού. Το Συμβούλιο συμφώνησε με τον εισαγγελέα και αποφάσισε την 
προφυλάκιση του εναγόμενου πριν από τη δίκη.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Η έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετίζεται με την κάλυψη και τη δημοσιοποίηση των 
ποινικών διαδικασιών από εφημερίδες, τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, διαδικτυακές ειδησεογραφικές 
σελίδες, ή άλλα μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται σε ευρύ κοινό μέσω της μαζικής επικοινωνίας. 
Αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό και μπορεί να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η, το έγκλημα, ή την 
πορεία της διαδικασίας. 

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Η επίγνωση και συνειδητοποίηση του ενδεχόμενου της έκθεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι 
εξαιρετικής σημασίας, καθώς συνδέεται με τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο 
τοοποίοείναιπιθανόναμηνεπιθυμείτηδημοσιοποίησητωνλεπτομερειώνκαι των περιστάσεων που 
περιβάλλουν την υπόθεσή του. Παρά το γεγονός ότι η προσωπική προτίμηση του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης όσον αφορά την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχει σημασία ή 
βαρύτητα, εκτός από την περίπτωση της εμπλοκής παιδιών, μία τέτοιου τύπου δημοσιοποίηση των 
γεγονότων θα επηρεάσει έμμεσα και τις συνθήκες διαβίωσης του/τηςεναγόμενου/ης. Ενώ είναι 
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πιθανό να μην προκύψει δημόσιο τεκμήριο αθωότητας, το κοινό μπορεί να δημιουργήσει 
προκατειλημμένες απόψεις βάσει στοιχείων που δημοσιοποιούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Μία τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ένας/μία ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η 
αντιμετωπίζεται ή γίνεται αντιληπτός/η από το κοινό και μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στο 
βιοτικό επίπεδο ή την επανένταξή του/της, ιδίως εάν, στη συνέχεια, διαπιστωθεί η αθωότητά 
του/της, οι κατηγορίες εναντίον του/της αποσυρθούν ή απορριφθούν, ή το άτομο αφεθεί ελεύθερο 
υπό περιοριστικούς όρους δικαστικής επιτήρησης, ή του/της υποβληθεί ποινή κοινωφελούς 
εργασίας. 

 

 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Οι ποινικές διαδικασίες συχνά προσελκύουν εκτεταμένη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κοινότητα από την οποία προέρχεται ένας/μία 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η, ή στην οποία αντιμετωπίζει τις διαδικασίες ποινικής δίωξης. 

Οι επιπτώσεις της κάλυψης των ποινικών διαδικασιών από τα μέσα ενημέρωσης εξαρτώνται από 
ποικίλους παράγοντες: τον τρόπο με τον οποίο ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η παρουσιάζεται 
στα μέσα ενημέρωσης, τον όγκο και τη φύση των πληροφοριών που αποκαλύπτονται και την 
αναγνωρισιμότητα του ατόμου στην κοινότητα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τον/την εναγόμενο/η μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης πλήττει την 
υπόληψή του/της στην κοινότητα, ειδικά εάν το πρόσωπο είναι εύκολα αναγνωρίσιμο εντός της 
κοινότητάς του. Σε μικρές κοινότητες, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, 
η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να επιφέρει 
πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική κατάσταση του/τηςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης και της οικογένειάς του/της. 

Η κάλυψη των γεγονότων μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης συχνά εμπλέκεται και στην ιδιωτική 
ζωή του/της εναγόμενου/ης, δεδομένου ότι, μαζί με τις πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τη 
διαδικασία, αποκαλύπτονται,επίσης, στο κοινό στοιχεία που αφορούν την προσωπική ζωή του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και τα οποία συνδέονται άμεσα με την υπόθεση. Τα στοιχεία 
αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση 
του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, την επαγγελματική σταδιοδρομία, την ιδιοκτησία και 
ούτω καθεξής. Ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές ερμηνεύονται και παρουσιάζονται από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να διαμορφώσει ορισμένες συμπεριφορές μεταξύ του κοινού, 
με αποτέλεσμα μια αρνητική στάση και προκατάληψη απέναντι στον/στην εναγόμενο/η και τα μέλη 
της οικογένειάς του/της. 

Η αρνητική επίδραση της κάλυψης των ποινικών ενεργειών από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να γίνει 
ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση που γνωστοποιηθούν και παρουσιαστούν συγκεκριμένες 
διαδικαστικές ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται οι εναγόμενοι. Η διάδοση φωτογραφιών ή βίντεο 
που παρουσιάζουν ενέργειες όπως η κράτηση, η αναζήτηση ή η ανακριτική διαδικασία μπορούν να 
πλήξουν σημαντικά την υπόληψη του ατόμου, θέτοντάς το σε ταπεινωτική θέση απέναντι στο ευρύ 
κοινό και την κοινή γνώμη. 

Πλην της αποκάλυψης των περιστάσεων που περιβάλλουν τον/την εναγόμενο/η και τις ποινικές 
διαδικασίες απέναντι στο ευρύ κοινό,ένας/μία ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα έρθει συχνά 
αντιμέτωπος/η και με προσωπικές επιπτώσεις, συνάπεια της προβολής του/της στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης,υπό τη μορφή της ενοχής ή της ντροπής, επηρεάζοντας, έτσι, την ψυχική ευεξία ή την 
πιθανή επανένταξή του/της. Επιπλέον, θα επιφέρει σε μεγάλο βαθμό επιζήμιες επιδράσεις για την 
οικογένεια ή τους συγγενείς του/της, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίσουν, είτε υποστήριξη, είτε 
διακρίσεις και απομόνωση από την κοινότητα. Επιπροσθέτως, η έκθεση στα μέσα μαζικής 
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ενημέρωσης θα επηρεάσει ευρύτερα τις μελλοντικές προοπτικές ενός/μίαςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης (εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτική σταδιοδρομία), καθώς οι πληροφορίες θα 
παραμείνουν δημοσίως διαθέσιμες και θα είναι εύκολα προσβάσιμες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τέλος, θα πρέπει,επίσης, να επισημανθεί ότι, η δημοσιοποίηση και μετάδοση πληροφοριών σχετικά 
με τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η μπορεί να καταστήσει τον/την ίδιο/α και τα μέλη της 
οικογένειάς του/της θέμα μακροπρόθεσμου ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης, κατάσταση που 
θα αποτελούσε πηγή επιπρόσθετης πίεσης για τα άτομα αυτά. 

 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Ποιες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έχουν δημοσιοποιηθεί ή πρόκειται να 

δημοσιοποιηθούν στο ευρύ κοινό; Οι πληροφορίες αυτές ταυτοποιούν τον/την ύποπτο/η ή 

κατηγορούμενο/η; 

 Είναι η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την ποινική διαδικασία εύλογη ενέργεια υπέρ 
του δημοσίου συμφέροντος; 

 Έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τον χρόνο και τον 
τόπο των διαδικαστικών ενεργειών που αφορούν τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η 
(κράτηση, ανάκριση, ακρόαση); Εάν ναι, επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο από τα 
μέσα ενημέρωσης; 

 Έχουν πραγματοποιηθεί δημόσιες δηλώσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου ή τους 
δικαστικούς φορείς στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά με την υπόθεση; 

