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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 909 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ανθρωποκτονία από πρόθεση. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 299 του ΠΚ όποιος µε πρόθεση σκότωσε 
άλλον, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αν η 
πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής επιβάλλεται η ποινή 
της πρόσκαιρης κάθειρξης. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν, η αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου, µε θετική ενέργεια ή 
παράλειψη οφειλόµενης από το νόµο ενέργειας, υποκειµενικώς δε δόλος, που 
περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξεως και τη θέληση 
καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου. Από τη διατύπωση της δεύτερης 
παραγράφου του πιο πάνω άρθρου 299 του ΠΚ προκύπτει ότι, για την ποινική 
µεταχείριση του δράστη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, γίνεται διάκριση του 
δόλου σε προµελετηµένο και απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση, κατά τη έννοια 
της διατάξεως, απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε 
κατά την εκτέλεση της πράξεως. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης 
να βρίσκεται σε βρασµό ψυχικής ορµής και κατά τη λήψη της αποφάσεως και κατά 
την εκτέλεση της πράξεως, γιατί αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα 
στάδια αυτά, δεν συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της παρ.2 του άρθρου 299 ΠΚ για 
την επιεικέστερη µεταχείριση του δράστη, δηλαδή, για την επιβολή της πρόσκαιρης 
αντί της ισόβιας καθείρξεως. Για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορµής, στο 
έγκληµα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν αρκεί οποιαδήποτε αιφνίδια και 
απότοµη υπερδιέγερση κάποιου συναισθήµατος, αλλά απαιτείται η υπερδιέγερση 
αυτή να φθάσει σε ψυχική κατάσταση τέτοια, που να αποκλείει τη σκέψη, δηλαδή, τη 
δυνατότητα στάθµισης των αιτίων που κινούν την πράξη ή απωθούν από αυτήν. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 299, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1310 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Οδήγηση υπό την επήρεια µέθης µε αποτέλσµα το 
θανάσιµο τραυµατισµό συνοδηγού. 
- Με τις παραδοχές του το δικαστήριο της ουσίας, διέλαβε στην προσβαλλόµενη 
απόφασή του, την απαιτούµενη κατά το Σύνταγµα και τον ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού εκθέτει µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης, για την οποία καταδικάστηκε ο 
αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε αυτά, καθώς και τους 
συλλογισµούς µε βάση τους οποίους υπήγαγε τα προαναφερθέντα πραγµατικά 



 

[4] 
 

περιστατικά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 28 και 302 παρ. 1 του 
ΠΚ, που εφάρµοσε, τις οποίες ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου, µε ελλιπείς ή ασαφείς ή 
αντιφατικές παραδοχές ή µε άλλο τρόπο παραβίασε. Ειδικότερα, µε πληρότητα, 
σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις, εξέθεσε τα συγκροτούντα την αµελή συµπεριφορά 
του αναιρεσείοντος πραγµατικά περιστατικά και προσδιόρισε σαφώς τη µορφή της µη 
συνειδητής αµέλειας, αλλά και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες αυτός ενεργούσε 
(µέθη, υπερβολική ταχύτητα, έλλειψη συνέσεως, µη διαρκώς στραµµένη προσοχή 
στην οδήγηση, µη λήψη υπόψη των συνθηκών σκότους και δη σε στενή επαρχιακή 
οδό) και δέχθηκε ότι. από έλλειψη της προσοχής, που αυτός όφειλε από τις 
περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα 
που προκάλεσε η ενέργειά του µε αποτέλεσµα να επιφέρει το θάνατο της συνοδηγού 
του Θ, θυγατέρας του πολιτικώς ενάγοντος Ψ. Ακόµη, αιτιολογεί πλήρως τον 
υφιστάµενο µεταξύ της επιδειχθείσας από τον αναιρεσείοντα αµελούς συµπεριφοράς 
και του επελθόντος αποτελέσµατος, αιτιώδη σύνδεσµο, που αξιώνεται για την 
κατάφαση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια που είναι αυτοτελής και ως τοιαύτη κρινόµενη συγκροτεί την αντικειµενική 
υπόσταση του ανωτέρω εγκλήµατος. 
- Με την υπ' αριθµ. 13782 Φ. 705.11/46/26.11.1977 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίας Τάξεως, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια 1330 Φ. 
705.11/4ΞΘ/15.2/1.4.1985 και την 43500/5691/24.7.2002 (ΦΕΚ 1055Β/12.8.2002), 
ορίζεται ότι, κατά τη λήψη αίµατος για τη διερεύνηση αν ο οδηγός αυτοκινήτου 
βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, από τα αποστελλόµενα δύο φιαλίδια 
αίµατος το µεν ένα χρησιµοποιείται για την αναζήτηση οινοπνεύµατος, το δε άλλο 
φυλάσσεται στα ψυγεία της αρµόδιας προς εξέταση Υπηρεσίας για χρονικό διάστηµα 
όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών από της λήψεως του αίµατος. Σε περίπτωση 
αµφισβητήσεως των αποτελεσµάτων θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον το 
επιθυµούν, να ζητήσουν εντός του διαστήµατος αυτού την επανεξέταση των 
αντιδειγµάτων. Οι αρχές που θα αποστέλλουν δείγµατα αίµατος προς ανίχνευση 
οινοπνεύµατος υποχρεούνται να ανακοινώνουν τα παραπάνω στους ενδιαφεροµένους 
εγγράφως. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η µη έγγραφη ανακοίνωση 
στον κατηγορούµενο του αποτελέσµατος της εξετάσεως του αίµατός του για 
ανίχνευση οινοπνεύµατος αποτελεί παραβίαση διατάξεως που καθορίζει την 
υπεράσπιση του και ιδρύει την από το άρθρο 171 παρ. 1 δ' του ΚΠ∆ απόλυτη 
ακυρότητα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 302, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αδικήµατα - Αποπλάνηση παιδιών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 560 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αποπλάνηση παιδιών. Προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας. πρόκληση σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις. 
- Από την διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 ΠΚ, που έχει ως σκοπό την προστασία της 
αγνότητας της παιδικής ηλικίας, προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος αυτού απαιτείται η τέλεση ασελγούς, από οποιαδήποτε άποψη, πράξεως 
µε πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών, κατά τις σχετικές ως προς την ηλικία 
διακρίσεις, η οποία αντικειµενικά µεν προσβάλλει το κοινό αίσθηµα της αιδούς και 
την περί των ηθών κοινή αντίληψη, υποκειµενικά δε κατευθύνεται στην ικανοποίηση 
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ή διέγερση της γενετήσιας ορµής και επιθυµίας του δράστη. Με την έννοια αυτή 
αποτελεί ασελγή πράξη όχι µόνον η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, αλλά και η 
ψαύση και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων µερών του 
σώµατος, η επαφή των γεννητικών οργάνων του δράστη στα γεννητικά όργανα του 
ανήλικου, ο εναγκαλισµός και η καταφίληση στο πρόσωπο και το σώµα του παιδιού, 
εφ' όσον κατατείνουν στην διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυµίας του 
δράστη, αφού και αυτές προσβάλλουν την αγνότητα της παιδικής ηλικίας. 
Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος άµεσος ή ενδεχόµενος και πρέπει να καταλαµβάνει 
όλα τα στοιχεία και ιδίως γνώση της ηλικίας του παθόντος, δηλ. θεµελιώνεται 
ενδεχόµενος δόλος αν ο δράστης αµφιβάλλει και αδιαφορεί συνάµα περί της ηλικίας 
του παθόντος. Η συναίνεση του ανηλίκου ή η παρ' αυτού πρωτοβουλία ή και 
πρόκληση δεν έχει σηµασία. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 337 παρ.1 ΠΚ, "όποιος 
µε ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις προσβάλλει 
βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή χρηµατική ποινή". Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, 
"µε φυλάκιση τριών µηνών µέχρι δύο ετών τιµωρείται η πράξη της προηγούµενης 
παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος των 12 ετών". Από τη διάταξη αυτή, 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος 
της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αρκεί να λάβουν χώρα ασελγείς 
χειρονοµίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις, προσβλητικές, κατά τρόπο 
βάναυσο, της αξιοπρέπειας του άλλου στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής. Σε αντίθεση 
µε τις ασελγείς πράξεις, οι "ασελγείς χειρονοµίες" είναι ελαφρότερες ερωτικές 
πράξεις που δεν φθάνουν στο σηµείο της ασελγούς πράξεως, αλλά πάντως τελούνται 
σε σωµατική επαφή, όπως λ.χ. ψαύσεις, ή θωπείες στο στήθος, στους µηρούς κ.λ.π. 
της παθούσας. Οι "προτάσεις" µπορούν να γίνουν ρητά ή µε χειρονοµίες που πρέπει 
να αφορούν στην τέλεση ασελγών πράξεων και δεν προϋποθέτουν σωµατική επαφή. 
Για τη στοιχειοθέτηση δε της υποκειµενικής υπόστασης του άνω εγκλήµατος 
απαιτείται δόλος, συνιστάµενος στη γνώση και τη θέληση πραγµατώσεως των 
στοιχείων της πράξης. Όταν η πράξη του δράστη δεν είναι µια ήσσονος σηµασίας 
ερωτική πράξη (ως στιγµιαίος εναγκαλισµός και ασπασµός), αλλά είναι µια πράξη µε 
έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, που κατέτεινε στην διέγερση και 
ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυµίας του και η οποία προσβάλλει το κοινό αίσθηµα 
της αιδούς και των ηθών, αλλά και την ακώλυτη γενετήσια εξέλιξη της παθούσας, 
τότε δεν συντρέχει προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά το άρθρο 337 ΠΚ.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 353 παρ. 2 εδ. α και β ΠΚ, όπως αντικ. από το άρθρο 
10 του Ν. 3064/2002, "όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου µε 
ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών 
ή µε χρηµατική ποινή. Αν η πράξη του προηγούµενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον 
προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιµωρείται µε φυλάκιση". Από τη διάταξη 
αυτή σαφώς συνάγεται ότι το από αυτήν προβλεπόµενο έγκληµα διαφέρει ουσιωδώς 
από το προβλεπόµενο από το άρθρο 339 ΠΚ και δη κατά το ότι προς στοιχειοθέτησή 
του απαιτείται α) πράξη του υπαιτίου ακόλαστη, ως τοιαύτη δε χαρακτηρίζεται η 
ενέργεια ή εκδήλωση του υπαιτίου, η οποία ανάγεται στη γενετήσια σφαίρα και, 
εξεταζόµενη αντικειµενικά, συνιστά, κάτω από τις συγκεκριµένες περιστάσεις και µε 
βάση την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, προσβολή του αισθήµατος της αιδούς, 
ασχέτως του αν κατατείνει αυτή ή όχι στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας 
ορµής και β) η πράξη αυτή να επιχειρείται ενώπιον οποιουδήποτε και οποιασδήποτε 
ηλικίας τρίτου και όχι µόνο µε πρόσωπο νεώτερο των 15 ετών, όπως απαιτείται για το 
έγκληµα του άρθρου 339 ΠΚ. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 337, 339, 353, 
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Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αδικήµατα - Βιασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 903 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Βιασµός. Αποπλάνηση ανηλίκου. Έκθεση αυτοψίας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Λόγος αναιρέσεως είναι η εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως όπως είναι εν προκειµένω η απορρόφηση της παρά φύση ασέλγειας µεταξύ 
των αρρένων που τελέσθηκε µε κατάχρηση µιας σχέσεως εξαρτήσεως που 
προβλέπεται από το άρθρο 347 α ΠΚ, και η οποία απορροφάται από τον βιασµό του 
άρθρου 336 ΠΚ ως εµπεριέχουσα τα στοιχεία της εν λόγω πράξεως, όχι όµως και από 
την αποπλάνηση ανηλίκου νεώτερου των δέκα (10) ετών αφού δεν στηρίζεται στην 
αποπλάνηση αλλά στην κατάχρηση µιας σχέσεως εξαρτήσεως (ΑΠ 272/2002 Ποιν∆ικ 
2002.789).  
- Έρεισµα περί επικουρικότητος του άρθρου 347 σε σχέση µε τα άρθρα 336 και 339 
ΠΚ συνάγεται και από το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3064/2002, όπου ορίζεται ότι είναι 
επικουρική η διάταξη εκείνη από τις ως άνω που τιµωρεί ελαφρύτερα την πράξη από 
εκείνη που τιµωρεί βαρύτερα. Πρέπει επίσης να λεχθεί εν προκειµένω ότι δεν 
απορροφάται η αποπλάνηση ανηλίκου νεώτερου των δέκα (10) ετών από τον βιασµό 
(ΑΠ 660/1998 ΠοινΧρ ΜΘ 230), αν και υπάρχει µεταξύ των συγγραφέων και 
αντίθετη άποψη. Φρονούµε ότι ορθότερη είναι η άποψη που δέχεται ότι τα δύο 
αδικήµατα του βιασµού και της αποπλανήσεως συρρέουν αληθινά, διότι στην µεν 
περίπτωση του βιασµού προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι η ελευθερία του 
προσώπου περί την επιλογή του ερωτικού συντρόφου, στην δε περίπτωση της 
αποπλανήσεως προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι η αγνότητα της παιδικής ηλικίας 
η οποία προσβάλλεται βάναυσα µε τον βιασµό (Μιχαήλ Μαργαρίτη ερµηνεία των 
άρθρων 336, 339 και 347 ΠΚ, ΑΠ 660/1998 ΠοινΧρ ΜΘ 230, ΑΠ 15/1990 ΠοινΧρ 
Μ 986, Τούσης Γεωργίου άρθρο 347 αριθ. 3).  
- Κατά το άρθρο 180 παρ. 3 του ΚΠ∆, για την αυτοψία συντάσσεται έκθεση (άρθρο 
148 επόµ.), η οποία κατά το άρθρο 153 ΚΠ∆ είναι άκυρη εκτός των άλλων 
περιπτώσεων και αν δεν φέρει την υπογραφή των προσώπων που συνέπραξαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 150, ή την υπογραφή των προσώπων που εξετάσθηκαν. Κατά 
το άρθρο 97 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα οι διάδικοι, εποµένως και ο κατηγορούµενος, 
δικαιούνται να παρίστανται µε συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, µε εξαίρεση την 
εξέταση των µαρτύρων και των συγκατηγορουµένων και γι'αυτό πρέπει να 
προσκαλείται έγκαιρα να παρευρεθεί σ' αυτή ο ίδιος ο κατηγορούµενος ή να 
εκπροσωπηθεί από το συνήγορό του. Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 153, 170 
παρ. 1, 173 παρ. 1, 174 παρ. 1, 175 εδ. α, 180 και 182 του ΚΠ∆ σαφώς προκύπτει ότι 
η ακυρότητα της εκθέσεως αυτοψίας που διενεργήθηκε στην προδικασία, αν προταθεί 
έως το τέλος αυτής, συνεπιφέρει και την ακυρότητα του βουλεύµατος που 
επακολούθησε, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι το δικαστικό συµβούλιο που το 
εξέδωσε έλαβε υπόψη του και στηρίχθηκε στην εν λόγω άκυρη έκθεση αυτοψίας. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 336, 339, 347, 
ΚΠ∆: 153, 170, 173, 174, 175, 180, 182, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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Αδικήµατα - Ληστεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1181 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ληστεία. Κλοπή. 
- Κατά το άρθρο 372 παρ. 1 του ΠΚ για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
κλοπής αντικειµενικά µεν απαιτείται η αφαίρεση ξένου, ολικά ή εν µέρει, κινητού 
πράγµατος από την κατοχή άλλου, υποκειµενικά δε σκοπός παράνοµης ιδιοποίησης 
που περιλαµβάνει τη γνώση ότι το αφαιρούµενο πράγµα είναι ξένο και βρίσκεται 
στην κατοχή άλλου και τη βούληση ή αποδοχή της αφαίρεσης του πράγµατος από την 
ξένη κατοχή χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, για να το υπαγάγει ο δράστης στη 
κατοχή του. Εξ άλλου, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ληστείας απαιτείται 
η άσκηση παράνοµης βίας κατά προσώπου ή η εκδήλωση απειλών κατ' αυτού 
ενωµένων µε επικείµενο κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του και η ταυτόχρονη 
αφαίρεση µε βία ξένου κινητού πράγµατος ή ο εξαναγκασµός του προσώπου σε 
παράδοση του κινητού πράγµατος µε σκοπό την παράνοµη ιδιοποίηση του από το 
δράστη. Πρόκειται για σύνθετο έγκληµα, στοιχείο του οποίου είναι αφ' ενός µεν η 
κλοπή που συνίσταται στην αφαίρεση του κινητού πράγµατος από τον ιδιοκτήτη του, 
αφ' ετέρου δε η άσκηση παράνοµης βίας µε την οποία ο δράστης αποβλέπει στην 
κάµψη της αντίστασης του θύµατος, που µπορεί να επιτευχθεί και µε την αδράνεια.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 372, 380, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1428 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Χρήση ναρκωτικών. Εκθεση ψυχιατρικής 
πραγµατογνωµοσύνης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 1729/1987, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση µε το 
άρθρο 15 Ν. 2161/1993, όσοι απέκτησαν την έξη της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών 
και δεν µπορούν να την αποβάλουν µε τις δικές τους δυνάµεις, υποβάλλονται σε 
ειδική µεταχείριση κατά τους όρους του νόµου αυτού. Η συνδροµή ή µη των 
προϋποθέσεων της προηγουµένης παραγράφου στο πρόσωπο του κατηγορουµένου 
διαπιστώνεται από το δικαστήριο, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Για το σκοπό 
αυτό το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ψυχιατροδικαστική πραγµατογνωµοσύνη και 
εργαστηριακή εξέταση, προκειµένου να καθοριστεί αν πράγµατι υπάρχει εξάρτηση 
καθώς και το είδος και η έκτασή της, κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 3. Τέλος, κατά 
την παρ. 4 του ίδιου άρθρου 13, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση µε το άρθρο 16 
Ν. 2161/1993 και άρθρο 4 παρ. 2β Ν. 2408/1996, (άρθρο 30 παρ. 4 ΚΝΝ) δράστης 
στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 αν είναι υπαίτιος 
τελέσεως α) της πράξεως του άρθρου 12 παρ. 1 παραµένει ατιµώρητος και 
εφαρµόζονται σ' αυτόν οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος νόµου β) των 
πράξεων 5 παρ. 1 περίπτ. β', στ', ζ, η και ιβ του παρόντος νόµου τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε χρηµατική ποινή διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) δραχµών (590 ευρώ) έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών 
(15.000 ευρώ) και γ) των πράξεων 5 παρ. 1 περίπτ. α', γ, δ,' ε', θ, ια, ιγ' ή 7 του 
παρόντος νόµου τιµωρείται µε πρόσκαιρη κάθειρξη µέχρι 10 ετών και µε χρηµατική 
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ποινή διακοσίων χιλιάδων (200.000) έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών 
(880 έως 29.000 ευρώ). Η διάταξη αυτή ρυθµίζει ειδική µεταχείριση προσώπων, τα 
οποία χρησιµοποιούν ναρκωτικές ουσίες, έχουν αποκτήσει την έξη χρήσεως αυτών 
και αδυνατούν να αποβάλουν αυτοδυνάµως αυτήν. Όταν προβάλλεται ενώπιον του 
δικαστηρίου ο αυτοτελής ισχυρισµός ότι ο κατηγορούµενος είναι τοξικοµανής, το 
δικαστήριο οφείλει, εάν απορρίψει τον ισχυρισµό αυτό, να αιτιολογήσει ειδικώς την 
κρίση του, διαλαµβάνοντας αρνητικά περιστατικά ειδικά και συγκεκριµένα. Το 
θετικό υπέρ της συνδροµής εξαρτήσεως πόρισµα της σχετικής πραγµατογνωµοσύνης 
δεν δεσµεύει το δικαστήριο, πλην όµως, σε περίπτωση απορρίψεως, έχει υποχρέωση 
να αιτιολογήσει την απορριπτική του κρίση περί µη αποδοχής της ευνοϊκής για τον 
κατηγορούµενο πραγµατογνωµοσύνης. 
- Ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, αναφορά 
τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα 
αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Πρέπει, όµως, να προκύπτει µε βεβαιότητα από την 
απόφαση, ότι έχουν ληφθεί υπόψη στο σύνολό τους τα αποδεικτικά µέσα και όχι 
ορισµένα µόνο από αυτά. Μεταξύ των αποδεικτικών µέσων, περιλαµβάνεται, κατά το 
άρθρο 178 περ. γ' ΚΠ∆ και η πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά το 
άρθρο 183 ΚΠ∆, υπό προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό υπάλληλο ή από το 
δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή του εισαγγελέα. Ως 
ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού µέσου η πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να 
µνηµονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία µεταξύ των αποδεικτικών µέσων προκειµένου 
να υπάρχει βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη. 
- Στο ∆ικαστήριο η αναιρεσείουσα, καθώς και ο συνήγορός της, προέβαλε κατά 
τρόπο σαφή και ορισµένο τον ισχυρισµό ότι αυτή ήταν τοξικοµανής.  
Το ∆ικαστήριο µε την προσβαλλόµενη απόφαση, απέρριψε τον αυτοτελή αυτό 
ισχυρισµό, χωρίς ουσιαστική αιτιολογία, αφού το µόνο που διέλαβε σχετικά στο 
σκεπτικό του, είναι ότι, το αίτηµα "περί τοξικοµανίας πρέπει να απορριφθεί". 
Κατέληξε δε στην απορριπτική αυτή κρίση του, αφού συνεκτίµησε, όπως προκύπτει 
από τα πρακτικά της δίκης, τις καταθέσεις των µαρτύρων κατηγορίας και 
υπεράσπισης, που εξετάστηκαν ενόρκως στο ∆ικαστήριο τούτο, τα πρακτικά της 
πρωτοβάθµιας δίκης, καθώς και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα 
πρακτικά και την απολογία της κατηγορουµένης, όχι, όµως, και την από ΧΧΧ έκθεση 
ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης, που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του 28ου 
Ανακριτή Αθηνών, αφού αυτή ούτε ειδικώς µνηµονεύεται µεταξύ των πιο πάνω 
αποδεικτικών µέσων, αλλά ούτε από το όλο περιεχόµενο της προσβαλλόµενης 
καταδικαστικής αποφάσεως συνάγεται ότι η έκθεση αυτή λήφθηκε υπόψη και 
συνεκτιµήθηκε. Η πραγµατογνωµοσύνη δε αυτή, η οποία διατάχθηκε κατά το άρθρο 
183 ΚΠ∆, ως ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού µέσου, κατά το άρθρο 178 περ. γ' ΚΠ∆, 
πρέπει να µνηµονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, 
προκειµένου να υπάρχει βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη. 
Συνεπώς, απορρίφθηκε ο περί τοξικοµανίας αυτοτελής ισχυρισµός της 
αναιρεσείουσας χωρίς την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, και, εποµένως, 
είναι βάσιµος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆, δεύτερος λόγος 
αναιρέσεως, ο οποίος, άλλωστε, και αυτεπαγγέλτως λαµβάνεται υπόψη, αφού η 
κρινόµενη αίτηση είναι παραδεκτή (511 ΚΠ∆). Η διαλαµβανόµενη, όµως, όπως 
εκτιµάται, στον πρώτο λόγο αναίρεσης, αιτίαση ότι το ∆ικαστήριο της ουσίας δεν 
εφάρµοσε σωστά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1, 30 παρ. 4α του ΚΝΝ 
3459/2006 -αντίστοιχες διατάξεις άρθρα 12 παρ. 1, 13 παρ. 4 Ν. 1729/1987), από τις 
οποίες προκύπτει ότι έπρεπε να κηρύξει την αναιρεσείουσα, ως τοξικοµανή, 
ατιµώρητη, στηρίζεται σε εσφαλµένη προϋπόθεση και είναι εκ τούτου αβάσιµη. Οι 
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επικαλούµενες διατάξεις αφορούν τους δράστες του πληµµελήµατος του άρθρου 29 
παρ. 1 του ΚΝΝ 3459/06 (τοξικοµανείς που προµηθεύονται ή κατέχουν ναρκωτικά 
αποκλειστικά για δική τους χρήση) και όχι τους (τοξικοµανείς) δράστες τελέσεως 
κακουργηµατικών πράξεων σχετικών µε τα ναρκωτικά, όπως στην προκείµενη 
περίπτωση. Η περαιτέρω έρευνα του πρώτου λόγου αναιρέσεως ως προς την αιτίαση 
ότι το ∆ικαστήριο της ουσίας δεν εφάρµοσε σωστά την διάταξη του άρθρου 31 παρ. 8 
του ΚΝΝ 3459/2006 (21 Ν. 2331/95), κατά την οποία η αναιρεσείουσα, θεωρείται ότι 
είναι τοξικοµανής, διότι, όπως ισχυρίζεται, ολοκλήρωσε µε επιτυχία εγκεκριµένο 
κατά το νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα συντήρησης και απεξάρτησης, παρέλκει, 
εφόσον και ο λόγος αυτός πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση κατά το µέρος που 
απέρριψε τον ισχυρισµό της κατηγορουµένης αναιρεσείουσας περί τοξικοµανίας. 
Πρέπει, συνεπώς, να αναιρεθεί εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση, ως προς την 
διάταξη περί απόρριψης του ισχυρισµού αυτού και ως και προς την περί ποινής 
διάταξη και όχι ως προς εκείνη περί ενοχής. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 
ΚΠ∆: 178, 183,  
Νόµοι: 1729/1987 άρθ. 13, 2161/1993 άρθ. 15, 2408/1996 άρθ. 4, 3459/2006 άρθ. 29, 
31, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2007 
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 395 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Χρήση ναρκωτικών. Έκθεση ψυχιατρικής 
πραγµατογνωµοσύνης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για 
τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίος έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η γενική, κατά 
το είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή 
ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Πρέπει, όµως, να προκύπτει µε 
βεβαιότητα από την απόφαση, ότι έχουν ληφθεί υπόψη στο σύνολό τους τα 
αποδεικτικά µέσα και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Μεταξύ των αποδεικτικών µέσων 
περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 178 περ. γ' ΚΠ∆ και η πραγµατογνωµοσύνη, η οποία 
διατάσσεται, κατά το άρθρο 183 ΚΠ∆, υπό προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό 
υπάλληλο ή από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή του 
εισαγγελέα. Ως ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού µέσου η πραγµατογνωµοσύνη πρέπει 
να µνηµονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, 
προκειµένου να υπάρχει βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 13, 
Σχόλια: 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2007 
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1721 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κατοχή και της προµήθεια ναρκωτικών ουσιών, για 
αποκλειστική χρήση των κατηγορουµένων.  
