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Αγαπητοί συνάδελφοι,

¥ έκδοση του παρόντος τεύχους του «Εισαγγελι-
κού Λόγου» συμπίπτει σχεδόν με το τέλος της 
θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ένωσής μας. Ήδη με το ξεκίνημα του νέου έτους οι 
διαδικασίες των αρχαιρεσιών θα τεθούν σε κίνηση, σύμ-
φωνα με το Καταστατικό. Το απερχόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να απευθυνθεί στους 
συναδέλφους, με την ευκαιρία αυτή, και να ανατρέξει 
στα πεπραγμένα του αφ’ ενός. Από την άλλη, η στιγμή 
είναι κατάλληλη για να σταθμίσει, επιπλέον, κανείς τα 
όσα έρχονται και επηρεάζουν τον Κλάδο. Τα δύο χρό-
νια που πέρασαν ήσαν χρόνια προκλητικά, εν μέσω μιας 
κρίσης, της οποίας το τέλος δυστυχώς δεν είναι ακόμη 
ορατό. Ήσαν χρόνια που δοκίμασαν τις θεσμικές αντι-
στάσεις του Κλάδου και τις προσωπικές αντοχές όλων 
μας. Αναφέρουμε ενδεικτικά (α) την καταιγιστική, ευ-
καιριακή, απαράσκευη και -κάποτε- φωτογραφική νο-
μοθέτηση που γέννησε ανασφάλεια σε δικαστικούς 
λειτουργούς και διαδίκους και ερωτηματικά, ενίοτε ακό-
μη και για την αναγκαία τήρηση κάποιων, ελάχιστων 
προσχημάτων. (β) Τα μέτρα απαξίωσης των συνθηκών 
που εξασφάλιζαν ένα minimum αξιοπρέπειας στην απο-
νομή της Δικαιοσύνης, είτε αφορούσαν τις υποδομές, 
είτε τους λειτουργούς της. (γ) Τις επάλληλες μειώσεις, 
με 4 διαφορετικά νομοθετήματα, των συνταγματικά κα-
τοχυρωμένων -ως δομικού στοιχείου της διάκρισης των 
πολιτειακών λειτουργιών- αποδοχών των δικαστικών 
λειτουργών. Η στάση αυτή παρίσταται πλέον και νομικά 
έωλη, μετά την έκδοση των αποφάσεων με αριθμ. 88 και 
89/2013 του Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγ-
ματος. Σημειωτέον ότι με την πρώτη από τις αποφάσεις 
αυτές, η Πολιτεία εν μέρει μόνον έχει συμμορφωθεί, ενώ 
δεν έχει καν εξετάσει τον τρόπο συμμόρφωσης με τη 
δεύτερη, ήδη μετά πάροδο δύο ετών από τη δημοσίευσή 
της, πιθανώς εκλαμβάνοντας την υπεύθυνη στάση των 
δικαστικών λειτουργών που έχουν πλήρη συναίσθηση 
των δημοσίων οικονομικών, ως σιωπηρή αποδοχή της 
μη τυχαίας αδράνειάς της. (δ) Την υπεροψία της Πολι-

τείας έναντι της Δικαιοσύνης, τη στιγμή που η πρώτη, 
απορημένη κατά τα λοιπά, προσπαθούσε -κι ακόμη το 
προσπαθεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία- να βρει το βηματι-
σμό της σε ένα περιβάλλον προϊούσας υποβάθμισης και 
διακινδύνευσης βασικών επιτευγμάτων των τελευταίων 
40 ετών. Έχουμε την αίσθηση ότι η Δικαιοσύνη κατόρ-
θωσε μέχρι στιγμής να επιβιώσει με εύσημα αξιοπρέ-
πειας, τουλάχιστον στο βαθμό που οι λειτουργοί της 
μάλλον επέδειξαν συνέπεια στην προσήλωσή τους στο 
ιδεώδες του Δικαίου, δεν επηρεάστηκαν από τις φωνές 
της ευκαιρίας, δεν υπέκυψαν στα θέλγητρα της συγκυ-
ρίας και δεν αφέθηκαν να απογίνουν αυτό που ονομάζει 
ο ποιητής μια «διαμαρτυρία θλιβερή κατά της άδικης κα-
κομοιριάς των στεφομένων». 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελ-
λάδος προσπάθησε κατά την οδεύουσα σε λήξη θητεία 
του -ει μη τι άλλο- να είναι παρόν στις εξελίξεις, να αρ-
θρώσει ένα σοβαρό και τεκμηριωμένο δημόσιο λόγο 
και να μην παρασυρθεί σε κοινοτοπίες και ανέξοδες 
εξάρσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες εντυπωσιασμού 
μεν, οδηγούν στον ευτελισμό δε. Επίσης, επιχείρησε να 
ευρίσκεται κατά το δυνατόν κοντά στους συναδέλφους 
και τα προβλήματά τους, ενημερώνοντάς τους, παρέχο-
ντάς τους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, υποδει-
κνύοντάς τους τρόπους επίλυσης των αναφυομένων θε-
σμικών ή κλαδικών ζητημάτων. Έδωσε, επίσης, έμφαση 
το ΔΣ στην επιστημονική δραστηριότητα της Ένωσης, 
με σειρά εκδηλώσεων και συνεδρίων που διοργάνωσε, 
των οποίων η συνέχεια είναι ήδη δρομολογημένη. Κατά 
τη θητεία του αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ 
δρομολόγησε και ολοκλήρωσε, επιπλέον, τη διαδικασία 
αναθεώρησης του Καταστατικού μας, μετά 10 έτη από 
την προηγούμενη τροποποίησή του, ώστε να καταστεί 
ένα κείμενο πιο ευέλικτο, λειτουργικό και προσαρμο-
σμένο στις σύγχρονες ανάγκες. 
Απαιτήθηκε, ακόμη, να διαχειριστεί το Διοικητικό Συμ-
βούλιο θλιβερές και αιφνιδιαστικές απώλειες, όπως των 
διατελεσάντων Προέδρων του, Ρούσσου-Εμμανουήλ 
Παπαδάκη, ανθρώπου με ευρεία παιδεία και ευγένεια 