 Αποτελεί ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δημόσιο πρόσωπο; Εάν ναι, ποια είναι η 
γενικότερη στάση της δημόσιας γνώμης απέναντί του/της; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένας άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως επικεφαλής μονάδας στη δημοτική 
διοίκηση, κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας, συνελήφθη στον χώρο 
εργασίας του και 24 ώρες αργότερα τέθηκε υπό υποχρεωτική αναφορά 
(μέτρο που συνίσταται στην απαγόρευση απομάκρυνσης από τον τόπο 
κατοικίας χωρίς άδεια). Περίπου έναν χρόνο αργότερα, και ενώ η διαδικασία 
βρισκόταν ακόμη στο προδικαστικό στάδιο, η υπόθεση έκλεισε και ο 
εναγόμενος απαλλάχθηκε από το επιβληθέν μέτρο. Στην αρχή της έρευνας, η 

υπόθεση πήρε ιδιαίτερη έκταση και προβλήθηκε ευρέως στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 
Ορισμένες δημοσιεύσεις των μέσων ενημέρωσης περιλάμβαναν τα αρχικά του ονόματος του 
εναγόμενου και μια αναφορά στη θέση του στη δημοτική διοίκηση, στοιχεία τα οποία κατέστησαν 
σαφή την ταυτότητά του για την τοπική κοινότητα. Μετά το κλείσιμο της υπόθεσης, ο εναγόμενος 
κατέθεσε αίτηση στο δικαστήριο, αιτούμενος αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη λόγω της 
ποινικής διαδικασίας. Κατόπιν εξέτασης της υπόθεσης, το δικαστήριο απένειμε αποζημίωση 
ύψους 5.000 ευρώ, σημειώνοντας ρητά ότι το ποσό ήταν υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες 
παρόμοιες περιπτώσεις λόγω της έκθεσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γεγονός που 
επηρέασε σοβαρά τη δημόσια υπόληψη και θέση του εναγόμενου, την αυτοπεποίθηση και τις 
σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους του. 
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Μια εφημερίδα δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με έναν πρώην Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου και Υπουργών οι οποίοι φαίνονται να εμπλέκονταν σε 
υπόθεση φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού. Ο συντάκτης της 
εφημερίδας και ο δημοσιογράφος πίσω από το εν λόγω άρθρο 
κατηγορήθηκαν για παραβίαση του απορρήτου της έρευνας, για παράνομη 
πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης και προσβολή της προσωπικότητας 
των εναγόμενων. Εντούτοις, ο Εισαγγελέας αποφάσισε να τερματίσει την 

ποινική διαδικασία και να καταθέσει την υπόθεση στο αρχείο βάσει της αρχής της ελευθερίας του 
Τύπου. Ο Εισαγγελέας έκρινε ότι η εγκληματική ενέργεια αιτιολογείται δυνάμει της ανάγκης 
ενημέρωσης του κοινού για μια περίπτωση δημόσιου συμφέροντος και ότι η υπόθεση αφορούσε 
δημόσια πρόσωπα, οι πράξεις των οποίων υπόκεινται πάντα σε δημόσιο έλεγχο. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

 

 ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ; 

Ως πολιτική συμμετοχή ορίζονται, κατά κανόνα, οι ενέργειες και δραστηριότητες των πολιτών που 
επηρεάζουν την πολιτική σκηνή. Η συμμετοχή των πολιτών σε πολιτικές διαδικασίες και 
γνωμοδοτήσεις μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως συμμετοχή σε πολιτικές εκλογές (ως 
ψηφοφόροι ή/και υποψήφιοι), συμμετοχή σε διαδηλώσεις, διεξαγωγή πολιτικών συγκεντρώσεων, 
εκφώνηση πολιτικών ομιλιών, προσυπογραφή πολιτικών αιτημάτων, εθελοντική συνεισφορά και 
ούτω καθεξής.Μπορεί να περιλαμβάνει πολιτικό ή κοινωνικό ακτιβισμό, όρος ο οποίος, στην 
προκειμένη περίπτωση, αναφέρεται σε κάθε προσπάθεια προώθησης, καθοδήγησης, ή παρέμβασης 
σε κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, ή περιβαλλοντικές αλλαγές. 

 

 ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Η δυνατότητα ελεύθερης συμμετοχής στα πολιτικά δρώμενα αποτελεί βασικό θεμελιώδες δικαίωμα 
σε πολλές χώρες, και επιτρέπει την ατομική αυτονομία και τη λήψη αποφάσεων. Συνιστά μια 
ευκαιρία για ένα άτομο να συμμετάσχει και, κατά το δυνατόν, να επηρεάσει μια διαδικασία, ή ένα 
σύστημα που έχει αντίκτυπο και στη δική του ζωή. Επιπλέον, παρέχει ένα αίσθημα υπευθυνότητας 
και προάγει ένα περιβάλλον ενότητας μεταξύ των ατόμων που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις, 
ιδανικά, ή πολιτικές πεποιθήσεις. 
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 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; 
Το κυριότερο και ουσιαστικότερο αντίκτυπο που θα μπορούσε να επιφέρει η ποινική διαδικασία στον 
τομέα της πολιτικής συμμετοχής ενός/μίαςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, είναι ο αποκλεισμός 
του/της από αυτήν ακριβώς τη συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, η επίδραση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ρητής νομικής απαγόρευσης, αλλά μάλλον 
απορροή των περιορισμών στους οποίους υπόκειται ο/η εναγόμενος/η κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

Συνολικά, η ποινική διαδικασία δεν αποτελεί, αυτή καθαυτή, νομική βάση ικανή να στερήσει από 
τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η το δικαίωμα ψήφου κατά τη διάρκεια εκλογών ή 
δημοψηφισμάτων. Εντούτοις, τα καταναγκαστικά μέτρα που μπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, ενδέχεται να επιφέρουν μία τέτοια επίπτωση. Η κράτηση, για παράδειγμα, συνιστά 
ένα τέτοιο μέτρο. Οι κρατούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη καταδικαστεί, διατηρούν το δικαίωμα 
ψήφου τους στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Ωστόσο, η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν 
διευκολύνεται επαρκώς σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι, για παράδειγμα, πιθανό, ένας κρατούμενος 
να διατηρεί νομικά το δικαίωμα ψήφου, αλλά, στην πράξη, η έλλειψη εγκαταστάσεων για τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας στον τόπο κράτησής του να παρεμποδίσει ουσιαστικά την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού. 

Όλα τα καταναγκαστικά μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης,παρά το γεγονός ότι δεν παρεμποδίζουν άμεσα την άσκηση των δικαιωμάτων 
ψήφου, μπορούν να δημιουργήσουν δυσκολίες που θα αποθάρρυναν το άτομο από την άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου. Για παράδειγμα, οι κατηγορούμενοι που τίθενται υπό κατ’ οίκον περιορισμό 
θα πρέπει να αιτηθούν και να λάβουν άδεια προκειμένου να εγκαταλείψουν τον τόπο εφαρμογής 
του εν λόγω μέτρου, ώστε να μπορέσουν να μεταβούν στο εκλογικό τμήμα. Μια απαγόρευση 
ταξιδίου ή διαμονής μπορεί να επιφέρει παρόμοια επίδραση, σε περίπτωση που το εκλογικό κέντρο 
βρίσκεται εντός της περιμέτρου που καλύπτεται από την απαγόρευση. 

Το δικαίωμα του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης να συμμετάσχει στις πολιτικές εκλογές ως 
υποψήφιος/α μπορεί,επίσης, να επηρεαστεί από την ποινική διαδικασία που κινείται εναντίον 
του/της. Παρόλο που στις περισσότερες χώρες οι διαδικασίες δεν αποτελούν επίσημο, νομικό 
εμπόδιο απέναντι σε ενδεχόμενη συμμετοχή του/τηςεναγόμενου/ης στις εκλογές (σε ορισμένες 
χώρες, μάλιστα, οι εκλογές παρέχουν ασυλία από την ποινική δίωξη), η πράξη και η εμπειρία 
υποδεικνύουν ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το ίδιο το άτομο, αυτόνομα αποχωρεί από την εκλογική 
διαδικασία, ή το πολιτικό κόμμα που τον υποστηρίζει αποσύρει την υποψηφιότητά του, προκειμένου 
να αποφευχθεί η ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της ποινικής διαδικασίας στα αποτελέσματα των 
εκλογών. Ένα παρεμφερές επακόλουθο παρατηρείται, επίσης, αν και σπανιότερα, αναφορικά με τη 
συμμετοχή και τη διατήρηση της ιδιότητας μέλους του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ηςσε ένα 
πολιτικό κόμμα ή ηγεσία. 

