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«Ποινικό Μητρώο Ανηλίκων και Νεαρών Ενηλίκων»1 

 

 

I. Εισαγωγή 

 

 Στις 4 ∆εκεµβρίου 2008, µε αφορµή την 60η εFέτειο της 

Οικουµενικής ∆ιακήρυξης για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώFου, η ΕΕ∆Α 

διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα «Συνθήκες κράτησης και τα δικαιώµατα 

κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές». Μία αFό τις συνεδρίες της ηµερίδας 

ήταν αφιερωµένη στις ευάλωτες οµάδες κρατουµένων µεταξύ των οFοίων και 

οι ανήλικοι κρατούµενοι. Ένα αFό τα θέµατα Fου Fροέκυψε κατά τη 

διάρκεια της Fολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης ήταν το ζήτηµα του Fοινικού 

µητρώου ανηλίκων και των συνεFαγόµενων δυσκολιών τις οFοίες Fρώην 

κρατούµενοι ανήλικοι αντιµετωFίζουν στην FροσFάθεια εύρεσης εργασίας 

και κατ’ εFέκταση στην FροσFάθεια Fλήρους εFανένταξης στην κοινωνία. 

Το ζήτηµα αυτό, µάλιστα, Fροβλήθηκε έντονα τόσο αFό γονείς Fρώην 

ανηλίκων κρατουµένων όσο και αFό εFαγγελµατίες του χώρου, όFως 

καθηγητές σε σχολεία φυλακών και κοινωνικούς λειτουργούς. ΌFως δήλωσε 

χαρακτηριστικά στην εν λόγω εκδήλωση ο Συνήγορος του Παιδιού κ. Γ. 

                                                 
1 Η Ολοµέλεια υιοθέτησε την εν λόγω εισήγηση στην αFό 26.02.2009 συνεδρίασή της. 

Εισηγητές: Οµ. Καθηγήτρια Α. ΓιωτοFούλου-ΜαραγκοFούλου, F. Πρόεδρος ΕΕ∆Α και 

εκFρόσωFος του ΙΜ∆Α, Αν. Καθηγητής Λ.-Α. Σισιλιάνος, ΑντιFρόεδρος ΕΕ∆Α και 

εκFρόσωFος του ΙΜ∆Α και Λ.-Μ. ΜFολάνη, ΕFιστηµονική Συνεργάτιδα ΕΕ∆Α. Οι 

εισηγητές εκφράζουν τις θερµές τους ευχαριστίες στον κ. Π. ∆αµιανό, ∆ιευθυντή του 

Σχολείου Μέσης ΕκFαίδευσης στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα και στον κ. 

Γ. Μόσχο, Σηνήγορο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. . 
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Μόσχος, «Τα �αιδιά κρατούµενοι δεν έχουν �ροσδοκίες. ∆εν �εριµένουν να 

γυρίσουν σε µια κοινωνία �ου �ραγµατικά θα έχουν θέση και ελ�ίδα.»2 

Η ΕΕ∆Α κρίνοντας ότι Fρόκειται για ένα σηµαντικό ζήτηµα Fου 

αφορά µία ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα αFοφάσισε να ενασχοληθεί µε το 

Fοινικό µητρώο ανηλίκων. Στη συνεδρίαση του Α’ Τµήµατος (05.02.2009) 

διατυFώθηκε η άFοψη ότι η ΕΕ∆Α FρέFει να ενασχοληθεί και µε το 

Fοινικό µητρώο των νεαρών ενηλίκων µε τη λογική ότι η σωφρονιστική 

µεταχείριση Fου εFιφυλάσσει ο νοµοθέτης για τις δύο ηλικιακές οµάδες 

είναι ίδια.  

 

II. Το ισχύον δίκαιο 

 

Οι διατάξεις Fου ρυθµίζουν τα ζητήµατα Fοινικού µητρώου είναι τα 

άρθρα 573-579 ΚΠ∆.3 Ειδικά ως Fρος τους ανήλικους, το άρθρο 574 Fαρ. 2, 

εδ. (ββ) ΚΠ∆ ορίζει ότι σε κάθε δελτίο Fοινικού µητρώου αναγράφεται κάθε 

αFόφαση µε την οFοία εFιβάλλεται Fεριορισµός σε σωφρονιστικό κατάστηµα 

ή αναµορφωτικό µέτρο σε ανήλικο. ΕFιFλέον, το άρθρο 578, Fαρ. 1, εδ. (β) 

ΚΠ∆ ορίζει ότι τα δελτία Fοινικού µητρώου Fαύουν να ισχύουν και 

αFοκλείεται η χρησιµοFοίησή τους για οFοιοδήFοτε σκοFό στις FεριFτώσεις 

δελτίων Fου αφορούν σωφρονιστικά ή αναµορφωτικά µέτρα όταν ο ανήλικος 

συµFληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το εδ. (ε) ορίζει ότι το δελτίο 

Fαύει να ισχύει αν έχει συνταχθεί µετά αFό αFόφαση Fου εFιβάλλει σε 

ανήλικο Fοινή Fεριορισµού σε σωφρονιστικό κατάστηµα, Fέντε έτη µετά την 

έκτιση της Fοινής µε οFοιοδήFοτε τρόFο, εφ' όσον ο ελάχιστος χρόνος 

Fεριορισµού Fου έχει εFιβληθεί δεν υFερβαίνει το έτος, και οκτώ έτη αν 

υFερβαίνει το έτος, εκτός αν στο διάστηµα αυτό εFέλθει νέα καταδίκη. Σε 

FερίFτωση αFόλυσης υFό όρους αFό το σωφρονιστικό κατάστηµα, η Fιο 

Fάνω Fενταετία ή οκταετία αρχίζει αFό τη συµFλήρωση του χρόνου 

δοκιµασίας.  

                                                 
2
 Γ. Μόσχος, «Ο Fοινικός εγκλεισµός των ανηλίκων στην Ελλάδα: Η εφαρµογή του ‘έσχατου 

µέτρου’ σε µία κοινωνία Fου δε φροντίζει εFαρκώς για τα Fροηγούµενα», Ηµερίδα ΕΕ∆Α: 

Συνθήκες κράτησης και δικαιώµατα κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές, 04.12.2008. 
3 Βλ. Παράρτηµα.  
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Εκτός αFό αυτές τις ειδικές διατάξεις για το Fοινικό µητρώο 

ανηλίκων, κατά τα άλλα ισχύουν οι ρυθµίσεις για τους ενήλικους, σε ό,τι 

αφορά F.χ. Fοιος έχει Fρόσβαση στο µητρώο τους, τι Fεριλαµβάνει το 

αντίγραφο Fοινικού µητρώου δικαστικής και γενικής χρήσης, (F.χ. 

αναγραφή χρηµατικής Fοινής ή Fοινής φυλάκισης έως έξι µηνών Fριν την 

Fάροδο τριών ετών, άρθρο 576, Fαρ.3, εδ. (α) ΚΠ∆).  

Ως Fρος τις FαραFάνω ρυθµίσεις FρέFει να διατυFωθούν οι εξής 

Fαρατηρήσεις: 1) Σύµφωνα µε το άρθρο 121 Fαρ. 1 ΠΚ4 η Fοινική 

ανηλικότητα Fερατώνεται µε τη συµFλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας, 

ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 125 Fαρ. 1 ΠΚ τα αναµορφωτικά µέτρα Fου 

εFέβαλε το δικαστήριο Fαύουν αυτοδικαίως, κατ’ αρχήν, όταν ο ανήλικος 

συµFληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας. Ωστόσο, το άρθρο 578, Fαρ. 

1, εδ. (β) ΚΠ∆ ορίζει ότι τα δελτία Fοινικού µητρώου Fου αφορούν 

σωφρονιστικά ή αναµορφωτικά µέτρα Fαύουν να ισχύουν όταν ο ανήλικος 

συµFληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. ΥFάρχει, λοιFόν, µία 

αναντιστοιχία µεταξύ των ως άνω ρυθµίσεων σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας.  

2) Ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 574 Fαρ. 2, εδ. (βα) ΚΠ∆ δεν 

εγγράφονται στο Fοινικό µητρώο οι αFοφάσεις Fου αφορούν Fταισµατικές 

Fαραβάσεις, εγγράφονται χωρίς κανένα Fεριορισµό όλες οι αFοφάσεις Fου 

αφορούν αναµορφωτικά µέτρα, άρα και για Fταισµατικές Fαραβάσεις, αφού 

σύµφωνα µε το άρθρο 128 ΠΚ η τέλεση Fταίσµατος αFό ανήλικο εFιφέρει 

την εFιβολή µόνο αναµορφωτικών µέτρων. ∆ηλαδή, στους ανήλικους 

δράστες Fταισµάτων εFιφυλάσσεται εFαχθέστερη αντιµετώFιση αFό ό,τι 

στους ενηλίκους. Πρόκειται για µία FερίFτωση χειροτέρευσης της νοµικής 

θέσης του ανηλίκου αντίθετα στο Fνεύµα του Fροστατευτισµού.5 

3) Οι διατάξεις Fου ρυθµίζουν το Fοινικό µητρώο ανηλίκων 

Fεριλαµβάνουν και άλλη µία σηµαντική αντίφαση. Ενώ το άρθρο 578, Fαρ. 

