
12. Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως, (λόγω ολοκλήρωσης του 
προγράμματος απεξάρτησης)  για αδίκημα που τελέστηκε υπό 
το πάθος της τοξικομανίας, σύμφωνα με το Ν. 2331/95. 

           Θυρίδα 6 
 
Όταν σε βάρος κάποιου εκκρεμεί καταδικαστική προς εκτέλεση απόφαση 
και μπορεί να αποδειχτεί ότι: α) το αδίκημα επί του οποίου εκδόθηκε η 
απόφαση τελέστηκε υπό το πάθος της τοξικομανίας και β) ο 
καταδικασθείς παρακολουθεί πρόγραμμα απεξάρτησης  σε θεραπευτική 
κοινότητα. 
Τότε ο καταδικασθείς μπορεί  να αιτηθεί την αναστολή εκτέλεσης της 
απόφασης, λόγω  ολοκληρώσεως του προγράμματος. 
 
Δικαιολογητικά: 
 
α) Αίτηση.  
β) Εξουσιοδότηση. (Όταν η αίτηση κατατίθεται από συνήγορο). 
γ) Βεβαίωση από θεραπευτική κοινότητα υπαγόμενη στον ΟΚΑΝΑ με 
την οποία να βεβαιώνεται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα 
και παραμένει απεξαρτημένος.  
 
 
Διαδικασία: 
 
Η αίτηση απευθύνεται προς το Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών, δια του 
κυρίου Εισαγγελέα του Τμήματος Εκτελέσεως Αποφάσεων, όπου και 
υποβάλλεται. Ο Εισαγγελέας εγκρίνει την εισαγωγή της αίτησης και 
ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία εισαγωγής στο ακροατήριο του 
Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών. 
 Κατόπιν η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο  (θυρίδα 6). 
 
 
Τι πρέπει να γνωρίζω.  
 
α)Για το εάν μια αίτηση αναστολής αποφάσεως, σύμφωνα με το Ν. 
2331/95 θα γίνει δεκτή, αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.  
β) Κατά την ημέρα εκδίκασης της ανωτέρω αιτήσεως θα πρέπει ο αιτών ή 
ο πληρεξούσιος δικηγόρος, να εμφανιστεί αυτοπροσώπως, ενώπιον του 
ακροατηρίου. Σε περίπτωση που  εμφανιστεί ο ίδιος ο καταδικασθείς, τότε 
θέτει εαυτόν σε εκτέλεση της απόφασης και συλλαμβάνετε  αν όμως η 
αίτησή του γίνει δεκτή από το ακροατήριο, τότε αφήνεται ελεύθερος.         



γ)Σε περίπτωση που μια  αίτηση γίνει δεκτή από το αρμόδιο Δικαστήριο, 
τότε αναστέλλεται μεν  η εκτέλεση της ποινής αλλά τα Δικαστικά Έξοδα και 
η τυχόν επιβληθείσα  Χρηματική Ποινή εκτελούνται κανονικά. 
δ) Σε περίπτωση που   μια  αίτηση γίνει δεκτή από το αρμόδιο Δικαστήριο, 
συνήθως στον αιτούντα επιβάλλεται ο όρος να προσκομίζει, στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,  βεβαίωση ότι παραμένει 
απεξαρτημένος. Η συχνότητα προσκόμισης της βεβαίωσης ορίζεται από το 
ακροατήριο, η δε διάρκεια της αναστολής κυμαίνετε από τρία (3) έως έξι 
(6) έτη.      
 