Το ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης στην πολιτική ζωή 
εκτός των εκλογών (συμμετοχή ή οικονομική υποστήριξη σε πολιτικό κόμμα, εθελοντισμός, 
εκστρατεία). Οι ποινικές διαδικασίες δεν εμποδίζουν, αυτές καθαυτές, την εν λόγω συμμετοχή, αλλά 
τα καταναγκαστικά μέτρα που μπορεί να επιβληθούν στον/στην εναγόμενο/η, ενδέχεται να 
περιορίσουν την ικανότητά του/της να συνεισφέρει, προσωπικά, ή οικονομικά, στον πολιτικό σκοπό 
με τον οποίο εμπλέκεται. 
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 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ; 

 Αποτελεί ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η μέλος ενός πολιτικού κόμματος ή παρεμφερούς 
οργάνωσης; Εάν ναι, ποιος είναι ο ρόλος του/της στην οργάνωση αυτή; 

 Στην περίπτωση επικείμενων πολιτικών εκλογών, ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η είναι 
εγγεγραμμένος/η ως υποψήφιος/α; Εάν ναι, πώς θα επηρεάσει η ποινική διαδικασία τη 
συμμετοχή του/της στις εκλογές; 

 Σε περίπτωση επικείμενων πολιτικών εκλογών, ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα έχει τη 
δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του/της, εάν η ποινική διαδικασία εναντίον του/της 
δεν έχει ολοκληρωθεί; 

 Η ποινική διαδικασία θα περιορίσει την ικανότητα του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης να 
συμμετάσχει, προσωπικά ή οικονομικά, στην πολιτική ζωή; 

 Συνιστά ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η πολιτική φιγούρα; Εάν ναι, ποια είναι η στάση της 
κοινής γνώμης απέναντι στην πολιτική του/της σταδιοδρομία; 

 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ; 
 

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση δημόσιων κονδυλίων. Η 
υπόθεση διήρκεσε τεσσεράμισι έτη και έληξε με την αθώωση του 
εναγόμενου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο εναγόμενος υπέβαλε 
αίτηση στο δικαστήριο, αιτούμενος αποζημίωση των ζημιών που υπέστη ως 
αποτέλεσμα της διαδικασίας. Μεταξύ των ζημιών για τις οποίες αιτούνταν 
αποζημίωση, ο εναγόμενος έκανε αναφορά και στον αρνητικό αντίκτυπο της 
υπόθεσης στην πολιτική του σταδιοδρομία. Πριν από την έναρξη της ποινικής 

διαδικασίας, είχε προταθεί ως υποψήφιο μέλος του τοπικού δημοτικού συμβουλίου, αλλά η 
υποψηφιότητά του ανακλήθηκε λόγω των κατηγοριών εναντίον του. Κατόπιν εξέτασης της 
υπόθεσης, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ποινική διαδικασία εναντίον του 
εναγόμενου επηρέασε κατά κύριο λόγο την πολιτική του σταδιοδρομία. Ενώ κατάφερε να 
διατηρήσει τις σχέσεις του με την οικογένεια και τους φίλους του, εντούτοις, η αξιοπιστία του 
μεταξύ των μελών του πολιτικού κόμματος στο οποίο συμμετείχε είχε υπονομευθεί σημαντικά, η 
υποψηφιότητά του για τις προσεχείς τοπικές εκλογές αποσύρθηκε και αυτό, ουσιαστικά, είχε ως 
αποτέλεσμα το οριστικό τέλος των πολιτικών του προσδοκιών. Ως αποζημίωση για τις ανωτέρω 
ζημίες το δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των 7.500 ευρώ. 

 

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για κακή διαχείριση δημόσιας περιουσίας και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περίπου τρεισήμισι 
έτη, είχε τεθεί υπό υποχρεωτική αναφορά (μέτρο που συνίσταται στην 
απαγόρευση εγκατάλειψης του τόπου κατοικίας χωρίς άδεια). Στο τέλος της 
διαδικασίας, ο εναγόμενος κρίθηκε αθώος, η ποινική υπόθεση έκλεισε,αλλά 
ο ίδιος υπέβαλε αστική αγωγή αιτούμενος αποζημίωση των ζημιών που 
υπέστη κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας εναντίον του. Ο 

εναγόμενος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η διαδικασία επηρέασε την πολιτική του 
σταδιοδρομία. Κατόπιν εξέτασης της υπόθεσης, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη πως ο εναγόμενος αποτελούσε 
μέλος πολιτικού κόμματος από το οποίο είχε αποβληθεί, ή ότι είχε υποβάλλει αίτηση για ένταξη 
σε πολιτικό κόμμα η οποία είχε απορριφθεί ως άμεση συνέπεια των ποινικών διαδικασιών που 



50 
 

είχαν κινηθεί εναντίον του. Ως αποτέλεσμα, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 2.000 
ευρώ, η οποία κάλυπτε μόνο τη συναισθηματική φόρτιση του εναγόμενου και το πλήγμα στην 
υπόληψή του. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Εφετείο Ευβοίας 
Απόφαση αριθ. 23/2017 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

Περιφερειακό 
Δικαστήριο της 
Βάρνας 

Απόφαση αριθ. 2503/28.12.2017 για την ιδιωτική ποινική υπόθεση 
αριθ. 5757/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=F7QDhLwlbIw%3D 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Εφετείο Πειραιά 
Απόφασηαριθ. 85/2016 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

Εφετείο 
Κέρκυρας 

Απόφασηαριθ. 115/2011 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Ανώτατο 
Δικαστήριο 
(Άρειος Πάγος) 

Απόφασηαριθ. 1637/2017 

http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis.asp 
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Δικαστήριο της 
Σόφιας 

Απόφαση αριθ. 7566/03.12.2018 για την αστική υπόθεση αριθ. 
5953/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=APTWXMlzNsU%3D 

ΠΑΙΔΙΑ 

Εφετείο Αθηνών 
Απόφασηαριθ.5132/2015 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της 
βάσης δεδομένων “NOMOS” 

Περιφερειακό 
Δικαστήριο του 
Πάζαρτζικ 

Απόφαση αριθ. 94/15.02.2018 για την ιδιωτική ποινική υπόθεση 
αριθ. 242/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=PPILyYtTbFw%3D 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΜΕΛΗ 

Πταισματοδικείο 
Πειραιά 

Απόφασηαριθ. 885/1995 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

Εφετείο Θράκης 
Απόφασηαριθ. 61/1991 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εφετείο Πειραιά 
Απόφασηαριθ. 41/2017 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

Πταισματοδικείο 
Ρόδου 

Απόφασηαριθ. 9/2011 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πταισματοδικείο 
Γιαννιτσών 

Απόφασηαριθ. 26/2009 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

Πρωτοδικείοτου 
Κιουστεντίλ 

Απόφαση αριθ. 156/07.03.2018 για τη δευτεροβάθμιο ιδιωτική 
ποινική υπόθεση αριθ. 139/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=5leSdRQCWss%3D 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Πταισματοδικείο 
Ευρυτανίας 