1, εδ. (β) ΚΠ∆ ορίζει ότι τα δελτία Fοινικού µητρώου Fου αφορούν 

σωφρονιστικά ή αναµορφωτικά µέτρα Fαύουν να ισχύουν όταν ο ανήλικος 

                                                 
4 ΌFως τροFοFοιήθηκε µε το Ν. 3189/2003 (ΦΕΚ Α’ 243) «Αναµόρφωση της Fοινικής 

νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
5 Α. Πιτσελά, Η �οινική αντιµετώ�ιση της εγκληµατικότητας των ανηλίκων (5η εκδ., 

Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004), σελ. 327.  
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συµFληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, το εδ. (ε) FροβλέFει την Fάροδο 

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (5 ή 8 έτη) για την Fαύση ισχύος 

Fοινικού δελτίου Fου καταχωρεί #εριορισµό σε σωφρονιστικό 

κατάστηµα. Οι δύο αυτές διατάξεις σε συνδυασµό µε τις ειδικές διατάξεις 

για ανηλίκους (άρθρα 121-133 ΠΚ) όFου γίνεται λόγος είτε για 

αναµορφωτικά µέτρα είτε για θερα#ευτικά µέτρα ή για #οινικό 

σωφρονισµό αλλά όχι για σωφρονιστικά µέτρα, µας οδηγούν στο 

συµFέρασµα ότι το άρθρο 578, Fαρ. 1, εδ. (β) ισχύει µόνο για τα 

αναµορφωτικά µέτρα.6  

4) Το Fοινικό µητρώο κάθε κατηγορίας ατόµων, βεβαίως και των 

ανηλίκων, τελεί υFό την Fροστασία του νόµου για τα FροσωFικά δεδοµένα. 

Το άρθρο 2 του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου αFό την εFεξεργασία 

δεδοµένων FροσωFικού χαρακτήρα», Fου ενσωµατώνει την κοινοτική οδηγία 

95/46/ΕΚ του ΕυρωFαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 1995, ορίζει ότι: «Για τους σκοFούς του Fαρόντος νόµου 

νοούνται ως: .. β) «Ευαίσθητα δεδοµένα», τα δεδοµένα Fου αφορούν στη 

φυλετική ή εθνική Fροέλευση, στα Fολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές 

ή φιλοσοφικές FεFοιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 

στην υγεία, στην κοινωνική Fρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε 

#οινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε 

τα ανωτέρω ενώσεις FροσώFων.(...) δ) «ΕFεξεργασία δεδοµένων FροσωFικού 

χαρακτήρα» («εFεξεργασία»), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών Fου 

FραγµατοFοιείται αFό το ∆ηµόσιο ή αFό νοµικό FρόσωFο δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου ή ένωση FροσώFων ή φυσικό FρόσωFο µε ή χωρίς τη 

βοήθεια των αυτοµατοFοιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα 

FροσωFικού χαρακτήρα, όFως (…), η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε 

άλλης µορφής διάθεση». 

Το άρθρο 7 του Ν. 2472/1997 ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι: «1. 

ΑFαγορεύεται η συλλογή και εFεξεργασία ευαίσθητων FροσωFικών 

                                                 
6 Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι στη θεωρία, λόγω αυτής της αντίφασης, έχει εκφραστεί η 

άFοψη ότι στο Fοινικό µητρώο Fεριλαµβάνονται και τα θεραFευτικά µέτρα. Βλ. Σ. 

Γιοβάνογλου, Θεσµικά �ροβλήµατα της κοινωνικής ε�ανένταξης των α�οφυλακιζοµένων 

(Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006) υFοσ. 466, σελ. 108. Για την αντίθετη άFοψη 

βλ. Πιτσελά, όF.F. υFοσ. 5, σελ. 327. 
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δεδοµένων. 2. Κατ’ εξαίρεση εFιτρέFεται η συλλογή και η εFεξεργασία 

ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού 

αρχείου, ύστερα αFό άδεια της Αρχής, όταν (…)  ε) Η εFεξεργασία 

εκτελείται αFό ∆ηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε ...  ββ) για την 

εξυFηρέτηση των αναγκών εγκληµατολογικής ή σωφρονιστικής Fολιτικής 

και αφορά τη διακρίβωση εγκληµάτων, Fοινικές καταδίκες ή µέτρα 

ασφαλείας ...  

Το άρθρο 4 Fαρ.1 του Ν. 2472/1997 ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι: «Τα 

δεδοµένα #ροσω#ικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης 

ε#εξεργασίας #ρέ#ει (...) β) Να είναι συναφή, #ρόσφορα, και όχι 

#ερισσότερα α#ό όσα κάθε φορά α#αιτείται εν όψει των σκο#ών 

της ε#εξεργασίας» [αρχή της αναλογικότητας].7 

 

III. Το #ρόβληµα  

 

 Το ζήτηµα, ωστόσο, Fου κυρίως αFασχολεί την ΕΕ∆Α αναφορικά µε 

το Fοινικό µητρώο ανηλίκων δεν είναι οι FαραFάνω εFισηµάνσεις 

νοµικοτεχνικής αρτιότητας και υφής, αλλά οι αρνητικές εFιδράσεις Fου 

έχει γενικά ο θεσµός του Fοινικού µητρώου στην FροσFάθεια εFανένταξης 

των ανήλικων Fαραβατών στο κοινωνικό σύνολο και κυρίως σε ό,τι αφορά 

την Fρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.  

 Μελέτες Fου έχουν γίνει έχουν αFοδείξει ότι υFάρχει άµεσος 

συσχετισµός µεταξύ της ύFαρξης Fοινικού µητρώου και της µη Fρόσβασης 

στην αγορά εργασίας. Για Fαράδειγµα, µελέτες στην Αυστραλία έδειξαν ότι 

είναι λιγότερο Fιθανό Fρώην κρατούµενοι να βρουν δουλειά αFό άτοµα µε 

χρόνιες ασθένειες, αναFηρίες ή εFικοινωνιακές δυσκολίες. Μόνο άτοµα µε 

διανοητική ή ψυχιατρική διαταραχή ιεραρχήθηκαν σε χαµηλότερη θέση.8 

Έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο έδειξε ότι ένας αFό τους λόγους Fου 

εργοδότες αFορρίFτουν άτοµα µε Fοινικό µητρώο είναι ότι θεωρούνται 

                                                 
7
 Βλ. και www.dpa.gr. 

8 J. Graffam et al., Attitudes of Employers, Corrective Services Workers, Employment 

Support Workers, and Prisoners and Offenders towards Employing Ex-Prisoners and Ex-

Offenders (Deakin University, Australia 2004) 26. 
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γενικά µη εFιθυµητοί, έξω αFό τη σφαίρα εµFειριών των εργοδοτών και κάτι 

το ξένο ως Fρος αυτούς.9  

 Η µη Fρόσβαση στην αγορά εργασίας Fέραν του ότι FαρεµFοδίζει 

σηµαντικά την κοινωνική εFανένταξη του Fρώην Fαραβάτη µFορεί εFίσης 

να τον οδηγήσει στην τέλεση νέων εγκληµάτων, γεγονός καταστροφικό για 

τον ίδιο αλλά και αντίθετο Fρος το συµφέρον της ίδιας της κοινωνίας. Ο 

‘εFίσηµος στιγµατισµός’ µέσω του Fοινικού µητρώου δηµιουργεί µία 

µακρόχρονη, αν όχι µόνιµη, µείωση της κοινωνικής του θέσης µε 

αFοτέλεσµα τον κίνδυνο το έγκληµα να αFοτελέσει αναγκαστική 

εναλλακτική λύση για όσους δεν µFορούν να εξασφαλίσουν κάFοια 

εFαγγελµατική αFασχόληση.10 Μελέτες έχουν δείξει ότι η εργασία µFορεί 

να µειώσει την υFοτροFή αFό 1/3 έως 50%, αλλά και ότι το 60% Fρώην 

κρατουµένων δε µFορούσαν να βρουν δουλειά εξ αιτίας του Fοινικού τους 

µητρώου.11  

Η Fροβληµατική αυτή κατάσταση έχει ακόµα µεγαλύτερο αρνητικό 

αντίκτυFο στην FερίFτωση ανήλικων Fαραβατών, στο µέτρο Fου συνιστούν 

µία ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα. Ο εFίσηµος στιγµατισµός Fου υφίσταται ένας 

ανήλικος Fαραβάτης µε το Fοινικό µητρώο είναι δυσανάλογα βαρύς εFειδή η 

διαδικασία της κοινωνικής του ένταξης δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Η 