- Με τις παραδοχές αυτές, το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Βόλου, διέλαβε στην 
προσβαλλόµενη απόφασή του, την από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆, απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού αναφέρει µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο και στοιχειοθετούν την αντικειµενική 
και υποκειµενική υπόσταση των παραπάνω εγκληµάτων, ήτοι της κατοχής και της 
προµήθειας ναρκωτικών ουσιών, για αποκλειστικά δική του χρήση, τα αποδεικτικά 
µέσα από τα οποία πείστηκε γι' αυτά και τους νοµικούς συλλογισµούς, µε βάση τους 
οποίους τα υπήγαγε στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 1, 14, 26 παρ. 
1α, 27 παρ.1, 94, 98 παρ.1, του ΠΚ, και άρθρο 1 παρ. 1 και 2 Πίν. Α στοιχ. 6 και πίν. 
ΓΣ περ. 110 και 29 Ν. 3459/2006, που εφαρµόσθηκαν, τις οποίες ορθώς ερµήνευσε 
και εφάρµοσε, και ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου παραβίασε µε ασαφείς, ελλιπείς ή 
αντιφατικές παραδοχές. 
Ειδικότερα, αιτιολογούνται µε σαφήνεια και πληρότητα όλα τα πραγµατικά 
περιστατικά, που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκεκριµένα, ότι ο 
αναιρεσείων, µε περισσότερες από µια πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός 
και του ίδιου εγκλήµατος, α) κατείχε, για δική του αποκλειστική χρήση, ναρκωτικές 
ουσίες και συγκεκριµένα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης µικτού βάρους 3,6 
γραµµάρια, καθώς, και ποσότητα της ίδιας ναρκωτικής ουσίας, βάρους 1,6 
γραµµάρια. Αιτιολογείται ακόµη, η παραδοχή σύµφωνα µε την οποία ο αναιρεσείων, 
κατείχε τις παραπάνω ναρκωτικές ουσίες, προκειµένου να κάνει αποκλειστικά χρήση 
αυτών. Περαιτέρω, οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, µε τις οποίες πλήττεται η 
προσβαλλόµενη απόφαση και ειδικότερα: α) ότι το δικαστήριο στήριξε την κρίση του 
περί ενοχής σε δυο εκθέσεις κατ' οίκον έρευνας, ενώ αναγνώσθηκε µία, β) ότι 
απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισµό του, ότι ήταν περιστασιακός και συµπτωµατικός 
χρήστης, και γ) ότι παραβιάσθηκε η διαδικασία της δηµοσιότητας στο ακροατήριο, 
από το γεγονός ότι η διαδικασία της εναντίον του κατηγορίας, στο ακροατήριο, έγινε 
µε κλειστές τις θύρες και χωρίς να διαλαµβάνει η παρεµπίπτουσα απόφαση, την 
απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, για το κλείσιµο των θυρών, 
είναι απορριπτέες ως αβάσιµες, για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, γιατί, όσον 
αφορά την υπό στοιχείο (α) αιτίαση, από την παραδεκτή επισκόπηση των πρακτικών 
της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, και τα οποία 
παραδεκτώς επισκοπούνται, προκύπτει από το σύνολο των παραδοχών, ότι 
αναγνώσθηκε η µοναδική συνταχθείσα για την ένδικη υπόθεση, µε χρονολογία 14-9-
2008, έκθεση κατ' οίκον έρευνας και κατάσχεσης, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Βόλου και 
ότι την κρίση του περί της ενοχής του κατηγορουµένου Χ1, δεν την στήριξε σε άλλη, 
έκθεση κατ' οίκον έρευνας. Σύµφωνα δε, µε τις παραδοχές της αποφάσεως, προκύπτει 
ότι σε γενόµενη, στην οικία του ως άνω κατηγορουµένου, έρευνα κατασχέθηκε 
ποσότητα από τη ναρκωτική ουσία της κάνναβης βάρους 1,6 γραµµαρίων, την 
ύπαρξη της οποίας ούτε ο ίδιος ο αναιρεσείων αµφισβήτησε. Πράγµατι, από την 
επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, προκύπτει ότι, σύµφωνα µε την από 14-
9-2008 έκθεση γνωστοποιήσεως, που φέρει και την υπογραφή του ίδιου, πέραν της 
ποσότητας εκείνης των 3,6 γραµµαρίων κάνναβης, που κατείχε κατά τη στιγµή της 
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συλλήψεώς του, βρέθηκε στην οικία του, επίσης και ποσότητα 1,6 γραµµάρια της 
ίδιας ναρκωτικής ουσίας, και ότι συνεκτιµήθηκε και αξιολογήθηκε από το δικαστήριο 
και η εν λόγω έκθεση γνωστοποιήσεως όπως και όλα τα άλλα αποδεικτικά µέσα που 
αναφέρονται στην απόφαση, µεταξύ των οποίων και η απολογία του 
κατηγορουµένου-αναιρεσείοντος, κατά την οποία ρητώς οµολόγησε την κατοχή των 
παραπάνω ναρκωτικών ουσιών. Κατά συνέπεια δεν επήλθε οποιαδήποτε ακυρότητα. 
Όσον αφορά δε, την υπό στοιχείο (β) αιτίαση, το δικαστήριο της ουσίας, δεν όφειλε 
να διαλάβει στην απόφασή του αιτιολογία, σχετική µε τον προβαλλόµενο 
απαραδέκτως, αυτοτελή ισχυρισµό του, ότι τυγχάνει περιστασιακός χρήστης, 
δεδοµένου ότι για τη πληρότητα του εν λόγω ισχυρισµού του, θα έπρεπε ο 
αναιρεσείων, να διαλάβει τα αναγκαία για τη βασιµότητα του ισχυρισµού του 
στοιχεία, όπως ότι τις εν λόγω ναρκωτικές ουσίες, κατείχε για πρώτη φορά και τις 
συνθήκες υπό τις οποίες αυτός προέβη στη χρήση τους. Όσον δε αφορά την υπό 
στοιχείο (γ) αιτίαση, από τα πρακτικά της δίκης, τα οποία παραδεκτώς 
επισκοπούνται, προκύπτει ότι, όχι µόνο η συνεδρίαση του δικαστηρίου έγινε δηµόσια, 
αλλά και η σχετική απόφαση απαγγέλθηκε δηµόσια, χωρίς να έχει µεσολαβήσει σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή της επ' ακροατηρίου διαδικασίας το κλείσιµο των 
θυρών, όπως αβασίµως ισχυρίζεται ο αναιρεσείων.  
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 1, 14, 26, 27, 94, 98, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχείο ∆, 510 παρ. 1 στοιχείο Ε, 
Νόµοι: 3459/2006 άρθ. 1, 2, 29, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1311 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
 - Θανατηφόρα σωµατική βλάβη. Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Άµυνα. Υπέρβαση 
ορίων της άµυνας. 
- Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της θανατηφόρου σωµατικής βλάβης (αρθρ. 
311 ΠΚ) απαιτείται υποκειµενικώς µεν πρόθεση (δόλος) του δράστη για το βασικό 
έγκληµα της βλάβης του σώµατος ή της υγείας άλλου και ο θάνατος του παθόντος ως 
αποτέλεσµα της βλάβης, το οποίο αποτέλεσµα οφείλεται σε αµέλεια του δράστη. 
Αµέλεια δε υπάρχει όταν δεν καταβλήθηκε από το δράση η προσοχή που απαιτείται 
κατ' αντικειµενική κρίση, την οποία κάθε συνετός άνθρωπος οφείλει να καταβάλει 
κάτω από τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις 
συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή κατά τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων πείρα και λογική, καθώς και ότι αυτός µε τις προσωπικές ιδιότητες, 
γνώσεις και ικανότητες, µπορούσε να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο 
αποτέλεσµα, η επέλευση του οποίου πρέπει να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την 
πράξη ή παράλειψη του.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 22 ΠΚ προκύπτει ότι άµυνα, η οποία αποτελεί λόγο που 
αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, προϋποθέτει επίθεση, δηλαδή ορισµένη 
ανθρώπινη ενέργεια µε την οποία εκτίθεται σε κίνδυνο έννοµο αγαθό ορισµένου 
προσώπου. Η επίθεση αυτή πρέπει να είναι άδικη, να αντιφάσκει δηλαδή 
αντικειµενικά προς το δίκαιο, να είναι παρούσα και ως τέτοια θεωρείται εκείνη που 
έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται και εξακολουθεί, ως και όταν άµεσα και ασφαλώς 
επίκειται η πραγµάτωσή της, όπως όταν βασίµως και δικαιολογηµένα µπορεί κάποιος 
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να φοβάται άµεση έναρξη επιθετικής ενέργειας και τέλος, η προσβολή του 
επιτιθεµένου να είναι αναγκαία για την υπεράσπιση του εκτιθεµένου στον κίνδυνο 
της επίθεσης. Το αναγκαίο µέτρο της άµυνας κρίνεται από το βαθµό επικινδυνότητας 
της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που απειλείται, από τον τρόπο και την ένταση 
της επίθεσης και τις λοιπές περιστάσεις. Η υπέρβαση των ορίων της άµυνας, αν έγινε 
µε πρόθεση, τιµωρείται µε ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83 ΠΚ) και αν έγινε από 
αµέλεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 1 ΠΚ. Μένει δε ατιµώρητη 
και δεν καταλογίζεται στον υπαίτιο αν ενήργησε εξαιτίας του φόβου και της ταραχής 
που του προκάλεσε η επίθεση. Κατά την έννοια δε των διατάξεων των άρθρων 25 
παρ. 1 και 32 παρ. 1 ΠΚ, τόσο στην περίπτωση της κατάστασης ανάγκης που 
αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, όσο και στην περίπτωση της κατάστασης 
ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισµό, απαιτείται να υπάρχει, εκτός των άλλων, 
και κίνδυνος παρών και αναπότρεπτος µε άλλο τρόπο παρά µόνο µε την προσβολή 
ξένου αγαθού. Εάν στη συγκεκριµένη περίπτωση, υπάρχει άλλος τρόπος προς 
διαφύλαξη του κινδυνεύοντος αγαθού, χωρίς να είναι αναγκαία η προσβολή του 
ξένου, δεν υφίσταται κατάσταση ανάγκης, τόσο µε την έννοια του άρθρου 25 παρ. 1 
όσο και µε την έννοια του άρθρου 32 παρ. 1 ΠΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 22, 25, 32, 302, 311, 
ΚΠ∆: 84,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1309 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ηθικός αυτουργός. Αίτηµα αναβολής της υπόθεσης. 
Ειδική αιτιολογία ως προς την απόρριψη του αιτήµατος.Απόλυτη ακυρότητα της 
διαδικασίας στο ακροατήριο γιατί ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του δεν 
απηύθυναν προς το µάρτυρα ερωτήσεις. 
- Κατά το άρθρο 381 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα, όποιος µε πρόθεση καταστρέφει ή 
βλάπτει ξένο (ολικά ή εν µέρει) πράγµα ή µε άλλο τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση 
του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το 
έγκληµα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας αποσκοπεί στην προστασία της ιδιοκτησίας, 
δεδοµένου ότι µε τη φθορά καταλύεται ολικώς ή µερικώς το δικαίωµα της κυριότητος 
είτε µε την καταστροφή είτε µε τη βλάβη είτε µε την αχρήστευση του ξένου εν όλω ή 
εν µέρει πράγµατος, που είναι το αντικείµενο του. Πρόκειται για έγκληµα 
υπαλλακτικώς µικτό, το οποίο µπορεί να τελεσθεί µε την καταστροφή ή τη βλάβη ή 
την µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αχρήστευση του πράγµατος, ο δε δόλος του δράστη 
έγκειται στη γνώση ότι το πράγµα είναι ξένο εν όλω ή εν µέρει, όπως και στη θέληση 
της καταστροφής ή της βλάβης ή της αχρήστευσης αυτού, αρκεί δε και ενδεχόµενος. 
Καταστροφή του πράγµατος είναι η πλήρης και διαρκής αχρήστευση αυτού για τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται, αρκεί δε και η µερική καταστροφή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 περ. α του ίδιου Κώδικα, µε την ποινή του 
αυτουργού τιµωρείται και όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να 
εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την 
ύπαρξη ηθικής αυτουργίας, η οποία έχει παρακολουθηµατικό χαρακτήρα, απαιτείται, 
αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλον της 
απόφασης να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία συγκροτεί την αντικειµενική 
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υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την 
οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως αυτής µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε 
τρόπο ή µέσο, όπως µε συµβουλές, προτροπές και παρακλήσεις, απειλή ή µε 
εκµετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης πραγµατικής ή νοµικής ή περί τα παραγωγικά 
της βουλήσεως αίτια ή µε πειθώ ή φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή 
προσώπου, λόγω της ιδιότητας και της θέσεως ή και της σχέσεως του µε τον φυσικό 
αυτουργό. Υποκειµενικώς, απαιτείται δόλος ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση της 
ορισµένης πράξεως στην οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό χωρίς να είναι 
αναγκαίος ο καθορισµός της πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και 
ενδεχόµενος, εκτός και εάν για την αντικειµενική θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος 
απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και 
στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού. 
- Από το άρθρο 349 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι παρέχεται δικαίωµα στον εκκαλούντα να 
ζητήσει την αναβολή της δίκης για σηµαντικά αίτια στο πρόσωπο του συνηγόρου του. 
Η παραδοχή του αιτήµατος αυτού απόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, το οποίο, όµως, όταν απορρίπτει το αίτηµα αναβολής, πρέπει να 
αιτιολογεί ειδικά και εµπεριστατωµένα την παρεµπίπτουσα απορριπτική απόφαση 
του, σύµφωνα µε το εδαφ. γ' του άρθρου 139 ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 
παρ. 5 του Ν. 2408/1996. ∆ιαφορετικά ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 333 παρ. 2, 357 παρ. 3, 358, 170 
παρ. 2 και 171 παρ. 1 εδ. δ' συνάγεται ότι για να επέλθει η από την τελευταία διάταξη 
προβλεπόµενη απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο γιατί ο 
κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του δεν απηύθυναν προς το µάρτυρα ερωτήσεις για 
εξακρίβωση της αλήθειας ή µετά την εξέτασή του δεν προέβησαν σε παρατηρήσεις 
σχετικά µε την κατάθεσή του ή την αξιοπιστία του, πρέπει, ο κατηγορούµενος ή ο 
συνήγορός του να ζήτησαν να τους δοθεί προς τούτο η άδεια και, αν δεν τους δοθεί 
από το διευθύνοντα τη συζήτηση, να προσφύγουν αµέσως, µη αποδεχόµενοι την 
προεδρική διάταξη σε ολόκληρο το δικαστήριο και τούτο να απορρίψει παρά το νόµο 
την προσφυγή ή να παραλείψει να αποφανθεί επ' αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 381,  
ΚΠ∆: 141, 170, 171, 333, 349, 357, 358,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 140 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 του ΠΚ, υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η 
έκδοση ή η σύνταξη δηµόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε 
πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαίωσης, που είναι έγκληµα περί την 
υπηρεσία, απαιτείται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 
13 περ.α' και 263Α του ΠΚ, αρµόδιος καθ' ύλη και κατά τόπο για τη σύνταξη ή 
έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει 
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ανατεθεί, έστω και προσωρινά ή προς αναπλήρωση άλλου, β) έγγραφο, κατά την 
έννοια του άρθρου 13 περ. γ' του ΠΚ, και δη δηµόσιο κατά την έννοια του άρθρου 
438 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στο χώρο του ποινικού δικαίου, δηλαδή έγγραφο 
που συντάσσεται από καθ' ύλη και κατά τόπο δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή 
πρόσωπο που ασκεί δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία το οποίο είναι προορισµένο για 
εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη, έναντι πάντων, για τα βεβαιούµενα σ' 
αυτό γεγονότα, γ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδών πραγµατικών περιστατικών, 
δηλαδή περιστατικών που δεν έλαβαν χώρα, τα οποία µπορούν να έχουν έννοµες 
συνέπειες, όπως είναι εκείνα που αφορούν τη γένεση, αλλοίωση ή απώλεια 
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης. ∆εν συνιστούν γεγονός, 
ως µη αναγόµενες στο παρελθόν ή το παρόν, κρίσεις, γνώµες ή εκτιµήσεις νοµικές ή 
πραγµατικές και αν ακόµη αναφέρονται σε περιστατικά που µπορούν να έχουν 
έννοµες συνέπειες έστω και αν κατά την ενδεχόµενη πεποίθηση του προσώπου που 
τις εκφέρει αφίστανται της αληθείας, εκτός εάν υπό τον τύπο της εκφράσεως γνώµης 
υποκρύπτεται βεβαίωση πραγµατικού περιστατικού και δ) δόλος του δράστη, που 
συνίσταται στη γνώση και τη θέλησή του να βεβαιώσει ψευδή πραγµατικά 
περιστατικά που µπορούν αντικειµενικά, να έχουν έννοµες συνέπειες ή τουλάχιστον 
στη γνώση ότι από τα περιστατικά αυτά είναι ενδεχόµενο να παραχθούν οι έννοµες 
αυτές συνέπειες και στην εν προοιµίου αποδοχή του ενδεχοµένου αυτού.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται 
σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την 
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο 
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί 
συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα 
πρέπει να προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και 
εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη 
ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από 
αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει ότι 
δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους 
αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΟλΑΠ 1/2005).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333, 364 και 369 του ΚΠοιν∆, σε 
συνδυασµό προς εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, προκύπτει ότι η 
λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, προς σχηµατισµό της κρίσεώς του για την 
ενοχή του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν, επιφέρει απόλυτη 
ακυρότητα της διαδικασίας, διότι έτσι αποστερείται ο κατηγορούµενος του από το 
άρθρο 358 ΚΠοιν∆ δικαιώµατός του να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε 
το αποδεικτικό αυτό µέσο. Εξάλλου, ναι µεν στα συντασσόµενα πρακτικά της 
δηµοσίας συζητήσεως δεν είναι απαραίτητο να καταχωρισθεί το περιεχόµενο του 
εγγράφου που αναγνώσθηκε, πρέπει όµως να αναγράφονται τα στοιχεία που το 
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προσδιορίζουν, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να διαγνωσθεί σε ποια έγγραφα 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου και αν αυτά έχουν πραγµατικά αναγνωσθεί, 
γιατί διαφορετικά παραβιάζονται οι ως άνω διατάξεις, που επιβάλλουν την ανάγνωση 
στο ακροατήριο των εγγράφων, τα οποία έλαβε υπόψη του για το σχηµατισµό της 
κρίσεώς του για την ενοχή του κατηγορουµένου και δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως 
της αποφάσεως, για απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, κατά τα 
άρθρα 171 παρ. 1δ' και 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠοιν∆. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 26, 27, 242, 263Α, 
ΚΠ∆: 171, 329, 331, 333, 364, 369, 438, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2317 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Προθεσµία άσκησης αίτησης αναίρεσης. Εκπρόθεσµη 
αναίρεση. Ανωτέρα βία. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1 και 3 του ΚΠ∆, προκύπτει, 
ότι η προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση 
της αποφάσεως, αν αυτή έγινε µε παρόντα τον κατηγορούµενο και αρχίζει, από τότε 
που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφηµένη στο ειδικό βιβλίο, 
που τηρείται για το σκοπό αυτό από τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 465 και 473 ΚΠ∆ και εν όψει της 
γενικής αρχής του δικαίου, που πηγάζει από το άρθρο 255 ΑΚ, σύµφωνα µε την 
οποία, ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα, προκύπτει ότι, αν από λόγους ανώτερης βίας 
ή από άλλο ανυπέρβλητο κώλυµα είναι αδύνατη η εµπρόθεσµη από το διάδικο 
άσκηση του ενδίκου µέσου που του ανήκει, συγχωρείται να γίνει αργότερα, µέσα 
όµως στη νόµιµη προθεσµία, που αρχίζει για την περίπτωση αυτή από τότε που θα 
παύσει ο λόγος της ανώτερης βίας ή θα εξαλειφθεί το ανυπέρβλητο κώλυµα. Τα 
περιστατικά αυτά που συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυµα πρέπει 
να αναφέρονται στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου µέσου και ταυτοχρόνως να 
γίνεται επίκληση των αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν τους σχετικούς 
ισχυρισµούς. Αν δεν διαλάβει τέτοια περιστατικά ή αν τα περιστατικά αυτά δεν 
αποδεικνύονται από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλείται και προσκοµίζει αυτός που 
το ασκεί, το ένδικο µέσο απορρίπτεται ως εκπρόθεσµο και συνεπώς απαράδεκτο. 
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή της µε την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο 
µέσο ασκήθηκε, εκτός άλλων περιπτώσεων εκπροθέσµως, το διατακτικό συµβούλιο, 
ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από 
πρόταση του εισαγγελέα και αφού, ακούσει τους διαδίκους, που τυχόν θα 
εµφανισθούν, µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος στον 
Γραµµατέα της Εισαγγελίας 24 ώρες πριν την εισαγωγή της υπόθεσης, απορρίπτει ως 
απαράδεκτο το ένδικο µέσο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα.  
∆ιατάξεις:  
ΚΠ∆: 465, 473, 476, 507, 
ΑΚ: 255, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1300 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και εσφαλµένη 
εφαρµογή υσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Η κατά το σκεπτικό αναφεροµένη αξιόποινη πράξη της αναιρεσειούσης συνίσταται 
στην υπ' αυτής στις 27.9.2006 ως ιδιοκτήτρια καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, καφετέριας, προέβη σε λειτουργία εντός αυτού επιχειρήσεως παροχής 
υπηρεσιών ΙΝΤΕΡΝΕΤ, χωρίς να έχει εκδοθεί προς του, όµως, προκύπτει από το 
διατακτικό εκηρύχθη ένοχη διότι παρέβη "επιτακτική και απαγορευτική διάταξη από 
τις αναφερόµενες στα άκρα 1 και 2 του ΑΝ 2520/1940, συγκεκριµένα ίδρυσε και 
λειτουργούσε κατάστηµα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος και δη ΚΑΦΕ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 
χωρίς την απαιτούµενη άδεια της αρµοδίας Αρχής, µε σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας 
Υγειονοµικής Επιτροπής". 'Ετσι, δεν καθίσταται σαφές για ποιο αδίκηµα τελικώς 
κατεδικάσθη η αναιρεσείουσα, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος χωρίς την άδεια της αρµοδίας Αρχής, ή για εντός αυτού 
λειτουργία παροχής υπηρεσιών ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Εποµένως, οι από το άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ. ∆' και Ε' λόγοι αναιρέσεως πρέπει να γίνουν δεκτοί ως βάσιµοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1327 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
 - Αναίρεση που ασκήθηκε από τον έχοντα ειδική πληρεξουσιότητα δικηγόρο της 
αναιρεσείουσας µετά τον θάνατο αυτού. Απαράδεκτο ένδικο µέσο ως ασκηθέν από 
ανύπαρκτο πρόσωπο. 
- Εκ του συνδυασµού των διατάξεων των άρθρων 514 και 370 εδ. β' του ΚΠ∆ της 
τελευταίας αναλόγως εφαρµοζοµένης και στην διαδικασία ενώπιον του Αρείου 
Πάγου, συνάγεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η αναιρεσείουσα απεβίωσε 
µετά την άσκηση της αναιρέσεως, ο 'Αρειος Πάγος οφείλει να αναιρέσει την 
προσβαλλοµένη απόφαση και να παύσει οριστικώς την κατά της αναιρεσείουσας 
ασκηθείσα ποινική δίωξη κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 370 εδ. β ΚΠ∆. Στην 
περίπτωση, όµως, κατά την οποία η αναίρεση ασκήθηκε από τον έχοντα ειδική 
πληρεξουσιότητα δικηγόρο της αναιρεσείουσας µετά τον θάνατο αυτού, το ασκηθέν 
εν λόγω ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, διότι ασκήθηκε από ανύπαρκτο φυσικό 
πρόσωπο, µε αποτέλεσµα να ανοίγεται αναιρετική δίκη χωρίς υποκείµενο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 370, 514, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ανώνυµη εταιρεία - Αδικήµατα µελών ∆.Σ. 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1212 
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Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ψευδείς δηλώσεις προς την αρχήν, αφορώσας την εγγραφή και την καταβολή του 
µετοχικού κεφαλαίου, την τιµή της εκδόσεως των µετοχών και των ισολογισµών. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιριών" τιµωρείται 
µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή "δραχµών 300.000 κατ' ελάχιστον" ή δια της 
ετέρας των ποινών αυτών κάθε ιδρυτής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή διευθυντής 
ανωνύµου εταιρίας, ο οποίος εν γνώσει του ποιείται ψευδείς δηλώσεις προς την 
αρχήν, αφορώσας την εγγραφή και την καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, την τιµή 
της εκδόσεως των µετοχών και των ισολογισµών.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 περ. β' του ίδιου ως άνω νόµου τιµωρείται µε 
φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή "δραχµών 300.000 κατ' ελάχιστον" η δια ετέρας 
των ποινών τούτων, όποιος εν γνώσει συνέταξε ή ενέκρινε ισολογισµών εναντίον των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου ή του καταστατικού. 
- Ως προς το δόλο που απαιτείται για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υπόστασης των 
εγκληµάτων που καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων (άρθρα 55 και 57 περ. β' του Ν. 
2190/1920, ο οποίος περιλαµβάνει και τον ενδεχόµενο, δεν είναι αναγκαία η ιδιαίτερη 
αιτιολογία, γιατί αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση των τετελεσµένων ως 
άνω δύο εγκληµάτων και εξυπακούεται ότι υπάρχει στην πραγµάτωση των 
περιστατικών αυτών. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 55, 57,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1280 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Κακουργηµατική πλαστογραφία. 
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του Π.Κ. "Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή 
άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε 
πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν 
αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµιά που προξενήθηκε είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται: α) 
σκοπός του δράστου να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, 
χωρίς να είναι αναγκαία και η επίτευξη του περιουσιακού οφέλους, β) η εν γνώσει 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση 
των αληθών, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παρεπλανήθη κάποιος και προέβη 
στην επιζήµια για τον ίδιο ή τρίτο συµπεριφορά και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό 
δίκαιο, περιουσίας, τελούσα σε αιτιώδη συνάφεια µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή 
παραλείψεις του δράστου, υφισταµένη και στην περίπτωση µειώσεως ή 
χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και αν αυτός διατηρεί ενεργό 
αξίωση προς αποκατάστασή της. Ως γεγονότα νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά, 
αναγόµενα στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο 
µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όµως, οι 
τελευταίες συνδέονται ταυτοχρόνως και µε ψευδείς παραστάσεις και διαβεβαιώσεις 



 

[18] 
 

άλλων ψευδών γεγονότων, αναγοµένων στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τοιούτο 
τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση της µελλοντικής εκπληρώσεως 
συµβατικής υποχρεώσεως µε βάση την εµφανιζοµένη ήδη στο παρόν ψευδή 
κατάσταση πραγµάτων από τον δράστη που έχει ειληµµένη την πρόθεση της µη 
εκπληρώσεως της υποχρεώσεώς του αυτής, τότε θεµελιούται το έγκληµα της απάτης. 