και του Σωτήρη Μπάγια, ο οποίος προσέφερε εξαίρε-
το έργο στον Κλάδο. Χωρίς υπερβολή, η Ένωσή μας 
δεν θα ήταν η ίδια χωρίς τον ενθουσιασμό, την παρρη-
σία και την εν γένει συμβολή του Σωτήρη Μπάγια, σε 
λιγότερο ευμενείς εποχές. Η λαμπρή εκδήλωση για τη 
συμπλήρωση των 30 ετών από την ίδρυση της Ένωσης 
Εισαγγελέων Ελλάδος (Ζάππειο Μέγαρο, 26-9-2015), 
η οποία διοργανώθηκε με ομολογουμένως μεγάλη επι-
τυχία, έδωσε -εκτός άλλων- την ευκαιρία να αποδοθεί η 
δέουσα τιμή στον διακεκριμένο εκλιπόντα συνάδελφο, 
καθώς και στους λοιπούς εν ζωή διατελέσαντες Προέ-
δρους της.
Η λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Ένωσής μας, επαναφέρει τον προβληματισμό για 
το μέλλον του Κλάδου, για την ανάγκη ο εισαγγελέας 
να διατηρήσει ένα διακριτό βηματισμό, μια ανεξάρτητη 
ταυτότητα και εξωστρέφεια, χωρίς τη συστολή που άλ-
λοτε συνόδευε το έργο του, χωρίς τις αμφιταλαντεύσεις 
ταυτότητας που ακατανοήτως ακόμη απαντούν, χωρίς 
την περιστασιακή διολίσθησή του σε συμπεριφορές που 
απομακρύνονται από εκείνη για την οποία το Σύνταγμα 
προέβλεψε τις εγγυήσεις της διακριτής πολιτειακής λει-
τουργίας. Πρόκειται για ζήτημα αυτοπροσδιορισμού, 
που αντιμετωπίζεται μέσω της παιδείας, της συνεχούς 
προσπάθειας εξέλιξης και της βελτίωσης των προσωπι-
κών μέσων, μέσω της δια βίου ανταπόκρισης στο δύσκο-
λο έργο της διαχείρισης των διενέξεων του ανθρώπου με 
τρόπο που κατά μείζονα λόγο απαιτείται να υπερβαίνει 
τα ανθρώπινα. Στην προσπάθεια αυτή, η Ένωση Εισαγ-
γελέων Ελλάδος καλείται να διαδραματίσει ένα ρόλο, 
εν πολλοίς, παιδαγωγικό. Για τούτο και έχει σημασία η 
φωνή της να είναι η κατάλληλη: ανεξάρτητη, αντικει-
μενική, έγκυρη και δημόσια. Οι επιλογές είναι πολλές. 
Και όπως, και πάλι λέγει ο ποιητής (Κ.Π. Καβάφης, «Εν 
μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.Χ.») «... Όμως υπάρχει τι 
το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια; Και τέλος πάντων, να, τρα-
βούμ’ εμπρός». 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
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¯ Έλληνας νομοθέτης, με την ψήφιση του Ν 
4048/2012, που φέρει τον τίτλο «Ρυθμιστική Δι-
ακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Κα-

λής Νομοθέτησης», απέβλεψε στην ουσιαστική επίλυση 
του προβλήματος της πολυνομίας και της πλημμελούς 
ρυθμιστικής συμμόρφωσης, στην Ελληνική δημόσια δι-
οίκηση, κοινωνία και οικονομία που συνιστούν βασικά 
και διαχρονικά προβλήματα του Ελληνικού διοικητικού 
συστήματος και έχουν πολλαπλές, άμεσες και έμμεσες 
-αλλά, σε κάθε περίπτωση- δομικές αρνητικές επιπτώ-
σεις. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού θεσμοθετήθηκαν 
οι αρχές καλής νομοθέτησης και οι ακολουθητέες διαδι-
κασίες τήρησής τους. Στις αρχές αυτές συμπεριλαμβά-
νονται (α) η αναλογικότητα, δηλαδή η καταλληλότητα 
και εύλογη σχέση μέσου και σκοπού, με υιοθέτηση του 
λιγότερο επαχθούς μέτρου, (β) η απλότητα και η σαφή-
νεια του περιεχομένου των ρυθμίσεων, (γ) η αποφυγή 
θέσπισης αντιφατικών ρυθμίσεων, (δ) η αποτελεσματι-

κότητα και η αποδοτικότητα, με συνεκτίμηση των οικο-
νομικών συνεπειών της ρύθμισης, (ε) η διαφάνεια, (στ) η 
επικουρικότητα και η λογοδοσία, με τον προσδιορισμό 
των αρμόδιων οργάνων εφαρμογής των ρυθμίσεων, (ζ) 
η ασφάλεια δικαίου, (η) η ανοικτή διαδικασία, δηλαδή 
η δυνατότητα ευρείας υποβολής προτάσεων σχετικών 
με τις ρυθμίσεις, κατά το στάδιο της κατάρτισης και της 
αξιολόγησης της εφαρμογής τους και (θ) η προσβασιμό-
τητα στις ρυθμίσεις, με την έννοια της εξασφάλισης ευ-
χέρειας αναζήτησης και εντοπισμού των ρυθμίσεων (π.χ. 
μέσω της ανάρτησής τους σε φιλικούς προς τον χρήστη 
δικτυακούς τόπους) και της ευκολίας αντίληψης του 
περιεχομένου των διατάξεων, οι οποίες επιβάλλεται να 
είναι, κατά το δυνατόν, εύληπτες. 
Όμως, ακόμη και υπό την τυπική ισχύ των διατάξεων 
του ανωτέρω νόμου, η σημερινή πραγματικότητα του 
τρόπου νομοθέτησης στην Ελλάδα, αντικειμενικά δεν 
είναι καθόλου ευχάριστη. Παρότι οι αρμόδιοι, έχοντες 

την εκάστοτε νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργοί, σε 
γενικές γραμμές τηρούν τις τασσόμενες από το νόμο 
αυτό, τυπικές προϋποθέσεις νομοθέτησης, όπως την 
κίνηση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης (=δη-
μοσιοποίηση με πρόσφορα μέσα της σχεδιαζόμενης 
ρύθμισης, με σκοπό την ενημέρωση και συμμετοχή στο 
σχεδιασμό και την αποκρυστάλλωση του περιεχομένου 
της ρύθμισης των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και 
κάθε ενδιαφερόμενου), τη σύνταξη έκθεσης ανάλυσης 
συνεπειών ρύθμισης και αιτιολογικής έκθεσης, αρκετές 
φορές συντέμνοντας υπερβολικά την τασσόμενη προ-
θεσμία διαβούλευσης, ακόμη και επί σημαντικών σχεδι-
αζόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, ουσιαστικά περιορί-
ζουν σημαντικά και σχεδόν αποκλείουν τη συμμετοχή 
πολιτών και ενδιαφερόμενων κοινωνικών φορέων στη 
διαμόρφωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 
Παρατηρούμε, επίσης, την επαναλαμβανόμενη εκ μέρους 
της Πολιτείας επιλογή νομοθέτησης μέσω Πράξεων Νο- Â
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μοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και, μάλιστα, σε σοβαρά 
θέματα, για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η 
σχετική διάταξη του άρθρου 44 § 1 του Συντάγματος προ-
βλέπει βέβαια ρητά τη νομοθέτηση μέσω τέτοιων Πράξε-
ων που εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου (κατά 
παράκαμψη της Βουλής), αλλά μόνο σε έκτακτες περι-
πτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανά-
γκης, απαιτώντας την εν συνεχεία κύρωση των Πράξεων 
αυτών από την Ολομέλεια της Βουλής, εντός 40 ημερών 
από την έκδοσή τους ή από τη σύγκληση της Βουλής σε 
σύνοδο, προβλέποντας ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
υποβολής των Πράξεων αυτών στη Βουλή ή μη έγκρισής 
τους από αυτήν εντός 3 μηνών από της υποβολής τους, 
αυτές παύουν να ισχύουν εφεξής. Όμως, όσο κι αν -όπως 
επανειλημμένα έχει κριθεί νομολογιακά- η συνδρομή ή 
μη των έκτακτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγ-
χο, ως αναγομένη στη σφαίρα της πολιτικής ευθύνης των 
ασκούντων στην περίπτωση αυτή νομοθετική εξουσία 
πολιτειακών οργάνων, εντούτοις, η νομοθέτηση με τον 
τρόπο αυτό δεν μπορεί να επιλέγεται από τα αρμόδια πο-
λιτειακά όργανα σε περιπτώσεις, οι οποίες δεν μπορεί να 
χαρακτηριστούν ως έκτακτες και είναι μη επείγουσας 
και προβλέψιμης ανάγκης, αλλά παραμένει όλως εξαι-
ρετική διαδικασία. 