βλάβη Fου ο στιγµατισµός αυτός µFορεί να Fροκαλέσει τόσο στην εικόνα 

Fου έχει για τον εαυτό του όσο και στην αντιµετώFισή του αFό τον 

κοινωνικό Fερίγυρο, µFορεί να αFοβεί ιδιαίτερα καταστροφική για το 

µέλλον του.12  

Αν και οι Fερισσότερες µελέτες-έρευνες στερούνται FολύFλευρης 

εξέτασης των συντρεχόντων και αλληλοεFιδρώντων γενεσιουργών 

                                                 
9 H. Metclaf, T. Anderson & H. Rolfe, Barriers to Employment for Offenders and Ex-

Offenders-Part One, Research Report No. 155 (Department for Work and Pensions, 

United Kingdom 2001) 4.  
10 Χ. Ζαραφωνίτη, Εµ�ειρική Εγκληµατολογία (Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1995) σελ. 258-

259.  
11 Sentencing and Offences Unit, Home Office UK, Breaking the Circle: A Report of the 

Review of the Rehabilitation Act, 2002, σελ. 75. Βλ. εFίσης, D. Pager, “The Mark of a 

Criminal Record” (2003) 108 American Journal of Sociology σελ. 937 εF., σύµφωνα µε τον 

οFοίο η ύFαρξη Fοινικού µητρώου µειώνει τις Fιθανότητες εύρεσης εργασίας τουλάχιστον 

κατά 50%. 
12 Σ. Γιοβάνογλου, Θεσµικά �ροβλήµατα της κοινωνικής ε�ανένταξης των α�οφυλακιζοµένων 

(Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006) σελ. 95.  
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Fαραγόντων της µη (εFαν)ένταξης των ανηλίκων εγκληµατικών Fαραβατών 

στην κοινωνία, FρέFει να θεωρηθεί αFοδεδειγµένο, κατά τη γνώµη µας, ότι 

ένας σοβαρός Fαράγοντας είναι και το βεβαρηµένο Fοινικό µητρώο. Κατά 

την άFοψή µας, αρκετοί Fαράγοντες για την εFιτυχία της ένταξης FρέFει να 

υFερνικηθούν αν θέλουµε να έχουµε σηµαντικά θετικά αFοτελέσµατα στην 

FροσFάθεια για την εξοµάλυνση των σχέσεων των καταδίκων ανηλίκων και 

ευρύτερης κοινωνίας. Με λίγα λόγια δεν είναι µόνο η ύFαρξη του 

βεβαρηµένου Fοινικού µητρώου Fου εµFοδίζει την κοινωνική τακτοFοίηση 

των εν λόγω νέων, αλλά η ύFαρξή του είναι Fάντως σοβαρός Fαράγοντας για 

την αFοτυχία της ένταξης.  

Σύµφωνα µε ελληνική µελέτη αFό το 1993 και έως το 1999-2000, δηλ. 

σε διάστηµα 6-7 ετών, µόνον ο ένας στους Fέντε Fρώην κρατούµενους 

ανηλίκους Fου εντοFίσθηκαν εκ νέου (20,4%) δεν οδηγήθηκε κάFοια στιγµή 

και Fάλι στις φυλακές, ούτε και του εFιβλήθηκε κάFοια Fοινή. Ένας στους 

4 ερωτηθέντες αFοδέχθηκε το ενδεχόµενο της διάFραξης νέων εγκληµάτων 

εφόσον βιώσει µαταίωση των FροσFαθειών του ως Fρος τον στόχο της 

κοινωνικής του εFανένταξης. Σε Fοσοστό FερίFου 80% οι Fαραβατικοί 

ανήλικοι οδηγούνται στη διάFραξη νέων αξιοFοίνων Fράξεων.13 ΕFίσης, 

σύµφωνα µε ελληνική µελέτη Fαιδοψυχιατρικού ενδιαφέροντος, αFό τους 

60 νεαρούς ηλικίας 12-18,5 ετών, Fου τελούσαν υFό την εFιµέλεια της 

ΥFηρεσίας ΕFιµελητών Ανηλίκων, οι µη έχοντες καµία αFασχόληση 

υFοτροFίασαν διFλάσιες φορές αFό όσους εργάζονταν.14  

ΕFιFλέον, οι νεαροί ακόµα και όταν βρίσκουν κάFοια Fλήρη 

εργασιακή αFασχόληση (40% οι έγκλειστοι και 26% οι µη έγκλειστοι) 

θεωρούν ότι αυτή δεν τους ικανοFοιεί, καθώς τα χρήµατα Fου κερδίζουν 

µέσω αυτής δεν εFαρκούν για τις βιοτικές τους ανάγκες. Άλλωστε το είδος 

εFαγγέλµατος στο οFοίο καταφέρνουν να αFασχοληθούν είναι συνήθως 

                                                 
13 Ν. Κουράκης και Ε. ΣταθουλοFούλου, «Προβλήµατα υFοτροFής νεαρών κρατουµένων: 

Πορίσµατα εFαναληFτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και 

Εγκληµατολογικών Ερευνών (ΠανεFιστήµιο Αθηνών)» στο Κ.∆. ΣFινέλλη (εFιµ.) 

Στηρίζοντας τον ανήλικο �αραβάτη (Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2007) σελ. 143, 

145. 
14 Β. ΠαFαγεωργίου, Έφηβοι υ�ό την ε�ιµέλεια της Υ�ηρεσίας Ε�ιµελητών Ανηλίκων: 

Παιδοψυχιατρική �ροσέγγιση του φαινοµένου της υ�οτρο�ής στην �αρα�τωµατικότητα 

(∆ιδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1998) 86-86.  
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χαµηλής εισοδηµατικής εµβέλειας: βιοτέχνες, τεχνίτες, εργάτες ή 

αυτοκινητιστές. Σε κάθε FερίFτωση, η εFίτευξη µίας αFασχόλησης τους 

φαίνεται ρεαλιστικός στόχος µόνον όταν υFάρχει Fροσφορά εργασίας για 

ανειδίκευτους, όταν αφορά ευκαιριακές δουλειές όFου δεν θεωρείται 

αFαραίτητο το λευκό Fοινικό µητρώο.15 

Η σχέση, λοιFόν, µεταξύ ύFαρξης βεβαρηµένου Fοινικού µητρώου 

και µη Fρόσβασης στην αγορά εργασίας είναι άµεση, ενώ 

Fαρακολουθηµατικού χαρακτήρα συνέFεια συνιστά σε ένα  µεγάλο βαθµό η 

υFοτροFή.  

H κοινωνικά ευεργετική διαδικασία ενθάρρυνσης των ατόµων να 

αλλάξουν τη ζωή τους υFονοµεύεται όταν τα άτοµα αυτά γνωρίζουν ή 

αισθάνονται ότι τα λάθη του Fαρελθόντος θα τα εµFοδίζουν σε κάθε βήµα 

της κοινωνικής και οικονοµικής τους ζωής.16 Αυτό εFιβεβαιώνεται και αFό 

µαρτυρίες εFαγγελµατιών Fου εργάζονται σε καταστήµατα κράτησης 

ανηλίκων. ΑντιµετωFίζουν µεγάλες δυσκολίες να Fείσουν τα Fαιδιά να 

ενταχθούν στην εκFαίδευση µέσα στο σωφρονιστικό κατάστηµα, καθώς τα 

Fαιδιά θεωρούν ότι ακόµα και η αFοφοίτηση αFό το σχολείο δεν θα τους 

βοηθήσει σε τίFοτα στη συνέχεια αφού δε θα µFορούν να εFανενταχθούν και 

να εργαστούν Fουθενά εξ αιτίας, µεταξύ άλλων, και του Fοινικού τους 

µητρώου.17  

Η ΕΕ∆Α υFογραµµίζει ότι οι ανήλικοι συνιστούν µία ιδιαίτερη 

κατηγορία Fαραβατών, δεδοµένου µάλιστα ότι η νεανική συµFεριφορά Fου 

δεν συµµορφώνεται µε το σύνολο των κοινωνικών κανόνων και αξιών 

συνιστά συχνά µέρος της διαδικασίας ωρίµανσης και έχει την τάση, στα 

Fερισσότερα άτοµα, να εξαλείφεται χωρίς καµία εξωτερική Fαρέµβαση µε τη 

µετάβασή τους στην ενηλικότητα.18 Οι ισχύουσες ρυθµίσεις, άλλωστε, Fου 

αφορούν το Fοινικό µητρώο των δύο εν λόγω κατηγοριών δεν συµβιβάζονται 

                                                 
15

 Ν. Κουράκης και Ε. ΣταθουλοFούλου, όF.F. υFοσ. 13, σελ. 152.  
16 B. Naylor, M. Paterson and M. Pittard, “In the Shadow of a Criminal Record: Proposing 

a Just Model of Criminal Record Employment Checks” (2008) 32 Melbourne University 

Law Review 171, 188.  
17 Συζήτηση µε τον κ. Π. ∆αµιανό, ∆ιευθυντή του Σχολείου στο Ειδικό Κατάστηµα 

Κράτησης Νέων Αυλώνα. 
18 United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh 

Guidelines), GA Res 45/112 (14.12.1990) αρ. 5 Fαρ. ε’.  
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µε όσα FροβλέFει η αρχή της αναλογικότητας για την Fροστασία των 

FροσωFικών δεδοµένων, όFως αναφέρθηκε Fροηγουµένως.19 Με βάση τα 

FαραFάνω, η ΕΕ∆Α κρίνει ότι FρέFει να αναµορφωθεί Fλήρως ο θεσµός του 

Fοινικού µητρώου ανηλίκων Fρος την κατεύθυνση του µέγιστου 

Fεριορισµού της χρήσης του.  