Εξάλλου, για την κακουργηµατική µορφή της απάτης απαιτείται, επί πλέον, κατά την 
παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 1 παρ. 11 του 
N. 2408/1996, ο υπαίτιος να διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια. 
Μετά όµως την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 386 του Π.Κ. µε το 
άρθρο 14 παρ. 4 του N. 2721/1999, για την κακουργηµατική µορφή της απάτης δεν 
αρκεί πλέον ο υπαίτιος να διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, αλλ' 
απαιτείται και το πρόσθετο στοιχείο ότι το παράνοµο περιουσιακό όφελος που 
επεδίωξε αυτός, ή η αντίστοιχη συνολική ζηµία που προκλήθηκε να υπερβαίνει το 
ποσό των 5.000.000 δραχµών (15.000 ευρώ, σύµφωνα µε την επίσηµη αντιστοιχία 
που καθορίσθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 2943/2001). Σύµφωνα δε µε την διάταξη του 
άρθρου 13α περ. στ' του Π.Κ. κατ' επάγγελµα τέλεση της πράξεως συντρέχει όταν 
από την επανειληµµένη τέλεση αυτής ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο 
δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως προκύπτει σκοπός του 
δράστου για πορισµό εισοδήµατος.  
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του Π.Κ. "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο 
µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση 
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση" Από την διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν, η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το 
εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η 
αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, υποκειµενικώς δε, δόλος, που 
περιλαµβάνει την γνώση και θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία 
απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω, σκοπός του υπαίτιου (υπερχειλής δόλος) να 
παραπλανήσει µε την χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον, για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, 
διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώµατος ή εννόµου σχέσεως ή 
καταστάσεως, δηµοσίας ή ιδιωτικής φύσεως. Οι πιο πάνω πράξεις της πλαστογραφίας 
λαµβάνουν κακουργηµατικό χαρακτήρα, κατά την διάταξη της παρ.3 του αυτού 
άρθρου του ΠΚ, µετά την αντικατάσταση της µε το άρθρο 14 παρ. 2α, β του N. 
2721/1999, αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (της πλαστογραφίας και χρήσεως 
πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου), σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να βλάψει άλλον, οπότε 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία 
υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών (73.000 
ευρώ). Με την ίδια ποινή τιµωρείται και ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες 
κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό παράνοµο περιουσιακό όφελος που 
επιδίωξε o υπαίτιος, ή η αντίστοιχη συνολική ζηµία που προκλήθηκε, υπερβαίνει το 
ποσό των 5.000.000 δρχ (15.000 ευρώ).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 386, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απέλαση - Αλλοδαποί 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
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Αριθµός απόφασης: 1287 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
-Απέλαση αλλοδαπού. Ειδική και εµπριστατοµένη αιτιολογία. Ελαφρυντικές 
περιστάσεις. Αναιρείται µερικώς η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 74 παρ. 1 του ΠΚ, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το 
άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2408/1996, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την απέλαση 
αλλοδαπού, που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση µε την επιφύλαξη των 
σχετικών διατάξεων, που περιλαµβάνονται σε διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί 
από την χώρα. Όταν ο αλλοδαπός βρίσκεται νόµιµα στην χώρα, η απέλαση δεν 
µπορεί να διαταχθεί, αν δεν του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 
µηνών. Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο αλλοδαπός που κατεδικάσθη και 
ευρίσκεται παράνοµα στο ελληνικό έδαφος, υπόκειται σε απέλαση, η οποία αποτελεί 
άµεση συνέπεια της τελέσεως εγκλήµατος, έστω και σε βαθµό πληµµελήµατος, διότι 
θεωρείται ότι η παραµονή του εκτός των ορίων της ελληνικής επικρατείας δεν 
συµβιβάζεται µε τους όρους της κοινωνικής συµβιώσεως. Το δικαστήριο έχει την 
δυνατότητα να κρίνει περί του αναγκαίου ή µη της απελάσεως, λαµβάνοντας υπόψη 
το είδος του εγκλήµατος, τις συνέπειες αυτού, τον χρόνο παραµονής του αλλοδαπού 
στο ελληνικό έδαφος, την εν γένει συµπεριφορά του, τον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό και την ύπαρξη οικογενείας.  
- Η επιβαλλοµένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, πρέπει να 
εκτείνεται και στον περί συνδροµής ορισµένης ελαφρυντικής περιστάσεως του 
άρθρου 84 παρ. 2 του ΠΚ αυτοτελή ισχυρισµό του κατηγορουµένου, αφού η 
παραδοχή του οδηγεί στην επιβολή µειωµένης ποινής, κατά το µέτρο του άρθρου 83 
του ιδίου κώδικος. Όταν δε συντρέχουν περισσότερες ελαφρυντικές περιστάσεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 85 ΠΚ, ναι µεν η µείωση της ποινής γίνεται µόνο µία φορά, το 
δικαστήριο όµως, προκειµένου να προβεί στην επιµέτρηση της ποινής, θα λάβει 
υπόψη του, εντός των ορίων της ηλαττωµένης ποινής, και το εν λόγω γεγονός της 
συνδροµής των περισσοτέρων ελαφρυντικών περιστάσεων. Ως ελαφρυντικές 
περιστάσεις, κατά το άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ θεωρούνται, µεταξύ άλλων, το ότι ο 
υπαίτιος έζησε έως τον χρόνο που έγινε το έγκληµα έντιµη ατοµική, οικογενειακή, 
επαγγελµατική και γενικά ζωή (περ. α'), και ότι ο υπαίτιος συµπεριεφέρθη καλά για 
σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά την πράξη του (περ. ε'). Για να συντρέξουν οι 
προβλεπόµενες από τις διατάξεις αυτές άνω ελαφρυντικές περιστάσεις πρέπει: α) ο 
υπαίτιος να έζησε έως τον χρόνο που έγινε το έγκληµα έντιµη ατοµική , 
οικογενειακή, επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή, δηλαδή πρέπει ο έντιµος 
βίος του να ανάγεται σε όλες τις πιο πάνω µορφές της συµπεριφοράς του και δεν 
αρκεί µόνο η ύπαρξη λευκού ποινικού µητρώου και β) η καλή συµπεριφορά του 
υπαιτίου, µετά την πράξη του, να εκτείνεται σε σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα και 
να είναι προϊόν της ελευθέρας βουλήσεώς του και να µην είναι αποτέλεσµα φόβου ή 
καταναγκασµού. Εξάλλου, το ουσιαστικό δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει 
και δη να παραθέσει την, κατά τα προαναφερθέντα, ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία προς απόκρουση αυτοτελών ισχυρισµών, όπως είναι και τα πιο πάνω 
αιτήµατα για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 ΠΚ 
ή άλλων αιτηµάτων, σχετιζοµένων µε το αντικείµενο της δίκης, που προτείνονται από 
τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του κατά το άρθρο 170 παρ. 2 και 333 ΚΠ∆, εάν 
οι ισχυρισµοί αυτοί και άλλα αιτήµατα δεν είναι σαφείς και ορισµένοι, µε την 
επίκληση των πραγµατικών περιστατικών που τα θεµελιώνουν.  
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 74, 84, 85, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1257 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα. Κατηγορούµενος αντιδήµαρχος. 
- Κατά το άρθρο 132 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΠ∆, αν µεταξύ πολλών δικαστηρίων, 
εξίσου αρµοδίων, που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο, αµφισβητείται η αρµοδιότητα 
για το ίδιο έγκληµα, η αρµοδιότητα καθορίζεται από τον Αρειο Πάγο, που συνέρχεται 
σε συµβούλιο µε αίτηση του Εισαγγελέα (ή του κατηγορουµένου ή του πολιτικώς 
ενάγοντος) εφόσον τα δικαστήρια, µεταξύ των οποίων δηµιουργήθηκε η 
αµφισβήτηση υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά 
είναι το Εφετείο. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι υφίσταται περίπτωση 
κανονισµού αρµοδιότητας, µε την πιο πάνω διαδικασία και τις πιο πάνω 
προϋποθέσεις, και επί αρνητικής συγκρούσεως της αρµοδιότητας µεταξύ Τριµελούς 
Πληµµελειοδικείου που επιλήφθηκε σε πρώτο βαθµό και παρέπεµψε, λόγω 
αναρµοδιότητας του, στο Τριµελές Εφετείο, και του Τριµελούς Εφετείου στο οποίο 
εισήχθη η υπόθεση από την άνω παραποµπή του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, 
αφού, στην περίπτωση αυτή αµφότερα τα δικαστήρια επιλήφθηκαν της υπόθεσης σε 
πρώτο βαθµό.  
- Κατά το άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 3463/2006- Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων- " οι 
∆ήµαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι Συνδέσµων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 
παρ. 2 του ΚΠ∆, όπως κάθε φορά ισχύει", ήτοι προκειµένου περί πληµµεληµάτων 
υπάγονται στο Τριµελές Εφετείο. Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται, για πρώτη φορά, 
ιδιάζουσα δωσιδικία των ∆ηµάρχων και Προέδρων Κοινότητας καθώς και των 
Προέδρων των Συνδέσµων. 'Ετσι η συγκεκριµένη κατηγορία αιρετών προσώπων 
δικάζεται πλέον σε πρώτο βαθµό ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου, το οποίο κρίνει 
αποστασιοποιηµένα από τον τοπικό χαρακτήρα του θέµατος και παρέχει εγγυήσεις 
δικαιότερης και ταχύτερης κρίσης. Από την ανωτέρω διάταξη σε συνδυασµό και µε 
το γεγονός ότι η ιδιάζουσα δωσιδικία συνιστά εξαίρεση της κοινής δωσιδικίας και 
συνεπώς πρέπει να ερµηνεύεται στενά, σαφώς προκύπτει ότι η αναφορά των εκεί 
προσώπων είναι περιοριστική. 'Ετσι όχι µόνον δεν υπόκεινται στην εξαιρετική αυτή 
δωσιδικία οι µη ρητώς αναφερόµενοι στην άνω διάταξη, αλλά ούτε και οι 
αναπληρωτές αυτών, εάν δεν φέρουν την αυτήν ιδιότητα. Την εν λόγω ιδιότητα 
πρέπει να φέρουν οι αναφερόµενοι είτε κατά τον χρόνο τέλεσης είτε κατά τον χρόνο 
εκδίκασης (σε πρώτο βαθµό), πρόκειται δε περί διατάξεως δικονοµικής που έχει 
αναδροµική δύναµη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 111, 112, 132, 
Νόµοι: 3463/2006, άρθ. 145, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
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Αριθµός απόφασης: 1256 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. Κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ.γ' του 
ΚΠ∆, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος είναι 
δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο Εισαγγελία και 
άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο κατά τόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, 
διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές δικαστήριο. 
Την παραποµπή αποφασίζει α) το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών, αν ζητείται η 
παραποµπή από ένα Πταισµατοδικείο σε άλλο, β) το Συµβούλιο Εφετών, αν ζητείται 
η παραποµπή από ένα Μονοµελές ή Τριµελές Πληµµελειοδικείο ή ∆ικαστήριο 
Ανηλίκων σε άλλο όµοιο, και γ) ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συµβούλιο σε 
κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο των διατάξεων αυτών, που είναι 
η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού 
και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο 
παθών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο 
δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά 
το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν 
έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη.  
- Κατά τη διάταξη 48 του ΚΠ∆, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως 
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 του ΚΠ∆) 
εξετάζει και κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το 
άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραποµπή στην περίπτωση αυτή, 
µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, 
αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραποµπής από τον αρµόδιο Εισαγγελέα 
Εφετών σε άλλον ισόβαθµο Εισαγγελέα, ο 'Αρειος Πάγος σε Συµβούλιο και 
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122, 123, 124, 125, 136, 137,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆υσφήµηση - ∆ια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 957 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Συκοφαντική δυσφήµηση δια του τύπου. Προθεσµίες.  
- Κατά το άρθρο µόνο παράγραφος 3 εδ. α και β του Ν. 2243/1994 "περί 
καταργήσεως των ειδικών ποινικών διατάξεων περί τύπου" στα εγκλήµατα που 
διαπράττονται δια του τύπου, οι προβλεπόµενες στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
µε ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσµίες, που υπερβαίνουν τις πέντε (5) 
ηµέρες, συντέµνονται στο ήµισυ, το δε κλάσµα, που τυχόν προκύπτει, 
συµπληρώνεται ως την επόµενη ακέραιη µονάδα. Η εν λόγω διάταξη, που επιδιώκει 
τη, συνεπεία της ιδιοµορφίας και της ιδιαιτερότητας των αδικηµάτων του τύπου, 
ταχεία περαίωση των εκκρεµών δικών, συντέµνει στο ήµισυ γενικώς τις θεσπιζόµενες 
από τον ΚΠοιν∆ προθεσµίες και έτσι οι από το άρθρο 473 παρ. 1 και 2 του ΚΠ∆ 
προβλεπόµενες δεκαήµερη και εικοσαήµερη προθεσµίες, οι οποίες σχετίζονται µε την 
άσκηση του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως, συντέµνονται, αντιστοίχως, σε πέντε (5) 
και δέκα (10) ηµέρες, αρχίζουν δε οι προθεσµίες αυτές την επόµενη της 
καταχωρήσεως της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως στο από το άρθρο 473 παρ. 3 
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του ΚΠ∆ προβλεπόµενο ειδικό βιβλίο. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό και µε 
αυτή του άρθρου 507 παρ. 1 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι η προθεσµία ασκήσεως 
αναιρέσεως για έγκληµα δια του τύπου, που γίνεται δια δηλώσεως ενώπιον του 
αρµοδίου γραµµατέως, είναι πενθήµερος. Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 474 
παρ. 1 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο οφείλει να αναφέρει 
στην έκθεση ασκήσεως αυτού το λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσµη άσκηση του, 
δηλαδή περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύµατος, από τα 
οποία παρεµποδίστηκε στην εµπρόθεσµη άσκηση του καθώς και τα αποδεικτικά µέσα 
τα οποία αποδεικνύουν τη βασιµότητα του, άλλως το ένδικο µέσο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτο, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠ∆. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠ∆: 473, 474, 507, 
Νόµοι: 2243/1994, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆υσφήµηση - ∆ια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 905 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: -Συκοφαντική δυσφήµηση δια του τύπου. ∆ικαιολογηµένο 
ενδιαφέρον. Αυτοτελής ισχυρισµός. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ ορίζεται ότι όποιος µε 
οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου, ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον 
γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του διαπράττει το έγκληµα 
της δυσφηµήσεως και, αν το γεγονός αυτό είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι 
τούτο είναι ψευδές, τότε διαπράττεται το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφηµήσεως. 
Εποµένως, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως 
απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλο γεγονότος που 
θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του τελευταίου, β) το γεγονός αυτό 
να είναι ψευδές και γ) εκείνος που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε το ψευδές γεγονός να 
προέβη ηθεληµένα στην ενέργεια αυτή και να τελούσε εν γνώσει της αναλήθειάς του 
και της δυνατότητάς του να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου. Ως γεγονός 
νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο 
παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς 
και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά, αναφερόµενη στο παρελθόν ή το 
παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια. 
Περαιτέρω, ως αδικήµατα που τελούνται δια του τύπου νοούνται τα αδικήµατα που 
προβλέπονται και τιµωρούνται από τον ποινικό κώδικα ή από τους ειδικούς ποινικούς 
νόµους, όταν τελούνται µε κατάχρηση του τύπου ως µέσου για την εκδήλωσή τους. 
Επί συκοφαντικής δυσφηµήσεως δια του τύπου, όταν πρόκειται για εφηµερίδα ή 
περιοδικό, µεταξύ άλλων τιµωρείται ο συγγραφέας του δηµοσιεύµατος. Εξάλλου, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 366 παρ. 1 εδ. α ΠΚ, "αν το γεγονός του άρθρου 362 
είναι αληθινό, η πράξη µένει ατιµώρητη". Κατά δε τη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου 
άρθρου, "η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος που αφορά τη δυσφήµηση δεν 
αποκλείει την τιµωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο που εκδηλώθηκε ή από τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η δυσφήµηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης". 
Τέλος, κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 367 παρ. 1γ' του ΠΚ, δεν αποτελούν άδικη 
πράξη οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, από 
δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ή για την διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή σε 
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ανάλογες περιπτώσεις, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η προηγούµενη διάταξη 
δεν εφαρµόζεται όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις 
οποίες τελέστηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξύβρισης. Από τις προαναφερόµενες 
διατάξεις συνάγεται, ότι αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως, αν πρόκειται περί 
κρίσεων ή εκδηλώσεων που λαµβάνουν χώρα σε εκτέλεση νοµίµων καθηκόντων ή 
άσκηση νόµιµης εξουσίας ή άλλου δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος, όπως είναι και 
εκείνο της συνταγµατικής ελευθερίας και κοινωνικής αποστολής του τύπου (άρθρο 14 
παρ. 1 του Συντάγµατος και 10 της ΕΣ∆Α), εκτός αν πρόκειται περί συκοφαντικής 
δυσφηµήσεως ή αν, εκ του συνόλου των περιστάσεων, προκύπτει ειδικός σκοπός 
εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός κατευθυνόµενος ειδικώς στην προσβολή της τιµής άλλου 
µε αµφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής ή επαγγελµατικής αξίας του προσώπου του 
ή µε την περιφρόνηση αυτού. Ο ειδικός αυτός σκοπός εξυβρίσεως υπάρχει στον 
τρόπο εκδηλώσεως της εξυβριστικής συµπεριφοράς, όταν δεν ήταν πραγµατικά 
αναγκαίος ο τρόπος αυτός για να αποδοθεί, όπως έπρεπε, αντικειµενικά το 
περιεχόµενο της σκέψης του δράστη για την προστασία του δικαιολογηµένου 
ενδιαφέροντός του και που, ενώ αυτός (ο δράστης) το γνώριζε, ωστόσο τον 
χρησιµοποίησε για να προσβάλει την τιµή του άλλου. Για το λόγο αυτό το δικαστήριο 
της ουσίας, που δέχεται ότι από τον τρόπο εκδήλωσης της εξυβριστικής 
συµπεριφοράς προκύπτει η ύπαρξη ειδικού σκοπού εξύβρισης, πρέπει να αναφέρει τα 
πραγµατικά περιστατικά από τα οποία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο τρόπος αυτός 
δεν ήταν αναγκαίος για να εκφραστεί ο δράστης και γενικότερα για να προστατεύσει 
το δικαιολογηµένο ενδιαφέρον του. 
- Η καταδικαστική απόφαση στερείται της απαιτουµένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠοιν∆, όταν δεν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών 
αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. H ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της 
ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆, από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της 
πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του 
αξιόποινου της πράξης ή τη µείωση της ποινής, εφόσον, όµως, αυτοί προβάλλονται 
κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία 
είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωσή τους. ∆ιαφορετικά, το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογηµένα στην 
απόρριψή τους. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και ο ανωτέρω από τη διάταξη 
του άρθρου 367 του ΠΚ, αφού η αποδοχή του άγει στην κατάλυση της κατηγορίας 
και την αθώωση του κατηγορουµένου. 
- Με αυτά που δέχθηκε, το Τριµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης δεν διέλαβε στην 
προσβαλλόµενη απόφαση την απαιτούµενη, κατά τις ανωτέρω διατάξεις του 
Συντάγµατος και του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία για την 
απορριπτική του κρίση ως προς τον αυτοτελή ισχυρισµό του αναιρεσείοντος - 
κατηγορουµένου ότι προέβη στην πράξη που του αποδίδεται από δικαιολογηµένο 
ενδιαφέρον, στέρησε δε την απόφασή του νόµιµης βάσης, καθιστώντας ανέφικτο τον 
αναιρετικό έλεγχο ως προς το αν ορθά εφήρµοσε την ουσιαστική ποινική διάταξη του 
άρθρου 367 §§ 1 περ. γ και 2 περ. β ΠΚ, αφού ναι µεν δέχεται ότι από τις παραπάνω 
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φράσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στο άρθρο "Η ΦΑΙ∆ΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ" που συνέταξε και δηµοσίευσε ο αναιρεσείων - κατηγορούµενος στην 
εφηµερίδα "ΧΧΧ", προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως της εγκαλούσας, πλην δεν 
αναφέρει, σύµφωνα µε τα εκτιθέµενα στη µείζονα σκέψη, ούτε ότι οι φράσεις αυτές 
δεν ήταν αναγκαίες, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για να εκφράσει το περιεχόµενο 
της βουλήσεώς του προς προστασία του δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος που 
επικαλέσθηκε, ούτε ποιες εκφράσεις µπορούσε να χρησιµοποιήσει αυτός, αντί γι` 
αυτές που χρησιµοποίησε, για να εκδηλώσει το δικαιολογηµένο ενδιαφέρον του. 
Εποµένως, ο, από το άρθρο 510§1 περ. ∆' και Ε' ΚΠ∆, λόγος αναιρέσεως του 
δικογράφου των προσθέτων λόγων, που κατατέθηκε εµπρόθεσµα (την 1.2.2010) και 
κατά τις νόµιµες διατυπώσεις (άρθρο 509 παρ. 2 του ΚΠ∆), είναι δε παραδεκτός 
ενόψει του ότι το κυρίως δικόγραφο της ένδικης αιτήσεως περιέχει ορισµένους 
λόγους αναιρέσεως (της ελλείψεως αιτιολογίας και της απόλυτης ακυρότητας), µε τον 
οποίο υποστηρίζονται τα αυτά και δη ότι η προσβαλλόµενη απόφαση, ως προς την 
απόρριψη του ως άνω ισχυρισµού, στερείται ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας και νόµιµης βάσης, είναι βάσιµος και πρέπει να γίνει δεκτός. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 362, 363, 366, 367,  
κπδ: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 853 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Συκοφαντική δυσφήµηση. Χειροτέρευση της θέσης του 
κατηγορούµενου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη θεµελίωση 
του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται, αντικειµενικώς µεν 
ισχυρισµός ή διάδοση από το δράστη για άλλον, ενώπιον τρίτου, ψευδούς γεγονότος 
το οποίο µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, υποκειµενικώς δε 
δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός µεν τη γνώση του δράστη µε την έννοια της 
βεβαιότητας ότι το γεγονός αυτό είναι ψευδές και µπορεί να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη του άλλου και αφετέρου τη θέληση αυτού να ισχυρισθεί ή διαδώσει ενώπιον 
τρίτου το γεγονός αυτό. 
- Με την προσβαλλόµενη απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Ναυπλίου, επιληφθέντος 
κατόπιν εφέσεως του αναιρεσείοντος-κατηγορουµένου, κατά της υπ' αριθµό 278/2007 
αποφάσεως του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Σπάρτης, µε την οποία αυτός είχε 
κηρυχθεί ένοχος για την προαναφερόµενη πράξη της συκοφαντικής δυσφήµησης και 
του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε µηνών, η οποία ανεστάλη επί τριετία, ο 
αναιρεσείων κηρύχθηκε επίσης ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών 
µηνών η οποία όµως µετετράπη σε χρηµατική, προς 5 ευρώ την ηµέρα. Έτσι όµως το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο, κατέστησε χειρότερη τη θέση του εκκαλούντος 
κατηγορουµένου και υπέπεσε στην πληµµέλεια της υπέρβασης εξουσίας. Η 
πληµµέλεια αυτή της προσβαλλόµενης απόφασης, προβάλλεται µε τον πρώτον εκ του 
άρθρου 510 παρ. 1 περ. Η' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως, ο οποίος είναι βάσιµος και 
πρέπει να γίνει δεκτός. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 περ. Η, 
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Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Έγκληση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1299 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Υποβολή έγκλησης. Κατάθεση παραβόλου. Υπέρβαση 
εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 42 παρ. 4 του ΚΠ∆. προστεθείσα µε το άρθρο 34 
παρ.1 του Ν. 3346/17.6.2005 (ΦΕΚ Α' 146) "ο µηνυτής, κατά την υποβολή της 
µηνύσεως ενώπιον κάθε αρµοδίας αρχής, καταθέτει παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού δέκα (10) ευρώ. Το ύψος του ποσού του παραβόλου αναπροσαρµόζεται µε 
κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης". Κατά 
δε την διάταξη του άρθρου 46 του ΚΠ∆, όπως αυτή αντεκαταστάθη µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν. 3346/17.6.2005. "Αν ο παθών θέλει να ζητήσει 
την δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 42 παρ.2,3 και 4". Περαιτέρω, µε την διάταξη της παραγράφου1 του 
άρθρου 69 του Ν. 3659/7.5.2008, (ΦΕΚ Α' 77), του οποίου η ισχύς άρχισε από 
8.6.2008, αντεκατεστάθη η παράγραφος 4 του άρθρου 42 ΚΠ∆, δια της οποίας 
ορίζεται ότι : "Ο µηνυτής κατά την υποβολή της µήνυσης ενώπιον κάθε αρµόδιας 
αρχής, καταθέτει µε ποινή το απαράδεκτο αυτής, παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού δέκα (10) ευρώ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειµενικής 
αδυναµίας εκδόσεως του παραβόλου, αυτό µπορεί να προσκοµισθεί το βραδύτερο 
εντός τριών (3) εργασίµου ηµερών, χωρίς να κωλύεται η ποινική διαδικασία. Το ύψος 
του ποσού του παραβόλου αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 172 του 
ΚΠ∆, δεν παράγεται ακυρότητα της ποινικής διαδικασίας από την παράβαση των 
διατάξεων που προβλέπουν για τα δικαστικά τέλη και ένσηµα. Εξ' όλων των ανωτέρω 
διατάξεων συνάγεται ότι η υποβολή εγκλήσεως υπό του παθόντος πριν από την 
έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Ν. 3659/7.5.2008 (8.6.2008), 
χωρίς την καταβολή του προβλεποµένου υπό του νόµου ποσού παραβόλου, ήταν 
παραδεκτή, αφού η δικονοµική κύρωση του απαραδέκτου αυτής, προεβλέφθη µε 
ειδική νοµοθετική ρύθµιση, περιληφθείσα στην αµέσως ανωτέρω διάταξη, ενώ µέχρι 
την έναρξη της ισχύος της εξακολουθούσε να ισχύει η γενική διάταξη του άρθρου 
172 ΚΠ∆, εκ της οποίας, όµως, δεν παρήγετο ακυρότητα εκ της µη καταβολής τέλους 
ή ενσήµου.  
- Λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η υπέρβαση εξουσίας, σύµφωνα µε 
το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠ∆, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση κατά 
την οποία το ποινικό δικαστήριο έπαυσε οριστικώς την ποινική δίωξη λόγω µη 
νοµοτύπου υποβολής της εγκλήσεως από τον παθόντα, χωρίς όµως να συντρέχουν οι 
προς τούτο δικονοµικές προϋποθέσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 46, 172, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ένδικα µέσα - Επεκτατικό αποτέλεσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1283 
Έτος: 2010 
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Σύντοµη Περίληψη: - Επεκτατικό αποτέλεσµα ενδίκου µέσου και στους 
κατηγορουµένους που δεν το άσκησαν. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 469 εδ. α' ΚΠ∆, αν στο έγκληµα συµµετείχαν 
περισσότεροι ή αν η ποινική ευθύνη ενός κατηγορουµένου εξαρτάται σύµφωνα µε το 
νόµο από την ευθύνη του άλλου, το ένδικο µέσο που ασκεί κάποιος από τους 
κατηγορουµένους, ακόµη και όταν χορηγείται µόνο σ' αυτόν από το νόµο, καθώς και 
οι λόγοι τους οποίους προτείνει, αν δεν αναφέρονται αποκλειστικά στο πρόσωπο του, 
ωφελούν και τους υπόλοιπους κατηγορουµένους. Κατά δε το εδάφ. γ' του ίδιου 
άρθρου για τη συζήτηση του ένδικου µέσου δεν είναι αναγκαίο η κλήτευση των 
ωφελούµενων κατηγορουµένων, οι οποίοι όµως µπορούν να εµφανισθούν και να 
συµµετάσχουν στη δίκη. Τέλος κατά το τελευταίο εδάφιο του ως άνω άρθρου σε 
περίπτωση που το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί για το επεκτατικό αποτέλεσµα 
του ένδικου µέσου, µπορεί µετά από αίτηση αυτών, ή του εισαγγελέα να επιληφθεί εκ 
νέου προς συµπλήρωση της αποφάσεως του. Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης το 
επεκτατικό αποτέλεσµα των ένδικων µέσων ισχύει µόνο αν οι υπόλοιποι 
κατηγορούµενοι είτε δεν δικαιούνται να ασκήσουν το ένδικο µέσο, είτε δικαιούνται 
µεν αλλά δεν το άσκησαν µέσα στη νόµιµη προθεσµία ή το άσκησαν και τούτο 
απορρίφθηκε ως απαράδεκτο ή ανυποστήρικτο. Στην περίπτωση αυτή, το επεκτατικό 
αποτέλεσµα δεν έχει ως έννοµη συνέπεια ότι οι ωφελούµενοι κατηγορούµενοι 
θεωρούνται πως άσκησαν το ένδικο αυτό µέσο παρόλο που δεν το είχαν ασκήσει. 
Απλώς αυτοί, και αν ακόµη δεν κλητευθούν, έχουν τη δυνατότητα κατά τη συζήτηση 
του ένδικου µέσου να εµφανιστούν και να συµµετάσχουν στη δίκη, οπότε λαµβάνουν 
τη θέση που έχει σ' αυτή και εκείνος που άσκησε το ένδικο µέσο. Εάν όµως οι 
ωφελούµενοι κατηγορούµενοι δεν εµφανισθούν και δεν συµµετάσχουν στη δίκη και 
το δικαστήριο ή το συµβούλιο παραλείψει ν' αποφανθεί για το επεκτατικό γι' αυτούς 
αποτέλεσµα του ένδικου µέσου, δικαιούνται αυτοί ή ο εισαγγελέας να ζητήσουν από 
το δικαστήριο ή το συµβούλιο που δίκασε επί του ένδικου µέσου να επιληφθεί εκ 
νέου και να συµπληρώσει σχετικώς την απόφαση ή το βούλευµα του. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 469, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ένδικα µέσα - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1329 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης. Η έφεση του 
Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης δεν περιέχει την απαιτούµενη από το άρθρο 486 
παρ. 3 ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η προσβαλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 474, 476 παρ. 2 και 498 ΚΠ∆ προκύπτει, ότι η 
έκθεση που περιέχει τη δήλωση άσκησης του ενδίκου µέσου της έφεσης πρέπει να 
διαλαµβάνει ορισµένο λόγο. Ειδικά, προκειµένου για έφεση εισαγγελέα κατά 
αθωωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 486 παρ. 3 ΚΠ∆ που 
προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 19 του Ν. 2408/ 1996 και ισχύει από 4-6-1996, "η 
άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και 
εµπεριστατωµένα στη σχετική έκθεση (άρθρο 498), άλλως η έφεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη". Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει, ότι η αξιούµενη αιτιολογία 
της ασκούµενης από τον εισαγγελέα έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης αποτελεί 
πρόσθετο τυπικό όρο του κύρους του ενδίκου µέσου και απαιτείται ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία των λόγων του, δηλαδή πρέπει να εκτίθενται σε αυτό µε 
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σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριµένες πραγµατικές ή νοµικές πληµµέλειες που 
αποδίδονται στην προσβαλλόµενη αθωωτική απόφαση (ΟλΑΠ 9/2005). Όταν η 
έφεση του εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης δεν έχει την πιο πάνω απαιτούµενη 
αιτιολογία και το δευτεροβάθµιο δικαστήριο την κρίνει αιτιολογηµένη και τη δέχεται 
τυπικά και στη συνέχεια προβαίνει στην έρευνα της ουσίας της υπόθεσης ενώ έπρεπε 
ως αναιτιολόγητη να την απορρίψει ως απαράδεκτη, υπερβαίνει θετικά την εξουσία 
του και έτσι ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης.  
- Στη συγκεκριµένη υπόθεση η έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης δεν 
περιέχει την απαιτούµενη από το άρθρο 486 παρ. 3 ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, διότι δεν εκτίθενται σε αυτή πληµµέλειες της εκκαλούµενης απόφασης 
ούτε πραγµατικά περιστατικά που οδήγησαν στην ενοχή των κατηγορουµένων αφού 
δεν αρκεί για την αιτιολόγηση της έφεσης η παράθεση µόνο των αποδεικτικών 
στοιχείων ή η εσφαλµένη εκτίµηση αυτών. Έτσι, µε το να δεχθεί τυπικά την έφεση 
αυτή το άνω δικαστήριο ουσίας και να προχωρήσει στην ουσιαστική εκδίκαση της 
υπόθεσης ενώ λόγω του αναιτιολογήτου της εφέσεως έπρεπε να την απορρίψει ως 
απαράδεκτη, υπερέβη θετικά τη δικαιοδοσία του, την οποία δεν είχε και συνεπώς 
υπέπεσε στην πληµµέλεια του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 474, 476, 486, 498, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ένδικα µέσα - Προθεσµίες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1958 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Προθεσµίες ενδίκων µέσων στα εγκλήµατα που τελούνται δια 
του τύπου. Σύντµηση προθεσµιών στο µισό. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 462, 473 παρ. 1 έως 3, 474 παρ. 1 και 507 παρ. 1 του 
ΚΠοιν∆ συνάγεται ότι, εφόσον µε ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζεται διαφορετικά, η 
προθεσµία για την άσκηση του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως εναντίον 
καταδικαστικής αποφάσεως από εκείνον που καταδικάστηκε, αν είναι ηµεδαπός και 
παρών κατά την απαγγελία αυτής, είναι α) δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της 
απόφασης, στην περίπτωση που ασκείται µε δήλωση προς το γραµµατέα του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή προς εκείνον που διευθύνει τη φυλακή, αν 
ο αναιρεσείων κρατείται ή β) είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης, 
στην περίπτωση που ασκείται µε δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η προθεσµία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση 
της τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο καθαρογραµµένων αποφάσεων, που 
τηρεί η γραµµατεία του εκδόντος δικαστηρίου. Οι παραπάνω προθεσµίες αρχίζουν 
µετά την επίδοση της αποφάσεως µόνον όταν ο κατηγορούµενος δεν ήταν παρών 
κατά την απαγγελία αυτής και δεν εκπροσωπήθηκε στη δίκη δια πληρεξουσίου 
δικηγόρου (ΚΠοιν∆ 501 παρ. 3), εφόσον αυτή έγινε µετά την καταχώρηση της 
αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο, διότι, άλλως, αν η επίδοση προηγήθηκε της 
καταχωρίσεως, η προθεσµία της αναίρεσης αρχίζει από την τελευταία. Προκειµένου, 
όµως, περί εγκληµάτων που τελούνται δια του τύπου, σύµφωνα µε τα εδ. α' και β' της 
παρ. 3 του άρθρου µόνου του Ν. 2243/1994, οι ως άνω προθεσµίες των 10 ή 20 
ηµερών για την άσκηση του ένδικου µέσου της αναιρέσεως συντέµνονται στο ήµισυ. 
Έτσι, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, που επιδιώκουν την, λόγω της ιδιοµορφίας και 
της ιδιαιτερότητας των αδικηµάτων που τελούνται δια του τύπου, ταχεία περαίωση 
των εκκρεµών δικών, η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης µε δήλωση προς τον 
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Εισαγγελέα του Αρείου Πάνου είναι µόνο δέκα (10) ηµέρες. Περαιτέρω, κατά το 
άρθρο 1 του ΑΝ 1092/1938, το οποίο επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 2 του Ν. 
10/1975, ως τύπος και έντυπο επί των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου 
αυτού, θεωρείται παν ό,τι εκ της τυπογραφίας ή οιουδήποτε άλλου µηχανικού ή 
χηµικού µέσου παράγεται εις όµοια αντίτυπα και χρησιµεύει εις πολλαπλασιασµό ή 
διάδοση χειρογράφων, εικόνων, παραστάσεων µετά ή άνευ σηµειώσεων ή µουσικών 
έργων µετά κειµένου ή επεξηγήσεων ή φωτογραφικών πλακών. Η διάταξη αυτή δεν 
έχει καταργηθεί από το προαναφερόµενο άρθρο µόνο του Ν. 2243/1994, ακριβώς 
διότι δεν καλύπτεται από άλλη διάταξη του ΠΚ ή του ΚΠοιν∆. Κατά την έννοια 
αυτής, ως έντυπο θεωρείται και το γραπτό κείµενο που προσλαµβάνει τη µορφή 
ανακοινώσεως ή αφίσας, η οποία τοιχοκολλάται σε πλείονα αντίτυπα και σε χώρο 
προσιτό σε αόριστο αριθµό προσώπων (ΑΠ 515/1999). Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 
476 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε εκπροθέσµως, το δικαστικό 
συµβούλιο ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο), που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, 
ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα 
εµφανιστούν, κατόπιν ειδοποίησης προ 24 ωρών από το γραµµατέα της εισαγγελίας, 
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύµατος ή 
της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη του ασκήσαντος αυτό στα 
δικαστικά έξοδα. Εκπρόθεσµη άσκηση του ενδίκου µέσου τότε µόνο συγχωρείται, 
όταν στην κατά το άρθρο 474 του ΚΠοιν∆ έκθεση γίνεται επίκληση περιστατικών, τα 
οποία συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυµα και κατέστησαν αδύνατη την 
εµπρόθεσµη άσκηση, καθώς και των αποδεικτικών µέσων που τα επαληθεύουν.  
∆ιατάξεις:  
ΚΠ∆: 462, 473, 474, 476, 507, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Ένδικα µέσα - Προθεσµίες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 862 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Προθεσµία Έφεσης. Ακυρη επίδοση. Έννοια ανωτέρας βίας. 
- Kατά το άρθρο 473 παρ. 1 ΚΠ∆, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 6 
του νόµου 1653/1983, όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η 
προθεσµία για την άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως αν ο δικαιούµενος δεν 
είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, είναι δεκαήµερη και αρχίζει από 
την επίδοση της αποφάσεως, η οποία πρέπει να γίνεται, όπως ορίζουν οι διατάξεις 
των άρθρων 155 εποµ. του ιδίου Κώδικος. Αν η έφεση ασκηθεί εκπροθέσµως, αυτή 
κατά την διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠ∆ απορρίπτεται ως απαράδεκτη, είτε 
από το αρµόδιο να επιληφθεί της ερεύνης αυτής δικαστήριο, που συνεδριάζει µε 
επιµέλεια του Εισαγγελέως, ως συµβούλιο, ύστερα από πρότασή του και αφού 
ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εµφανισθούν, είτε από το εν λόγω δικαστήριο σε 
δηµοσία συνεδρίασή του αν η υπόθεση εισαχθεί στο ακροατήριο, γιατί η έρευνα των 
προϋποθέσεων του παραδεκτού του ενδίκου µέσου γίνεται και αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο, πριν από την κατά την ουσία εξέταση τούτου, όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις των άρθρων 501 και 502 του ΚΠ∆ "τοιαύτη απόφαση για να έχει την 
απαιτουµένη, από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 
1 εδ. ∆' του ιδίου Κώδικος λόγο αναιρέσεως, αρκεί να διαλαµβάνει τον χρόνο της 
νοµίµου επιδόσεως της προσβαλοµένης αποφάσεως, εκείνον της ασκήσεως του 
ενδίκου µέσου και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση χωρίς να 
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απαιτείται ο ειδικότερος προσδιορισµός τούτου ή η µνεία των, κατά το άρθρο 161 
παρ.1 του ΚΠ∆, στοιχείων της εγκυρότητος της επιδόσεως (ΟλΑΠ 6,7/94). Αν η 
επίδοση είναι άκυρη, δεν αρχίζει η σχετική προθεσµία. Εξ' άλλου, από την γενική 
αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί στα αδύνατα, 
συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή η άσκηση του ενδίκου µέσου και µετά την πάροδο της 
προθεσµίας ασκήσεως αυτού, αν συνέτρεξε λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου 
κωλύµατος. Γι' αυτό , όταν εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο της εφέσεως προβάλλει 
την ακυρότητα της γενοµένης επιδόσεως της προσβαλλοµένης αποφάσεως ή ότι η 
εκπρόθεσµη άσκηση της εφέσεως οφείλεται σε ανωτέρα βία ή άλλο ανυπέρβλητο 
κώλυµα, τότε η προαναφερθείσα αιτιολογία, εφ' όσον ο περί ακυρότητος ισχυρισµός 
ή ο τοιούτος περί ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύµατος, προβάλλεται κατά 
τρόπο ορισµένο υπό την έννοια ότι τα επικαλούµενα περιστατικά, αληθή 
υποτιθέµενα, επάγονται ακυρότητα ή δύνανται να υπαχθούν στην νοµική έννοια της 
ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύµατος, πρέπει να εκτείνεται και στην 
απορριπτική των άνω λόγων του δικαστηρίου κρίση.  
- Ανωτέρα βία είναι κάθε απρόβλεπτο γεγονός, είτε αντικειµενικώς εκτιµώµενο, είτε 
σχετικώς µε το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν 
µπορεί να αποτραπεί ακόµα και µε µέτρα άκρας συνέσεως και επιµελείας, ενώ 
ανυπέρβλητο κώλυµα είναι το γεγονός εκείνο το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του ασκούντος το ένδικο µέσο και δεν µπορούσε να υπερνικηθεί από αυτόν µε 
κανένα τρόπο. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠ∆: 473, 501, 502, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1281 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Επανάληψη διαδικασίας σε όφελος του καταδικασµένου. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 ΚΠ∆ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε 
αµετάκλητη απόφαση, επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου για 
πληµµέληµα ή κακούργηµα µόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά 
στο άρθρο αυτό, µεταξύ των οποίων και η περίπτωση που προβλέπεται υπό τον αριθ. 
2 (της παρ. 1), ήτοι όταν, µετά την οριστική καταδίκη, αποκαλύφθηκαν νέα- άγνωστα 
στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις που µόνα ή σε 
συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί προηγουµένως κάνουν φανερό ότι 
αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο 
από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. "Νέες αποδείξεις" ή "νέα γεγονότα", κατά την 
αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, µπορεί να αποτελεί οτιδήποτε, όπως καταθέσεις 
νέων µαρτύρων, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία, τα οποία, ανεξαρτήτως του εάν 
υπήρχαν και πριν από την καταδίκη, διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα αυτά στοιχεία, αν εκτιµηθούν είτε µεµονωµένως είτε 
σε συνδυασµό µε τις αποδείξεις που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε 
την απόφαση, καθιστούν φανερό ότι εκείνος που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή 
καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πράγµατι διέπραξε. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Επίδοση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1313 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ακυρότητα επίδοσης. Ανωτέρα βία για την εκπρόθεσµη 
άσκηση ενδίκου µέσου. 
- Η απόφαση, µε την οποία απορρίπτεται το ένδικο µέσο της εφέσεως ως 
απαράδεκτο, λόγω εκπρόθεσµης ασκήσεως του, για να έχει την απαιτούµενη από τις 
διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται ο από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, πρέπει να διαλαµβάνει, το χρόνο 
της επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλόµενης µε την έφεση αποφάσεως αν 
απαγγέλθηκε απόντος τούτου, και εκείνον της ασκήσεως αυτής, καθώς και το 
αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό των 
στοιχείων εγκυρότητας του αποδεικτικού και της επιδόσεως (ΟλΑΠ 6/94 και 4/95).  
- Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδοσης, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται 
υποχρεωτικά είναι η επίδοση ως "αγνώστου διαµονής", χωρίς να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών - κατηγορούµενος είχε "γνωστή 
διαµονή". Επίσης, πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την έφεση και ο λόγος 
ανωτέρας βίας, εκ της οποίας ο εκκαλών παρακωλύθηκε στην εµπρόθεσµη άσκηση 
της, στην έννοια όµως της οποίας (ανωτέρας βίας), δεν εµπίπτει και ο ισχυρισµός για 
ακυρότητα της επίδοσης ως αγνώστου διαµονής και εντεύθεν µη γνώση από µέρους 
του εκκκαλούντος της εκκαλούµενης απόφασης, γιατί στην περίπτωση αυτή ο 
τελευταίος µάχεται κατά του κύρους της επίδοσης και δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας 
βίας, δικαιολογητικό της εκπρόθεσµης άσκησης της εφέσεως του. Ως άγνωστης 
διαµονής θεωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 παρ. 1 και 2 του ίδιου ως 
άνω κώδικα, εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαµονή 
του είναι άγνωστη, για τη δικαστική (Εισαγγελική) αρχή που έχει εκδώσει το 
προοριζόµενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοση του, έστω και αν 
αυτή είναι γνωστή σε τρίτους ή ακόµη και σε άλλη εισαγγελική αρχή ή και στην 
αστυνοµική αρχή. Τόπος δε κατοικίας θεωρείται, εκείνος που έχει δηλώσει ο 
κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 παρ. 1 του ΚΠ∆, κατά την προανάκριση που 
τυχόν έχει ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει 
στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο 
κατηγορούµενος δεν έχει εµφανιστεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας, διαµονής ή 
επαγγελµατικής εγκατάστασης θεωρείται ο αναγραφόµενος στη µήνυση ή στην 
έγκληση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 156, 273, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Εργατικά εγκλήµατα - Εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 856 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Παράλειψη εφοδιασµού εργαζοµένου µε υποδήµατα. 
- Ορθώς οι αναιρεσείοντες κηρύχθηκαν ένοχοι παραβάσεως αρθρ. 106 Π∆ 1073/1981 
σε συνδ. µε αρθρ. 17 παρ. 1 του Ν. 2639/1998 και τους επιβλήθηκε ποινή 
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φυλακίσεως δύο (2) µηνών στον καθένα, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη για µία 
τριετία. 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2639/1998 άρθ. 17, 
Π∆: 1073/1981 άρθ. 106,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη εµπρόθεσµη καταβολή µισθού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 950 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Καθυστέρηση καταβολής αποδοχών εργαζοµένου. Πολιτική 
αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 ΚΠ∆ "ακυρότητα που λαµβάνεται και 
αυτεπαγγέλτως υπ' όψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον 
Αρειο Πάγο ακόµη" ήτοι "απόλυτη ακυρότητα.... προκαλείται κατά τη παρ. 2 αυτού 
Αν ο πολιτικώς ενάγων παρέστη παράνοµα στη διαδικασία του ακροατηρίου, κατά δε 
τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 ιδίου Κώδικος ως λόγος αναιρέσεως για την 
απόφαση µπορεί να προταθεί, υπό στοιχ. Α' αυτού η απόλυτη ακυρότης που συνέβη 
κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 171). Η παράσταση του πολιτικώς 
ενάγοντος είναι παράνοµη όταν στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι όροι της 
ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποιήσεως για την άσκηση πολιτικής αγωγής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 ΚΠ∆ και όταν παρεβιάσθη η 
διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο ασκήσεως της 
πολιτικής αγωγής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 68 ΚΠ∆. Ούτως όπως 
προκύπτει από τα άρθρα63, 64 και 68 ΚΠ∆ σε συνδυασµό µε τα άρθρα 914 και 932 
ΑΚ, στην άσκηση της πολιτικής αγωγής για την επιδίκαση αποζηµιώσεως ή 
χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης νοµιµοποιούνται µόνον όσοι έχουν 
ζηµιωθεί αµέσως από το διωκόµενο έγκληµα. Περαιτέρω οι διατάξεις του άρθρου 
µόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικατεστάθη από το άρθρον 8 παρ. 1 Ν. 2336/1995, 
επιβάλλουν κυρώσεις κατά των εργοδοτών, διευθυντών, εκπροσώπων επιχειρήσεων 
κλπ, οι οποίοι δεν καταβάλλουν εµπροθέσµως τις οφειλόµενες στους εργαζοµένους 
αποδοχές πάσης φύσεως συνεπεία της συµβάσεως ή τις σχέσεως εργασίας. Εντεύθεν 
θεσπίζεται ποινικό αδίκηµα µόνο για την καθυστέρηση καταβολής των οφειλοµένων 
από τον εργοδότη µισθών που απορρέει από την σύµβαση ή την σχέση εργασίας, 
προκειµένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη καταβολή αυτών στους δικαιούχους και δεν 
δηµιουργείται πρωτογενής αξίωση των εργαζοµένων για πληρωµή των αποδοχών 
τους. Όµως µε την παράλειψη της πληρωµής αυτών ο εργαζόµενος δεν απόλλυσι τις 
καθυστερούµενες αποδοχές και συνεπώς δεν υπάρχει ισόποση ζηµία που να έχει ως 
αιτία την, σε σχέση µε τον ΑΝ 690/1945, παράνοµη συµπεριφορά του εργοδότου, η 
δε µη εκπλήρωση της προς καταβολή του οφειλοµένου µισθού υποχρεώσεως του 
εργοδότου και η παρακράτηση από αυτόν του µισθού, τον οποίον ενοχικώς οφείλει, 
δεν συνιστά αδικοπραξία δεν συνιστά αδικοπραξία, προϋπόθεση της οποίας είναι και 
η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως για την ηθική βλάβη. Συνεπώς ο εργαζόµενος 
δεν δύναται να διεκδικήσει από την καθυστέρηση (καταβολής) αυτή χρηµατική 
ικανοποίηση για προκληθείσα εξ αυτής ηθική βλάβη. ∆ιό και επέρχεται απόλυτη 
ακυρότης όταν η πολιτική αγωγή ασκηθεί στην περίπτωση της παραβιάσεως του ΑΝ 
690/1945 και δεν αποβληθεί. 
- Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλοµένη απόφαση του 
Τριµελούς Εφετείου, το οποίο δίκασε σε πρώτο βαθµό τον κατηγορούµενο, λόγω της 
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ιδιότητός του ως ∆ηµάρχου τον κατεδίκασε για παράβαση του άρθρου µόνο του ΑΝ 
690/1945, εις φυλάκιση δύο (2) µηνών, ανασταλείσαν επί τριετία κατά της οποίας 
(αποφάσεως) δεν επιτρέπεται έφεση (άρθρο 489 β στοιχ. στ ΚΠ∆). Τότε εδήλωσαν 
παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που 
υπέστησαν, οι (και νυν παριστάµεναι ως πολιτικώς ενάγουσες) εργαζόµενες 
παραστάσαι δια των πληρεξουσίων των δικηγόρων και εζήτησαν να επιδικασθεί εις 
εκάστην αυτών ποσό 40 ευρώ, όπερ και υπεχρεώθη ο άνω καταδικασθείς να το 
καταβάλει. Ούτως όµως παρά τον νόµο παρέστησαν οι πολιτικώς ενάγουσες, χωρίς 
κατά τα ανωτέρω να υπάρχει αδικοπραξία, και εντεύθεν, επήλθεν απόλυτη ακυρότης 
της διαδικασίας στο ακροατήριο. ∆ι' ό και, κατά παραδοχή του σχετικού τρίτου λόγου 
της κρινοµένης αιτήσεως αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠ∆, 
πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλοµένη απόφαση. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠ∆: 63, 64, 68,  
ΑΚ: 914, 932, 
ΑΝ: 690/1945, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Ιατροί - Ιατρικό σφάλµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 956 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Σωµατική βλάβη από αµέλεια ιατρού. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 314 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, όποιος από αµέλεια προκαλεί 
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) 
ετών. Κατά δε τη διάταξη του αρθρ. 28 του ιδίου Κώδικα, από αµέλεια πράττει 
όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 
µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που 
προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα 
επερχόταν. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση 
της αξιόποινης πράξεως της σωµατικής βλάβης από αµέλεια απαιτείται η διαπίστωση, 
αφ' ενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική κρίση 
προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος κάτω από τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς 
κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική 
και τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να 
προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε 
αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Ειδικώς, προς 
θεµελίωση της ποινικής ευθύνης ιατρού για σωµατική βλάβη από αµέλεια κατά την 
άσκηση του επαγγέλµατος του απαιτείται η σωµατική βλάβη να οφείλεται σε 
παράβαση από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισµένων κανόνων της ιατρικής 
επιστήµης για τους οποίους δεν µπορεί να γεννηθεί αµφισβήτηση. 
∆ιατάξεις: 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Κατηγορούµενος - Χειροτέρευση θέσης κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1334 
Έτος: 2010 
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Σύντοµη Περίληψη: - Χρήση ναρκωτικών. Χειροτέρευση θέσης κατηγορουµένου. 
Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 470 εδ. α' ΚΠ∆ "στην προκειµένη περίπτωση που 
ασκήθηκε ένδικο µέσο εναντίον καταδικαστικής απόφασης από εκείνον που 
καταδικάσθηκε ή υπέρ αυτού, δεν µπορεί να γίνει χειρότερη η θέση του ούτε να 
ανακληθούν τα ευεργετήµατα που δόθηκαν µε την απόφαση που προσβάλλεται". Από 
τη διάταξη αυτή, η παράβαση της οποίας συνιστά υπέρβαση εξουσίας και ιδρύει τον 
κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, προκύπτει 
ότι χειροτερεύει η θέση του κατηγορουµένου και όταν το δικαστήριο, που κρίνει επί 
ενδίκου µέσου που άσκησε ο ίδιος ή ασκήθηκε υπέρ αυτού, τον κυρήξει αθώο για ένα 
από τα κεφάλαια της κατηγορίας, για το οποίο είχε καταδικασθεί πρωτοδίκως, 
διατηρήσει όµως την ίδια ποινή. Στην προκειµένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα 
έγγραφα της δικογραφίας µε την υπ' αρίθµ. 256-257/ 21-6-2007 απόφαση του 
Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Ναυπλίου κατεδικάσθη για την αξιόποινη 
πράξη της χρήσεως ναρκωτικής ουσίας σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) µηνών. 
Κατόπιν εφέσεώς του κατεδικάσθη διά της προσβαλλοµένης αποφάσεως για την ίδια 
αξιόποινη πράξη και του επεβλήθει ποινή φυλακίσεως έξι (6) µηνών. 'Ετσι κρίνοντας 
όµως το δευτεροβάθµιο δικαστήριο της ουσίας κατέστησε χειρότερη τη θέση του 
κατηγορουµένου και υπέπεσε στην κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ πληµµέλεια 
κατά παραδοχήν του σχετικού λόγου αναιρέσεως.  
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 12 του Ν. 1729/1987 όπως έχει αντικατασταθεί 
µε την παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2161/1993 όποιος για δική του αποκλειστική 
χρήση προµηθεύεται ή κατέχει µε οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε ποσότητα που 
αποδεδειγµένα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες ή κάνει χρήση τους, ή 
καλλιεργεί φυτά κάνναβης, σε αριθµό ή έκταση που δικαιολογούνται µόνο για δική 
του αποκλειστικά χρήση, τιµωρείται µε φυλάκιση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 170, 333, 470, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 12, 2163/1993, άρθ. 14, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Λαθρεµπορία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1483 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: -Λαθρεµπορία πετρελαιοειδών κατ΄εξακολούθηση. Πώληση 
πετρελαίου θέρµανσης  
για κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων. 
- Κατά το άρθρο 100 παρ. 1 εδ. β' του ισχύσαντος µέχρι την 31-12-2001 νόµου 
1165/1928 λαθρεµπορία είναι και οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει 
το δηµόσιο των υπ' αυτού εισπρακτέων δασµών, τελών, φόρων και δικαιωµάτων επί 
των εισαγοµένων από την αλλοδαπή ή εξαγοµένων εµπορευµάτων και αν ακόµη αυτά 
εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο άλλον από εκείνου που ορίζει ο νόµος, κατά δε 
το άρθρο 102 παρ. 1 Β περ. γ' και δ' του ίδιου νόµου τιµωρείται µε την στη διάταξη 
αυτή προβλεπόµενη ποινή, ο υπαίτιος της παραπάνω λαθρεµπορίας αν οι δασµοί, 
φόροι, τέλη ή δικαιώµατα, που στερήθηκε το δηµόσιο, ανέρχονται σε σηµαντικό 
ποσό και αν ο υπαίτιος µεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα. Περαιτέρω, όπως 
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1 β και 102 παρ. 1Β του Ν. 
1165/1918 "περί τελωνειακού κώδικος" αλλά και από την ταυτόσηµη προς την πρώτη 
απ' αυτές διάταξη του άρθρου 155 παρ. 1 β του Ν. 2960/2001 "εθνικός τελωνειακός 
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κώδικας", σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 89 επ. του Ν. 1165/1918 και 1 και 67 
παρ. 1, 4 και 5 του Ν. 2127/1993, η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα 
διαφυγής της καταβολής του διατηρούµενου και για τα πετρελαιοειδή προϊόντα 
ειδικού φόρου καταναλώσεως, κατά νοµοθετική επιταγή χαρακτηρίζεται και 
τιµωρείται ως λαθρεµπορία, που προβλέπεται και τιµωρείται από τα άρθρα 100 και 
102 του τελωνειακού κώδικα. 
∆ιατάξεις:  
ΤελΚωδ: 100, 102, 155, 
Νόµοι: 1165/1918, 2127/1993, 2960/2001, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Παραγραφή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 110 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Παραγραφή. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Αοριστία ισχυρισµού.  
- Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, η συνήγορος της κατηγορουµένης, η 
οποία την εκπροσωπούσε, προέβαλε τον αυτοτελή ισχυρισµό "περί παραγραφής λόγω 
µη νοµότυπης υποβολής του κλητηρίου θεσπίσµατος, γιατί δεν επιδόθηκε το 
κλητήριο θέσπισµα µέσα στην πενταετία. Το ∆ικαστήριο απέρριψε τον ανωτέρω 
ισχυρισµό µε την ακόλουθη αιτιολογία: "Όπως προκύπτει από το από 3-5-2006 
αποδεικτικό επιδόσεως της δικαστικής επιµελήτριας ..., η εκκαλούσα - 
κατηγορουµένη κλητεύθηκε για τη δικάσιµο της 20-6-2006, κατά την οποία εκδόθηκε 
η εκκαλούµενη απόφαση και ως εκ τούτου µε την ως άνω επίδοση η πενταετής 
προθεσµία της παραγραφής αναστάλθηκε για τρία χρόνια (άρθρο 113 Π.Κ.) και 
εποµένως εφόσον από την τέλεση των άνω πράξεων δεν παρήλθε οκταετία, δεν έχουν 
παραγραφεί οι ένδικες πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχη η εκκαλούσα και κατ' 
ακολουθία πρέπει να απορριφθεί ο αυτοτελής ισχυρισµός περί παραγραφής της 
συνηγόρου της εκκαλούσας κατηγορουµένης". Όπως διατυπώθηκε ο ανωτέρω 
ισχυρισµός ήταν αόριστος γιατί δεν συνοδευόταν από τα περιστατικά που ήταν 
αναγκαία για τη θεµελίωσή του και συγκεκριµένα δεν αναφερόταν ο χρόνος 
επιδόσεως του κλητηρίου θεσπίσµατος, ώστε να προκύπτει η πάροδος πενταετίας από 
τον χρόνο τελέσεως των πράξεων, ο οποίος επίσης δεν αναφερόταν. Εποµένως το 
∆ικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει επί του ισχυρισµού αυτού και εκ 
περισσού διέλαβε την προαναφερθείσα αιτιολογία.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 113, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Επιµέτρηση ποινής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 857 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Επιµέτρηση ποινής. Συνολική ποινή. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρ. 94 παρ. 1 του ΠΚ, 505 παρ. 1 και 551 
παρ. 1, 2 και 3 και ΚΠ∆ προκύπτει, µεταξύ άλλων, ότι, αν πρόκειται να εκτελεσθούν 
κατά του ιδίου προσώπου περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για 
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διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν, εφαρµόζονται οι ορισµοί του Ποινικού 
Κώδικα για τη συρροή, δηλαδή τα άρ. 94 επ. αυτού, αν δε µεταξύ των προς εκτέλεση 
αποφάσεων υπάρχει και απόφαση που αµετάκλητα έχει καθορίσει συνολική ποινή, 
για τον καθορισµό της νέας συνολικής ποινής λαµβάνεται ως βάση η καθορισθείσα 
συνολική ποινή, αν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές που επιβλήθηκαν µε τις άλλες 
αποφάσεις. Αν όµως η καθορισθείσα συνολική ποινή δεν είναι η βαρύτερη και δεν 
πρόκειται να αποτελέσει τη βάση της νέας επιµέτρησης, αλλά πρόκειται να 
συγχωνευθεί µε άλλη βαρύτερη, τότε διασπάται και συγχωνεύονται οι επί µέρους 
ποινές µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να ληφθεί από αυτές µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα για το σχηµατισµό νέας συνολικής ποινής από αυτό που είχε ληφθεί 
προηγουµένως. Αν παραβιασθούν οι παραπάνω διατάξεις για τον καθορισµό της 
συνολικής ποινής, επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασθέντα και τον Εισαγγελέα 
για τον από το άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγο, καθόσον οι διατάξεις αυτές 
είναι ουσιαστικές. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 473 παρ. 3, 479 παρ. 2, 504 παρ. 1 και 505 παρ. 1 
περ. δ', προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών ασκεί αναίρεση κατά των 
αποφάσεων του δικαστηρίου όπου είναι τοποθετηµένος και κατά των αποφάσεων των 
µονοµελών πληµµελειοδικείων και των πταισµατοδικείων της περιφέρειάς του, 
καταδικαστικών, αθωωτικών, εκείνων που παύουν τη δίωξη ή την κηρύσσουν 
απαράδεκτη ή κηρύσσουν αναρµοδιότητα. Κατά των αθωωτικών αποφάσεων µπορεί 
να προτείνει µόνο το λόγο αναιρέσεως του άρθρ. 510 παρ. 1 Ε, δηλ. για εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρ. 506 
στοιχ. β. 
- Η προσβαλλόµενη απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λάρισας, πάσχει 
νοµικώς καθόσον εξεδόθη αφενός κατ' εσφαλµένη εφαρµογή της ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης του άρθρου 97 σε συνδ. µε το άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα, 
αφετέρου δε καθ' υπέρβαση της εξουσίας του ως άνω ∆ικαστηρίου δεδοµένου ότι 
προϋπόθεση σχηµατισµού συνολικής ποινής µε βάση επιµέρους αποφάσεις είναι οι 
ποινές που επέβαλαν αυτές να συναντώνται κατά την εκτέλεση και δεν νοείται 
συγχώνευση ποινών στερητικών της ελευθερίας µετά την ολοκληρωτική και 
διαδοχική εκτέλεσή τους. Εποµένως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 94, 97, 
ΚΠ∆: 94, 473, 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 518, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Μετατροπή ποινής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2038 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Μετατροπή ποινής. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. Νοµική πλάνη. 
- Κατά το άρθρο 99 παρ. 1 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 3 του 
Ν. 2479/1997, αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για κακούργηµα η 
πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα των έξι µηνών, µε µία 
µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις, των οποίων οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικώς 
το ανωτέρω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, το 
δικαστήριο, µε την απόφασή του, διατάσσει την αναστολή εκτελέσεως της ποινής για 
ορισµένο διάστηµα (3 - 5 έτη), εκτός αν κρίνει, µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην 
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αιτιολογία στοιχεία, ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82, είναι απολύτως 
αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. 
Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι, αν ο κατηγορούµενος καταδικασθεί σε ποινή 
φυλακίσεως που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη, το δικαστήριο υποχρεούται να 
αποφασίσει συγχρόνως, πριν από κάθε µετατροπή, για την αναστολή της ποινής, 
αφού διαπιστώσει, αυτεπαγγέλτως, αν υπάρχει, προηγούµενη καταδίκη του 
κατηγορουµένου σε στερητική της ελευθερίας ποινή (ή ποινές) πάνω από έξι µήνες 
και αποφανθεί για τη συνδροµή ή όχι της προϋποθέσεως αυτής. ∆ιαφορετικά, αν το 
δικαστήριο αποφασίσει τη µετατροπή της ποινής, χωρίς προηγουµένως να αποφανθεί 
και να αποκλείσει την αναστολή αυτής, υπερβαίνει την εξουσία του. 
- Όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, το Τριµελές Πληµµελειοδικείο 
Πειραιώς, ενώ καταδίκασε την αναιρεσείουσα για την ανωτέρω παράβαση σε ποινή 
φυλακίσεως 1 έτους, µετέτρεψε αυτή σε χρηµατική προς 4,40 ευρώ την ηµέρα, χωρίς 
προηγουµένως να αποφασίσει για την αναστολή ή όχι αυτής, µε αυτεπάγγελτη έρευνα 
αν ο αναιρεσείων, βαρύνεται ή όχι µε προηγούµενη αµετάκλητη καταδίκη σε ποινές 
άνω των έξι µηνών. Έτσι το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Πειραιώς υπέπεσε στην 
πληµµέλεια της υπερβάσεως εξουσίας και, συνεπώς, πρέπει, να γίνει δεκτός ο, κατά 
την διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 Η' του ΚΠ∆, λόγος αναιρέσεως, ο οποίος 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως (511 ΚΠ∆) και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 ΠΚ, προκύπτει ότι, για να µη καταλογιστεί η 
πράξη στον δράστη, λόγω συγγνωστής νοµικής πλάνης, απαιτείται να συντρέχει 
πεπλανηµένη πίστη αυτού για το δικαίωµά του να εκτελέσει την πράξη και άγνοια 
του αδίκου χαρακτήρα της, τον οποίο δεν µπορούσε να γνωρίζει, οποιαδήποτε και να 
κατέβαλλε επιµέλεια και προσπάθεια, ενόψει των πνευµατικών και επαγγελµατικών 
δυνατοτήτων του. Στην περίπτωση της συγγνωστής νοµικής πλάνης, σε αντίθεση µε 
την περίπτωση της πραγµατικής πλάνης, η πράξη δεν µπορεί να αποδοθεί στον 
δράστη ούτε εξ αµελείας. Περίπτωση νοµικής πλάνης για τον άδικο χαρακτήρα της 
πράξεως συντρέχει και όταν ο δράστης κατά πλάνη µε τα γνωστά σε αυτόν 
περιστατικά της συγκεκριµένης περιπτώσεως σχηµατίζει αντίληψη που περιέχει 
πλάνη αναφορικά µε τον άδικο χαρακτήρα της πράξεως και µε πίστη στην αντίληψή 
του αυτή ενεργεί. Η πλάνη του αυτή είναι συγγνωστή, όχι µόνον όταν αγνοεί, αλλά 
και όταν µε τις πνευµατικές και επαγγελµατικές ικανότητές του και την προσπάθεια 
που έπρεπε να καταβάλλει για να πληροφορηθεί το επιτρεπτό της πράξεως, δεν 
µπορούσε να γνωρίζει τον άδικο χαρακτήρα της. Το τελευταίο συµβαίνει όταν ο 
δράστης ευλόγως πίστεψε ότι µπορούσε να προβεί στην πράξη του από σφαλερή 
ερµηνεία ή αντίληψη διατάξεων άλλων εκτός του ποινικού δικαίου από τις οποίες 
παρασύρθηκε. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 31, 99,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 82 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Κακουργηµατική υπεξαίρεση. Ανάγνωση εγγράφων. Πολιτική 
αγωγή. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 375 παρ. 1 του ΠΚ όποιος ιδιοποιείται παράνοµα ξένο 
εν όλω ή εν µέρει κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε 
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τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης 
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Κατά δε την 
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της από το νόµο 
2408/1996 αν η πράξη ενέχει κατάχρηση ιδιαίτερης εµπιστοσύνης ιδίως όταν 
πρόκειται για αντικείµενο που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή 
λόγω της ιδιότητάς του ως επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος ή ως µεσεγγυούχο ή 
διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. 
Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής παλαιάς διάταξης η υπεξαίρεση τιµωρείται σε 
βαθµό κακουργήµατος όταν συντρέχει µία από τις ενδεικτικώς αναφερόµενες σε 
αυτήν καταστάσεις ή ιδιότητες του υπαιτίου διότι ο νόµος θεωρεί ότι στις 
περιπτώσεις αυτές η πράξη ενέχει κατάχρηση ιδιαίτερης εµπιστοσύνης.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 365 παρ. 1 και 369 ΚΠ∆, 
προκύπτει, ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της 
κρίσης του σε σχέση µε την ενοχή του κατηγορουµένου, εγγράφου, που δεν 
αναγνώσθηκε, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (αρθρ. 171 παρ 1δ 
ΚΠ∆), που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης γιατί 
έτσι στερείται ο κατηγορούµενος της δυνατότητας να εκθέσει επ' αυτού τις απόψεις 
του, να προβεί σε παρατηρήσεις ή να αντιταχθεί στην ανάγνωσή του. Στα πρακτικά 
τη δηµόσιας συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ποιο αποδεικτέο θέµα 
αφορά το έγγραφο ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόµενο του εγγράφου, που 
αναγνώσθηκε. Αρκεί να αναφέρονται στα πρακτικά τα στοιχεία από τα οποία 
προσδιορίζεται µε επάρκεια η ταυτότητά του έτσι ώστε να µην καταλείπεται 
αµφιβολία για την ταυτότητα του εγγράφου και ο κατηγορούµενος, γνωρίζοντας 
πλήρως την ταυτότητά του, να έχει κάθε ευχέρεια να ασκήσει τα από το άρθρο 358 
ΚΠ∆ δικαιώµατά του, δεδοµένου µάλιστα, ότι, εφόσον στην πραγµατικότητα το 
έγγραφο αναγνώσθηκε, παρασχέθηκε στον κατηγορούµενο η δυνατότητα να προβεί 
σε σχετικές µε το περιεχόµενό του δηλώσεις και εξηγήσεις αφού η δυνατότητα αυτή, 
λογικώς, δεν εξαρτάται µόνο από τον τρόπο κατά τον οποίο αναφέρεται στα πρακτικά 
το έγγραφο, που αναγνώσθηκε.  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 63 και 65 ΚΠ∆, η πολιτική αγωγή για την 
αποζηµίωση και την χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης µπορεί να ασκηθεί 
στο ποινικό δικαστήριο υπό του δικαιουµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
914 και 932 του ΑΚ. Κατά δε τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 1 και 67 παρ. 1 του 
ιδίου Κώδικα η πολιτική αγωγή η οποία ασκήθηκε ενώπιον του πολιτικού 
δικαστηρίου µπορεί να εισαχθεί στο ποινικό δικαστήριο εφόσον δεν εκδόθηκε 
οριστική απόφαση µε την πολιτική διαδικασία. Από τις διατάξεις αυτές και εκείνες 
των άρθρων 321 έως 324 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι αποκλείεται η εισαγωγή της 
πολιτικής αγωγής για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εξ αδικοπραξίας 
ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου µόνον εφόσον αυτή ασκήθηκε ενώπιον του 
πολιτικού δικαστηρίου και εκδόθηκε για αυτή οριστική απόφαση εκτός εάν ο 
δικαιούχος επιφυλάχθηκε να ζητήσει µέρος της απαιτήσεώς του ενώπιον του ποινικού 
δικαστηρίου. Εφόσον υπάρχει τέτοια επιφύλαξη είναι αδιάφορο εάν το πολιτικό 
δικαστήριο απέρριψε τη σχετική αγωγή του ή επιδίκασε ολόκληρο το αιτηθέν ποσό ή 
µέρος αυτού αφού για το µέρος της απαίτησης του δικαιούχου αυτής, το οποίο λόγω 
της γενόµενης επιφυλάξεώς του δεν εισήχθη στο πολιτικό δικαστήριο, δεν έχει 
εκδοθεί απόφαση αυτού. Άλλωστε µε την έκδοση οριστικής απόφασης του πολιτικού 
δικαστηρίου µε την οποία απορρίπτεται οριστικώς η αγωγή για τη χρηµατική 
ικανοποίηση του παθόντος διότι δεν έχει υποστεί ηθική βλάβη από το έγκληµα, είναι 
ενδεχόµενο τελεσιδίκως να ανατραπεί.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
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ΚΠ∆: 63, 65, 329, 331, 333, 358, 365, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 914, 932,  
ΚΠολ∆: 321, 324, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2515 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2523/1997, όποιος εκδίδει 
πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά 
φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη 
την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών, 
κατά δε τη διάταξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, εικονικό είναι το στοιχείο που 
εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για µέρος αυτής ή για 
συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που 
αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, 
µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατος του, ούτε έχει 
θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο 
στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Από την διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήµατος, της φοροδιαφυγής, απαιτείται, 
αντικειµενικώς, η έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών φορολογικών 
στοιχείων ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, υποκειµενικώς δε δόλος, ο 
οποίος περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, της 
πλαστότητας ή της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων και επί αποδοχής της 
εικονικότητας αυτών και περαιτέρω τη θέληση ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην 
έκδοση των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή να αποδεχθεί εικονικά 
φορολογικά στοιχεία. Σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, δεν 
απαιτείται πλέον, ως πρόσθετο στοιχείο για τη θεµελίωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως του εν λόγω εγκλήµατος, σε αντίθεση προς το άρθρο 31 παρ. 1 περ. η' 
του Ν. 1591/1986, που απαιτούσε για την υποκειµενική θεµελίωση του, πλην του 
βασικού δόλου, αναφορικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής του υποστάσεως, και 
σκοπό του δράστη να αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη. Κατά την αυτή διάταξη 
αδίκηµα φοροδιαφυγής διέπραττε και ο αποδέκτης πλαστών ή εικονικών 
φορολογικών στοιχείων. Αντίθετα κατά το όρθρο 19 του Ν. 2523/1997, υπό την ισχύ 
του οποίου τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη της φοροδιαφυγής, για την οποία 
κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων, η αποδοχή πλαστών φορολογικών στοιχείων δεν 
αποτελεί πλέον τέτοιο αδίκηµα και τούτο γιατί κρίθηκε από το νοµοθέτη, σύµφωνα 
µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου, ως µη απαραίτητο, "καθόσον είναι δυνατόν 
λήπτες πλαστών ή νοθευµένων φορολογικών στοιχείων, να αγνοούν την πλαστότητα 
ή τη νοθεία των στοιχείων".  
- Με τις παραδοχές της αυτές η προσβαλλοµένη απόφαση δεν περιέχει την κατά τα 
άνω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, καθόσον, δεν διευκρινίζει, για ποιο λόγο 
εισέπραξε ο κατηγορούµενος την επιστροφή του ΦΠΑ και από ποιόν φορέα, πόσα 
τιµολόγια ήταν πλαστά και πόσα εικονικά, αν συµµετείχε ενεργά στην έκδοση 
πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, αν ενήργησε ατοµικά ως αγρότης ή 
ως αντιπρόεδρος Συνεταιρισµού, υπήγαγε δε, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
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εφάρµοσε, αυτήν του άρθρου 19 του Ν. 2593/97, και την πράξη, της αποδοχής 
πλαστών φορολογικών στοιχείων, παραβιάζοντας έτσι ευθέως το νόµο, ενόψει του ότι 
η ως άνω πράξη δεν αποτελεί πλέον αδίκηµα, σύµφωνα µε τη νοµική σκέψη που 
προαναφέρθηκε. Πρέπει, συνεπώς, κατά παραδοχή των εκ του άρθρου 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆' και Ε ΚΠ∆ λόγων αναίρεσης, να αναιρεθεί στο σύνολό της η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1603 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, πλαστογραφία 
και απάτη. 
- Φαινόµενη κατ' ιδέα συρροή ή απλή συρροή νόµων, επί της οποίας δεν έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 94 ΠΚ περί συρροής εγκληµάτων, υπάρχει όταν 
εµφανίζονται κατ' αρχήν για την ίδια ή περισσότερες αξιόποινες πράξεις 
περισσότεροι ποινικοί νόµοι ως εφαρµοστέοι, πλην όµως από τη λογική και 
αξιολογική σχέση µεταξύ τους προκύπτει ότι τελικά ένας από αυτούς είναι 
εφαρµοστέος, ο οποίος έτσι αποκλείει την εφαρµογή των λοιπών, που φαινοµενικά 
µόνο συρρέουν. Με την έννοια αυτή φαινόµενη κατ' ιδέα συρροή υπάρχει στην 
περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι ποινικοί νόµοι καλύπτουν την όλη απαξία 
και υπόσταση (αντικειµενική και υποκειµενική) της αξιόποινης πράξεως και τελούν 
µεταξύ τους σε σχέση γενικού και ειδικού, οπότε ισχύει η αρχή της ειδικότητας, κατά 
την οποία ο ειδικός νόµος αποκλείει την εφαρµογή του γενικού, µε βάση τον κανόνα 
"τα ειδικά των γενικών επικρατέστερα".  
- Κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, το έγκληµα της φοροδιαφυγής 
διαπράττει και όποιος, εξαπατώντας τη φορολογική αρχή, έλαβε επιστροφή ΦΠΑ, 
κατά δε το δε το άρθρο 19 του ίδιου νόµου και όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά 
φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή 
νοθεύει τέτοια στοιχεία. Πλαστό θεωρείται το φορολογικό στοιχείο και όταν το 
περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι 
διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου, ενώ 
εικονικό θεωρείται και όταν εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή 
για µέρος αυτής. Οι ειδικές αυτές διατάξεις, που αναφέρονται στην αξιόποινη 
φοροδιαφυγή, αποκλείουν την εφαρµογή των γενικών περί πλαστογραφίας και 
απάτης διατάξεων των άρθρων 216 και 386 ΠΚ. Αν όµως η κατάρτιση των πλαστών 
φορολογικών στοιχείων ή η απατηλή ενέργεια του δράστη κατατείνει όχι µόνο στη 
φοροδιαφυγή, αλλά και στην παράνοµη ωφέλεια ή βλάβη τρίτων ή στην πρόκληση 
και άλλης περαιτέρω ζηµίας του ∆ηµοσίου ή στον προσπορισµό και άλλου οφέλους 
του, εκτός της µειώσεως ή αποφυγής της φορολογικής επιβάρυνσης του, τότε οι 
ειδικές διατάξεις περί αξιόποινης φοροδιαφυγής δεν εκτοπίζουν εξολοκλήρου την 
εφαρµογή των γενικών περί πλαστογραφίας και απάτης διατάξεων των άρθρων 216 
και 386 ΠΚ, γιατί τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία της φοροδιαφυγής 
στην περίπτωση αυτή δεν συµπίπτουν µε εκείνα της πλαστογραφίας ή απάτης, οι 
οποίες, πέραν των στοιχείων της φοροδιαφυγής, περιέχουν και άλλη ποινικώς 
κολάσιµη εγκληµατική δραστηριότητα αυτού (δράστη). 