Επίσης, παρατηρούμε φαινόμενα ασυνεπούς και απο-
σπασματικής νομοθέτησης, με επεμβάσεις -τροποποιή-
σεις ή αντικαταστάσεις διατάξεων-, τόσο στο σώμα των 
Κωδίκων (ΠΚ και ΚΠΔ), όσο και σε ειδικούς ποινικούς 
νόμους, οι οποίες διασπούν την ενότητα των αρχικών 
νομοθετημάτων και προβληματίζουν τους εφαρμοστές 
των σχετικών διατάξεών τους, καθιστώντας ιδιαίτερα 
δυσχερή την ανεύρεση του ισχύοντος νόμου. Τέτοιες 
επεμβάσεις - δεν θα είναι υπερβολή, αν λεχθεί- λαμβά-
νουν χώρα σχεδόν ανά εξάμηνο και, μάλιστα, σε αρκετές 
περιπτώσεις επί διατάξεων, οι οποίες μόλις πρόσφατα 
είχαν τροποποιηθεί. Τις συνέπειες τέτοιων επεμβάσε-
ων, ειδικά στο χώρο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, 
αντιμετωπίζουμε όλοι, όταν, επί παραδείγματι, κατά την 
επεξεργασία ποινικών υποθέσεων -ενίοτε, σοβαρών που 
έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα- στην προδικασία ή 
και στο ακροατήριο, αίφνης ανακαλύπτουμε ότι, λόγω 
μεταγενέστερης κατάργησης ή και υποβάθμισης του 
αξιοποίνου της ερευνώμενης αξιόποινης πράξης με εν-
διάμεσο νόμο, ενόψει της αρχής της αναδρομικής εφαρ-
μογής του περιέχοντος τις ευμενέστερες για τον ύποπτο 
ή τον κατηγορούμενο διατάξεις νόμου (άρθρο 2§1 ΠΚ), 
είτε δεν υφίσταται το ερευνώμενο ποινικό αδίκημα, είτε 
υφίσταται προνομιακή μορφή αυτού, η οποία συνήθως 
έχει υποπέσει στην προβλεπόμενη για την κατηγορία 
αυτού παραγραφή, κατάληξη η οποία, όπως είναι σε 

όλους γνωστό, στη συνείδηση της κοινωνίας και των 
πολιτών έχει ιδιαίτερα δυσμενή αντίκτυπο, κυρίως για 
την εικόνα της δικαιοσύνης και των λειτουργών της, πα-
ρότι οι τελευταίοι είναι οι εφαρμοστές μόνον των σχε-
τικών νόμων, που η νομοθετική εξουσία επιλέγει κατά 
περίπτωση να θεσπίζει. Στο ανεπίτρεπτο αυτό φαινό-
μενο θα πρέπει να συνυπολογισθεί η ύπαρξη πλήθους 
αταξινόμητων ειδικών διατάξεων, εγκατεσπαρμένων σε 
διαφορετικά, άσχετα κατά περιεχόμενο νομοθετήματα, 
πολλές από τις οποίες είναι μάλιστα αλληλοαναιρούμε-
νες. Η απουσία στοιχειώδους κωδικοποίησης των δια-
τάξεων αυτών, συμβάλλει και αυτή σημαντικά στην ει-
κόνα ενός δαιδαλώδους νομικού πλαισίου, εν μέσω του 
οποίου δικαστικοί λειτουργοί και διάδικοι αισθάνονται 
ανασφάλεια. 
Η Πολιτεία οφείλει να επικεντρώσει στη σημασία της 
ουσιαστικής διάρθρωσης της διαδικασίας νομοθέτησης, 
σύμφωνα με τις αρχές που η ίδια έχει θεσπίσει σχετικά 
και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς 
στο πεδίο αυτό. Η αποσπασματικότητα, η ασυνέχεια, η 
έλλειψη συστηματικής επεξεργασίας, καθώς και ο υπερ-
βολικά μεγάλος αριθμός των προωθούμενων ρυθμίσε-
ων, δημιουργεί ένα σκηνικό που δεν εξυπηρετεί το έργο 
της Δικαιοσύνης και δεν διευκολύνει την εμπέδωση του 
Κράτους Δικαίου.
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Κυρίες και κύριοι,
Το τρέχον έτος σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 30 ετών, από την ίδρυση της Ένωσης 
Εισαγγελέων Ελλάδος, ως μιας διακριτής «φωνής» προάσπισης του Εισαγγελικού 
Θεσμού και εκπροσώπησης των Ελλήνων Εισαγγελέων. 
Ο εορτασμός αυτής της επετείου υποχρεώνει να ανατρέξουμε με ευγνωμοσύνη, σε 
όλους εκείνους τους σεβαστούς συναδέλφους, οι οποίοι σε καιρούς δύσκολους και 
στο περιθώριο της υπηρεσιακής απασχόλησής τους, αποφάσισαν, το έτος 1984, να 
ιδρύσουν την Ένωσή μας, διεκδικώντας και αναδεικνύοντάς την σε βήμα για την 
αυτόνομη φωνή των Ελλήνων Εισαγγελέων. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ προέκρινε τη συγκυρία της συμπλήρωσης 30ετίας 
από την ίδρυση της Ένωσης ως ιδεώδη, για δύο λόγους: Πρώτον για να αποτίσουμε 
φόρο τιμής στους πρωτοπόρους συναδέλφους στους οποίους οφείλουμε την ιδέα 
της ίδρυσης της Ένωσής μας και την υλοποίησή της και, δεύτερον, για να σταθούμε 
κριτικά, σε μια χρονική στιγμή μετάβασης σε νέες εποχές για την κοινωνία, τη Δικαι-
οσύνη και τους λειτουργούς της, απέναντι στις προκλήσεις που μας καλούν. 
Δυστυχώς, ο αδόκητος θάνατος του Σωτήρη Μπάγια, επιφανούς μέλους της Ένωσής 
μας, που διετέλεσε επί σειρά ετών, μέλος και Πρόεδρος του ΔΣ της, μας υποχρέωσε 
-μαζί με τον αιφνιδιασμό- σε δεύτερες σκέψεις. Εν τέλει, γνωρίζοντας πόσο το επιθυ-
μούσε και έχοντας και μαζί του συζητήσει και σχεδιάσει τη σημερινή εκδήλωση, κρί-
ναμε ότι έπρεπε να συνεχίσουμε, κοιτάζοντας μπροστά αλλά και μην ξεχνώντας. Στη 
μνήμη του Εισαγγελέα Σωτήρη Μπάγια αφιερώνεται, λοιπόν, η αποψινή εκδήλωση, 
ως αφορμή αναστοχασμού της παρακαταθήκης του. 
Η Ένωσή μας, στη μέχρι σήμερα λειτουργία της, είχε και διατήρησε, ως καταστα-
τικούς στόχους της -μεταξύ άλλων- την επιδίωξη πλήρους λειτουργικής και διοι-
κητικής αυτοδυναμίας της Εισαγγελικής Αρχής, την ενίσχυση της διαφάνειας στη 
λειτουργία των θεσμικών Οργάνων της δικαστικής εξουσίας, με την θέσπιση και 
εφαρμογή ασφαλών αξιοκρατικών κριτηρίων στις κρίσεις, τις προαγωγές, τις τοπο-
θετήσεις, τις μετατάξεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των δικαστικών λειτουρ-
γών και την προάσπιση της συνταγματικής και ηθικής θέσης της Εισαγγελικής Αρ-