 

IV. ∆ιεθνείς ρυθµίσεις #ου σχετίζονται µε το #οινικό µητρώο 

ανηλίκων 

 

Η θέση της ΕΕ∆Α για την Fλήρη αναµόρφωση του θεσµού του 

Fοινικού µητρώου ανηλίκων δεν εµφορείται µόνο αFό ανθρωFιστικά 

κριτήρια και την ανάγκη να δίνεται µία Fραγµατική δεύτερη ευκαιρία 

στους ανήλικους Fαραβάτες για να φτιάξουν τη ζωή τους αFό την αρχή, 

αλλά βρίσκει έρεισµα και σε ένα Fλέγµα διεθνών κανόνων. 

 

1. Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα του �αιδιού 

Ο θεσµός του Fοινικού µητρώου ανηλίκων δεν ρυθµίζεται ρητώς αFό 

κάFοιο διεθνές συµβατικό κείµενο. Ωστόσο, το άρθρο 40, Fαρ. 1 της 

Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού20 ορίζει ότι: «Τα Συµβαλλόµενα 

Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε Fαιδί ύFοFτο, κατηγορούµενο ή 

καταδικασµένο για Fαράβαση του Fοινικού νόµου το δικαίωµα σε 

µεταχείριση Fου να συνάδει µε το αίσθηµα της αξιοFρέFειάς του και της 

FροσωFικής αξίας, Fου να ενισχύει το σεβασµό του για τα ανθρώFινα 

δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες των άλλων και Fου να λαµβάνει 

υFόψη την ηλικία του, καθώς και την ανάγκη για ε#ανένταξη στην 

κοινωνία και την ανάληψη α#ό το #αιδί ενός ε#οικοδοµητικού 

ρόλου στην κοινωνία.»21  

                                                 
19

 Άρθρο 4 του Ν. 2472/1997. 
20 Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192).  
21 Βλ. και άρθρο 14, Fαρ. 4 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

∆ικαιώµατα (Ν. 2462/1997 ΦΕΚ Α’ 25) σύµφωνα µε το οFοίο: «Για τον καθορισµό της 

διαδικασίας Fου εφαρµόζεται στους νέους ανθρώFους Fου δεν είναι ακόµη ενήλικες αFό τη 

σκοFιά του Fοινικού νόµου λαµβάνεται υFόψη η ηλικία τους και το συµφέρον Fου 

Fαρουσιάζει η αναµόρφωσή τους».  
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Η ως άνω διατύFωση βασίζεται στην άFοψη ότι οι ανήλικοι 

Fαραβάτες θα FρέFει, κατά το µέγιστο δυνατό, να Fροστατευτούν αFό τα 

εFιζήµια αFοτελέσµατα του στιγµατισµού και ότι η Fαραβατικότητα 

ανηλίκων δεν θα FρέFει να αντιµετωFίζεται µε τιµωρητικά, αλλά µε 

εκFαιδευτικά-Fαιδαγωγικά µέτρα.22 Η ΕFιτροFή του ΟΗΕ για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού έχει αναγνωρίσει ότι Fολλά Fαιδιά Fου βρίσκονται 

σε σύγκρουση µε το νόµο συνιστούν και θύµατα διάκρισης, F.χ. κατά την 

FροσFάθεια Fρόσβασής τους στην εκFαίδευση ή στην αγορά εργασίας. Είναι 

αFαραίτητη η λήψη µέτρων για την αFοτροFή τέτοιας διάκρισης, inter alia, 

«µε την Fαροχή σε Fρώην Fαιδιά-Fαραβάτες κατάλληλης υFοστήριξης και 

βοήθειας στην FροσFάθειά τους εFανένταξης στην κοινωνία».23 

Αναφερόµενη, µάλιστα, ρητά στο άρθρο 40, Fαρ. 1 της Σύµβασης, έχει 

εFισηµάνει ότι: «η εFανένταξη αFαιτεί τη µη ανάληψη δράσεων Fου 

µFορούν να βλάψουν την Fλήρη συµµετοχή του Fαιδιού στην κοινότητα, 

όFως τον στιγµατισµό, την κοινωνική αFοµόνωση ή την αρνητική 

δηµοσιότητα του Fαιδιού. Η Fροώθηση της εFανένταξης ενός ανήλικου 

Fαραβάτη αFαιτεί όλες οι σχετικές ενέργειες να υFοστηρίζουν το Fαιδί ώστε 

να γίνει Fλήρες και χρήσιµο µέλος της κοινωνίας».24  

Η Πολιτεία, λοιFόν, οφείλει να αναθεωρήσει το θεσµό του Fοινικού 

µητρώου ανηλίκων και για να διευκολύνει την εFανένταξη των Fαιδιών 

στην κοινωνία, όFως εFιτάσσει η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

Αλλά και για έναν ακόµα λόγο.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 37, εδ. β’ της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού: «Κανένα Fαιδί να µη στερείται την ελευθερία του/της κατά τρόFο 

Fαράνοµο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός Fαιδιού 

FρέFει να είναι σύµφωνη µε το νόµο, να µην αFοτελεί Fαρά ένα έσχατο 

µέτρο και να είναι της µικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας». 

 

 

                                                 
22 S. Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child 

(Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1999) σελ. 683.  
23 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10: Children’s Rights in 

Juvenile Justice, CRC/C/GC/10 (25.04.2007) Fαρ. 7. 
24 Ibid Fαρ. 29.  
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2. Οι αδυναµίες στην ελληνική �ρακτική 

Αν και ο Ν. 3189/2003 (ΦΕΚ Α’ 243) για την «Αναµόρφωση της 

Fοινικής νοµοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις» εισήγαγε µία σειρά 

αναµορφωτικών και θεραFευτικών µέτρων, ώστε η φυλάκιση ανηλίκων να 

συνιστά όντως την έσχατη λύση, σύµφωνα και µε τις Καταληκτικές 

Παρατηρήσεις της ΕFιτροFής του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,25 

στην Fράξη, ωστόσο, ο νόµος δεν εφαρµόζεται εFαρκώς. ΌFως, µάλιστα, έχει 

διαFιστώσει ο Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού: ο αριθµός των 

εFιµελητών των µεγάλων δικαστηρίων ανηλίκων της χώρας είναι ακόµη 

εξαιρετικά µικρός, σε σχέση µάλιστα µε τις FροβλεFόµενες οργανικές 

θέσεις, για την εFίβλεψη της εφαρµογής του εξαιρετικά ευρέος φάσµατος 

των νέων αναµορφωτικών µέτρων. Στην εFαρχία οι εFιµελητές ανηλίκων 

είναι σχεδόν ανύFαρκτοι. ΕFιFλέον, η εφαρµογή ορισµένων αFό τα 

αναµορφωτικά µέτρα φαίνεται να Fροσκρούει σε άλλες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις, όFως της εργατικής νοµοθεσίας, ή σε Fροβλέψεις για τη 

λειτουργία εκFαιδευτικών, κοινωνικών, θεραFευτικών Fρογραµµάτων και 

Fρογραµµάτων ψυχολογικής υFοστήριξης, καθώς και στην αFαραίτητη 

ύFαρξη συναίνεσης των ανηλίκων για συµµετοχή σε αυτά.26 Για 

Fαράδειγµα, υFάρχουν ελάχιστες αFοφάσεις κοινωφελούς εργασίας.27 Οι 

FαραFάνω δοµικές και νοµοθετικές δυσκολίες έχουν ως αFοτέλεσµα τα 

δικαστήρια να Fροσφεύγουν Fιο συχνά στη ‘λύση’ της φυλάκισης µε 

αFοτέλεσµα τη σχετική εγγραφή στα Fοινικά µητρώα ανηλίκων.  

ΣυνεFώς, η ελληνική Πολιτεία και δεν υλοFοιεί τις εFιταγές του 

άρθρου 37 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, αλλά και 

‘FαρεµFοδίζει’ την εFανένταξη των ανηλίκων µέσω της ύFαρξης Fοινικού 

µητρώου εξ αιτίας όµως της µη εφαρµογής των αναµορφωτικών και 

θεραFευτικών µέτρων λόγω δικής της θεσµικής και δοµικής ανεFάρκειας. 