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∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 216, 386, 
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 18, 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1654 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Παραγραφή. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 έως 4 του Ν. 2523/1997 "περί διοικητικών και 
ποινικών κυρώσεων στη φορολογική νοµοθεσία", όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, ορίζονται τα επόµενα. " 
Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται 
εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν 
διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών µηνών (παρ. 1). Το αδίκηµα του άρθρου αυτού είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο 
από τα αδικήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται µε τις λοιπές ποινικές διατάξεις 
του παρόντος νόµου (παρ. 2). Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που 
έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα 
οικεία βιβλία της αρµόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησης του και 
εφόσον η µη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του 
φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται πλαστό, επίσης, το φορολογικό στοιχείο και όταν 
το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου ή αντιτύπου αυτού, είναι 
διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου (παρ.3). 
Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή 
για µέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά 
από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο 
φορολογικώς πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του 
επιτηδεύµατός του, ούτε έχει δηλώσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε 
την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Εικονικό 
είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική 
εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από 
φυσικό νοµικό πρόσωπο, για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς άσχετο µε τη 
συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική 
διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται, κατά του 
πραγµατικού υπευθύνου, που υποκρύπτεται.  
- Κατά το άρθρο 19 παρ. 1 και 4 του Ν. 2523/1997, υπό την ισχύ του οποίου φέρεται 
τελεσθείσα η εν προκειµένω φοροδιαφυγή, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του 
µε το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά 
φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή 
νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη την πληρωµή του 
φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών µηνών, εικονικό δε είναι 
το στοιχείο που εκδίδεται, εκτός άλλων περιπτώσεων, για συναλλαγή ανύπαρκτη, στο 
σύνολό της ή εν µέρει. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 21 παρ. 10 του ίδιου ως άνω Ν. 
2523/1997 "η παραγραφή των αδικηµάτων του παρόντος νόµου αρχίζει από την 
τελεσιδικία της αποφάσεως επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή, σε περίπτωση µη 
ασκήσεως προσφυγής, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω 
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παρόδου της προθεσµίας προς άσκησή της". Η τελευταία αυτή διάταξη για το χρόνο 
ενάρξεως της παραγραφής, εφόσον δεν κάνει διάκριση, κατελάµβανε και τα 
εγκλήµατα του ως άνω άρθρου 19, µολονότι η ποινική δίωξη γι' αυτά ησκείτο άµεσα, 
µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά, 
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 2523/1997, όπως το εν λόγω εδάφιο 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 πα. 3 του Ν. 2753/1999) και δεν είχε ως 
προϋπόθεση την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσης 
προσφυγής και επί µη ασκήσεως προσφυγής την οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής µε την πάροδο της προς τούτο νόµιµης προθεσµίας, όπως επί των 
εγκληµάτων των άρθρων 17 και 18 του ίδιου νόµου. Από το γεγονός ότι στην περί 
παραγραφής ως άνω διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 τίθεται ως αφετηρία της 
παραγραφής η τελεσιδικία της αποφάσεως επί της ασκηθείσης προσφυγής κ.λ.π., δεν 
προκύπτει ότι για το έγκληµα του άρθρου 19, για το οποίο τίθεται διαφορετική 
προϋπόθεση για την άσκηση ποινικής διώξεως, ο νόµος άφησε ηθεληµένα 
αρρύθµιστο το θέµα της παραγραφής του εγκλήµατος αυτού, ώστε να ισχύσουν επ' 
αυτού οι διατάξεις του γενικού µέρους του ποινικού κώδικα των άρθρων 17, 111 και 
112 κατά τις οποίες η παραγραφή επί πληµµεληµάτων είναι πενταετής και αρχίζει 
από την ηµέρα τελέσεώς τους, δηλαδή από την ηµέρα που ο δράστης ενήργησε ή 
όφειλε να ενεργήσει. Εξάλλου µε το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2954/2001 προστέθηκε 
στην ως άνω παραγ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997 δεύτερο εδάφιο, σύµφωνα 
µε το οποίο "στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου η παραγραφή 
αρχίζει από το χρόνο διαπιστώσεως του αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την 
ηµεροµηνία θεωρήσεως του οικείου πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου από τον 
προϊστάµενο της αρχής που ενήργησε τον έλεγχο". Η τελευταία αυτή ρύθµιση είναι 
ευµενέστερη για το δράστη της αξιόποινης πράξεως του άρθρου 19 από εκείνη που, 
κατά τα ανωτέρω, ίσχυε προηγουµένως, σύµφωνα µε την οποία η παραγραφή άρχιζε 
από την τελεσιδικία της αποφάσεως επί της προσφυγής που ασκήθηκε και επί µη 
ασκήσεως προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, αφού 
καθορίζει προγενέστερο χρόνο ενάρξεως αυτής και εποµένως εφαρµόζεται κατά το 
άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ και για τα εγκλήµατα που τελέσθηκαν πριν από την ισχύ του, την 
2.11.2001. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 2, 17, 111, 112, 113, 
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 3220/2004 άρθ. 40, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1675 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. ∆όλος. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, απαιτούµενη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον κατ' άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν, προκειµένου για 
καταδικαστική απόφαση, εκτίθενται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο 
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα, από τα οποία αποδείχθηκαν 
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τα περιστατικά αυτά, και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή 
των δεκτών γενόµενων πραγµατικών περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ως προς τις αποδείξεις δε, αρκεί 
αυτές να αναφέρονται στην απόφαση κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν, 
όµως, λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την 
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. Όσον αφορά το δόλο που απαιτείται 
κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του ΠΚ για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως 
του εγκλήµατος και συνίσταται, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, 
στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που κατά το νόµο απαρτίζουν την έννοια 
της αξιόποινης πράξεως δεν υπάρχει ανάγκη, κατά τούτο, ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, διότι αυτός ενυπάρχει στην παραγωγή των 
περιστατικών και προκύπτει απ' αυτή, όταν µάλιστα ο νόµος στη συγκεκριµένη 
περίπτωση δεν αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη του δόλου, είτε αµέσου 
είτε ως ενδεχοµένου, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση του εγκλήµατος της 
παραβάσεως του άρθρου 19 παρ. 1, 4 του Ν. 2523/1997, για το οποίο η περί τούτου 
(δόλου) κρίση περιέχεται στην παραδοχή της εκδόσεως των εικονικών τιµολογίων. 
Επίσης, η ανωτέρω αιτιολογία της αποφάσεως, πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς 
την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που 
προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορο του. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι 
εκείνοι που προβάλλονται στο ∆ικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 179 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆, και τείνουν στην άρση του άδικου 
χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή µείωση της ικανότητας για καταλογισµό ή την 
εξάλειψη του αξιόποινου της πράξεως ή τη µείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός 
τέτοιου ισχυρισµού, όπως είναι και ο ισχυρισµός για το απαράδεκτο τη ποινικής 
δίωξης, που τείνει στην άρση του καταλογισµού της πράξεως στο δράστη, πρέπει να 
αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν όµως, ο αυτοτελής ισχυρισµός δεν προβάλλεται 
καθόλου ή παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο, το ∆ικαστήριο δεν 
υποχρεούται να απαντήσει, και µάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα, αφού δεν 
υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερης απαντήσεως σε µη υποβληθέντα ή απαράδεκτο 
προβληθέντα ισχυρισµό. Έτσι, αυτοτελής ισχυρισµός του κατηγορουµένου, ο οποίος 
περιλαµβάνεται σε έγγραφο υπόµνηµα που δόθηκε στο διευθύνοντα τη συζήτηση και 
καταχωρήθηκε στα πρακτικά, θεωρείται ότι έχει προβληθεί παραδεκτώς, εφόσον από 
τα ίδια τα πρακτικά προκύπτει, ότι έγινε και προφορική ανάπτυξη του κατά τα 
ουσιώδη στοιχεία της νοµικής και πραγµατικής θεµελίωσης του. ∆ιαφορετικά ο 
ισχυρισµός αυτός θεωρείται ότι δεν έχει προβληθεί παραδεκτώς και το ∆ικαστήριο, 
δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει σ' αυτόν (ΟλΑΠ 2/2005). 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 26, 27, 
ΚΠ∆: 177, 333, 
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
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∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 760 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Καθήκοντα και 
δικαιώµατα διευθύνοντος τη συζήτηση στο ακροατήριο. Έννοµο συµφέρον για 
άσκηση αναίρεσης. 
- Στο άρθρο 21 παρ. 2 εδάφια, β' και γ' του N. 2523/1997 σχετικά µε την έναρξη της 
ποινικής δίωξης επί των περιπτώσεων του άρθρου 19, ορίζεται ότι, "κατ' εξαίρεση, 
στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου η ποινική δίωξη ασκείται 
άµεσα, µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά 
του προϊσταµένου της αρµοδίας ∆.Ο.Υ. ή του προϊσταµένου της υπηρεσίας που 
διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του 
Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) ή των Ελεγκτικών Κέντρων 
του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995. Στις περιπτώσεις του προηγουµένου εδαφίου η 
µηνύτρια αναφορά υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς επί της οικείας απόφασης επιβολής 
προστίµου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ανεξάρτητα αν κατά της απόφασης 
αυτής ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου. 
Επηκολούθησε η δικονοµικού χαρακτήρα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 
3220/2004 µε την οποία προστέθηκε εδάφιο δ' στην παράγραφο 2 του παραπάνω 
άρθρου 21 του Ν. 2523/1997 κατά την οποία "ειδικά, όταν η συνολική αξία των 
εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό 
της ή για µέρος αυτής υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 
ευρώ, δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγουµένου εδαφίου, αλλά η µηνυτήρια 
αναφορά υποβάλλεται αµέσως µε την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον 
εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης µε βάση τα πορίσµατα του 
φορολογικού ελέγχου άρθρου". Περαιτέρω από την τελευταία διάταξη προκύπτει ότι 
για την άσκηση ποινικής διώξεως κατά του υπαιτίου του εγκλήµατος αυτού 
απαιτείται απλή αίτηση του προϊσταµένου της αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας 
προς τον Εισαγγελέα της έδρας της, χωρίς να απαιτείται και πράξη καταθέσεως της 
αιτήσεως αυτής, όπως προβλέπει το άρθρο 41 ΚΠ∆, πράγµα που θα όριζε ρητώς ο 
νοµοθέτης εάν ήθελε οπωσδήποτε τη σύνταξη εκθέσεως καταθέσεως της αιτήσεως 
αυτής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 333 παρ. 2 και 3 και 335 παρ. 2 του 
ΚΠ∆, συνάγεται ότι οσάκις ο διευθύνων τη συζήτηση δίνει κατ' αίτηση των διαδίκων 
τον λόγο σ' αυτούς, προκειµένου να προβούν σε δηλώσεις, αιτήσεις ή ενστάσεις για 
κάθε θέµα που αφορά τη συζητούµενη υπόθεση, αν εκείνος που ζήτησε και έλαβε τον 
λόγο είναι ο κατηγορούµενος, δεν υποχρεούται, µετά την απάντηση του Εισαγγελέα 
και των διαδίκων, να δώσει εκ νέου σε αυτόν (κατηγορούµενο) τελευταίοι το λόγο. 
Μόνο δε αν ζητήσει ο κατηγορούµενος και πάλι το λόγο και δεν του δοθεί από τον 
διευθύνοντα τη ζήτηση και προσφύγει αυτός αµέσως, µη αποδεχόµενος τη προεδρική 
διάταξη, σε ολόκληρο το δικαστήριο και τούτο αρνηθεί να του δώσει το λόγο, 
επέρχεται, κατ' άρθρο 170 παρ. 2, ακυρότητα, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 
1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα προβλεπόµενο λόγο αναίρεσης.  
- Από τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 463 του ΚΠ∆, η οποία ορίζει ότι 
"Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο ο δικαιούµενος να έχει συµφέρον για την 
άσκηση του ενδίκου µέσου", συνάγεται ότι και για την προβολή κάποιου λόγου 
αναίρεσης πρέπει ο αναιρεσείων να έχει συµφέρον να τον προβάλει, διαφορετικά 
είναι απορριπτέος ο λόγος αυτός ως απαράδεκτος. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠ∆: 333, 335, 463, 
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Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 3220/2004 άρθ. 40, 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 333, 335, 463, 
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 3220/2004 άρθ. 40, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1406 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2523/1997, όποιος εκδίδει 
πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά 
φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη 
την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών, 
κατά δε τη διάταξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, εικονικό είναι το στοιχείο που 
εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για µέρος αυτής ή για 
συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που 
αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, 
µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατος του, ούτε έχει 
θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο 
στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Από την διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήµατος, απαιτείται, αντικειµενικώς, η 
έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η αποδοχή 
εικονικών φορολογικών στοιχείων, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει 
τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, της πλαστότητας ή της 
εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων και επί αποδοχής της εικονικότητας 
αυτών και περαιτέρω τη θέληση ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην έκδοση των 
πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή να αποδεχθεί εικονικά φορολογικά 
στοιχεία. Σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης δεν απαιτείται 
πλέον, ως πρόσθετο στοιχείο για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του εν 
λόγω εγκλήµατος, σε αντίθεση προς το άρθρο 31 παρ. 1 περ. η' του Ν. 1591/1986, 
που απαιτούσε για την υποκειµενική θεµελίωση του, πλην του βασικού δόλου, 
αναφορικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής του υποστάσεως, και σκοπό του δράστη 
να αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη. Κατά την ίδια διάταξη αδίκηµα φοροδιαφυγής 
διέπραττε και ο αποδέκτης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αντίθετα 
κατά το άρθρο 19 του Ν. 2523/1997, υπό την ισχύ του οποίου τελέσθηκε η αξιόποινη 
πράξη της φοροδιαφυγής, για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων η αποδοχή 
πλαστών φορολογικών στοιχείων δεν αποτελεί πλέον τέτοιο αδίκηµα και τούτο γιατί 
κρίθηκε από το νοµοθέτη, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου, ως µη 
απαραίτητο, "καθόσον είναι δυνατόν λήπτες πλαστών ή νοθευµένων φορολογικών 
στοιχείων, να αγνοούν την πλαστότητα ή τη νοθεία των στοιχείων". 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 3220/2004 άρθ. 40, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2468 
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Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. 
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 του N. 1882/1990, θεσπίζεται η ποινική ευθύνη από τη µη 
καταβολή προς το ∆ηµόσιο χρεών, που είναι βεβαιωµένο στις δηµόσιες υπηρεσίες και 
ειδικότερα από την παραβίαση της προθεσµίας καταβολής τους, κατά τις ισχύουσες 
εκάστοτε διατάξεις, αναλόγως του αν αυτά είναι καταβλητεά εφάπαξ ή µε δόσεις, 
έτσι ώστε η ποινική µεταχείριση να διαφοροποιείται ως προς το χρονικό σηµείο 
έναρξης της ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, αλλά και ως προς το ύψος του µεγέθους 
του χρέους. Ειδικότερα προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις έναρξης της 
ποινικής ευθύνης, ήτοι εκείνη της µη καταβολής του χρέους, που η εξόφλησή του έχει 
ρυθµιστεί µε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία καταβολής της τρίτης 
δόσης και εκείνης της µη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε 
απαιτείται να παρέλθει δίµηνο από το τέλος της προθεσµίας, κατά την οποία έπρεπε 
να καταβληθεί το χρέος. Επακολούθησε η αντικατάσταση του άρθρου 25 του N. 
1882/1990 από το άρθρο 23 του N. 2523/1997. Με την αντικατάσταση αυτή, αφενός 
ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς τρίτους (πλην ιδιωτών), που 
εισπράττονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες ή τα τελωνεία και, αφετέρου, αυξήθηκε το 
ύψος του οφειλόµενου ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση της 
καταβολής. Τέλος, το ίδιο άρθρο αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 34 παρ. 1 
του N. 3220/2004. Με τη νέα αυτή αντικατάσταση: 1) το ποινικό αδίκηµα της µη 
καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία, αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο 
διαπράξεώς του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συµπληρώσεως τεσσάρων µηνών από 
τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των 
χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής για την 
οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές 
καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης 
οφειλής, ανεξάρτητα από το είδος του χρέους (παρακρατούµενοι, επιρριπτόµενοι 
φόροι, δάνεια µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.) και 4) αυξάνονται τα 
όρια του χρέους για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του 
οφειλέτη. Κατά τις διατάξεις του N. 2523/1997 (άρθρο 23 παρ. 1), το έγκληµα της 
καθυστέρησης καταβολής βεβαιουµένου χρέους, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως α) 
τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, προκειµένου για δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους και δύο (2) τουλάχιστον 
µηνών, προκειµένου για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, εφόσον το ποσό της 
ληξιπρόθεσµης για την καταβολή οφειλής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, 
υπερβαίνει το 1.000.000 δρχ. όταν πρόκειται για δάνεια και παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους) και τα (2.000.000) δρχ., όταν πρόκειται για τους λοιπούς 
φόρους και χρέη γενικά, β) έξι και τεσσάρων τουλάχιστον µηνών αντίστοιχα, εφ' 
όσον οι αντίστοιχες οφειλές υπερβαίνουν τα (2.000.000) και (3.000.000) δρχ., και γ) 
ενός έτους και έξι µηνών τουλάχιστον αντίστοιχα, εφ' όσον οι αντίστοιχες οφειλές 
υπερβαίνουν τα 3.000.000 και 4.500.000 δρχ. Κατά το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, 
(αύξηση ορίου ληξιπροθέσµων χρεών για ποινική δίωξη οφειλετών), που η ισχύς του 
άρχισε από 1-1-2004, και αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 
1882/1990, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές 
υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου κλπ, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, 
διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. κλπ. προς τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
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συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω 
αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον 
µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, και γ) ενός 
τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ. Κατά το µέρος του, οι νέες αυτές διατάξεις, δεν απαιτούν την καθυστέρηση 
ορισµένων δόσεων, όταν το χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για δε τις 
καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη, ως 
όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου, το συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος 
κάθε επιµέρους χρέους, είναι δυσµενέστερες και συνεπώς, για τις πράξεις που 
τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της εφαρµογής τους που εφαρµόζονται, εφόσον 
είναι ευµενέστερες, ως προς τις προϋποθέσεις ενάρξεως και θεµελιώσεως της 
ποινικής ευθύνης, οι προγενέστερες διατάξεις, που ίσχυαν κατά το χρόνο τελέσεώς 
τους. Εποµένως, εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πράξεις που είχαν τελεσθεί κατά 
την ισχύ του Ν. 2523/1997 και αφορούσαν µη καταβολή χρεών µικρότερων εκείνων, 
που ορίζονται κατά περίπτωση µε το νόµο αυτό, πρέπει να κηρύσσεται αθώος ο 
κατηγορούµενος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, κρίσιµα στοιχεία, για τη 
θεµελίωση του προβλεπόµενου από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 
2523/1997 εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα οποία πρέπει να 
προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, για να είναι ειδικά και 
εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος του 
χρέους, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος που 
έπρεπε να καταβληθεί, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή της κάθε δόσεως, όταν 
καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος δεν συµπίπτει κατ' ανάγκη µε το χρόνο που 
βεβαιώθηκε το χρέος, διότι, ως χρόνο βεβαιώσεως των χρεών, ο νόµος εννοεί αυτόν 
που γίνεται από την αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει ως περιεχόµενο τον 
προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του ποσού και του είδους της 
οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη ταµειακή 
βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη καταβολή τριών 
συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό είναι 
καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο και ήδη τεσσάρων µηνών από τη λήξη του 
χρόνου καταβολής του. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται στην 
καταδικαστική απόφαση, πέραν των όσων αναφέρθηκαν, αν πρόκειται για 
παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους ή αν πρόκειται για λοιπούς φόρους και 
χρέη γενικά, αφού για την καθεµιά από τις ως άνω κατηγορίες, αφενός µεν 
προβλέπεται διαφορετικό ύψος ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση 
καταβολής του χρέους, αφετέρου δε απειλείται διαφορετικό πλαίσιο ποινής. (ΑΠ 
975/2008). Επίσης, κατά το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, η ισχύς του οποίου άρχισε 
από 1-1-2004, και µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του 
Ν. 1882/1990, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες 
οικονοµικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά 
πρόσωπα δηµόσιου δικαίου κλπ. για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων 
µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. κλπ. προς τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) 
τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον 
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µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ, γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το 
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με τη νέα αυτή ρύθµιση: 1) το 
ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων 
και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆ΥΟ και τα Τελωνεία, αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία 
ως προς το χρόνο διαπράξεώς του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συµπληρώσεως 
τεσσάρων µηνών από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο 
ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη 
βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού 
συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής, ανεξάρτητα από το είδος του 
χρέους (παρακρατούµενοι, επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε την εγγύηση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους, για τη µη 
καταβολή το οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Κατά το µέρος που οι 
νέες αυτές διατάξεις δεν απαιτούν την καθυστέρηση περισσοτέρων χρεών, από 
οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη, ως όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου, το 
συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε επιµέρους χρέους, είναι 
δυσµενέστερες και συνεπώς για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της 
εφαρµογής τους εφαρµόζονται, εφόσον είναι ευµενέστερες, ως προς τις προϋποθέσεις 
ενάρξεως και θεµελιώσεως της ποινικής ευθύνης οι προγενέστερες διατάξεις που 
ίσχυαν κατά το χρόνο τελέσεώς τους (ΑΠ 1463, 1394, 1390/2008). Αντιθέτως, όταν 
το χρέος ή τα περισσότερα χρέη είναι καταβλητέα εφάπαξ και αφορούν πράξεις που 
τελέσθηκαν πριν την έναρξη εφαρµογής του άρθρου 34 παρ. 1 του N. 3220/2004, 
υπερβαίνει δε το καθένα από αυτά το τασσόµενο µε τη διάταξη του άρθρου 25 του N. 
1882/1990, όπως αυτή αντικ. µε το άρθρο 23 παρ. 1 του N. 2523/1997, κατώτερο 
όριο ποινικής ευθύνης του οφειλέτη (1.000.000 δρχ. προκειµένου περί 
παρακρατούµενων ή επιρριπτόµενων φόρων και 2.000.000 δρχ. προκειµένου περί 
λοιπών φόρων και χρεών γενικά), ενώ συγχρόνως υπερβαίνουν τα ίδια τα χρέη 
συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ, είναι οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του N. 
3220/2004 ευµενέστερες για τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου και τυγχάνουν εφαρµογής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, καθόσον αυξάνεται µε αυτές το όριο της 
ποινικής ευθύνης του οφειλέτη στο ποσό των 10.000 ευρώ και ορίζεται ως χρόνος 
ενάρξεως της ποινικής ευθύνης του η παρέλευση τετραµήνου και όχι διµήνου από το 
τέλος της προθεσµίας κατά την οποίαν πρέπει να καταβληθεί το χρέος, ενώ 
συγχρόνως αυξάνονται και τα όρια του χρέους για τη µη καταβολή του οποίου 
ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη (ΑΠ 1300/2008). 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 3220/2004 άρθ. 40, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1885 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Παραγραφή. 
- Στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 έως 4 του Ν. 2523/1997 "περί διοικητικών και 
ποινικών κυρώσεων στη φορολογική νοµοθεσία, όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, ορίζονται τα επόµενα: 
"Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος 
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αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από 
το αν διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον τριών µηνών (παρ. 1). Το αδίκηµα του άρθρου αυτού είναι αυτοτελές 
και ανεξάρτητο από τα αδικήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται µε τις λοιπές 
ποινικές διατάξεις του παρόντος νόµου (παρ. 2). Θεωρείται ως πλαστό και το 
φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς 
να καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη 
θεώρησης του και εφόσον η µη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη 
θεώρηση του φορολογικού στοιχείο. Θεωρείται πλαστό, επίσης, το φορολογικό 
στοιχείο και όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου ή αντιτύπου 
αυτού, είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου 
στοιχείου (παρ. 3). Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή 
ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για µέρος αυτής ή για συναλλαγή που 
πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο 
στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, µε την έννοια ότι 
δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατος του, ούτε έχει δηλώσει στοιχεία στην 
κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή 
έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιαδήποτε µορφής 
επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς 
αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η 
σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται, κατά 
του πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία 
αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής, θεωρούνται πάντοτε για 
τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα 
οποία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά κατά 
το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας (παρ.4). Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 
21 παρ. 10 του ίδιου νόµου, ορίζεται ότι η παραγραφή των αδικηµάτων του παρόντος 
νόµου, αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή 
σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, από την οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής, λόγω παρόδου της προθεσµίας προς άσκηση της. Η διάταξη αυτή του 
άρθρου 21 παρ.10 για το χρόνο έναρξης της παραγραφής, ισχύει, εφόσον ο νόµος δεν 
κάνει διάκριση, και επί των εγκληµάτων του άρθρου 19 του νόµου έστω και αν για τα 
εγκλήµατα αυτά, η ποινική δίωξη ασκείται άµεσα, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 21 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 2528/1997, µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού 
ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά και δεν είχε προϋπόθεση, όπως ισχύει για τα 
αδικήµατα των άρθρων 17 και 18 του ίδιου νόµου, την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
του διοικητικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσης προσφυγής και σε περίπτωση µη 
άσκησης προσφυγής, την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, µε την 
παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής 
αυτής (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. 1 Ν. 2523/1997). Από το γεγονός ότι στην περί 
παραγραφής διάταξη του άρθρου 21 παρ.10 εδ. α' ο νόµος θέτει ως αφετηρία της 
παραγραφής την τελεσιδικία της αποφάσεως επί της ασκηθείσας προσφυγής κ.λ.π. 
και κατά τούτο εναρµονίζεται µε την τιθέµενη στο άρθρο 21 παρ. 2 εδ. α' δικονοµική 
προϋπόθεση της άσκησης ποινικής διώξεως για τα αδικήµατα των άρθρων 17 και 18 
του νόµου, δεν προκύπτει ότι για το αδίκηµα του άρθρου 19 για το οποίο τίθεται 
διάφορη προϋπόθεση για την άσκηση ποινικής δίωξης, ο νόµος µε ηθεληµένο κενό 
αφήκε αρρύθµιστο το θέµα της παραγραφής του τελευταίου αυτού αδικήµατος, ώστε 
επί αυτού, αναφορικό µε τον χρόνο τέλεσης, να ισχύουν οι γενικές περί παραγραφής 
διατάξεις του ΠΚ. Με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.8 του Ν. 2954/2001 "περί 
φορολογικών ρυθµίσεων κ.λ.π.", στην παρ.10 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997, 
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προστέθηκε διάταξη (δεύτερο εδάφιο) κατά την οποία, στις περιπτώσεις του άρθρου 
19 του παρόντος νόµου, η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του 
αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία θεώρησης του οικείου 
πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου, από τον προϊστάµενο της αρχής που ενήργησε 
τον έλεγχο. Η τελευταία όµως αυτή ρύθµιση που δεν ήρθε να καλύψει, κατά τα 
προεκτεθέντα, νοµικό κενό, είναι ευµενέστερη για τον δράστη της αξιόποινης πράξης 
του άρθρου 19, εκείνης του προηγούµενου δικαίου, κατά την οποία η παραγραφή 
άρχιζε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε σχετικά 
και σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής αφού καθορίζει προγενέστερο χρόνο για την έναρξη αυτής και εποµένως θα 
τύχει εφαρµογής, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ΠΚ και για τα 
εγκλήµατα που τελέσθηκαν προ της ισχύος, την 2α Νοεµβρίου 2001.  