Απόφασηαριθ. 4/2014 του Συμβουλίου διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS” 

Εφετείο Πειραιά 
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δεδομένων “NOMOS” 
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βάσης δεδομένων “NOMOS” 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Πρωτοδικείο του 
Γκάμπροβο 

Απόφαση αριθ. 228/09.11.2017 για την αστική υπόθεση αριθ. 
10017/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=kVdXA%2BX42bo%3
D 
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Εισαγγελέας του 
Πρωτοδικείου 
Αθηνών 

Έκθεσηαριθ. 4-12/2012 του Εισαγγελέα διαθέσιμη μέσω της βάσης 
δεδομένων “NOMOS”.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Πρωτοδικείο του 
Βελίκο Τίρνοβο 

Απόφασηαριθ. 457/30.11.2018 για την αστική υπόθεση αριθ. 
71/2016 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=K8VQ9kJgZF4%3D 

Δικαστήριο της 
Σόφιας 

Απόφασηαριθ. 7728/20.11.2017 για την αστική υπόθεση αριθ. 
14388/2016 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; 

Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων της ποινικής 
διαδικασίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται από τις δικαστικές αρχές και τις αρχές 
επιβολής του νόμου, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, επί της κοινωνικής κατάστασης των 
υπόπτων και των κατηγορουμένων.  

Για κάθε ερώτημα, επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την κατάσταση του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης. Για να απαντήσετε στα ερωτήματα, χρησιμοποιήστε όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί έως και την παρούσα φάση: λειτουργικά δεδομένα 
που συλλέχθηκαν από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν 
από τις ανακριτικές αρχές, πληροφορίες που αντλήθηκαν από τη διαδικασία ανάκρισης του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, άλλες δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, κ.λπ.. Εισάγετε τις 
απαντήσεις σας στον πίνακα υπολογισμού που θα βρείτε στο τέλος του ερωτηματολογίου, 
υπολογίστε το αποτέλεσμα εφαρμόζοντας τις οδηγίες που παρέχονται στον πίνακα και 
χρησιμοποιήστε το σχήμα στην τελευταία σελίδα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
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Q1 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να διαμένει μαζί με το/τα ίδιο/α πρόσωπο/α, με το/τα οποίο/α 
συμβιώνει τη δεδομένη χρονική περίοδο; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετε με ποιο/α άτομο/α συμβιώνει ο/η 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα άτομα αυτά μπορεί να αφορούν 
συζύγους, συντρόφους, παιδιά, γονείς, αδέρφια, άλλους συγγενείς, συγκατοίκους, κ.λπ. του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης. Η φύση της σχέσης μεταξύ του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης και των προσώπων με τα οποία συμβιώνει είναι άνευ σημασίας. Η συμβίωση 
με κάποιο άτομο συνεπάγεται διαμονή κάτω από κοινή στέγη, ανεξάρτητα από την κυριότητα του 
ακινήτου και τις νομικές συμβάσεις δυνάμει των οποίων ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η 
κάνει χρήση του ακινήτου (κυριότητα, ενοικίαση, δημόσια ή κοινωνική κατοικία, κ.λπ.).  

 

A 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν θα έχει τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να διαμένει μαζί με το/τα ίδιο/α πρόσωπο/α, με το/τα 
οποίο/α συμβιώνει τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η πρόκειται να 
φιλοξενηθεί μόνιμα σε τοποθεσία πλην της κατοικίας του/της (π.χ. σε περίπτωση 
προφυλάκισης), ή πρόκειται να του/της απαγορευτεί η πρόσβαση στην οικία του/της 
κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (π.χ. λόγω απαγόρευσης διαμονής που 
καλύπτει την τοποθεσία όπου βρίσκεται η κατοικία του/της).  

 

B 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα έχει τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να διαμένει μαζί με το/τα ίδιο/α πρόσωπο/α, με το/τα 
οποίο/α συμβιώνει τη δεδομένη χρονική περίοδο, αλλά μόνο κατά τη 
διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η πρόκειται να 
φιλοξενηθεί σε τοποθεσία πλην της κατοικίας του/της, αλλά μόνο για ορισμένες 
χρονικές περιόδους (π.χ. μερική κράτηση κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ή κατά 
τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων). 

 

C 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα έχει τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να διαμένει μαζί με το/τα ίδιο/α πρόσωπο/α, με το/τα 
οποίο/α συμβιώνει τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα εξακολουθήσει 
να διαμένει στην οικία του/της μαζί με το/τα ίδιο/α πρόσωπο/α με το/τα οποίο/α 
συμβιώνει τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

 

D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η διαμένει 
μόνος/η του/της. 

 

 

Q2 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να συναντά το/τα πρόσωπο/α, με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική 
πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετε με ποιο/α άτομο/α και κατά τι 
τρόπο διατηρεί ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τακτική πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία. 
Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διαφέρουν από εκείνα με τα οποία συγκατοικεί ο/η ύποπτος/η ή 
κατηγορούμενος/η (βλ.Q1 παραπάνω). Μπορεί να αποτελούν μέλη της οικογένειας του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, άλλους συγγενείς, συναδέλφους (τους οποίους ο/η 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η συναναστρέφεται και εκτός του χώρου εργασίας τους), γείτονες, 



56 
 

φίλους, κ.λπ. Η επικοινωνία θεωρείται τακτική εάν πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις φορές 
τον μήνα (εάν τα άτομα διαμένουν στην ίδια τοποθεσία), ή τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις 
μήνες (εάν διαμένουν σε διαφορετικές τοποθεσίες και πρέπει να ταξιδέψουν προκειμένου να 
συναντηθούν). 

 

A 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν θα έχει τη δυνατότητα να συναντά 
ελεύθερα το/τα άτομο/α με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική πρόσωπο-με-
πρόσωπο επικοινωνία. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν πρόκειται να 
έχει τη δυνατότητα να συναντά τα πρόσωπα αυτά όποτε το επιθυμεί (π.χ. εάν πρέπει να 
ληφθεί εκ των προτέρων άδεια από δημόσια αρχή, εάν η συνάντηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένο χρόνο, κ.λπ.).  

 

B 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα έχει τη δυνατότητα να συναντά 
ελεύθερα το/τα άτομο/α με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική πρόσωπο-με-
πρόσωπο επικοινωνία, αλλά μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η πρόκειται να έχει 
τη δυνατότητα να συναντά τα πρόσωπα αυτά όποτε το επιθυμεί, αλλά μόνο υπό την 
τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων (π.χ. έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν ανά 
πάσα στιγμή, αλλά μόνο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, κ.λπ.). 

 

C 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα έχει τη δυνατότητα να συναντά 
ελεύθερα το/τα άτομο/α με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική πρόσωπο-με-
πρόσωπο επικοινωνία. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν η πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και των ατόμων αυτών δεν πρόκειται να περιοριστεί. 

 

D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν διατηρεί 
τακτική πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία με κανένα άλλο άτομο. 