 

 

                                                 
25 Βλ. Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations of the Committee 

on the Rights of the Child: Greece, CRC/C/15/Add.170 (02.04.2002) Fαρ. 79.  
26 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2005, σελ. 175.  
27 Γ. Μόσχος, όF.F. υFοσ. 2.   
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3.  Οι συστάσεις της Ε�ιτρο�ής του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

Η ΕFιτροFή του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού έχει αναφερθεί 

και ρητώς στο ζήτηµα του Fοινικού µητρώου. Σε σχέση Fρος το άρθρο 16 

(δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή)28 της Σύµβασης εFεσήµανε ότι: «το δικαίωµα 

στην ιδιωτικότητα εFίσης σηµαίνει ότι τα µητρώα των ανηλίκων 

#αραβατών #ρέ#ει να είναι αυστηρά εµ#ιστευτικά και µη 

#ροσβάσιµα σε τρίτα µέρη εκτός α#ό αυτούς #ου εµ#λέκονται 

άµεσα στη διερεύνηση και στην εκδίκαση της υ#όθεσης. Με σκοFό 

την αFοφυγή του στιγµατισµού και/ή της Fροκατάληψης, τα µητρώα 

ανήλικων Fαραβατών δεν θα FρέFει να χρησιµοFοιούνται σε µεταγενέστερες 

υFοθέσεις τους ως ενήλικοι».29 Παράλληλα, συνέστησε στα Κράτη Μέρη την 

υιοθέτηση κανόνων Fου θα εFιτρέFουν την αυτόµατη διαγραφή του 

Fοινικού µητρώου του ανηλίκου όταν ενηλικιώνεται, ή για Fεριορισµένα 

και σοβαρά αδικήµατα υFό ορισµένες FροϋFοθέσεις (F.χ. τη µη τέλεση 

άλλου εγκλήµατος µέσα σε δύο χρόνια αFό την τελευταία καταδίκη).30  

Παρόµοια θέση έχει υιοθετήσει και η Γενική Συνέλευση των 

Ηνωµένων Εθνών. Σύµφωνα µε τους Ελάχιστους Κανόνες για την Οργάνωση 

της ∆ικαιοσύνης για Ανήλικους (Κανόνες του Πεκίνου), τα µητρώα των 

ανηλίκων Fαραβατών θα είναι αυστηρά εµFιστευτικά και µη Fροσβάσιµα σε 

τρίτα µέρη. Η Fρόσβαση στα µητρώα θα Fεριορίζεται σε άτοµα άµεσα 

εµFλεκόµενα µε τη διαχείριση της υFόθεσης ή σε άλλα εξουσιοδοτηµένα 

άτοµα.31 

 

4.  Οι συστάσεις της Ε�ιτρο�ής Υ�ουργών του Συµβουλίου της Ευρώ�ης 

Αλλά και η ΕFιτροFή ΥFουργών του Συµβουλίου της ΕυρώFης έχει 

ασχοληθεί µε το ζήτηµα του Fοινικού µητρώου ανηλίκων. Σύµφωνα µε 

                                                 
28 Άρθρο 16: 1. Κανένα Fαιδί δε µFορεί να αFοτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή 

Fαράνοµης εFέµβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή 

στην αλληλογραφία του, ούτε Fαράνοµων Fροσβολών της τιµής και της υFόληψής του. 2. 

Το Fαιδί δικαιούται να Fροστατεύεται αFό το νόµο έναντι τέτοιων εFεµβάσεων ή 

Fροσβολών.  
29 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10: Children’s Rights in 

Juvenile Justice, CRC/C/GC/10 (25.04.2007) Fαρ. 66. 
30 Ibid Fαρ. 67.  
31 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 

(‘The Beijing Rules’) GA Res 40/33 (29.11.1985) αρ. 21.  
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Σύστασή της, τα Fοινικά µητρώα αFοβλέFουν κυρίως στο να Fαρέχουν στις 

υFεύθυνες για το σύστηµα της Fοινικής δικαιοσύνης αρχές Fληροφορίες για 

το Fαρελθόν του ατόµου υFό δίκη, ώστε να λάβουν την κατάλληλη αFόφαση 

για το εν λόγω άτοµο. Κάθε άλλη χρήση των Fοινικών µητρώων µFορεί να 

θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες κοινωνικής εFανένταξης του καταδίκου 

και κατ’ εFέκταση FρέFει να Fεριοριστεί στο µέγιστο βαθµό. Μάλιστα, 

αναφορικά µε τις αρχές ή τα άτοµα Fου δικαιούνται να λαµβάνουν 

αFοσFάσµατα αFό τα Fοινικά µητρώα, η Σύσταση Fροτείνει το µέγιστο 

δυνατό Fεριορισµό για την FερίFτωση των ανηλίκων.32 Σύµφωνα, µάλιστα, 

µε την Έκθεση στην οFοία βασίστηκε η Σύσταση της ΕFιτροFής ΥFουργών, 

συστήνεται ο Fεριορισµός, κατά το µέγιστο δυνατό, της Fρόσβασης στο 

Fοινικό µητρώο ανηλίκων, εξαιρουµένων των αρχών του συστήµατος 

Fοινικής δικαιοσύνης, ώστε να αυξηθούν οι Fιθανότητες κοινωνικής 

εFανένταξης των ανηλίκων.33 

Με δεύτερη Σύστασή της η ΕFιτροFή ΥFουργών συνέστησε στα 

Κράτη να διασφαλίσουν ότι τα #οινικά µητρώα ανηλίκων είναι 

εµ#ιστευτικά και κοινο#οιούνται µόνο στις δικαστικές ή 

αντίστοιχες αρχές και ότι δεν χρησιµοFοιούνται µετά την ενηλικίωσή 

τους, Fαρά µόνο για εξαιρετικούς λόγους Fου FροβλέFονται αFό το νόµο.34 

Τέλος, µε τρίτη Σύστασή της η ΕFιτροFή ΥFουργών ζήτησε αFό τα 

Κράτη Μέλη να διευκολύνουν την είσοδο νεαρών Fαραβατών στην αγορά 

εργασίας και να καταβάλουν κάθε δυνατή FροσFάθεια για να διασφαλίσουν 

ότι δε θα ζητείται α#ό νεαρούς ενήλικους #αραβάτες κάτω των 21 

να α#οκαλύ#τουν το #οινικό τους µητρώο σε #ιθανούς εργοδότες, 

εκτός εάν η ιδιαίτερη φύση της εργασίας το αFαιτεί.35 

                                                 
32 Recommendation No, R (84) 10 of the Committee of Ministers to Member States on the 

Criminal Record and Rehabilitation of Convicted Persons (21.06.1984).  
33 European Committee on Crime Problems, The Criminal Record and Rehabilitation of 

Convicted Persons (02.05.1984) σελ. 27. 
34 Recommendation Νο. R (87) 20 of the Committee of Ministers to Member States on 

Social Reactions to Juvenile Delinquency (17.09.1987) Fαρ. 10. 
35 Recommendation Rec (2003) 20 of the Committee of Ministers to Member States 

Concerning New Ways of Dealing with Juvenile Delinquency and the Role of Juvenile 

Justice (24.09.2003) Fαρ. 12.  
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Είναι Fροφανές ότι οι ισχύουσες ρυθµίσεις στην Ελλάδα για το 

Fοινικό µητρώο ανηλίκων δεν συµµορφώνονται µε τους ως άνω κανόνες και 

συστάσεις. Τόσο οι µακράς διάρκειας Fροθεσµίες (5 ή 8 έτη) για την 

καταστροφή δελτίων Fοινικού µητρώου Fου αφορά σε Fεριορισµό ανηλίκου 

σε σωφρονιστικό κατάστηµα, όσο και ο µακρύς κατάλογος αρχών και 

FροσώFων Fου µFορούν να έχουν Fρόσβαση στα αντίγραφα Fοινικού 

µητρώου δικαστικής αλλά και γενικής χρήσης αφίστανται κατά Fολύ αFό 

την εFιθυµητή ρύθµιση του Fοινικού µητρώου ανηλίκων ώστε να 

αFοφεύγεται ο στιγµατισµός του και να διευκολύνεται η κοινωνική του 

εFανένταξη.  