χής, ως εγγενούς παράγοντα της δικαστικής λειτουργίας και εγγυητικού μηχανισμού 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Ανατρέχοντας κανείς στις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα των ΔΣ της Ένωσης, 
θα διαπιστώσει, ότι οι στόχοι αυτοί μέχρι σήμερα υπηρετήθηκαν πιστά από όλα τα 
ΔΣ της ΕΕΕ. Η εμμονή στους στόχους εκείνους και η πρόταξή τους ως προτεραιότη-
τας διαχρονικά, συνέβαλε στη βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης των Εισαγγε-
λέων, σε σχέση με τα κρατούντα το έτος 1984. Αυτό μπορεί αναμφίβολα να πιστωθεί 
στην ενεργό παρουσία και τις παραστάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
Κατά το ίδιο διάστημα, η Ένωσή μας διατήρησε και με κάθε ευκαιρία, ανέδειξε ως 
έναν από τους κύριους στόχους της, αυτόν της εμπέδωσης από όλους της ανεξαρτη-
σίας της Δικαιοσύνης, ως συνταγματικής επιταγής απορρέουσας από το Σύνταγμα. 
Παρά τη σαφήνεια των σχετικών συνταγματικών διατάξεων, είναι γεγονός ότι αρκε-
τές φορές, τα ΔΣ της ΕΕΕ χρειάστηκε, με Ανακοινώσεις, να εκφραστούν δημόσια στις 
περιπτώσεις εκείνες που η Πολιτεία, δια της νομοθετικής λειτουργίας, αποβλέποντας 
προφανώς στη ρύθμιση ζητημάτων προτεραιότητας -συχνά πολιτικής και μόνο-, συ-
νειδητά ή ασυνείδητα, παρέβλεψε το συνταγματικό όριο της διάκρισης των λειτουρ-
γιών. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος δεν είχε άλλη οδό στις περιπτώσεις αυτές από 
το να υπενθυμίσει στα Πολιτειακά όργανα, με τη νηφαλιότητα και την τυπικότητα 
που προσήκει στους εφαρμοστές του Δικαίου, τα όρια του Συντάγματος, που έχουν 
τεθεί προεχόντως για την καλή λειτουργία της Δημοκρατίας και που δεν συγχωρούν 
συνειδητές ή ασυνείδητες παρεκβάσεις, όσο πολιτικά ελκυστικές και εάν είναι.
Ήδη, στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ραγδαίας πληροφόρησης και 
της αναβάθμισης της εγκληματικότητας, επί το συνθετότερο -νέες προκλήσεις προ-
βάλλουν για τους Έλληνες δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς: 
Πρώτη πρόκληση, είναι η ανάγκη αντιμετώπισης της σοβαρής εγχώριας ή διεθνι-
κής οργανωμένης εγκληματικότητας. Το έγκλημα συνοδεύεται διεθνώς από έξαρση 
ακραίων μορφών βίας. Ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως παιδιά, νεαρά άτομα, 
γυναίκες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, καθίστανται στόχος 
και θεμελιώδη δικαιώματά τους παραβιάζονται. Παράλληλα, το οργανωμένο έγκλη-
μα αναδεικνύεται ως ένας από τους σηµαντικότερους κινδύνους διάβρωσης των πο-
λιτικών θεσµών, διασάλευσης και αποδιοργάνωσης των οικονοµικών δοµών και της 
κοινωνικής συνοχής.

¥ Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1985. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
οργάνωσε επίσημη εκδήλωση με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 
30 ετών από την ίδρυση της Ένωσης, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Με-

γάρου, την 26-9-2015. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Δικαιοσύνης για θέματα Διαφθοράς, Δ. Παπαγγελόπουλος, ως εκπρόσωπος της 
Κυβέρνησης, η Πρόεδρος του ΑΠ, Β. Θάνου-Θεοφίλου, η Εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου, Ε. Κουτζαμάνη, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος, Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδώρητος, Αντεισαγγελείς του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του ΣτΕ, Ν. Σακελλαρίου, οι τέως Υπουργοί Δικαιο-
σύνης, Χ. Αθανασίου και Ι. Βαρβιτσιώτης, εκπρόσωποι των Κομμάτων, ο Πρό-
εδρος του ΝΣΚ, Μ. Απέσσος, ανώτατοι και ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί, οι 
Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών και Πειραιώς, 
τα Προεδρεία των Δικαστικών Ενώσεων, εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλό-
γων Αθηνών και Πειραιώς, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων, δικαστές και ει-
σαγγελείς και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Χαιρετισμό εκ μέρους του Πρωθυπουργού 
απηύθυνε στους προσκεκλημένους ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ 
οι κεντρικές ομιλίες (βλ. αυτές στη συνέχεια) έγιναν από τον Πρόεδρο της Ένω-