- Η παραγραφή της πράξεως, η οποία είναι θεσµός ουσιαστικού ποινικού δικαίου και 
η χρονική διάρκεια της οποίας ορίζεται για τα πληµµελήµατα, σύµφωνα, µε τη 
διάταξη του άρθρου 111 του ΠΚ, πενταετής, αρχίζει κατά τη διάταξη του άρθρου 112 
του ίδιου Κώδικα, από την ηµέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν 
ορίζεται άλλως (όπως στα εγκλήµατα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997) και 
αναστέλλεται κατά τη διάταξη του άρθρου 113 του Κώδικα, κατά τη διάρκεια της 
κύριας διαδικασίας, που αρχίζει µε την επίδοση του κλητήριου θεσπίσµατος, 
λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από το ∆ικαστήριο αυτεπαγγέλτως.  
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 2, 111, 112, 113, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 3220/2004 άρθ. 40, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1164 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Παραγραφή. 
- Στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 εδ. α' του Ν. 2523/1997 "περί διοικητικών και 
ποινικών κυρώσεων στη φορολογική νοµοθεσία", ορίζεται ότι η παραγραφή των 
αδικηµάτων του νόµου αυτού αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της 
προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, από την 
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, λόγω παρόδου της προθεσµίας προς 
άσκησή της. Η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 εδ. α' για το χρόνο έναρξης της 
παραγραφής, εφόσον ο νόµος δεν κάνει διάκριση, ισχύει και επί των εγκληµάτων του 
άρθρου 19 του ίδιου νόµου [αποδοχή πλαστών ή εικονικών τιµολογίων κλπ], έστω 
και αν για τα εγκλήµατα αυτά η ποινική δίωξη ασκείται άµεσα, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 εδ. γ' του Ν. 2523/1997, µε βάση τα πορίσµατα του 
φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά και δεν έχει ως προϋπόθεση, όπως 
συµβαίνει για τα αδικήµατα των άρθρων 17 και 18 του ίδιου νόµου, την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσης προσφυγής ή, 
σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, την οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής µε την παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής 
κατά της εγγραφής αυτής (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. β' του Ν. 2523/1997). Από το γεγονός 
ότι στην περί παραγραφής διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 εδ. α' ο νόµος θέτει ως 
αφετηρία της παραγραφής την τελεσιδικία της αποφάσεως επί της ασκηθείσης 
προσφυγής ή την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, λόγω παρόδου της 
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προθεσµίας προς άσκησή της και κατά τούτο εναρµονίζεται µε την τιθέµενη στο 
άρθρο 21 παρ. 2 εδ. β' δικονοµική προϋπόθεση της άσκησης ποινικής διώξεως για τα 
αδικήµατα των άρθρων 17 και 18 του νόµου, δεν προκύπτει ότι για το αδίκηµα του 
άρθρου 19, ως προς το οποίο δεν ισχύει η εν λόγω προϋπόθεση για την άσκηση 
ποινικής δίωξης, ο νόµος µε ηθεληµένο κενό άφησε αρρύθµιστο το θέµα της 
παραγραφής, ώστε επ' αυτού [του αδικήµατος του άρθρου 19] να ισχύουν ως προς 
την έναρξη του χρόνου παραγραφής οι γενικές περί αυτής διατάξεις του ΠΚ. Με το 
άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2954/2001 "περί φορολογικών ρυθµίσεων κλπ", στην παρ. 10 
του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997 προστέθηκε διάταξη (δεύτερο εδάφιο) κατά την 
οποία, "στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, η παραγραφή αρχίζει 
από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την 
ηµεροµηνία θεώρησης του οικείου πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου από τον 
προϊστάµενο της αρχής που ενήργησε τον έλεγχο". Η ρύθµιση αυτή, που δεν ήρθε να 
καλύψει, κατά τα προεκτεθέντα, νοµικό κενό, είναι ευµενέστερη για το δράστη της 
αξιόποινης πράξης του άρθρου 19 από εκείνη του προηγούµενου δικαίου, κατά την 
οποία η παραγραφή άρχιζε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που 
ασκήθηκε σχετικά ή, σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, από την οριστικοποίηση 
της φορολογικής εγγραφής, αφού καθορίζει προγενέστερο χρόνο για την έναρξη 
αυτής. Ως εκ τούτου, θα τύχει εφαρµογής, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 
παρ.1 του ΠΚ και για τα εγκλήµατα που τελέσθηκαν προ της ισχύος της την 2α 
Νοεµβρίου 2001 (ΑΠ 2135/2009, 1587/2008, 1560/2007).  
- Η παραγραφή του αξιοποίνου, η οποία είναι θεσµός ουσιαστικού ποινικού δικαίου 
και η χρονική διάρκεια της οποίας ορίζεται για τα πληµµελήµατα, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 111 του ΠΚ, πενταετής, αρχίζει, κατά τη διάταξη του άρθρου 
112 του ίδιου Κώδικα, από την ηµέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν 
ορίζεται άλλως (όπως στα εγκλήµατα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997) και 
αναστέλλεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 113 του ΠΚ στη διάρκεια της κύριας 
διαδικασίας, που αρχίζει µε την επίδοση του κλητήριου θεσπίσµατος, λαµβανόµενη 
υπ' όψη από το ∆ικαστήριο αυτεπαγγέλτως.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 366 παρ. 1 εδ. γ' και δ' του ΚΠοιν∆, αφού τελειώσει 
η απολογία, µπορούν να γίνουν ερωτήσεις στον κατηγορούµενο από εκείνον που 
διευθύνει τη συζήτηση, τον εισαγγελέα και τους δικαστές. Οι υπόλοιποι διάδικοι, 
καθώς και οι συνήγοροί τους, επιτρέπεται να υποβάλλουν ερωτήσεις στον 
κατηγορούµενο µόνο µε τη µεσολάβηση εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτουν τα εξής: α) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου δεν έχει 
δικαίωµα να απευθύνει ερωτήσεις προς τον πελάτη του µετά την απολογία αυτού, 
ούτε µε τη µεσολάβηση του διευθύνοντος τη συζήτηση. β) Ο συγκατηγορούµενος του 
απολογουµένου, είτε ο ίδιος είτε ο συνήγορός του, επιτρέπεται να υποβάλουν 
ερωτήσεις στον κατηγορούµενο µόνο µε την µεσολάβηση του διευθύνοντος τη 
συζήτηση, πλην όµως, για να ασκηθεί το δικαίωµα αυτό, πρέπει να υποβληθεί από 
τον ενδιαφερόµενο σχετικό αίτηµα. Και γ) αν παρά την υποβολή του σχετικού 
αιτήµατος, δεν επιτραπεί στον συγκατηγορούµενο του απολογουµένου ή στο 
συνήγορό του να υποβάλουν ερωτήσεις στον κατηγορούµενο µετά την απολογία του 
τελευταίου, παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν την υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠοιν∆ και προκαλείται 
απόλυτη ακυρότητα, που ιδρύει το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' 
ΚΠοιν∆ (ΑΠ 821/2008). Το περιεχόµενο της απολογίας του κατηγορουµένου 
καταχωρείται από το γραµµατέα της έδρας στα πρακτικά της συνεδρίασης του 
δικαστηρίου (ΚΠοιν∆ 140 επ. και 331). ∆εν υπάρχει διάταξη, όµως, που να επιβάλλει 
µε ποινή ακυρότητας την αυτούσια καταχώρηση των ερωτήσεων, οι οποίες γίνονται 
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προς τον απολογούµενο κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασία (πρβλ. ΚΠοιν∆ 273 
παρ. 2). 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 2, 17, 111, 112, 113, 
ΚΠ∆: 366, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 3220/2004 άρθ. 40, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1282 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Φορολογική απάτη. Έκδοση εικονικών φορολογικών 
στοιχείων. Φοροδιαφυγή. Συναυτουργία. Παραγραφή. Παράλειψη ανάγνωσης 
εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 (Α 179 ), όπως ισχύει, 
προβλέπεται και τιµωρείται σε βαθµό πληµµελήµατος το έγκληµα της φοροδιαφυγής, 
το οποίον ως φορολογική απάτη, προσδιορίζεται εξαντλητικά ως προς την 
υποκειµενική του υπόσταση σε κάθε µορφή αξιοποίνου διαφυγής φόρων. 'Ετσι, το 
έγκληµα αυτό διαπράττει, κατά το πιο πάνω άρθρο, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά 
φορολογικά στοιχεία καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή 
νοθεύει τέτοια στοιχεία. Ο σκοπός του δράστου, επί αξιοποίνου φοροδιαφυγής 
κατατείνει στην µείωση ή αποφυγή της φορολογικής του επιβαρύνσεως και η εκ της 
αξιοποίνου αυτής συµπεριφοράς προκαλουµένη βλάβη αφορά αποκλειστικώς την 
απώλεια φόρου από το ελληνικό δηµόσιο.  
- Κατά το άρ. 45 ΠΚ " αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, 
καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός". Με τον όρο "από κοινού" νοείται 
αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειµενικά κοινός 
δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συµµέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υπόστασης του διαπραττόµενου εγκλήµατος, γνωρίζοντας ότι και οι 
λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήµατος. Η σύµπραξη 
στην εκτέλεση της κύριας πράξης µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας 
πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή ότι το έγκληµα 
πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετόχων, ταυτόχρονες ή 
διαδοχικές (ΟλΑΠ 50/1990).  
- Στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 εδάφ. α' του ίδιου νόµου, ορίζεται ότι "η 
παραγραφή των αδικηµάτων του παρόντος νόµου, αρχίζει από την τελεσιδικία της 
απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, 
από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, λόγω παρόδου της προθεσµίας 
προς άσκησή της". Η διάταξη αυτή του άρθρου 21 παρ. 10 εδάφ. α' για το χρόνο 
έναρξης της παραγραφής ισχύει, εφόσον ο νόµος δεν κάνει διάκριση, και επί των 
εγκληµάτων του άρθρου 19 του νόµου, έστω και αν για τα εγκλήµατα αυτά, η ποινική 
δίωξη ασκείται άµεσα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 εδ. 3 του N. 
2523/1997, µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια 
αναφορά και δεν έχει προϋπόθεση, όπως ισχύει για τα αδικήµατα των άρθρων 17 και 
18 του ίδιου νόµου, την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου 
επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, την 
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, µε την παρέλευση της νόµιµης 
προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής (άρθρο 21 παρ. 2 
εδ. 2 N. 2523/1997). Από το γεγονός ότι στην περί παραγραφής διάταξη του άρθρου 
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21 παρ. 10 εδαφ. α' ο νόµος θέτει ως αφετηρία της παραγραφής την τελεσιδικία της 
αποφάσεως επί της ασκηθείσας προσφυγής κ.λ.π. και κατά τούτο εναρµονίζεται µε τη 
τιθέµενη στο άρθρο 21 παρ. 2 εδαφ.β' δικονοµική προϋπόθεση της άσκησης ποινικής 
διώξεως για τα αδικήµατα των άρθρων 17 και 18 του νόµου, δεν προκύπτει ότι για το 
αδίκηµα του άρθρου 19, για το οποίο τίθεται διάφορη προϋπόθεση για την άσκηση 
ποινικής δίωξης, ο νόµος, µε ηθεληµένο κενό, αφήκε αρρύθµιστο το θέµα της 
παραγραφής του τελευταίου αυτού αδικήµατος, ώστε επ' αυτού, αναφορικά µε τον 
χρόνο τέλεσης, να ισχύουν οι γενικές περί παραγραφής διατάξεις του ΠΚ. Με τη 
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του N. 2954/2001 "περί φορολογικών ρυθµίσεων 
κ.λ.π.", στην παρ. 10 του άρθρου 21 του N. 2523/1997, προστέθηκε διάταξη (δεύτερο 
εδάφιο), κατά την οποία "στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, η 
παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήµατος, ο οποίος 
προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία θεώρησης του οικείου πορίσµατος του 
φορολογικού ελέγχου, από τον προϊστάµενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο". 
Η τελευταία, όµως, αυτή ρύθµιση, που δεν ήλθε να καλύψει, κατά τα προεκτεθέντα, 
νοµικό κενό, είναι ευµενέστερη για το δράστη της αξιόποινης πράξης του άρθρου 19, 
εκείνης του προηγούµενου δικαίου, κατά την οποία η παραγραφή άρχιζε από την 
τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε σχετικά και σε 
περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, από την οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής, αφού καθορίζει προγενέστερο χρόνο για την έναρξη αυτής και εποµένως 
θα τύχει εφαρµογής, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Κ. και για τα 
εγκλήµατα που τελέσθηκαν προ της ισχύος της, την 2α Νοεµβρίου 2001.  
- Η παραγραφή της πράξεως, η οποία είναι θεσµός ουσιαστικού ποινικού δικαίου και 
η χρονική διάρκεια της οποίας ορίζεται για τα πληµµελήµατα, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 111 του ΠΚ, πενταετής, αρχίζει, κατά τη διάταξη του άρθρου 
112 του ίδιου Κώδικα, από την ηµέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν 
ορίζεται άλλως (όπως στα εγκλήµατα του άρθρου 19 του N. 2523/1997), και 
αναστέλλεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 113 παρ. 2 του ΠΚ, κατά τη διάρκεια της 
κύριας διαδικασίας, που αρχίζει µε την επίδοση του κλητήριου θεσπίσµατος, 
λαµβάνεται δε υποχρεωτικά υπόψη από το ∆ικαστήριο αυτεπαγγέλτως. 
- Επειδή, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ. 1 
και 369 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι, η λήψη υπόψη από το δικαστήριο ως αποδεικτικού 
στοιχείου εγγράφου, το οποίο δεν αναγνώστηκε κατά τη δηµόσια και προφορική 
συζήτηση στο ακροατήριο, παραβιάζει την άσκηση του δικαιώµατος του 
κατηγορουµένου από το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικος να προβαίνει σε δηλώσεις και 
εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό στοιχείο και συνιστά απόλυτη ακυρότητα 
(άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠ∆), η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
Α' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, που εξετάζεται µάλιστα και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο 
Πάγο, εφόσον εµφανίστηκε ο αναιρεσείων και κρίθηκε τυπικά παραδεκτή η αίτηση 
αναιρέσεως (άρθρο 511 εδ. α' του αυτού Κώδικος). Η ακυρότητα αυτή αποτρέπεται, 
αν το περιεχόµενο των εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν στο ακροατήριο προκύπτει 
από άλλα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα αναφέρονται απλώς ιστορικώς στο 
αιτιολογικό της αποφάσεως, χωρίς να έχουν ληφθεί αµέσως υπόψη από το δικαστήριο 
της ουσίας για το σχηµατισµό δικανικής πεποιθήσεως σε σχέση µε τη συνδροµή των 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος για το οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 111, 112, 113, 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 17, 18, 19, 21, 
Σχόλια: 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Φορολογικά αδικήµατα - Φοροδιαφυγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1464 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Φοροδιαφυγή. Παραγραφή. 
- Ο Ν. 2523/1997 "∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και 
άλλες διατάξεις" τυποποιεί ως εγκλήµατα τρεις βασικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής: 
α) τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης εισοδήµατος (άρθρο 17), β) τη 
µη απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατουµένων φόρων ή εισφορών (άρθρο 18) και γ) 
την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, την αποδοχή εικονικών 
και τη νόθευση τέτοιων στοιχείων (άρθρο 19). Ειδικότερα, το άρθρο 17 παρ. 1, 2α 
του πιο πάνω νόµου, ορίζει ότι: "1. Αδίκηµα φοροδιαφυγής στη φορολογία 
εισοδήµατος διαπράττει, όποιος, προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου 
εισοδήµατος, παραλείπει να υποβάλλει δήλωση, ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση, 
αποκρύπτοντας καθαρά εισοδήµατα από οποιαδήποτε πηγή εισοδήµατος .... 2. Ο 
δράστης του αδικήµατος αυτού τιµωρείται: α) µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός 
(1) έτους, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα που έχουν 
αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών ή 15.000 € και β) µε ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα 
(10) ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα που έχουν 
αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των πενήντα 
εκατοµµυρίων (50.000.000) δραχµών ή 150.000 €...". Στην ως άνω διάταξη, 
περιγράφεται µε σαφήνεια η αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
αδικήµατος φοροδιαφυγής που τελείται µε τη µορφή της παράλειψης υποβολής 
δήλωσης ή µε την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Ειδικότερα, περιγράφεται η 
υποκειµενική υπόσταση του οικείου εγκλήµατος, κατά την οποία η παράλειψη 
υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης στοιχειοθετείται µόνο, αν ο 
φορολογούµενος ενήργησε "προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου 
εισοδήµατος", τιµωρείται δε µε την ανωτέρω ποινή εάν ο φόρος που απέφυγε να 
καταβάλλει ο δράστης υπερβαίνει ορισµένο ποσό (ΑΠ 1678/2008). Κατά τη διάταξη 
δε του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2523/1997, ορίζεται ότι η ποινική δίωξη ασκείται 
αυτεπάγγελτα και δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού 
δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής 
πριν την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής µε την πάροδο της νόµιµης 
προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής. Προκύπτει λοιπόν ότι 
περί των ιδιωνύµων εγκληµάτων της φοροδιαφυγής που προβλέπονται από τις 
ανωτέρω διατάξεις, από την έναρξη της ισχύος αυτού, η οποία κατά το άρθρο 38 
αρχίζει από 1-1-98 επιβάλλεται ως αναγκαίος όρος για την νοµότυπη δίωξη των υπό 
των διατάξεων αυτών και µόνον προβλεποµένων εγκληµάτων φοροδιαφυγής, στην 
περίπτωση µεν που έχει ασκηθεί από τον υπόχρεο προσφυγή κατά της 
διαπιστωθείσης φορολογικής του παράβασης, η προηγούµενη επί της προσφυγής 
τελεσίδικη κρίση του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, στην περίπτωση δε που δεν 
ασκήθηκε τέτοια προσφυγή, η οριστικοποίηση της φορολογικής παράβασης. Η 
έλλειψη δε της προϋπόθεσης αυτής συνιστά λόγο διακωλυτικό της ποινικής δίωξης 
και καθιστά αυτή σε περίπτωση άσκησής της απαράδεκτη (ΑΠ 608/2009). Στην 
παράγραφο δε 10 του αυτού άρθρου ορίζεται: '' 10. Η παραγραφή των αδικηµάτων 
του παρόντος νόµου αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής 
που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της 
φορολογικής εγγραφής, λόγω παρόδου της προθεσµίας προς άσκησή της. Στις 
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περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόµου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο 
διαπίστωσης του αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία θεώρησης 
του οικείου πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάµενο της αρχής 
που διενήργησε τον έλεγχο. (Το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.8 άρθρ. 2 Ν. 
2954/2001,ΦΕΚ Α 255/2.11.2001). Κατά το άρθρο 24 παρ. 5 του ίδιου νόµου, οι 
εκκρεµείς κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του, ποινικές υποθέσεις (και ως εκκρεµείς 
ρητά ορίζεται ότι νοούνται και εκείνες για τίς οποίες δεν είχε ασκηθεί µέχρι τότε 
ποινική δίωξη) εκδικάζονται µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός αν εισάγεται 
ευµενέστερη ρύθµιση µε τις διατάξεις του Ν. 2523/1997. Εξάλλου, κατά το άρθρο 31 
παρ. 1 α Ν. 1591/1986: 1. Αδίκηµα φοροδιαφυγής διαπράττει: "α) Όποιος δεν 
υποβάλλει δηλώσεις ή υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις για φόρους, τέλη ή εισφορές 
που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις υποχρεούται να παρακρατεί και να αποδίδει 
στο ∆ηµόσιο ή για το φόρο προστιθέµενης αξίας ή για το φόρο κύκλου εργασιών ή 
την ειδική εισφορά ειδών πολυτελείας της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης Ζ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ Α΄ 81), εφ όσον το συνολικό 
ποσό των παραπάνω φόρων, τελών και εισφορών που είχε υποχρέωση να δηλώσει και 
να αποδώσει στο ∆ηµόσιο, από συναλλαγές ή άλλες πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν 
σε διάστηµα ενός ηµερολογιακού εξαµήνου υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων 
χιλιάδων (600.000) δραχµών ή το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών 
για διάστηµα ενός ηµερολογιακού έτους. (Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την 
παρ.1 του άρθρου 19 του Ν. 1828/1989), β) Όποιος δεν υποβάλλει δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος, εφόσον για το ποσό του εισοδήµατος που δε δηλώθηκε, 
οφείλεται κύριος φόρος πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές. Κατά την 
παράγραφο 2 εδαφ. β' του αυτού άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 
4 Ν. 1884/1990, ο δράστης των ποινικών αδικηµάτων, που προβλέπονται στις 
περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγουµένης παραγράφου, τιµωρείται µε ποινή 
φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Και στην περίπτωση λοιπόν του 
προηγούµενου αυτού νόµου η πράξη της φοροδιαφυγής που τελείται µε τον άνω 
τρόπο έχει την αυτή υποκειµενική και αντικειµενική υπόσταση και τιµωρείται επίσης 
µε την ανωτέρω ποινή αν φόρος που απέφυγε να καταβάλλει ο δράστης υπερβαίνει 
ορισµένο ποσό. Εξάλλου, κατά το άρθρο 32 παρ. 1 του ίδιου νόµου, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την Υ.Α. 1105135/9049/0009/1989 (ΦΕΚ Β 74), η οποία 
κυρώθηκε µε το εδάφ. β΄ της παρ. 2 του άρθρ. 51 του Ν. 1882/1990 (Α 43): "1. Η 
ποινική δίωξη για τα αδικήµατα του άρθρου 31 του παρόντος ασκείται µετά από 
µηνυτήρια αναφορά που υποβάλλεται υποχρεωτικώς από τον προϊστάµενο της 
αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ) στην Εισαγγελική Αρχή εντός 
µηνός από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, αναστελλοµένης, µέχρι 
λήξεως της προθεσµίας αυτής της παραγραφής του αδικήµατος. Επί 
οριστικοποιήσεως επελθούσης προ της δηµοσιεύσεως της παρούσας, η ως άνω 
προθεσµία άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτής. Τις ίδιες ακριβώς ρυθµίσεις, ως 
προς την συγκεκριµένη πράξη φοροδιαφυγής περιέλαβαν και οι µεταγενέστερες 
διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 1 α και β και 6 Ν. 2238/1994. Οι ανωτέρω 
προϊσχύσασες του Ν. 2523/1997 διατάξεις ρυθµίζουν, κατά τον ίδιο τρόπο, το ζήτηµα 
της αναστολής της παραγραφής και ενάρξεως του χρόνου αυτής, στην περίπτωση 
φοροδιαφυγής που τελείται µε την µη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δηλώσεως 
φόρου εισοδήµατος και συνεπώς δεν γεννάται ζήτηµα εφαρµογής, κατ άρθρο 2 παρ. 1 
ΠΚ, της ευµενέστερης για τον κατηγορούµενο διατάξεως.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 112 ΠΚ η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει από 
την ηµέρα που τελέσθηκε η πράξη, εκτός αν ορίζεται άλλως. Στην δε διάταξη του 
άρθρου 12 ΠΚ ορίζεται ότι οι διατάξεις του γενικού µέρους του ΠΚ εφαρµόζονται 
και σε αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται σε ειδικούς νόµους, αν οι νόµοι αυτοί 
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δεν ορίζουν διαφορετικά µε ρητή διάταξή τους. Ορίζεται δε άλλως στις ανωτέρω 
διατάξεις, ως προς το αδίκηµα της φοροδιαφυγής, που προβλεπόταν και τιµωρούταν 
τόσον από το άρθρο 31 παρ. 1 α, β, Ν. 1591/1986 όσον και 93 παρ. 1 α και β του Ν. 
2238/1994, προβλέπεται δε και από το άρθρο 17 Ν. 2523/1997, δηλαδή σε όλους τους 
νόµους που ίσχυσαν από το έτος 1986 και τον τελευταίο Ν. 2523/1997, ο οποίος, 
όσον αφορά το συγκεκριµένο αδίκηµα της φοροδιαφυγής, κατά την διάταξη του 
άρθρου 38 παρ. 4 εφαρµόζεται επί των πράξεων που τελέσθηκαν µετά την 1-1-1998. 
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε όλες τις ανωτέρω διατάξεις η παραγραφή αναστέλλεται 
µέχρι να υποβληθεί η µηνυτήρια αναφορά από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας 
∆.Ο.Υ., κατά µεν τις προϊσχύσασες του Ν. 2523/1997 ως άνω διατάξεις, εντός µηνός 
από την οριστικοποίηση της φορολογικής γραφής, η οποία επέρχεται κατά τους 
ανωτέρω τρόπους, κατά δε την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 Ν. 2523/1997, από την 
τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη 
ασκήσεως από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, λόγω παρόδου της 
προθεσµίας προς άσκησή της. 
Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές η παραγραφή αρχίζει από τα ανωτέρω χρονικά 
σηµεία και όχι από την τέλεση της πράξεως. ∆ιαφορετικός είναι ο χρόνος ενάρξεως 
της παραγραφής επί φοροδιαφυγής του άρθρου 19 Ν. 2523/1997, που δεν ενδιαφέρει 
στην κρινόµενη περίπτωση (ΑΠ 271/2009 και 1427/2009, για την περίπτωση 
φοροδιαφυγής όµως του άρθρου 19 Ν. 2523/1997). Από τις ανωτέρω διατάξεις, που 
ίσχυσαν από τον χρόνο που φέρεται τελεσθείσα η πράξη για την οποία κηρύχθηκαν 
ένοχοι µε την προσβαλλόµενη απόφαση οι αναιρεσείοντες (29-4-1991 και 11-5-
1992), µέχρι την κατά τα ανωτέρω ισχύ του νόµου 2523/1997, ευνοϊκότερες 
τυγχάνουν οι διατάξεις του Ν. 2523/1997, αφού µειώνουν, κατά ένα µήνα, τον χρόνο 
της παραγραφής, δεδοµένου ότι η µηνυτήρια αναφορά, µέχρι της υποβολής της 
οποίας αναστέλλεται η παραγραφή, υποβάλλεται αµέσως µετά την οριστικοποίηση 
της φορολογικής εγγραφής και όχι εντός µηνός από αυτήν, όπως προβλεπόταν από τις 
προϊσχύσασες ως άνω διατάξεις. ∆ιαφορετική λύση, ως προς το ζήτηµα της 
παραγραφής, προσήκει στην περίπτωση της πράξεως φοροδιαφυγής, λόγω µη 
απόδοσης του ΦΠΑ (άρθρο 18 Ν. 2523/1997), στην οποία η προϊσχύσασα διάταξη 
του άρθρου 95 παρ. 10 Ν. 2238/1994 όριζε χρόνο ενάρξεως το τέλος του έτους κατά 
το οποίο τελέσθηκε η πράξη, η οποία είναι ευµενέστερη του άρθρου 21 παρ. 10 Ν. 
2523/1997 που ορίζει µεταγενέστερο χρόνο ενάρξεως, επιµηκύνοντας έτσι τον χρόνο 
της παραγραφής (ΑΠ 578/2007). 
Συνεπώς οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 2523/1997 τυγχάνουν εφαρµοστέες, ως 
ευνοϊκότερες, κατά την γενική διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ και στις πράξεις που 
τελέσθηκαν πριν την 1-1-1998, η δε εφαρµογή τους αυτή δεν κωλύεται από την 
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 38 παρ. 4 του νόµου αυτού, ούτε από το άρθρο 12 ΠΚ. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 2, 12, 17, 111, 112, 113, 
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 3220/2004 άρθ. 40, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1837 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη καταβολή χρεών προς το δηµόσιο. 
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, θεσπίζεται η ποινική ευθύνη από τη µη 
καταβολή προς το ∆ηµόσιο χρεών, που είναι βεβαιωµένα στις δηµόσιες υπηρεσίες και 
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ειδικότερα από την παραβίαση της προθεσµίας καταβολής τους, κατά τις ισχύουσες 
εκάστοτε διατάξεις, αναλόγως του αν αυτά είναι καταβλητέα εφάπαξ ή µε δόσεις, 
έτσι ώστε η ποινική µεταχείριση να διαφοροποιείται ως προς το χρονικό σηµείο 
έναρξης της ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, αλλά και ως προς το ύψος του µεγέθους 
του χρέους. Ειδικότερα προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις έναρξης της 
ποινικής ευθύνης, ήτοι εκείνη της µη καταβολής του χρέους, που η εξόφλησή του έχει 
ρυθµισθεί µε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία καταβολής της τρίτης 
δόσης και εκείνης της µη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε 
απαιτείται να παρέλθει δίµηνο από το τέλος της προθεσµίας, κατά την οποία έπρεπε 
να καταβληθεί το χρέος. Επακολούθησε η αντικατάσταση του άρθρου 25 του Ν. 
1882/1990 από το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Με την αντικατάσταση αυτή, αφενός 
ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς τρίτους (πλην ιδιωτών), που 
εισπράττονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες ή τα τελωνεία και, αφετέρου, αυξήθηκε το 
ύψος του οφειλόµενου ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση της 
καταβολής. Τέλος, το ίδιο άρθρο αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 34 παρ. 1 
του Ν. 3220/2004, Με τη νέα αυτή αντικατάσταση: 1) το ποινικό αδίκηµα της µη 
καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία, αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο 
διαπράξεώς του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συµπληρώσεως τεσσάρων µηνών από 
τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των 
χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής για την 
οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές 
καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης 
οφειλής, ανεξάρτητα από το είδος του χρέους (παρακρατούµενοι, επιρριπτόµενοι 
φόροι, δάνεια µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα 
όρια του χρέους, για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του 
οφειλέτη. Κατά τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (άρθρο 23 παρ.1), το έγκληµα της 
καθυστέρησης καταβολής βεβαιουµένου χρέους, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως α) 
τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, προκειµένου για δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους και δύο (2) τουλάχιστον 
µηνών, προκειµένου για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, εφόσον το ποσό της 
ληξιπρόθεσµης για την καταβολή οφειλής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, 
υπερβαίνει το 1.000.000 δρχ. όταν πρόκειται για δάνεια και παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους) και τα (2.000.000) δρχ., όταν πρόκειται για τους λοιπούς 
φόρους και χρέη γενικά, β) έξι και τεσσάρων τουλάχιστον µηνών αντίστοιχα, εφόσον 
οι αντίστοιχες οφειλές υπερβαίνουν τα (2.000.000) και (3.000.000) δρχ., και γ) ενός 
έτους και έξι µηνών τουλάχιστον αντίστοιχα, εφόσον οι αντίστοιχες οφειλές 
υπερβαίνουν τα 3.000.000 και 4.500.000 δρχ. Κατά το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, 
(αύξηση ορίου ληξιπροθέσµων χρεών για ποινική δίωξη οφειλετών), που η ισχύς του 
άρχισε από 1-1-2004, και αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 
1882/1990, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές 
υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου κλπ, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, 
διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. κλπ προς τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
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ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, και 
γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
(120.000) ευρώ. Κατά την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου 25, στις πιο κάτω 
περιπτώσεις οφειλετών του ∆ηµοσίου και τρίτων πλην ιδιωτών, οι προβλεπόµενες 
ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται και 
προκειµένου α) Για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, στους προέδρους των ∆Σ, στους 
διευθύνοντες ή εντεταλµένους ή συµπράττοντες συµβούλους ή διοικητές 
Τέλος, κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η ποινική δίωξη ασκείται για τα χρέη προς το 
∆ηµόσιο και τρίτους πλην ιδιωτών, που ήσαν βεβαιωµένα κατά το χρόνο απόκτησης 
της πιο πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που είχαν τη συγκεκριµένη 
ιδιότητα, ανεξάρτητα αν µεταγενέστερα απέβαλαν την ιδιότητα αυτή µε 
οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για τα χρέη που 
βεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από τη λύση ή µη των νοµικών προσώπων, αλλά 
γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις αυτές, κρίσιµα στοιχεία, για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου από τη 
διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997 εγκλήµατος της µη καταβολής 
χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική 
απόφαση, για να είναι αυτή ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη, κατά τα 
άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, είναι: 1) η αρχή που προέβη 
στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος του χρέους, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ 
ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος που έπρεπε να καταβληθεί, όταν αυτό 
καταβάλλεται εφάπαξ ή της κάθε δόσεως, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος δεν 
συµπίπτει κατ' ανάγκη µε το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι, ως χρόνο 
βεβαιώσεως των χρεών, ο νόµος εννοεί αυτόν που γίνεται από την αρµόδια 
οικονοµική αρχή και έχει ως περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου, 
καθώς και του ποσού και του είδους της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους 
συνάπτεται µε τη λεγόµενη ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να 
εισπραχθεί και 5) η µη καταβολή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό είναι 
καταβλητέο εφάπαξ. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται στην 
καταδικαστική απόφαση, πέραν των όσων αναφέρθηκαν, αν πρόκειται για 
παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους ή αν πρόκειται για λοιπούς φόρους και 
χρέη γενικά, αφού για την καθεµιά από τις ως άνω κατηγορίες, αφενός µεν 
προβλέπεται διαφορετικό ύψος ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση 
καταβολής του χρέους, αφετέρου δε απειλείται διαφορετικό πλαίσιο ποινής. 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 23, 25, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1868 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη καταβολή χρεών προς το δηµόσιο. 
- Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί µε το 
άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, η παραβίαση της προθεσµίας καταβολής, κατά τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς το ∆ηµόσιο, που είναι βεβαιωµένα 
στις αρµόδιες υπηρεσίες, εφ' όσον αυτή αναφέρεται στη µη καταβολή τριών συνεχών 
δόσεων ή προκειµένου για χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ µε καθυστέρηση πέραν 
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των δύο µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής τους, διώκεται ύστερα από 
αίτηση του προϊσταµένου των ανωτέρω υπηρεσιών προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών 
της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης κατά τις διακρίσεις των επόµενων 
εδαφίων της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού ανάλογα µε το είδος του 
οφειλοµένου φόρου και το ποσόν της ληξιπρόθεσµης οφειλής. Με την πιο πάνω 
αντικατάσταση του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, αφενός ποινικοποιήθηκε η 
µη καταβολή χρεών και προς τρίτους, πλην ιδιωτών, που εισπράττονται από τις 
δηµόσιες υπηρεσίες ή τελωνεία και αφ' ετέρου αυξήθηκε το ύψος του οφειλόµενου 
ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση καταβολής και έτσι πράξεις που 
ήσαν προηγουµένως αξιόποινες κατέστησαν πλέον ανέγκλητες. Εποµένως, κρίσιµα 
στοιχεία για τη θεµελίωση του πιο πάνω εγκλήµατος που προβλέπεται από τις 
διατάξεις αυτές, που πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση είναι: 
α) η ύπαρξη βεβαιωµένων χρεών, β) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, γ) 
ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή µε δόσεις) και δ) το ληξιπρόθεσµο αυτού, δηλαδή 
ο ακριβής χρόνος καταβολής του, ο οποίος δεν συµπίπτει αναγκαστικά µε τον χρόνο 
που βεβαιώθηκε και η µη πληρωµή του µέσα σε ορισµένη προθεσµία. Η 
αµφισβήτηση του χρέους από τον υπόχρεο, όπως και ο ισχυρισµός του ότι έχει 
παραγραφεί και κατά συνέπεια εσφαλµένως έχει βεβαιωθεί, δεν ασκεί επιρροή, 
δεδοµένου ότι ο υπόχρεος - οφειλέτης του ∆ηµοσίου, στην περίπτωση αυτή, οφείλει 
να ασκήσει τα νόµιµα µέσα, δηλαδή την προβλεπόµενη από το άρθρο 73 του Κώδικα 
Εισπράξεων ∆ηµοσίων Εσόδων (Ν∆ 356/1974) ανακοπή για να εξαλειφθεί το χρέος 
και, αν αυτό δεν συµβεί, το χρέος θεωρείται υποστατό και ενεργό, η δε µη καταβολή 
του συνεπάγεται τις κυρώσεις του νόµου. Περαιτέρω, από τον συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 17, 18, 19 και 21 παρ. 2 του Ν. 2523/1997, µε την τελευταία 
των οποίων ορίζεται ότι η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα και δεν αρχίζει πριν 
από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που 
ασκήθηκε ή σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε προσφυγή πριν την οριστικοποίηση της 
φορολογικής εγγραφής µε την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας για την άσκηση 
προσφυγής κατά της εγγραφής, προκύπτει ότι προκειµένου περί των εγκληµάτων 
φοροδιαφυγής που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις και αναφέρονται 
περιοριστικά και µόνον στην παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς 
δηλώσεως φόρου εισοδήµατος (άρθρο 17), στη µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση 
ΦΠΑ και παρακρατουµένων φόρων, τελών ή εισφορών (άρθρο 18) και τέλος στην 
έκδοση ή αποδοχή πλαστών, νοθευµένων ή εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 
19), όχι δε και στην καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο (άρθρο 23 του 
ως άνω νόµου), από την έναρξη της ισχύος αυτού, επιβάλλεται ως αναγκαίος όρος για 
τη νοµότυπη δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, στην 
περίπτωση µεν που έχει ασκηθεί από τον υπόχρεο προσφυγή κατά της φορολογικής 
του παραβάσεως, που διαπιστώθηκε, η προηγούµενη επί της προσφυγής τελεσίδικη 
κρίση του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, στην περίπτωση δε που δεν ασκήθηκε 
τέτοια προσφυγή, η οριστικοποίηση της φορολογικής παραβάσεως, η έλλειψη δε της 
προϋποθέσεως αυτής συνιστά λόγο διακωλυτικό της ποινικής διώξεως και καθιστά 
αυτή σε περίπτωση ασκήσεώς της απαράδεκτη. Η προϋπόθεση όµως αυτή, η οποία, 
ως εισάγουσα ρύθµιση ευµενέστερη για τον δράστη των εγκληµάτων αυτών, 
εφαρµόζεται, κατά το άρθρο 24 του ν. 2523/1997, και επί εκείνων που τελέστηκαν 
πριν από την ισχύ του, δεν απαιτείται, δε προκειµένου περί των εγκληµάτων, τα οποία 
συνίστανται στην παραβίαση της προθεσµίας καταβολής των χρεών προς το ∆ηµόσιο 
και τρίτους που είναι βεβαιωµένα στις αρµόδιες υπηρεσίες του και συνεπώς για την 
δίωξη αυτών δεν απαιτείται η προηγούµενη οριστικοποίηση της φορολογικής 
παραβάσεως, αλλ' ούτε, σε περιπτώσεις που ασκείται προσφυγή από τον υπόχρεο, η 
τελεσίδικη επί της προσφυγής απόφαση του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου. Για 
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τους ίδιους λόγους, στην περίπτωση παραβιάσεως της προθεσµίας καταβολής χρεών 
προς το ∆ηµόσιο, δεν εφαρµόζεται ούτε η παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997, 
σύµφωνα µε την οποία, για την άσκηση της ποινικής διώξεως, η υποβολή της 
µηνυτήριας αναφοράς από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωµένα αντίγραφα της οικείας εκθέσεως ελέγχου, 
της καταλογιστικής πράξεως του φόρου και των στοιχείων από τα οποία 
αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, δεδοµένου ότι η διάταξη 
αυτή αναφέρεται στις φορολογικές παραβάσεις των άρθρων 17, 18 και 19 του νόµου 
αυτού, όχι δε και στην καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο (άρθρο 23 
του ως άνω νόµου). 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2523/1997 άρθ. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 473 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. 
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, θεσπίζεται η ποινική ευθύνη από τη µη 
καταβολή προς το ∆ηµόσιο χρεών, που είναι βεβαιωµένα στις δηµόσιες υπηρεσίες και 
ειδικότερα από την παραβίαση της προθεσµίας καταβολής τους, κατά τις ισχύουσες 
εκάστοτε διατάξεις, αναλόγως του αν αυτά είναι καταβλητέα εφάπαξ ή µε δόσεις, 
έτσι ώστε η ποινική µεταχείριση να διαφοροποιείται ως προς το χρονικό σηµείο 
έναρξης της ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, αλλά και ως προς το ύψος του µεγέθους 
του χρέους. Ειδικότερα προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις έναρξης της 
ποινικής ευθύνης, ήτοι εκείνη της µη καταβολής του χρέους, που η εξόφλησή του έχει 
ρυθµισθεί µε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία καταβολής της τρίτης 
δόσης και εκείνης της µη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε 
απαιτείται να παρέλθει δίµηνο από το τέλος της προθεσµίας, κατά την οποία έπρεπε 
να καταβληθεί το χρέος. Επακολούθησε η αντικατάσταση του άρθρου 25 του Ν. 
1882/1990 από το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Με την αντικατάσταση αυτή, αφενός 
ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς τρίτους (πλην ιδιωτών), που 
εισπράττονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες ή τα τελωνεία και, αφετέρου, αυξήθηκε το 
ύψος του οφειλόµενου ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση της 
καταβολής. Τέλος, το ίδιο άρθρο αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 34 παρ. 1 
του Ν. 3220/2004. Με τη νέα αυτή αντικατάσταση: 1) το ποινικό αδίκηµα της µη 
καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία, αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο 
διάπραξής του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συµπλήρωσης τεσσάρων µηνών από τότε 
που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των 
χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής για την 
οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές 
καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης 
οφειλής, ανεξάρτητα από το είδος του χρέους (παρακρατούµενοι, επιρριπτόµενοι 
φόροι, δάνεια µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.) και 4) αυξάνονται τα 
όρια του χρέους για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του 
οφειλέτη. Κατά τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 (άρθρο 23 παρ. 1), το έγκληµα της 
καθυστέρησης καταβολής βεβαιουµένου χρέους, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως α) 
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τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, προκειµένου για δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους (και δύο (2) τουλάχιστον 
µηνών, προκειµένου για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, εφόσον το ποσό της 
ληξιπρόθεσµης για την καταβολή οφειλής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, 
υπερβαίνει το 1.000.000 δρχ. όταν πρόκειται για δάνεια και παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους) και τα (2.000.000) δρχ., όταν πρόκειται για τους λοιπούς 
φόρους και χρέη γενικά, β) έξι και τεσσάρων τουλάχιστον µηνών αντίστοιχα, εφ' 
όσον οι αντίστοιχες οφειλές υπερβαίνουν τα (2.000.000) και (3.000.000) δρχ., γ) ενός 
έτους και έξι µηνών τουλάχιστον αντίστοιχα, εφ' όσον οι αντίστοιχες οφειλές 
υπερβαίνουν τα 3.000.000 και 4.500.000 δρχ. Κατά το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, 
(αύξηση ορίου ληξιπροθέσµων χρεών για ποινική δίωξη οφειλετών), που η ισχύς του 
άρχισε από 1-1-2004, και αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 
1882/1990, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές 
υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου κλπ, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, 
διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. κλπ. προς τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω 
αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ. β) έξι τουλάχιστον 
µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, και γ) ενός 
τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ. Κατά το µέρος που οι νέες αυτές διατάξεις δεν απαιτούν την καθυστέρηση 
ορισµένων δόσεων, όταν το χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για δε τις 
καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη, ως 
όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου, το συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος 
κάθε επιµέρους χρέους, είναι δυσµενέστερες και συνεπώς, για τις πράξεις που 
τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της εφαρµογής τους εφαρµόζονται, εφόσον είναι 
ευµενέστερες, ως προς τις προϋποθέσεις έναρξης και θεµελίωσης της ποινικής 
ευθύνης, οι προγενέστερες διατάξεις, που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσής τους. 
Εποµένως, εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πράξεις που είχαν τελεσθεί κατά την 
ισχύ του Ν. 2523/1997 και αφορούσαν µη καταβολή χρεών µικρότερων εκείνων, που 
ορίζονται κατά περίπτωση µε το νόµο αυτό, πρέπει να κηρύσσεται αθώος ο 
κατηγορούµενος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, κρίσιµα στοιχεία, για πράξεις που 
είχαν τελεσθεί κατά την ισχύ του Ν. 2523/1997, για τη συγκρότηση του εγκλήµατος 
της καθυστέρησης καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα οποία πρέπει να 
προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, για να είναι αυτή ειδικά και 
εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος αυτού, 
3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος που έπρεπε να 
καταβληθεί, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή της κάθε δόσης, όταν καταβάλλεται 
σε δόσεις, ο οποίος δεν συµπίπτει κατ' ανάγκη µε το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, 
διότι, ως χρόνο βεβαίωσης των χρεών, ο νόµος εννοεί αυτόν που γίνεται από την 
αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει ως περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου 
προσώπου, καθώς και του ποσού και του είδους της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο 
του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το 
χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη καταβολή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή 
ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο 
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µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής του. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να 
εξειδικεύεται στην καταδικαστική απόφαση πέραν των όσων αναφέρθηκαν, αν 
πρόκειται για παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους ή αν πρόκειται για 
λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, αφού για την καθεµιά από τις ως άνω κατηγορίες, 
αφενός µεν προβλέπεται διαφορετικό ύψος ποσού που καθιστά αξιόποινη την 
καθυστέρηση καταβολής του χρέους, αφετέρου δε απειλείται διαφορετικό πλαίσιο 
ποινής. Επίσης, κατά το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, η ισχύς του οποίου άρχισε από 
1-1-2004, και µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του Ν. 
1882/1990, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές 
υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου κλπ. για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, 
διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. κλπ. προς τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ. β) έξι 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 
χιλιάδων (50.000) ευρώ, γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, 
υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με τη νέα αυτή 
ρύθµιση: 1) το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και 
λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία, 
αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διαπράξεώς του, ο οποίος είναι ο 
χρόνος της συµπληρώσεως τεσσάρων µηνών από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το 
χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο 
κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, 
υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις από τόκους και 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του 
κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής, ανεξάρτητα από 
το είδος του χρέους (παρακρατούµενοι, επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε την εγγύηση 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους, για τη µη 
καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Κατά το µέρος που οι 
νέες αυτές διατάξεις δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισµένων δόσεων, όταν το 
χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για δε τις καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από 
οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη, ως όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου, το 
συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε επιµέρους χρέους, είναι 
δυσµενέστερες και συνεπώς για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της 
εφαρµογής τους εφαρµόζονται, εφόσον είναι ευµενέστερες, ως προς τις προϋποθέσεις 
ενάρξεως και θεµελιώσεως της ποινικής ευθύνης οι προγενέστερες διατάξεις που 
ίσχυαν κατά το χρόνο τελέσεώς τους.(ΑΠ 1463,1394,1390/2008). Αντιθέτως, όταν το 
χρέος ή τα περισσότερα χρέη είναι καταβλητέα εφάπαξ και αφορούν πράξεις που 
τελέστηκαν πριν την έναρξη εφαρµογής του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, 
υπερβαίνει δε το καθένα από αυτά το τασσόµενο µε τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 
1882/1990, όπως αυτή αντικ. µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, κατώτερο 
όριο ποινικής ευθύνης του οφειλέτη (1.000.000 δρχ. προκειµένου περί 
παρακρατούµενων ή επιρριπτόµενων φόρων και 2.000.000 δρχ. προκειµένου περί 
λοιπών φόρων και χρεών γενικά), ενώ συγχρόνως υπερβαίνουν τα ίδια τα χρέη 
συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ, είναι οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 
3220/2004 ευµενέστερες για τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου και τυγχάνουν εφαρµογής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, καθόσον αυξάνεται µε αυτές το όριο της 
ποινικής ευθύνης του οφειλέτη στο ποσό των 10.000 ευρώ και ορίζεται ως χρόνος 
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ενάρξεως της ποινικής ευθύνης του η παρέλευση τετραµήνου και όχι διµήνου από το 
τέλος της προθεσµίας κατά την οποίαν πρέπει να καταβληθεί το χρέος, ενώ 
συγχρόνως αυξάνονται και τα όρια του χρέους για τη µη καταβολή του οποίου 
ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 2, 
Νόµοι: 1882/1990 άρθ. 25, 2523/1997 άρθ. 23, 25, 3220/2004 άρθ. 34, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 127 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως είχε αντικατασταθεί 
από 11-9-1997 µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997 και ίσχυε πριν τη νέα 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004 "η παραβίαση της προθεσµίας 
καταβολής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς το ∆ηµόσιο 
και τρίτους, πλην ιδιωτών, που εισπράττονται από τις δηµόσιες οικονοµικές 
υπηρεσίες και τα τελωνεία, τα οποία είναι βεβαιωµένα και ληξιπρόθεσµα στις 
αρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον αυτή αναφέρεται στη µη καταβολή τριών (3) συνεχών 
δόσεων ή, προκειµένου για χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ, σε καθυστέρηση 
καταβολής πέραν των δύο (2) µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής τους, 
διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου των ανωτέρω υπηρεσιών προς τον 
εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως" κατά τις 
διακρίσεις των εδαφίων α', β' και γ' της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, 
ανάλογα µε το είδος του οφειλόµενου χρέους και το ποσόν της ληξιπρόθεσµης 
οφειλής. Ειδικά στα εδάφιο α' προβλέπεται ότι η ανωτέρω παραβίαση της προθεσµίας 
καταβολής τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων µηνών, εφόσον το ποσόν 
της ληξιπρόθεσµης για την καταβολή οφειλής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, 
υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δρχ., όταν πρόκειται για λοιπούς φόρους 
και χρέη γενικά. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι κρίσιµα στοιχεία για τη 
θεµελίωση του ως άνω εγκλήµατος, που πρέπει να προσδιορίζονται στην 
καταδικαστική απόφαση, για να είναι αυτή ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
αιτιολογηµένη, όπως επιβάλλεται από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆, είναι: 1) Η Αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος 
τούτου, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος 
καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή της κάθε δόσεως όταν 
καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος δεν συµπίπτει αναγκαίως µε το χρόνο που 
βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ως χρόνο βεβαιώσεως των χρεών ο νόµος εννοεί εκείνον 
κατά τον οποίο γίνεται η βεβαίωση από την αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει ως 
περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου καθώς και του είδους και 
του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη 
ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη 
πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό 
είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής 
του. Ήδη µε το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004 αντικαταστάθηκε εκ νέου η ως άνω παρ. 
1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 ως εξής: "Η καθυστέρηση καταβολής των 
βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ) και τα τελωνεία χρεών 
προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους 
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οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ ή του 
τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή 
φυλάκισης: α)τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε 
αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον 
το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α', 
υπερβαίνει το ποσό τω ν 50.000 ευρώ, γ)ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό 
χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό 
των 120.000 ευρώ". κατά τη σαφή νέα αυτή διατύπωση του άρθρου 25, για κάθε 
πίνακα χρεών που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα µε την αίτηση του προϊσταµένου 
της ∆.Ο.Υ ασκείται ξεχωριστή ποινική δίωξη που περιλαµβάνει, ως µία πράξη, την 
µη καταβολή του συνολικού χρέους που αναφέρεται στον πίνακα, το οποίο είναι 
δυνατόν να προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, χωρίς διάκριση πλέον και επιρροή 
ανάλογα µε το ύψος και την προέλευση του κάθε επί µέρους χρέους του πίνακα. ∆εν 
πρόκειται, δηλαδή, λόγω της µη καταβολής ενός εκάστου χρέους του πίνακα για κατ' 
εξακολούθηση έγκληµα, ήτοι για περισσότερες πράξεις τελεσθείσες µε ενότητα 
δόλου, αλλά ο νόµος, κυριαρχικώς, θεωρεί ότι τα περιεχόµενα σε κάθε πίνακα χρέη, 
µη καταβληθέντα, συνιστούν ένα και µόνον έγκληµα, της µη καταβολής του 
αθροίσµατος των χρεών του πίνακα και δη µε χρόνο τελέσεως τη συµπλήρωση 
τετραµήνου από την καθυστέρηση της καταβολής. 
∆ιατάξεις:  
ΠΚ: 2, 
Νόµοι: 1882/1990 άρθ. 25, 2523/1997 άρθ. 23, 25, 3220/2004 άρθ. 34, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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