 

V. Η #ερί#τωση των νεαρών ενηλίκων 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 133 ΠΚ νεαροί ενήλικες νοούνται τα άτοµα 

ηλικίας 18 έως 21 ετών κατά το χρόνο τέλεσης αξιόFοινης Fράξης, γνωστοί 

και ως µετέφηβοι. Στην FερίFτωση των νεαρών ενηλίκων το δικαστήριο 

µFορεί να εFιβάλει Fοινή ελαττωµένη κατά το άρθρο 83 ΠΚ. Με τον τρόFο 

αυτό ο νοµοθέτης εκτιµά ότι αν και τα εν λόγω άτοµα είναι Fοινικά 

ενήλικα, αρκεί η µειωµένη Fοινή, αν εFιβληθεί, για τη συγκράτηση και 

αFοτροFή νέας εγκληµατικής Fράξης.36 ∆ηλαδή, η µετεφηβική ηλικία του 

δράστη κατά το χρόνο τέλεσης της Fράξης λειτουργεί ως δυνητικός λόγος 

µείωσης της Fοινής αναγόµενος στο βαθµό ικανότητας του συγκεκριµένου 

δράστη για καταλογισµό.37  

Είναι φανερό ότι Fαρέχεται η ευχέρεια αυτή, εFειδή δεν θεωρούνται 

τα άτοµα της κατηγορίας αυτής Fλήρως ώριµα ως Fρος την τελική 

διαµόρφωση της FροσωFικότητάς τους.38 Άλλωστε, αFό ψυχολογική και 

ψυχιατρική άFοψη φαίνεται να αµφισβητείται, ειδικότερα, αυτή καθεαυτή 

η έννοια του µετεφήβου, και υFάρχει ο ισχυρισµός ότι η κατηγορία των 

µετεφήβων δε διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά ισχύουν τα των 

                                                 
36 Α. Τρωιάνου, «Άρθρο 133: Νεαροί ενήλικες» στο ∆. ΣFινέλλης (εFιµ.) Συστηµατική 

ερµηνεία του Ποινικού Κώδικα, Άρθρα 1-133 (Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005), σελ. 1495, 

1497.  
37 Α. Πιτσελά, όF.F. υFος. 5, σελ. 161. 
38 Α. Τρωιάνου, όF.F. υFος. 36, σελ. 1497.  
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εφήβων. Εξάλλου σε αρκετούς µετέφηβους Fαρατηρείται µία Fαρατεινόµενη 

εφηβεία Fου διεισδύει στη φάση της λεγόµενης «µετεφηβικής ηλικίας».39 

∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στο Fεδίο σωφρονιστικού δικαίου ο όρος 

«νεαροί κρατούµενοι» Fεριλαµβάνει εκτός αFό τους εφήβους και τα άτοµα 

µετεφηβικής ηλικίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 Fαρ. 1 του Σωφρονιστικού 

Κώδικα40 «νεαροί κρατούµενοι κατά την έννοια του Fαρόντος Κώδικα είναι 

οι κρατούµενοι και των δύο φύλων, οι οFοίοι διατρέχουν το 13ο έτος και δεν 

έχουν συµFληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους (εφηβικής και µετεφηβικής 

ηλικίας)». Έτσι, η οµάδα των νεαρών κρατουµένων στο Fεδίο έκτισης των 

στερητικών της ελευθερίας Fοινών διευρύνεται ηλικιακά κατά τρία έτη, 

γεγονός Fου ανταFοκρίνεται στις τάσεις εFέκτασης του Fεδίου εφαρµογής 

του Fοινικού δικαίου ανηλίκων και σε άτοµα µετεφηβικής ηλικίας.41 

Μάλιστα, η Fαρ. 6 του ίδιου άρθρου FροβλέFει τη δυνατότητα 

Fαραµονής των κρατουµένων στα ειδικά καταστήµατα κράτησης νέων έως τη 

συµFλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους «Fρος ολοκλήρωση των 

µορφωτικών ή εFαγγελµατικών Fρογραµµάτων, τα οFοία Fαρακολουθούν, 

εφόσον οι ίδιοι δείχνουν ενδιαφέρον και η Fαραµονή τους στο κατάστηµα 

δεν Fροκαλεί Fροβλήµατα στην κοινή διαβίωση και την οµαλή λειτουργία 

του καταστήµατος». Ο νοµοθέτης, δηλαδή, υιοθετεί µία Fροσέγγιση Fου 

βρίσκεται Fιο κοντά στη σωφρονιστική Fολιτική Fερί ανηλίκων Fαρά 

ενηλίκων.  

Η τάση εFέκτασης εφαρµογής του Fοινικού δικαίου ανηλίκων και σε 

άτοµα µετεφηβικής ηλικίας υFοστηρίζεται και αFό διεθνή κείµενα. 

Σύµφωνα µε τους Κανόνες του Πεκίνου (αριθ. 3.3) «θα καταβληθούν 

FροσFάθειες για να εFεκταθούν οι αρχές Fου είναι ενσωµατωµένες στους εν 

λόγω Κανόνες και στους νέους ενηλίκους». Παράλληλα, η ΕFιτροFή 

ΥFουργών του Συµβουλίου της ΕυρώFης έχει συστήσει στα Κράτη να 

αναθεωρήσουν τη νοµοθεσία τους αναφορικά µε τους νεαρούς ενήλικες ώστε 

                                                 
39 Α. Τρωιάνου-Λούλα, Μετέφηβοι: �οινική αντιµετώ�ιση, σωφρονιστική µεταχείριση (Αντ. 

Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997) σελ. 38.  
40 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α’ 291).  
41 Α. Πιτσελά, οF.F. υFος. 5, σελ. 163.  
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τα δικαστήρια να µFορούν να εFιβάλουν Fοινές Fου είναι Fαιδαγωγικού 

χαρακτήρα και Fροωθούν την κοινωνική εFανένταξη.42  

Στη βάση των FαραFάνω, η ΕΕ∆Α λαµβάνοντας υFόψη ότι: α) ως Fρος 

το Fοινικό µητρώο νεαρών ενηλίκων δεν ισχύουν οι ευνοϊκότερες ρυθµίσεις 

Fερί Fοινικού µητρώου ανηλίκων, αλλά ό,τι και για τους υFόλοιFους 

ενήλικες,43 και β) τα Fροβλήµατα Fου δηµιουργεί η ύFαρξη βεβαρηµένου 

Fοινικού µητρώου στην κοινωνική εFανένταξη των µετεφήβων Fαραβατών –

σχεδόν εξίσου ευάλωτη οµάδα µε αυτή των ανηλίκων Fαραβατών- θεωρεί 

αναγκαία την αναµόρφωση των διατάξεων Fου αφορούν στο Fοινικό τους 

µητρώο.  

 

VI. Συµ#εράσµατα-Προτάσεις 

 

Η καταδίκη για µία εγκληµατική Fράξη συνεFάγεται µία Fοινή. Η 

εκτέλεση αυτής της Fοινής είναι η τιµωρία Fου η κοινωνία µέσω των 

δικαστηρίων κρίνει κατάλληλη. Η συνεχής διάκριση στην εργασία κατά 

Fρώην κρατουµένων θα µFορούσε να θεωρηθεί ως de facto ισόβια Fοινή 

καθώς αFοτρέFει τον Fρώην κρατούµενο αFό το να κερδίσει το ψωµί του. 44 

Η Fροστασία των «αρίστων συµφερόντων του Fαιδιού» (best interests of the 

child), Fου εFιτάσσει η Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

(άρθρο 3) σηµαίνει, για Fαράδειγµα, ότι οι Fαραδοσιακοί σκοFοί της 

Fοινικής δικαιοσύνης FρέFει να δώσουν τη θέση τους στους σκοFούς της 

εFανένταξης και αFοκατάστασης όταν Fρόκειται για ανήλικους Fαραβάτες.45 

Η ΕΕ∆Α, στη βάση όλων των FαραFάνω και θεωρώντας ότι η µη 

εFανένταξη των νεαρών Fαραβατών αντιστρατεύεται το συµφέρον του ίδιου 

του κοινωνικού συνόλου, λόγω της εFίτασης του κινδύνου υFοτροFής, 

Fροτείνει συγκεκριµένα: 

                                                 
42 ΟF.F. υFος 34, Fαρ. 17.  
43 Βλ. κυρίως άρθρα 576 και 578 ΚΠ∆. Για Fαράδειγµα Fοινή φυλάκισης Fέραν των έξι 

µηνών θα Fαύσει να αναγράφεται στο αντίγραφο γενικής χρήσης µετά την Fάροδο 8 ετών.  
44 P. Wells & J. MacKinnon, “Criminal Records and Employment: A Case for Legislative 

Change the Acceptable Face of the Employer’s Freedom of Choice, or Society on the 

Horns of a Dilemma?” (2001) 19 New Zealand Universities Law Review, σελ. 289, 301.  
45 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10: Children’s Rights in 

Juvenile Justice, CRC/C/GC/10 (25.04.2007) Fαρ. 10. 
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Α. Για το #οινικό µητρώο ανηλίκων  

1) Την κατάργηση αναγραφής στο Fοινικό µητρώο ανηλίκων των 

αFοφάσεων Fου αφορούν εFιβολή αναµορφωτικών µέτρων. 

2) Την κατάργηση αναγραφής στο Fοινικό µητρώο ανηλίκων των 

αFοφάσεων Fου αφορούν εFιβολή Fοινικού σωφρονισµού όταν ο 

ανήλικος κατά την τέλεση του εγκλήµατος είναι νεότερος των 15 ετών.  

3) Τη µείωση των Fροθεσµιών για την καταστροφή των δελτίων Fοινικού 

µητρώου Fου αφορούν εFιβολή Fοινικού σωφρονισµού, όταν ο ανήλικος 

είναι µεγαλύτερος των 15 ετών κατά την τέλεση του εγκλήµατος, σε 

τρία έτη µετά την έκτιση της Fοινής µε οFοιοδήFοτε τρόFο, εφ’ όσον ο 

ελάχιστος χρόνος Fεριορισµού Fου έχει εFιβληθεί δεν υFερβαίνει το 

έτος, και σε Fέντε έτη αν υFερβαίνει το έτος, εκτός αν στο διάστηµα 

αυτό εFέλθει νέα καταδίκη. 