σης Εισαγγελέων Ελλάδος, Αντεισαγγελέα Εφετών, Κ. Τζαβέλλα -ο οποίος ανα-
φέρθηκε στο ρόλο του Εισαγγελέα στη σημερινή συγκυρία και στις μελλοντικές 
προκλήσεις εν μέσω ενός περιβάλλοντος παγκοσμιοποίησης- και από τον τέως 
Πρόεδρο της Ένωσης, Εισαγγελέα Εφετών, Π. Μπρακουμάτσο -ο οποίος ανέτρεξε 
στην ίδρυση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και αποτίμησε την μέχρι τούδε 
πορεία της. Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας στους εν ζωή διατελέσα-
ντες Προέδρους της ΕΕΕ, Α. Σταθόπουλο, Π. Βέρροιο, Β. Μαρκή και Π. Μπρα-
κουμάτσο, καθώς και στη σύζυγο -συνάδελφο Ε. Παπαγεωργίου- και τα τέκνα 
του εκλιπόντος λαμπρού συναδέλφου και διατελέσαντος Προέδρου της Ένωσης, 
Σωτήρη Μπάγια, στη μνήμη του οποίου αφιερώθηκε η εκδήλωση. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με την παράθεση επίσημου δείπνου. Η επιλογή ως χώρου της εκ-
δήλωσης του μεγαλοπρεπούς και καλαίσθητου Περιστυλίου του Ζαππείου Με-
γάρου, υπήρξε, κατά γενική ομολογία, ιδεώδης για το είδος της τελετής και τη 
θεσμική διάστασή της, ώστε εγγράφεται πλέον αυτή ως σημαίνον ορόσημο για τα 
δρώμενα της Ένωσής μας, ενώ παράλληλα, συνιστά έμπρακτη ανταπόδοση στο 
Σώμα που δια των ετών συμπαραστέκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελεί 
την κινητήριο δύναμη για τις δραστηριότητές του.
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Η πρόληψη και η καταστολή του με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων έχει 
αναχθεί διεθνώς σε βασική προτεραιότητα της αντεγκληµατικής πολιτικής, ενώ η δι-
ασυνοριακή του μορφή υποχρέωσε σε περιφερειακή και ευρωπαϊκή νομοθέτηση, κα-
θώς και διακρατική συνεργασία για την καταπολέμησή του. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 
γίνει εδώ στους συντονιστικούς μηχανισμούς ελέγχου που τέθηκαν στη διάθεση των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσα-
βώνας. Η αποτελεσματική αντίδραση σε αυτή τη σοβαρή εγκληματική δραστηριότητα 
καθιστά αναγκαία την εξοικείωση των εισαγγελέων, τόσο με τη διαδικασία της διε-
θνούς δικαστικής συνεργασίας, όσο και με τα νέα, κατάλληλα ανακριτικά «εργαλεία» 
(ειδικές ανακριτικές πράξεις, επί εγκληματικών οργανώσεων - άρθρο 253Α ΚΠΔ).
Δεύτερη πρόκληση, θεωρώ πως είναι, η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των όλο και 
πιο συχνά εμφανιζόμενων, σοβαρών ποινικών υποθέσεων, με μεγάλο αριθμό κατη-
γορουμένων και παθόντων και ανάλογο αριθμό νομικών παραστατών και μαρτύρων, 
που επιβάλλει, από πλευράς μεν της Πολιτείας, την εξασφάλιση των αναγκαίων, κα-
ταλλήλων δικαστικών αιθουσών και υλικοτεχνικής υποδομής, προς εκδίκαση των 
σχετικών υποθέσεων και από πλευράς εισαγγελέων, στο μεν στάδιο της προδικασίας, 
ταχύτητα διεκπεραίωσης, στο δε στάδιο της κύριας διαδικασίας, την ανάγκη διατή-
ρησης συνεκτικής εποπτείας του αποδεικτικού υλικού, τόσο της δικογραφίας, όσο 
και της επ’ ακροαματικής διαδικασίας, παρά το - συνήθως, μεγάλο - χρονικό διάστη-
μα, που απαιτείται, για τη διεξαγωγή των σχετικών ποινικών δικών. 
Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί, ότι ο ζητούμενος στόχος της έννομης τάξης, 
που είναι η ταχεία εκδίκαση των εν λόγω μεγάλων ποινικών υποθέσεων, με ταυτό-
χρονη διασφάλιση των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, είναι αδύνατον να 
επιτευχθεί, αν δεν αποτελέσει συνείδηση, τόσο των δικαστικών προσώπων, της σύν-
θεσης του αρμοδίου Δικαστηρίου, όσο και των νομικών παραστατών των διαδίκων, 
ότι μόνο η ταχεία διεκπεραίωση και εκδίκαση των υποθέσεων αυτών και η αποφυγή 
σπατάλης χρόνου, λειτουργεί προς το συμφέρον της έννομης τάξης, υπέρ της οποίας, 
κατά καθήκον, άπαντες συλλειτουργούν. 
Τέλος, τρίτη πρόκληση, είναι η ανάγκη ορθής ενημέρωσης και εξοικείωσης των Ελ-
λήνων εισαγγελέων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο βαθμό που αυτή ήδη αποτε-
λεί ή πρόκειται να αποτελέσει μέρος του εσωτερικού μας δικαίου. Την έντονη αυτή 
ανάγκη υπογραμμίζει το γεγονός ότι, μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισ-
σαβώνας (1-12-2009), επήλθαν ευρείες δομικές αναδιαρθρώσεις στις Ευρωπαϊκές 
Συνθήκες και το παραδοσιακό πεδίο της διακρατικής συνεργασίας επί ποινικών ζη-
τημάτων «κοινοτικοποιήθηκε». Ήδη μετά την πάροδο του χρόνου προσαρμογής 5 
ετών που η Συνθήκη προέβλεπε, όλα τα παραδοσιακά ποινικά νομοθετικά εργαλεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναβαθμίστηκαν σε Οδηγίες, με συνέπεια να καθίσταται 
η χώρα υπόλογη έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη εφαρμογή ή τη μη ορθή 
εφαρμογή τους και να προβλέπεται διαδικασία εναγωγής της στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί παραβάσει. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση 
επί του Σχεδίου Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με 
αποστολή την καταπολέμηση των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -και, εν καιρώ, της σοβαρής εγκληματικότητας 
με διασυνοριακή διάσταση-, διαγράφει τις απαιτήσεις ενός αναδυόμενου ευρωπαϊ-
κού ποινικού περιβάλλοντος για τον έλληνα εισαγγελέα: 
Όπως προβλέπεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 
86) η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι αρμόδια για την καταζήτηση, τη δίωξη και την 
παραπομπή, ενώπιον της δικαιοσύνης, των δραστών των πιο πάνω αδικημάτων και 
των συνεργών τους, ενώ θα ασκεί, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων των κρα-
τών-μελών, την ποινική δίωξη των αδικημάτων αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι δι-
απραγματεύσεις προχωρούν με σχετική βραδύτητα, οφειλόμενη, εν πολλοίς, στους 
ενδοιασμούς ορισμένων κρατών- μελών, σχετικά με την ίδρυση ενός τέτοιου φορέα 
και την πιθανή ασυμφωνία του με το εθνικό συνταγματικό πλαίσιο κανόνων, εντού-
τοις, δεν παύει η ίδρυση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αποτελεί εγχείρημα που απειλεί 
να ανατρέψει σε όλα τα κράτη-μέλη, πολλά από τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα 
κίνησης και άσκησης της ποινικής δίωξης, τουλάχιστον -και προς το παρόν- για τα 
ποινικά αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Κλείνω με τα εξής: 
Στο διάστημα των 30 ετών λειτουργίας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, περά-
σαμε πολλές και δύσκολες περιόδους και περιστάσεις. Όλοι μαζί, συσπειρωμένοι, 
τις ξεπεράσαμε, άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Όμως, το 
πιο σημαντικό που πετύχαμε -μέσω της Ένωσής μας- είναι θεωρώ το γεγονός ότι 
αναδείξαμε το ανθρώπινο, εξωστρεφές και χειραφετημένο πρόσωπο του εισαγγελέα, 