 

 

Q3 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να επικοινωνεί τακτικά με το/τα πρόσωπο/α, με το/τα οποίο/α 
διατηρεί τακτική εξ αποστάσεως επικοινωνία; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετε με ποιο/α άτομο/α και κατά τι 
τρόπο διατηρεί ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τακτική εξ αποστάσεως επικοινωνία. Τα 
πρόσωπα αυτά πρέπει να διαφέρουν από εκείνα με τα οποία συγκατοικεί ο/η ύποπτος/η ή 
κατηγορούμενος/η (βλ. Q1 παραπάνω), αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν εκείνα, τα οποία ο/η 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η συναντά τακτικά (βλ. Q2 παραπάνω). Τέτοια πρόσωπα μπορεί 
να αποτελούνμέλη της οικογένειας του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, άλλους 
συγγενείς, συναδέλφους (τους οποίους ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η συναναστρέφεται 
και εκτός του χώρου εργασίας τους), γείτονες, φίλους, κ.λπ. Ως εξ αποστάσεως επικοινωνία 
ορίζεται κάθε τύπου επικοινωνία κατά την οποία τα εμπλεκόμενα άτομα δεν βρίσκονται φυσικά 
παρόντα στην ίδια τοποθεσία. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου (σταθερή ή κινητή 
τηλεφωνία), e-mail, messenger(κείμενο ή/και βίντεο), κ.λπ. Η επικοινωνία θεωρείται τακτική εάν 
πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.  

 

A 
Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν θα έχει τη δυνατότητα να 
επικοινωνεί ελεύθεραμε το/τα άτομο/α με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική εξ 
αποστάσεως επικοινωνία. 
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Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν πρόκειται να 
έχει μόνιμη πρόσβαση σε όλα τα μέσα επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιεί τη δεδομένη 
χρονική στιγμή (π.χ. περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο για χρήση e-mail ή 
messenger, περιορισμένη πρόσβαση σε τηλέφωνο, περιορισμένη ή μηδενική 
δυνατότητα λήψης εισερχόμενων κλήσεων, κ.λπ.).  

B 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί 
ελεύθερα με το/τα άτομο/α με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική εξ 
αποστάσεως επικοινωνία, αλλά μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η πρόκειται να έχει 
μόνιμη πρόσβαση σε ορισμένα από τα μέσα επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιεί τη 
δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. απεριόριστη πρόσβαση σε τηλέφωνο, αλλά απαγόρευση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, κ.λπ.). 

 

C 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί 
ελεύθερα με το/τα άτομο/α με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική εξ 
αποστάσεως επικοινωνία. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η πρόκειται να έχει 
μόνιμη πρόσβαση σε όλα τα μέσα επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιεί τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. 

 

D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν διατηρεί 
τακτική εξ αποστάσεως επικοινωνία με κανένα άλλο άτομο. 

 

 

Q4 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να αναλαμβάνει τη φροντίδα του/των προσώπου/ων το/τα οποίο/α 
εξαρτώνται από αυτόν/ή; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετε εάν υπάρχουν άτομα τα οποία 
εξαρτώνται από τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η. Τα εξαρτώμενα μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν πρόσωπα τα οποία βασίζονται στην οικονομική υποστήριξη του/της υπόπτου/ης 
ή κατηγορουμένου/ης ως κύρια πηγή εισοδήματος ή/και στην προσωπική του/της φροντίδα. 
Μπορεί να αποτελούν παιδιά, ηλικιωμένους γονείς, ή άλλους συγγενείς, άτομα με αναπηρίες, 
κ.λπ. Η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και των εξαρτώμενων 
από αυτόν/η ατόμων είναι άνευ σημασίας. Η μοναδική συναφής συνθήκη ουσίας είναι η 
υποστήριξη (οικονομική και/ή προσωπική) που λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά από τον/την 
ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η.  

 

A 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηδεν θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει 
τη φροντίδα των ατόμων αυτών. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν πρόκειται να 
είναι σε θέση να αναλάβει τη φροντίδα των ατόμων αυτών, λόγω της φυσικής 
απομάκρυνσής του/της από αυτά (π.χ. σε περίπτωση κράτησης),ή της απαγόρευσης 
άμεσης πρόσβασης σε αυτά (π.χ. σε περίπτωση απαγόρευσης διαμονής που καλύπτει 
την περιοχή στην οποία διαμένουν τα πρόσωπα αυτά).   

 

B 
Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη 
φροντίδα των ατόμων αυτών, με ορισμένες εξαιρέσεις. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν πρόκειται να 
είναι σε θέση να αναλάβει τη φροντίδα των ατόμων αυτών μόνο σε ορισμένες 
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συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. δεν θα έχει τη δυνατότητα να τα συνοδεύσει σε μία 
τοποθεσία την οποία δεν επιτρέπεται να επισκεφθεί, να ταξιδέψει μαζί τους σε άλλη 
τοποθεσία σε περίπτωση απαγόρευσης ταξιδίου, κ.λπ.). 

C 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει 
πλήρως τη φροντίδα των ατόμων αυτών, όπως ακριβώς και πριν την έναρξη 
της ποινικής διαδικασίας. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η πρόκειται να είναι 
σε θέση να παρέχει την ίδια φροντίδα στα άτομα αυτά, όπως ακριβώς και πριν την 
έναρξη της ποινικής διαδικασίας. 

 

D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν δεν υπάρχουν άτομα τα οποία εξαρτώνται από την 
οικονομική υποστήριξη και/ή την προσωπική φροντίδα του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης. 

 

 

Q5 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να ασκεί την κύρια ενασχόλησή του/της; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετεποια είναι η κύρια ενασχόληση 
του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και ποιες είναι οι σχετικές υποχρεώσεις του/της. Η 
κύρια ενασχόληση μπορεί να αποτελεί, είτε επαγγελματική απασχόληση (πλήρης ή μερική 
εργασιακή απασχόληση, αυτοαπασχόληση, δραστηριοποίηση σε προσωπική επιχείρηση, 
κ.λπ.),είτε σπουδές(πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 
μερικής απασχόλησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κ.λπ.). Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
εκάστοτε ενασχόληση μπορούν να περιλαμβάνουν τον χρόνο εργασίας, την υποχρεωτική 
παρουσία ή διαθεσιμότητα, υποχρεώσεις που σχετίζονται με ταξίδια, κ.λπ. 

 

A 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηδεν θα έχει τη δυνατότητα άσκησης της 
κύριας ενασχόλησής του/της. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν η ποινική διαδικασία δεν πρόκειται να επιτρέψει 
στον/στην ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η να ανταποκριθεί στις βασικές υποχρεώσεις 
που σχετίζονται με την ενασχόλησή του/της, ανεξάρτητα από το εάν θα είναι σε θέση 
να διατηρήσει τυπικά την ενασχόληση αυτή (π.χ. λαμβάνοντας άδεια άνευ αποδοχών), 
ή εάν η ενασχόληση θα διακοπεί επισήμως (π.χ. λόγω απόλυσης από την εργασία ή το 
περιβάλλον εκπαίδευσης). 

 

B 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα εν μέρει άσκησης 
της κύριας ενασχόλησής του/της. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν πρόκειται να 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε ορισμένες από τις υποχρεώσεις του/της, αλλά αυτό 
δεν θα επηρεάσει τις βασικές ευθύνες του/της(π.χ. σε περίπτωση που ο/η ύποπτος/η ή 
κατηγορούμενος/η δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί σε επαγγελματικά ταξίδια, 
αλλά θα είναι σε θέση να εκτελέσει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του/της). 

 

C 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα άσκησης της 
κύριας ενασχόλησής του/της, όπως ακριβώς και πριν την έναρξη της ποινικής 
διαδικασίας. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα είναι σε θέση 
να εξακολουθήσει να εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις του/της χωρίς κανέναν περιορισμό. 
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D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν διαθέτει 
καμία ενασχόληση (δεν εργάζεται, ούτε σπουδάζει). 