4) Η Fρόσβαση στο Fοινικό µητρώο δικαστικής χρήσης ανηλίκων των 

αρχών και των FροσώFων Fου αFαριθµούνται στο εδάφιο (δ) του άρθρου 

577 ΚΠ∆ να µην εFιτρέFεται όταν αυτά δρουν ως υFοψήφιοι 

εργοδότες, αλλά να Fεριορίζεται στο Fοινικό µητρώο γενικής χρήσης.  

5) Η ΕΕ∆Α λαµβάνοντας υFόψη της τόσο την ανάγκη διευκόλυνσης της 

κοινωνικής εFανένταξης των ανήλικων Fαραβατών όσο και την ανάγκη 

Fροστασίας του κοινωνικού συνόλου και των ιδιωτών καλεί την 

Πολιτεία να ορίσει µε εξαιρετική φειδώ και Fροσοχή µόνο 

συγκεκριµένα και σοβαρά αδικήµατα Fου θα καταχωρίζονται στο 

Fοινικό µητρώο γενικής χρήσης.  

 

Β. Για το #οινικό µητρώο νεαρών ενηλίκων 

1 Την καταστροφή των δελτίων Fοινικού µητρώου σε Fέντε έτη µετά την 

έκτιση της Fοινής µε οFοιοδήFοτε τρόFο εφ’ όσον ο χρόνος φυλάκισης 

δεν υFερβαίνει το ένα έτος και σε οχτώ έτη αν υFερβαίνει το ένα έτος, 

εκτός αν στο διάστηµα αυτό εFέλθει νέα καταδίκη. 

2 Η Fρόσβαση στο Fοινικό µητρώο δικαστικής χρήσης ανηλίκων των 

αρχών και των FροσώFων Fου αFαριθµούνται στο εδάφιο (δ) του άρθρου 
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577 ΚΠ∆ να εFιτρέFεται όταν αυτά δρουν ως υFοψήφιοι εργοδότες, 

µόνο όταν η καταδίκη σχετίζεται µε το είδος της εργασίας για την 

οFοία ένας Fρώην Fαραβάτης είναι υFοψήφιος. 

3  Η ΕΕ∆Α λαµβάνοντας υFόψη της τόσο την ανάγκη διευκόλυνσης της 

κοινωνικής εFανένταξης των µετέφηβων Fαραβατών όσο και την 

ανάγκη Fροστασίας του κοινωνικού συνόλου και των ιδιωτών καλεί την 

Πολιτεία να ορίσει µε εξαιρετική φειδώ και Fροσοχή µόνο 

συγκεκριµένα και σοβαρά αδικήµατα Fου θα καταχωρίζονται στο 

Fοινικό µητρώο γενικής χρήσης.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 574: ΤρόFος τήρησης του Fοινικού µητρώου 

1. Με την εFιφύλαξη της εφαρµογής του µηχανογραφικού συστήµατος κατά 

το άρθρο 573 Fαρ. 1 εδ. ε, το Fοινικό µητρώο αFοτελείται αFό δελτία.  

2. Σε κάθε δελτίο Fοινικού µητρώου αναγράφονται τα εξής: α) Τα στοιχεία 

της ταυτότητας του FροσώFου Fου είναι αναγκαία για την εξατοµίκευσή 

του. Αν Fρόκειται για έγγαµο, αναγράφεται το Fατρικό εFώνυµο και το 

όνοµα και εFώνυµο του συζύγου. β) Οι ακόλουθες αµετάκλητες 

καταδικαστικές αFοφάσεις ή βουλεύµατα:  

βα) Κάθε αFόφαση για κακούργηµα ή Fληµµέληµα για το οFοίο έχει 

εFιβληθεί Fοινή στερητική της ελευθερίας ή χρηµατική Fοινή, µε τις 

FαρεFόµενες Fοινές και τα µέτρα ασφάλειας Fου έχουν εFιβληθεί. 

 ββ) Κάθε αFόφαση µε την οFοία εFιβάλλεται Fεριορισµός σε σωφρονιστικό 

κατάστηµα ή αναµορφωτικό µέτρο σε ανήλικο.  

βγ) Κάθε αFόφαση αλλοδαFού δικαστηρίου Fου ανακοινώθηκε εFίσηµα, αν 

αφορά Fράξη Fου χαρακτηρίζεται αFό την ελληνική Fοινική νοµοθεσία ως 

κακούργηµα ή Fληµµέληµα.  

βδ) Κάθε αFόφαση ή βούλευµα Fου αFαλλάσσει τον κατηγορούµενο ως 

ανίκανο για καταλογισµό µε τα αναFληρωµατικά της κύριας Fοινής µέτρα 

ασφάλειας, καθώς και κάθε αFόφαση ή βούλευµα Fου αFαλλάσσει τον 

κατηγορούµενο λόγω έµFρακτης µετάνοιας, εφ' όσον και στις δύο FαραFάνω 
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FεριFτώσεις η αFειλούµενη Fοινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 

µηνών. 

βε) Αν έχει ανασταλεί η εκτέλεση Fοινής στερητικής της ελευθερίας, 

γίνεται σχετική µνεία.  

3. Στα δελτία Fοινικού µητρώου εγγράφονται εFίσης τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Η χάρη µε άρση των συνεFειών της καταδίκης, η Fαραγραφή της Fράξης 

ή της Fοινής µε ειδικό νόµο, η αναστολή εκτέλεσης της Fοινής υFό όρους µε 

ειδικό νόµο, η αFόλυση αFό τις φυλακές υFό όρο και η µεταβολή ή η άρση 

των µέτρων ασφάλειας ή των αναµορφωτικών µέτρων Fου έχουν εFιβληθεί, 

καθώς και οι αFοφάσεις Fου εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 550 και 551. 

β) Η χρονολογία και ο τρόFος αFότισης της στερητικής της ελευθερίας 

Fοινής Fου εFιβλήθηκε για κακούργηµα ή Fληµµέληµα αFό δόλο, εφ' όσον 

είναι ανώτερη αFό τρεις µήνες.  

 

ΑΡΘΡΟ 575: Έννοια αντιγράφου Fοινικού µητρώου 

Με την εFιφύλαξη των διατάξεων των Fαραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 

577, όFου ο νόµος FροβλέFει την έκδοση και τη χορήγηση αντιγράφου 

οFοιουδήFοτε τύFου ή αFοσFάσµατος Fοινικού µητρώου, Fαρέχεται 

αντίγραφο γενικής χρήσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 576: Αντίγραφα Fοινικού µητρώου 

1. Οι υFηρεσίες Fου τηρούν Fοινικό µητρώο εκδίδουν αFό αυτό δύο τύFους 

αντιγράφων: α) το αντίγραφο δικαστικής χρήσης, β) το αντίγραφο γενικής 

χρήσης.  

2. Στο αντίγραφο δικαστικής χρήσης καταχωρίζεται το Fεριεχόµενο όλων 

των δελτίων Fοινικού µητρώου εκτός αFό εκείνα Fου έχουν Fαύσει να 

ισχύουν σύµφωνα µε την Fρώτη Fαράγραφο του Fροηγούµενου άρθρου.  

3. Στο αντίγραφο γενικής χρήσης καταχωρίζεται το Fεριεχόµενο όλων των 

δελτίων Fοινικού µητρώου, σύµφωνα µε την Fροηγούµενη Fαράγραφο, εκτός 

αFό εκείνα: α) Fου αναγράφουν χρηµατική Fοινή ή Fοινή φυλάκισης έως έξι 

µήνες, µετά την Fάροδο τριών ετών. β) Fου αναγράφουν Fοινή φυλάκισης 

Fέραν των έξι µηνών ή Fοινή Fεριορισµού σε ψυχιατρικό κατάστηµα, µετά 
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την Fάροδο οκτώ ετών. γ) Fου αναγράφουν κάθειρξη, µετά την Fάροδο 

είκοσι ετών.  

4. Οι Fροθεσµίες της Fροηγούµενης Fαραγράφου αρχίζουν αFό την αFότιση 

της Fοινής. Αν εFήλθε µεταγενέστερη καταδίκη για Fληµµέληµα ή 

κακούργηµα, οι Fροθεσµίες αυτές αρχίζουν αFό την αFότιση της νέας 

Fοινής.  

5. Η Fοινή θεωρείται ότι αFοτίθηκε και όταν: α) µετατράFηκε σε χρηµατική 

αFό την ηµέρα καταβολής του Fοσού της µετατροFής, β) χαρίστηκε, αFό την 

έκδοση του οικείου Fροεδρικού διατάγµατος, γ) χορηγήθηκε αFόλυση, αFό 

την εFιτυχή Fάροδο του χρόνου δοκιµασίας.  

6. Αν η καταδικαστική αFόφαση δεν εκτελέστηκε, οι Fιο Fάνω Fροθεσµίες 

αρχίζουν αFό την Fαραγραφή της.  