όχι μόνο ως εγγυητή της έννομης τάξης και του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και 
ως θεματοφύλακα και εγγυητικού αναχώματος για τυχόν προσβολές των ατομικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. 
Το όραμά μας, για μια καλύτερη Δικαιοσύνη, παραμένει διαχρονικά σταθερό. Για 
μια Δικαιοσύνη που θα απονέμεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Για μια Δικαιοσύνη, 
θεσμικά και ουσιαστικά ανεξάρτητη. Για μια Δικαιοσύνη, στην οποία οι εισαγγελείς 
και δικαστές της θα λειτουργούν απερίσπαστοι, με ηρεμία, με ασφάλεια και με αξι-
οπρέπεια, ώστε να μπορούν να αφιερωθούν στην υπηρεσία της κοινωνίας και των 
πολιτών της. Η πρόκληση είναι διττή: Αφορά στην Πολιτεία που δεν οφείλει άλλο 
από το να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, όπως ακριβώς επι-
τάσσει το Σύνταγμα -ούτε με υποσχέσεις παραδείσων, ούτε με αδιαφορία που υπο-
βαθμίζει και ευτελίζει. Αφορά, επίσης, στους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς 
που οφείλουν, από πλευράς τους, να εννοήσουν το βάρος του λειτουργήματός τους. 
Να αντιληφθούν ότι το έργο που επέλεξαν είναι ένα καθημερινό στοίχημα, για να 
κερδίσουν με προσπάθεια και όχι αυτόματα την αξιοπρέπεια, την ορθή κρίση, την 
καθαρή συνείδηση, το σεβασμό. 
Κυρίες και κύριοι. Η παρουσία σας εδώ σε μια σημαντική ημέρα για τους έλληνες 
εισαγγελείς, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.