 

 

Q6 

Σε ποιο βαθμό πρόκειται να μεταβληθεί το τακτικό εισόδημα του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετεποιο είναι το τακτικό εισόδημα 
του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την 
είσπραξή του. Ως τακτικό εισόδημα ορίζονται οι οικονομικοί πόροι τους οποίους ο/η ύποπτος/η 
ή κατηγορούμενος/η λαμβάνει, ή υποτίθεται ότι λαμβάνει, σε τακτική βάση. Μπορεί να αφορά 
αμοιβή για εργασία, επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, σύνταξη, υποτροφία, κέρδος από εμπορική 
δραστηριότητα, εισόδημα από μίσθωση, κ.λπ. Οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του 
εισοδήματος μπορούν να αφορούν προϋποθέσεις καταλληλότητας όπως απαριθμούνται βάση 
νομοθεσίας (π.χ. οι εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνονται μεταξύ των 
κριτηρίων αποκλεισμού για μια συγκεκριμένη εργασία), ή πρακτικές προϋποθέσεις (π.χ. η 
καταβολή του ποσού μιας υποτροφίας μπορεί να απαιτεί τακτική παρακολούθηση διαλέξεων και 
εργαστηριακών μαθημάτων). 

 

A 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα χάσει σημαντικό ποσοστό του 
τακτικού εισοδήματός του/της. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν πρόκειται να 
έχει πλήρη πρόσβαση στην κύρια ή μοναδική πηγή εισοδήματός του/της, ανεξάρτητα 
από το εάν θα είναι σε θέση να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση ή/και να λάβει 
αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα σε μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. σε περίπτωση 
αθώωσής του/της). Ως κύρια πηγή εισοδήματος θεωρείται η ενασχόληση ή συνθήκη 
που παράγει ποσοστό υψηλότερο του ήμισυ του τακτικού εισοδήματος του ατόμου. 

 

B 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηδεν πρόκειται να χάσει σημαντικό 
ποσοστό του τακτικού εισοδήματός του/της. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν πρόκειται να 
έχει πλήρη πρόσβαση σεορισμένες από τις πηγές εισοδήματός του/της, αλλά θα 
συνεχίσει να λαμβάνει ποσοστό υψηλότερο του ήμισυ του εισοδήματός του/της. 

 

C 
Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηδεν πρόκειται να χάσει κανένα ποσοστό 
του τακτικού εισοδήματός του/της. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα εξακολουθήσει 
να έχει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πηγές εισοδήματός του/της. 

 

D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν διαθέτει 
κανενός τύπου τακτικό εισόδημα. 

 

 

Q7 

Σε ποιο βαθμό πρόκειται να μεταβληθούν τα έξοδα του/τηςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης και των αναγκών του νοικοκυριού του/της; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετεποια είναι τα τακτικά μηνιαία έξοδα 
του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και των αναγκών του νοικοκυριού του/της και ποια 
πρόσθετα έξοδα θα πρέπει να καλύψει όσον αφορά την ποινική διαδικασία. Το νοικοκυριό 
του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης περιλαμβάνουν το σύνολο των προσώπων με τα 
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οποία συμβιώνει κάτω από την ίδια στέγη και μοιράζεται οικονομικούς πόρους (σύζυγος, 
σύντροφος, παιδιά, κ.λπ.).Ως τακτικά έξοδα ορίζονται οι οικονομικοί πόροι τους οποίος ο/η 
ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η και η οικογένειά του/της δαπανούν, ή αναμένεται να 
δαπανήσουν, κάθε μήνα. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν ενοίκιο κατοικίας, λογαριασμούς 
κοινής ωφέλειας, δόσεις δανείων, κ.λπ. Πρόσθετα έξοδα θεωρούνται εκείνα που, είτε σχετίζονται 
άμεσα με ένα διαδικαστικό μέτρο (π.χ. εγγύηση), είτε συνιστούν έμμεσες συνέπειες της 
διαδικασίας (π.χ. έξοδα ταξιδίου για επισκέψεις, αμοιβή προσώπων που προσλαμβάνονται για 
τη φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων ή περιουσίας, κ.λπ.). Τα πρόσθετα έξοδα μπορεί να 
κατατίθενται, είτε εφάπαξ, είτε να αποτελούν τακτικές δαπάνες. 

 

A 

Τα έξοδα του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και του νοικοκυριού 
του/της θα αυξηθούν σημαντικά. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η και το νοικοκυριό 
του/της πρόκειται να επιβαρυνθούν με επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία υπερβαίνουν το 
ήμισυ των τακτικών μηνιαίων δαπανών τους. 

 

B 

Τα έξοδα του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και του νοικοκυριού 
του/της δεν πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η και το νοικοκυριό 
του/της πρόκειται να επιβαρυνθούν με επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία δεν υπερβαίνουν 
το ήμισυ των τακτικών μηνιαίων δαπανών τους. 

 

C 
Τα έξοδα του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και του νοικοκυριού 
του/της δεν πρόκειται να μεταβληθούν. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η και το νοικοκυριό 
του/της δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν με επιπρόσθετα έξοδα. 

 

D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν παρουσιάζει 
κανενός τύπου τακτικές μηνιαίες δαπάνες. 

 

 

Q8 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να ασκεί τις οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής του/της; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετεσε ποιες οργανωμένες 
δραστηριότητες αναψυχής συμμετέχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η σε τακτική βάση. Ως 
δραστηριότητα αναψυχής ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται κατά τον 
ελεύθερο χρόνο, με σκοπό την απόλαυση, διασκέδαση, ή γενικότερη ευεξία του ατόμου. Μια 
δραστηριότητα αναψυχής θεωρείται οργανωμένη όταν παρέχεται, δωρεάν ή έναντι πληρωμής, 
από δημόσιο φορέα, ιδιωτικό οργανισμό, ή άτυπη οντότητα, ή ομάδα,βάση ορισμένων κανόνων. 
Οι οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής μπορούν να είναι εκπαιδευτικής, καλλιτεχνικής, 
πολιτιστικής, αθλητικής, κ.λπ., φύσεως. Η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες θεωρείται 
τακτική εάν το άτομο τις ασκεί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 

 

A 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηδεν θα έχει τη δυνατότητα να ασκεί τις 
οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής του/της. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν η ποινική διαδικασία δεν πρόκειται να επιτρέψει 
στον/στην ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η να συμμετάσχει προσωπικά στις οργανωμένες 
δραστηριότητες αναψυχής του/της, ανεξάρτητα από το εάν θα παραμείνει επισήμως 
εγγεγραμμένος/η σε αυτές τις δραστηριότητες (π.χ. συνεχίζοντας να καταβάλει τα 
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αντίστοιχα τέλη), ή θα διακόψει επισήμως τη συμμετοχή του/της (π.χ. καταργώντας τη 
συνδρομή του/της). 

B 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα να ασκεί εν μέρει 
τις οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής του/της. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν πρόκειται να 
είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ορισμένες από τις οργανωμένες δραστηριότητες 
αναψυχής του/της, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει σημαντικά την τακτική του/της 
συμμετοχή σε αυτές (π.χ. εάν ένας/μία ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η, ο/η οποίος/α 
ασκεί ομαδικό άθλημα, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τακτικά προπονήσεις, 
αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά που πραγματοποιείται σε άλλη πόλη 
λόγω της κατ’ οίκον κράτησης ή της απαγόρευσης ταξιδίου). 

 

C 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα να ασκεί τις 
οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής του/της, όπως ακριβώς και πριν την 
έναρξη της ποινικής διαδικασίας. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα είναι σε θέση 
να εξακολουθήσει να συμμετέχει σε όλες τις οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής 
του/της. 

 

D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν συμμετέχει 
σε κανενός τύπου οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής. 