7. Κατ' εξαίρεση, όταν Fρόκειται για Fρώτη καταδίκη ή για καταδίκη Fου 

αφορά α) έγκληµα αFό αµέλεια ή β) έγκληµα µε δόλο, για το οFοίο ο νόµος 

αFειλεί Fοινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή χρηµατική Fοινή, οι Fροθεσµίες 

Fου FροβλέFουν τα εδάφια α' έως και γ' της Fαρ. 3 του άρθρου αυτού 

µFορούν να συντµηθούν στο µισό, µε διάταξη του αρµόδιου κατά το άρθρο 

580 του Κ.Π.∆. εισαγγελέα Fληµµελειοδικών, ύστερα αFό αίτηση του 

ενδιαφεροµένου. Η σύντµηση Fαρέχεται, αν υFάρχει Fροσδοκία έντιµου 

βίου στο µέλλον.  

8. Αν µαζί µε την Fοινή τη στερητική της ελευθερίας έχουν εFιβληθεί 

FαρεFόµενες Fοινές ή µέτρα ασφάλειας, δεν καταχωρίζονται στο αντίγραφο 

γενικής χρήσης στις FεριFτώσεις Fου η κύρια Fοινή δεν καταχωρίζεται 

σύµφωνα µε την Fαράγραφο 3.  

9. Ο αρµόδιος για την έκδοση του Fοινικού µητρώου υFάλληλος οφείλει να 

αναγράφει στο τριFλότυFο καταβολής της Fοινής Fου έχει µετατραFεί σε 

χρηµατική τα στοιχεία ταυτότητας και τον τόFο και ηµεροµηνία γέννησης 

του καταδικασµένου. Αντίγραφο του τριFλότυFου αυτού αFοστέλλεται στο 

γραµµατέα Fοινικού µητρώου του τόFου γέννησης του καταδικασµένου, 

καθώς και στην υFηρεσία Fου τηρεί το Γενικό Ποινικό Μητρώο. Σε 

FερίFτωση αFοφυλάκισης καταδίκου ο διευθυντής των φυλακών οφείλει να 

ενηµερώνει για την αFοφυλάκιση αυτήν το γραµµατέα Fοινικού µητρώου 
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του τόFου γέννησης του αFοφυλακιζοµένου, καθώς και την υFηρεσία Fου 

τηρεί το Γενικό Ποινικό Μητρώο.  

 

ΑΡΘΡΟ 577: Έκδοση αντιγράφων δικαστικής και γενικής χρήσης 

1. Αντίγραφο Fοινικού µητρώου δικαστικής χρήσης χορηγείται µόνο:  

α) στον εισαγγελέα, τον τακτικό ανακριτή ή τον εFίτροFο του 

στρατοδικείου, για δικαστική αFοκλειστικά χρήση. 

β) στους διευθυντές φυλακών και άλλων σωφρονιστικών ή θεραFευτικών 

καταστηµάτων για κρατούµενο Fου µε αµετάκλητη αFόφαση εκτίει Fοινή 

στερητική της ελευθερίας ή υFοβάλλεται σε µέτρο ασφάλειας.  

γ) στις αλλοδαFές αρχές Fου ασκούν Fοινική δικαιοδοσία, εφ' όσον υFάρχει 

υFοχρέωση δικαστικής συνδροµής.  

δ) στις δηµόσιες υFηρεσίες, Fολιτικές, στρατιωτικές, στις εκκλησιαστικές 

αρχές, σε Ν.Π.∆.∆., σε οργανισµούς, σε εFιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή σε 

τράFεζες, µόνο στις FεριFτώσεις Fου FροβλέFονται αFό την κείµενη 

νοµοθεσία.  

ε) στις αλλοδαFές Fρεσβείες ή Fροξενεία Fου έχουν διαFιστευθεί στην 

Ελλάδα για όσους Fρόκειται να µεταναστεύσουν.  

στ) για το διορισµό δικαστικών λειτουργών, εκFαιδευτικών όλων των 

βαθµίδων, οργάνων των Σωµάτων Ασφαλείας και των υFοψηφίων για την 

εισαγωγή στις Fαραγωγικές σχολές των ΕνόFλων ∆υνάµεων και των 

Σωµάτων Ασφαλείας, το οFοίο αFοστέλλεται αFευθείας στο αρµόδιο όργανο.  

2. Το δελτίο Fοινικού µητρώου εFισυνάFτεται υFοχρεωτικά µε ευθύνη του 

αρµόδιου γραµµατέα σε κάθε δικογραφία για εγκλήµατα αρµοδιότητας 

τριµελούς Fληµµελειοδικείου και άνω, µέσα σε σφραγιστό αδιαφανή φάκελο 

και αFοσφραγίζεται µόνο µετά την αFαγγελία της Fερί ενοχής αFόφασης του 

δικαστηρίου, γενοµένης ειδικής µνείας στα Fρακτικά. Σε FερίFτωση 

ασκήσεως εφέσεως κατά της καταδικαστικής αFόφασης, το δελτίο Fοινικού 

µητρώου σφραγίζεται και Fάλι µε ευθύνη του γραµµατέα της έδρας του 

εκδόντος την αFόφαση δικαστηρίου, σε αδιαφανή φάκελο, εφαρµοζοµένων 

κατά τα λοιFά των του Fροηγούµενου εδαφίου. Τα αυτά ισχύουν σε 

FερίFτωση εFανεκδίκασης της υFόθεσης κατ' ουσίαν µετ' αναίρεση. Η 
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Fαράβαση των ανωτέρω διατάξεων αFό το δικαστικό γραµµατέα συνεFάγεται 

την Fειθαρχική του ευθύνη.  

3. Με Fροεδρικό διάταγµα, Fου εκδίδεται ύστερα αFό Fρόταση του 

ΥFουργού ∆ικαιοσύνης, µFορεί να ορισθεί ότι αντίγραφο Fοινικού µητρώου 

δικαστικής χρήσης εκδίδεται και για διορισµό σε οFοιαδήFοτε άλλη δηµόσια 

υFηρεσία ή σε οFοιοδήFοτε άλλο νοµικό FρόσωFο του δηµόσιου τοµέα. 

  

ΑΡΘΡΟ 578: Καταστροφή δελτίων Fοινικού µητρώου 

1. Τα δελτία Fοινικού µητρώου Fαύουν να ισχύουν και αFοκλείεται η 

χρησιµοFοίησή τους για οFοιοδήFοτε σκοFό στις ακόλουθες µόνο 

FεριFτώσεις:  

α) Όταν το FρόσωFο το οFοίο αφορά η εγγραφή Fεθάνει ή συµFληρώσει το 

80ό έτος της ηλικίας του.  

β) Στις FεριFτώσεις δελτίων Fου αφορούν σωφρονιστικά ή αναµορφωτικά 

µέτρα, όταν ο ανήλικος συµFληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.  

γ) Όταν η αFόφαση για την οFοία έχει συνταχθεί δελτίο Fοινικού µητρώου 

ακυρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική αFόφαση ή η Fράξη αµνηστευθεί ή µε 

ρητή διάταξη µεταγενέστερου νόµου Fάψει να είναι αξιόFοινη.  

δ) Αν µε την καταδικαστική αFόφαση για την οFοία έχει συνταχθεί δελτίο 

Fοινικού µητρώου χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της Fοινής, σύµφωνα µε 

το άρθρο 99 του Ποινικού Κώδικα, µετά την Fάροδο Fέντε ετών αFό τη λήξη 

του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, εφ' όσον η αναστολή δεν έχει 

αρθεί η ανακληθεί.  

ε) Αν το δελτίο έχει συνταχθεί µετά αFό αFόφαση Fου εFιβάλλει σε ανήλικο 

Fοινή Fεριορισµού σε σωφρονιστικό κατάστηµα, Fέντε έτη µετά την αFότιση 

της Fοινής µε οFοιοδήFοτε τρόFο, εφ’ όσον ο ελάχιστος χρόνος Fεριορισµού 

Fου έχει εFιβληθεί δεν υFερβαίνει το έτος, και οκτώ έτη αν υFερβαίνει το 

έτος, εκτός αν στο διάστηµα αυτό εFέλθει νέα καταδίκη. Σε FερίFτωση 

αFόλυσης υFό όρους αFό το σωφρονιστικό κατάστηµα, η Fιο Fάνω Fενταετία 

ή οκταετία αρχίζει αFό τη συµFλήρωση του χρόνου δοκιµασίας.  

στ) Αν µε την καταδικαστική αFόφαση εFιβλήθηκε χρηµατική Fοινή ή 

Fοινή φυλάκισης µέχρις ένα µήνα, για αδίκηµα εκ δόλου ή δύο µήνες για 
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αδίκηµα εξ αµελείας, µετά την Fάροδο δέκα ετών αFό την αFότιση της 

Fοινής µε οFοιοδήFοτε τρόFο, εφ' όσον ο υFαίτιος δεν έχει καταδικαστεί και 

Fάλι για κακούργηµα ή Fληµµέληµα.  

 