¯�ÉÌ½Á ÒÎ× Ò. �ÐÎ»ÄÐÎ× ÒÈÕ µÍÔÑÈÕ £ÉÑÁÇÇÅÌ»ÔÍ £ÌÌÄÎÕ, 
�ÁÍÁÇÉÏÒÈ ¨�ÐÁËÎ×�ÒÑÎ×, £ÉÑÁÇÇÅÌ»Á £ÆÅÒÏÍ

I. Συνήθως οι επετειακές εκδηλώσεις έχουν ως κύριο διακριτικό γνώρισμα την τυπι-
κότητα, την ωραιοποίηση προσώπων και καταστάσεων, αλλά και την τάση για την 
άρθρωση φορμαλιστικών λόγων. Για αυτούς όμως που η πορεία ενός θεσμού δεν 
διακρίνεται από την ιστορική γνώση, αλλά κυρίως από τη βιωματική συμμετοχή σε 
αυτόν τα παραπάνω υποχωρούν και τη θέση τους καταλαμβάνουν ο συγκινησιακός 
φόρτος, αλλά κυρίως η ουσιαστική αποτίμηση της ιστορίας του θεσμού της ΕΕΕ και 
κυρίως η σημασιοδότησή της τόσο για τους παλαιότερους συναδέλφους, ὀσο και 
ιδίως, για τους νεώτερους. Για μένα προσωπικά, η συγκίνηση είναι πραγματική, χωρίς 
τεχνικούς χρωματισμούς, καθόσον τα τριάντα χρόνια της λειτουργίας της ΕΕΕ ταυ-
τίζονται με την υπηρεσιακή μου πορεία και κυρίως με την συμμετοχή μου σε αυτήν με 
όλες τις ιδιότητες (μέλους του ΔΣ, Αντιπροέδρου, Προέδρου), για 22 συνεχή χρόνια.
II. Είναι αναγκαία η παράθεση πολύ σύντομα ορισμένων ιστορικών στοιχείων τα 
οποία είναι απαραίτητα τόσο ως προς την εξήγηση της αναγκαιότητας δημιουργίας 
της ΕΕΕ, όσο και για τη γνώση της φυσιογνωμίας αυτής, την φύση της αλλά κυρίως 
την προσφορά της στον ευρύτερο χώρο της δικαιοσύνης και της αναβάθμισης και 
κατοχύρωσης του εισαγγελικού θεσμού.
Το Μάρτιο του 1984, 33 εισαγγελείς που υπηρετούσαν στην Εισαγγελία Εφετών 
Αθηνών αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ίδρυση της ΕΕΕ και υπόγραψαν τη σχε-
τική διακήρυξη με την οποία συμφώνησαν στην ίδρυση συνδέσμου των εισαγγελι-
κών λειτουργών υπό την επωνυμία «Ένωσις Εισαγγελέων» (το έτος 2004 σε κατα-
στατικό συνέδριο στη Χαλκιδική, υπό την προεδρία του αείμνηστου Σωτήρη Μπάγια 
μετονομάσθηκε σε «Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος»). Όμοια διακήρυξη υπόγραψαν 
55 εισαγγελείς που υπηρετούσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Οι διακη-
ρύξεις αυτές εστάλησαν σε όλες τις εισαγγελίες της Χώρας και ακολούθησε χιονο-
στιβάδα συγχαρητηρίων επιστολών και τηλεγραφημάτων και συνολικά 242 συνά-
δελφοι συμφώνησαν εγγράφως στην αναγκαιότητα της ίδρυσης της ένωσης (η οποία 
έλαβε χώρα το 1985) και αρχικά είχε προσωρινό διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο 
τον Σπυρίδωνα Αλεξόπουλο Αντ/λέα του ΑΠ και, μετά από εκλογές, αναδείχθηκε το 
πρώτο εκλεγμένο ΔΣ με πρόεδρο τον πραναφερθέντα. Οι λόγοι που υπαγόρευσαν 
την ίδρυση της ΕΕΕ και την αυτονόμησή της από την ΕΔΕ αποτυπώνονται εναργώς 
στο πρώτο Φύλλο του «Εισαγγελικού Λόγου», την έντυπη φωνή της Ένωσης που με 
μικρά ή μεγάλα διαλλείματα εξακολουθεί να εκδίδεται μέχρι σήμερα. Συγκεκριμέ-
να, στο κύριο άρθρο του 1ου φύλλου του Απριλίου του 1985 σημειώνονται τα εξής: 
«Είναι αλήθεια συγκινητικό το γεγονός ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελ-
ληνικής Δικαιοσύνης, οι εισαγγελικοί λειτουργοί συνειδητοποίησαν την επιτακτική 
ανάγκη να βγούν από το τέλμα της αδράνειας και της αδιαφορίας, για να μπορέσουν 
μέσα από τις δικές τους επάλξεις να περιφρουρήσουν το κύρος της Δικαιοσύνης, 
να προστατέψουν και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους. Οι εισαγγελικοί λει-
τουργοί σαν ευαίσθητοι δέκτες των προβληματισμών και των ανησυχιών της κοι-
νωνίας για τους κλυδωνισμούς που κάθε τόσο περνά η Δικαιοσύνη, αποφάσισαν 
να δώσουν και το δικό τους μαχητικό παρόν και να αγωνιστούν, χωρίς κραυγαλέα 
συνθήματα και υπερβολές, αλλά με υπευθυνότητα με πίστη στο δίκαιό τους και με 
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Δ. Παπαγγελόπουλος και η Πρόεδρος του ΑΠ, κα. Β. 
Θάνου-Χριστοφίλου, προσερχόμενοι στην εκδήλωση 30ετίας από την ίδρυση της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ. της Ε.Ε.Ε., κ.κ. Κ. Τζαβέλας και Δ. Ζημιανίτης υποδέχονται την Εισαγγελέα 
του ΑΠ, κα. Ε. Κουτζαμάνη στην εκδήλωση 30ετίας από την ίδρυση της Ένωσης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Δ. Παπαγγελόπουλος και η Πρόεδρος του ΑΠ, κα. Β. Ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ. της Ε.Ε.Ε., κ.κ. Κ. Τζαβέλας και Δ. Ζημιανίτης υποδέχονται την Εισαγγελέα Ο
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αποφασιστικότητα για την πραγματοποίηση των στόχων του καταστατικού της ΕΕ, 
που αποτελεί τώρα τον μοναδικό φορέα, ο οποίος εκφράζει τις ελπίδες, τις αγωνίες 
και τους οραματισμούς όλων μας για την αναγέννηση της Δικαιοσύνης. Οι υπερή-
φανοι εισαγγελικοί λειτουργοί ...αποφάσισαν να μην είναι ουραγοί των άλλων και 
οι ανίσχυροι παρατηρητές των όσων ερήμην τους γίνονται για να αποδυναμωθεί ο 
εισαγγελικός θεσμός και διακηρύσσουν σε όλους ότι, με ωριμότητα, μαχητικότητα 
και θάρρος θα διεκδικούν τα δικαιώματά τους με σεβασμό όμως στην αξιοπρέπεια 
του λειτουργήματός τους... Οι εισαγγελικοί λειτουργοί πιστεύουν στη πολυφωνία, 
στο γόνιμο διάλογο, στην ευπρέπεια του ύφους .... Η ιδιαιτερότητα όμως, η σοβα-
ρότητα και η πολλαπλότητα των προβλημάτων που συνδέονται με τη φύση τους και 
την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, επέβαλε την ξεχωριστή εκπροσώπησή τους.... Η ΕΕ 
θα συνεχίσει την πορεία της με σύνεση και συνέπεια... δίνει το χέρι σε όλους, γιατί 
πιστεύει ότι ο σεβασμός των απόψεων του άλλου και όχι η άγονη άρνηση, αποτελεί 
ένα από τα ουσιώδη γνωρίσματα του πνευματικά ώριμου και ηθικά καλλιεργημένου 
ανθρώπου». 
Στο άρθρο 2 του Καταστατικού της ΕΕΕ αναφέρονται οι σκοποί της ΕΕΕ. Μεταξύ 
αυτών αναγράφονται: «Η επιδίωξη πλήρους λειτουργικής και διοικητικής αυτοδυ-
ναμίας της εισαγγελικής αρχής, η προάσπιση της ηθικής και συνταγματικής θέσης 
της που αποτελεί ουσιώδη όρο της ορθής δικαστικής λειτουργίας και εγγύηση των 
ανθρώπινων αξιών και δικαιωμάτων, η διεύρυνση και πληρότητα της πνευματικής 
καλλιέργειας των εισαγγελικών λειτουργών με κύριο στόχο την προαγωγή της ποι-
νικής δικαιοσύνης».
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι κινητήρες δυνάμεις για την δημιουργία της 
ΕΕΕ δεν ήσαν στενά συντεχνιακά συμφέροντα και η αναιτιολόγητη αυτονόμησή της 
από την ΕΔΕ, αλλά η συνειδητοποίηση, ότι η προάσπιση του εισαγγελικού θεσμού, η 
λειτουργική του ανεξαρτησία, η επιστημονική του αυτάρκεια και, κυρίως η ανάδειξή 
του ως καθοριστικού παράγοντα για την αναβάθμιση του κύρους της ποινικής δικαι-
οσύνης, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την ίδρυση και λειτουργία ενός αυτόνομου 
επιστημονικού κυρίως φορέα και όχι στενά συντεχνιακού. 
Η τριαντάχρονη πορεία της ΕΕΕ καταδεικνύει αν βάδισε στους δρόμους που ιχνη-
λάτησαν οι ιδρυτές της και προσέγγισε τους σκοπούς του Καταστατικού της Χάρτη. 
Αν ήθελε κανείς να σκιαγραφήσει σε αδρές γραμμές την πορεία αυτή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί σε τέσσερις τομείς: 1ον) τον τρόπο λειτουργίας της μέσω κυρίως των 
εκλογικών διαδικασιών, των συνεδριάσεων των ΔΣ αυτής και των συνελεύσεών 
της, 2ον) Την συμβολή της στο επιστημονικό γίγνεσθαι, 3ον) την εκπροσώπηση 
των συναδέλφων και 4ον) την θεσμική της παρέμβαση στον χώρο της Δικαιοσύ-
νης και την αναβάθμιση του κύρους του εισαγγελικού θεσμού.
Η λειτουργία της ΕΕΕ σε αυτή την μακρά πορεία και, κυρίως, ο τρόπος ανάδειξης των 
μελών του ΔΣ αποτελούν, χωρίς πραγματικά ίχνος υπερβολής, πρότυπο δημοκρατι-
κής λειτουργίας, αντιπροσωπευτικότητας και ισηγορίας. Οι εκλογές για την ανάδει-
ξη των ΔΣ από το 1984 έως και σήμερα ουδέποτε σκιάσθηκαν από φατριασμούς, επι-
μέρους συντεχνιακές αντιλήψεις ανάλογες με τις βαθμίδες ιεραρχίας, κομματικούς 
ή άλλους πολιτικούς επηρεασμούς. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους, η 
έλλειψη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ομαδοποιήσεων και επηρεασμού των κατωτέ-
ρων εισαγγελικών λειτουργών από τους ανώτερους και ανώτατους, υπήρξαν το κύ-
ριο χαρακτηριστικό της κορυφαίας έκφρασης κάθε συλλογικού οργάνου. Η ανάδειξη 