 

 

Q9 

Σεποιοβαθμόθα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη δυνατότητα να 
εξακολουθήσει να συμμετέχει έμπρακτα και τακτικά στην πολιτική ή τον κοινωνικό 
ακτιβισμό; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετε τη φύση των πολιτικών ή 
κοινωνικού ακτιβισμού δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει τακτικά ο/η ύποπτος/η ή 
κατηγορούμενος/η. Ως ακτιβισμός ορίζεται οποιαδήποτε προσπάθεια προώθησης, καθοδήγησης 
ή παρέμβασης σε κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές. ή περιβαλλοντικές αλλαγές. Μπορεί να 
περιλαμβάνει δραστηριότητες υποστήριξης ενός πολιτικού κόμματος, εθελοντισμού για 
θρησκευτικούς, πολιτικούς, ιατρικούς, εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους 
οργανισμούς, συμμετοχή σε δημόσιες εκστρατείες, κ.λπ. Ο ακτιβισμός θεωρείται τακτικός όταν 
οι ενέργειες που σχετίζονται με τον σκοπό του πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά τον 
μήνα. 

 

A 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηδεν θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει 
τακτικά σε δραστηριότητες πολιτικής ή κοινωνικού ακτιβισμού. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν η ποινική διαδικασία δεν πρόκειται να επιτρέψει 
στον/στην ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η να συμμετάσχει προσωπικά σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτική ή τον κοινωνικό ακτιβισμό, ανεξάρτητα 
από το εάν θα παραμείνει επισήμως εγγεγραμμένος/η στις δραστηριότητες αυτές (π.χ. 
διατηρώντας την ιδιότητα του μέλους σε ένα πολιτικό κόμμα ή οργάνωση της κοινωνίας 
των πολιτών),ή θα διακόψει επισήμως τη συμμετοχή του/της σε αυτές (π.χ. 
αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα ή την οργάνωση). 

 

B 
Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει εν 
μέρει σε δραστηριότητες πολιτικής ή κοινωνικού ακτιβισμού. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα έχει τη 
δυνατότητα να συμμετάσχει σε ορισμένες μόνο από τις δραστηριότητες που σχετίζονται 
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με την πολιτική ή τον κοινωνικό ακτιβισμό(π.χ. εάν ένας/μία ύποπτος/η ή 
κατηγορούμενος/η συμμετέχει εθελοντικά σε μία θρησκευτική οργάνωση αλλά μπορεί 
να λάβει μέρος μόνο σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη 
τοποθεσία λόγω απαγόρευσης ταξιδίου). 

C 

Ο/Η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/ηθα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει 
πλήρως και τακτικά σε δραστηριότητες πολιτικής ή κοινωνικού ακτιβισμού, 
χωρίς περιορισμούς. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η θα έχει τη 
δυνατότητα να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτική 
ή τον κοινωνικό ακτιβισμό. 

 

D 
Δεν έχει εφαρμογή. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η δεν εμπλέκεται σε 
κανενός τύπου πολιτικές ή κοινωνικού ακτιβισμού δραστηριότητες. 

 

 

Q10 

Σε τι βαθμό και έκταση κοινοποιούνται δημοσίως πληροφορίες σχετικά με τον/την 
ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η και τις ποινικές διαδικασίες που κινούνται εναντίον 
του/της; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετεεάν έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως 
πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία κατά του/τηςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του/της. Οι 
πληροφορίες σχετικά με τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η μπορούν να περιλαμβάνουν το 
όνομα, τη φωτογραφία του/της, τον τόπο διαμονής, την επαγγελματική ενασχόληση, κ.λπ. Οι 
πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία μπορούν να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες 
σχετικά με το αδίκημα, πληροφορίες σχετικά με παρελθούσες ή επερχόμενες ποινικές 
διαδικαστικές ενέργειες, κ.λπ. Οι πληροφορίες θεωρείται πως κοινοποιούνται δημοσίως εάν 
διατίθενται σε απεριόριστο αριθμό ατόμων μέσω έντυπων μέσων ενημέρωσης (π.χ. 
εφημερίδες ή περιοδικά), ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (π.χ. ραδιοφωνικών σταθμών ή 
τηλεοπτικών καναλιών), ή του διαδικτύου (π.χ. μέσω της διαδικτυακής σελίδας της αστυνομίας 
ή του δικαστηρίου, διαδικτυακών ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, κ.λπ.). Η συγκατάθεση 
του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών 
είναι άνευ σημασίας.  

 

A 

Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως, μαζί με λεπτομέρειες 
σχετικά με την ποινική διαδικασία ή/και το ποινικό αδίκημα. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν πληροφορίες που αφορούν, τόσο την αποκάλυψη της 
ταυτότητας του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, όσο και την ποινική 
διαδικασία και/ή το ποινικό αδίκημα έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως. 

 

B 

Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως, χωρίς λεπτομέρειες 
σχετικά με την ποινική διαδικασία ή/και το ποινικό αδίκημα. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως πληροφορίες που 
αφορούν μόνο στην αποκάλυψη της ταυτότητας του/της υπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης, χωρίς την αναφορά λεπτομερειών σχετικά με την ποινική 
διαδικασία και/ή το ποινικό αδίκημα. 
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C 

Πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία ή/και το ποινικό αδίκημα 
έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως, χωρίς λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα 
του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως πληροφορίες που 
αφορούν μόνο την ποινική διαδικασία και/ή το ποινικό αδίκημα, χωρίς να 
αποκαλυφθεί η ταυτότητα του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης. 

 

D 

Δεν έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα 
του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, την ποινική διαδικασία, ή το 
ποινικό αδίκημα. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν δεν έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως πληροφορίες που 
αποκαλύπτουν την ταυτότητα του/τηςυπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης, ούτε 
πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία και/ή το ποινικό αδίκημα. 

 

 

Q11 

Ποια είναι η αναμενόμενη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας; 

Προτού απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλείστε να ελέγξετε,βάσει της προσωπικής σας 
εμπειρίας ή γνώσης παρόμοιων υποθέσεων, ποια είναι η αναμενόμενη χρονική διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας. Κατά την απάντηση του ερωτήματος αυτού, παρακαλείσθε να λάβετε 
υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία και άλλες σχετικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι 
στιγμής. Η διάρκεια της ποινικής διαδικασίας για τους σκοπούς του παρόντος ερωτήματος 
περιλαμβάνει την περίοδο από τη στιγμή που ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η 
ενημερώνεται σχετικά με την κίνηση της ποινικής διαδικασίας, έως και τη λήξη της δίκης 
ενώπιον του Πρωτοδικείου.  

 

A 
Η αναμενόμενη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας ξεπερνά το διάστημα του 
ενός έτους. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν η ποινική διαδικασία πρόκειται, κατά πάσα 
πιθανότητα, να διαρκέσει διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 

 

B 

Η αναμενόμενη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας υπολογίζεται μεταξύ έξι 
μηνών και ενός έτους. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν η ποινική διαδικασία πρόκειται, κατά πάσα 
πιθανότητα, να διαρκέσει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, αλλά μικρότερο του 
ενός έτους. 

 

C 

Η αναμενόμενη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας υπολογίζεται μεταξύ 
τριών και έξι μηνών. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν η ποινική διαδικασία πρόκειται, κατά πάσα 
πιθανότητα, να διαρκέσει διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, αλλά μεγαλύτερο του 
ενός μήνα. 

 

D 
Η αναμενόμενη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας δεν πρόκειται να 
ξεπεράσει το διάστημα των τριών μηνών. 

Επιλέξτε την απάντηση αυτή εάν η ποινική διαδικασία πρόκειται, κατά πάσα 
πιθανότητα, να διαρκέσει διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. 
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Υπολογισμός 
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις χαρακτηρίζονται από διαφορετική βαρύτητα,που αντιστοιχεί στη 
συνάφεια κάθε παράγοντα με την κοινωνική κατάσταση του ατόμου. Για να αξιολογήσετε τον πιθανό 
αντίκτυπο της ποινικής διαδικασίας σε ένα συγκεκριμένο άτομο, συμπληρώστε τη δεξιά στήλη του 
παρακάτω πίνακα, εισάγοντας, για κάθε ερώτημα, τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην απάντησή 
σας. Για κάθε απάντηση που επισημαίνεται με την ένδειξη «Δεν έχει εφαρμογή», αφήστε το 
αντίστοιχο κουτί κενό. Στην τελευταία σειρά, αθροίστε τις τιμές όλων των ερωτήσεων, και διαιρέστε 
το άθροισμα με τον αριθμό των ερωτήσεων που απαντήσατε. Συμβουλευτείτε το υπόμνημα που 
ακολουθεί αμέσως μετά τον πίνακα για την ερμηνεία του αποτελέσματος.  

 

Ερώτημα 
Βαρύτητα 

Η 
απάντησή 

σας 

A B C D  

Q1 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να διαμένει μαζί με το/τα ίδιο/α 
πρόσωπο/α, με το/τα οποίο/α συμβιώνει τη δεδομένη χρονική 
περίοδο; 

9 6 3 0 

… 

Q2 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να συναντά το/τα πρόσωπο/α, 
με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική πρόσωπο-με-πρόσωπο 
επικοινωνία; 

6 4 2 0 

… 

Q3 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να επικοινωνεί τακτικά με το/τα 
πρόσωπο/α, με το/τα οποίο/α διατηρεί τακτική εξ αποστάσεως 
επικοινωνία; 

3 2 1 0 

… 

Q4 

Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να αναλαμβάνει τη φροντίδα 
του/των προσώπου/ων το/τα οποίο/α εξαρτώνται από 
αυτόν/ή; 

6 4 2 0 

… 

Q5 
Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να ασκεί την κύρια ενασχόλησή 
του/της; 

9 6 3 0 
… 

Q6 
Σε ποιο βαθμό πρόκειται να μεταβληθεί το τακτικό εισόδημα 
του/της υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης; 

6 4 2 0 
… 

Q7 
Σε ποιο βαθμό πρόκειται να μεταβληθούν τα έξοδα του/της 
υπόπτου/ης ή κατηγορουμένου/ης και των αναγκών του 
νοικοκυριού του/της; 

3 2 1 0 
… 

Q8 
Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να ασκεί τις οργανωμένες 
δραστηριότητες αναψυχής του/της; 

3 2 1 0 
… 

Q9 
Σε ποιο βαθμό θα έχει ο/η ύποπτος/η ή κατηγορούμενος/η τη 
δυνατότητα να εξακολουθήσει να συμμετέχει έμπρακτα και 
τακτικά στην πολιτική ή τον κοινωνικό ακτιβισμό; 

3 2 1 0 
… 

Q10 
Σε τι βαθμό και έκταση κοινοποιούνται δημοσίως πληροφορίες 
σχετικά με τον/την ύποπτο/η ή κατηγορούμενο/η και τις 
ποινικές διαδικασίες που κινούνται εναντίον του/της; 

6 4 2 0 
… 

Q11 Ποια είναι η αναμενόμενη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας; 6 4 2 0 
… 
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Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) =Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10+Q11 
… 

𝚨𝛑𝛐𝛕έ𝛌𝛆𝛔𝛍𝛂 𝛂𝛏𝛊𝛐𝛌ό𝛄𝛈𝛔𝛈𝛓 𝛂𝛎𝛕𝛊𝛋𝛕ύ𝛑𝛐𝛖 (𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞 − 𝐈𝐀𝐒) =
𝚺𝚩

𝟐𝟎
 

… 
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Ερμηνεία 
Χρησιμοποιήστε το παρακάτω σχήμα για να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα και να αξιολογήσετε τον 
πιθανό αντίκτυπο της ποινικής διαδικασίας στην κοινωνική κατάσταση του/τηςυπόπτου/ης ή 
κατηγορουμένου/ης.  

 

Υψηλό
(IAS = 2.5 - 3.0)

•Η ποινική διαδικασία θα επιφέρει πολύ ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική και
κοινωνική ζωή του/της εναγόμενου/ης. Θα επηρεαστούν πολυάριθμες πτυχές της προσωπικής
και κοινωνικής κατάστασής του/της. Ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού είναι εξαιρετικά
υψηλός. Ο/Η εναγόμενος/η ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις κοινωνικές
του/της συνθήκες σε βαθμό όμοιο με των συνθηκών που επικρατούσαν πριν την έναρξη της
ποινικής διαδικασίας.

Μετρίως υψηλό
(IAS = 2.0 - 2.5)

•Η ποινική διαδικασία θα επιφέρει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική και κοινωνική
ζωή του/της εναγόμενου/ης. Θα επηρεαστούν σημαντικές πτυχές της προσωπικής και
κοινωνικής κατάστασής του/της. Ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλός. Ο/Η
εναγόμενος/η ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες κατά την αποκατάσταση των
κοινωνικών του/της συνθηκών σε βαθμό όμοιο με των συνθηκών που επικρατούσαν πριν την
έναρξη της ποινικής διαδικασίας.

Μέτριο
(IAS = 1.5 - 2.0)

•Η ποινική διαδικασία θα επιφέρει μετρίως αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική και κοινωνική
ζωή του/της εναγόμενου/ης. Θα επηρεαστούν ορισμένες πτυχές της προσωπικής και
κοινωνικής κατάστασής του/της. Υφίσταται κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού. Ο/Η
εναγόμενος/η ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά την αποκατάσταση των κοινωνικών
του/της συνθηκών σε βαθμό όμοιο με των συνθηκών που επικρατούσαν πριν την έναρξη της
ποινικής διαδικασίας.

Μετρίως χαμηλό
(IAS = 1.0 - 1.5)

•Η ποινική διαδικασία θα επιφέρει χαμηλού βαθμού αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική και
κοινωνική ζωή του/της εναγόμενου/ης. Θα επηρεαστούν ορισμένες δευτερευούσης
σπουδαιότητας πτυχές της προσωπικής και κοινωνικής κατάστασής του/της. Ο κίνδυνος
κοινωνικού αποκλεισμού είναι μικρός. Ο/Η εναγόμενος/η δεν θα αντιμετωπίσει σοβαρές
δυσκολίες κατά την αποκατάσταση των κοινωνικών του/της συνθηκών σε βαθμό όμοιο με των
συνθηκών που επικρατούσαν πριν την έναρξη της ποινικής διαδικασίας.

Χαμηλό
(IAS = 0.5 - 1.0)

•Η ποινική διαδικασία δεν θα επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική και κοινωνική ζωή
του/της εναγόμενου/ης. Δεν πρόκειται να επηρεαστεί καμία πτυχή της προσωπικής και
κοινωνικής κατάστασής του/της. Δεν υφίσταται κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού. Ο/Η
εναγόμενος/η δεν θα αντιμετωπίσει κανενός τύπου δυσκολία κατά την αποκατάσταση των
κοινωνικών του/της συνθηκών σε βαθμό όμοιο με των συνθηκών που επικρατούσαν πριν την
έναρξη της ποινικής διαδικασίας.

Δεν έχει 
εφαρμογή

(IAS = 0.5 - 1.0)

•Οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για την αξιολόγηση των αρνητικών επιπτώσεων της
ποινικής διαδικασίας στην προσωπική και κοινωνική ζωή του/της εναγόμενου/ης. Αυτό μπορεί
να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες και αιτίες, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής
κοινωνικής κατάστασης του ατόμου.