του προέδρου της ΕΕΕ, παρά το ότι είναι έμμεση, εν τούτοις απηχούσε την εκτίμη-
ση στο πρόσωπό του της συντριπτικής πλειοψηφίας του σώματος των εισαγγελέων. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί κατά την ανάδειξη των μελών του 
ΔΣ είχαν την τόλμη να αναδείξουν ως προέδρους όχι μόνο ανώτατους εισαγγελι-
κούς λειτουργούς αλλά και ανώτερους με τον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών. Οι 
συνεδριάσεις των ΔΣ διαχρονικά, όπως καταδεικνύεται από την υποδειγματική και 
πιστή τήρηση των πρακτικών, που αποτελούν και την ιστορία της ΕΕΕ, ανέδειξαν 
τον ελεύθερο διάλογο, την συμπύκνωση και την διαλεκτική σύνθεση των αντιθέτων 
απόψεων. Τούτο δεν σημαίνει ότι όλα όσα διαδραματίσθηκαν κατά τις συνεδριάσεις 
των ΔΣ υπήρξαν άψογα. Ωστόσο παρά τις αντιθέσεις και τις εκάστοτε εκ διαμέτρου 
αντίθετες προσεγγίσεις για διάφορα ζητήματα η εικόνα της ενιαίας έκφρασης μέσω 
της δημοκρατικής αρχής παρέμεινε αλώβητη και κυρίως ουδέποτε οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις, είτε επιστημονικές είτε θεσμικές έλαβαν τη μορφή οργανωμένης και 
αυτονομημένης τάσης. Μέσω αυτών των πρακτικών η ΕΕΕ απετέλεσε και αποτελεί 
ένα συλλογικό υποκείμενο που επηρέασε τα δρώμενα στο χώρο της δικαιοσύνης, οι 
δε ετήσιες συνελεύσεις έχουν καθιερωθεί ως ένα έγκυρο και επίσημο «forum», στο 
οποίο όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για τη Δικαιοσύνη (υπουργός Δικαιοσύνης, επι-
κεφαλής δικαστηρίων και εισαγγελιών, δικαστικές ενώσεις, δικηγορικοί σύλλογοι, 
εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων και άλλοι συναφείς φορείς) εκθέτουν δη-
μόσια τις απόψεις τους για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δικαιοσύνης 
και καταθέτουν τις προτάσεις τους.
Η επιστημονική συμβολή της ΕΕΕ υπήρξε και είναι σημαντική. Παρά το γεγονός ότι δεν 
έγινε εφικτή η έκδοση ενός περιοδικού, παρά τις προθέσεις των μελών των ΔΣ (πλην 
μιας απόπειρας με την έκδοση ενός μόνο τεύχους και ενός τόμου «Γνωμοδοτήσεις εισαγ-
γελέων Αρείου Πάγου 1953-2003») η παρουσία της Ένωσης στον επιστημονικό διάλογο 
και το νομοθετικό έργο υπήρξε σημαντική. Η αλήθεια είναι ότι για μια και πλέον δεκα-
ετία από την ίδρυσή της η Ένωση ήταν διστακτική στη δημόσια παρουσία της. Ωστόσο, 
κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχίζει μια ενδιαφέρουσα και καθοριστική παρου-
σία της Ένωσης στον επιστημονικό διάλογο. Η οργάνωση είτε κατά μόνας είτε από κοι-
νού με άλλους φορείς (Δικαστικές ενώσεις, Ένωση Ποινικολόγων, Ελληνική Εταιρεία 
Ποινικού Δικαίου, Παν/μια, Δικηγορικούς Συλλόγους κ.λπ.) επιστημονικών συνεδρίων 
και ημερίδων υπήρξε πλούσια και παραγωγική. Η παρουσίαση επίκαιρων επιστημονι-
κών θεμάτων και η επιλογή των εισηγητών διέκριναν τις εκδηλώσεις αυτές και προσέ-
δωσαν κύρος στην επιστημονική έκφραση των εισαγγελικών λειτουργών. Αναμφίβολα, 
η ΕΕΕ στο τομέα αυτό κατατάσσεται στην πρωτοπορία και ευκταίο είναι οι επίγονοι να 
συνεχίσουν την πορεία αυτή. Η συμβολή της ΕΕΕ στο νομοθετικό έργο και, ειδικότερα, 
στην υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές επί σχεδίων 
νόμων υπήρξε και είναι εξίσου σημαντική. Σε όλα τα σχέδια νόμων που της εστάλησαν 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατέθεσε τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις. 
Από την πλειάδα τέτοιων παρεμβάσεων θα αναφέρω ενδεικτικά την καθοριστική συμ-
βολή της στην επεξεργασία του Ν 3160/2003, με τον οποίο η προκαταρκτική εξέταση 
έλαβε αμιγώς δικαιοδοτικό χαρακτήρα και ο ρόλος του εισαγγελέα αναβαθμίσθηκε και 
το νόμο για τη λειτουργία της ΕΣΔΙ, όπου κατόπιν προτάσεως της ΕΕΕ δημιουργήθηκε 
για πρώτη φορά κατεύθυνση εισαγγελέων με ξεχωριστή διεύθυνση, συμβάλλοντας έτσι 
στην ποιοτικότερη εκπαίδευση των υποψηφίων εισαγγελέων. Οι προτάσεις των ΔΣ της 
Ένωσης προς τους εκάστοτε Υπουργούς Δικαιοσύνης, όσον αφορά ζητήματα απονομής 
της Δικαιοσύνης, δεν εξαντλούνταν σε συνήθεις συντεχνιακές διεκδικήσεις, αλλά απο-
σκοπούσαν στη διατύπωση συγκεκριμένων μέτρων, όσον αφορά στον ΠΚ, στον ΚΠΔ 
και στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων. Εξάλλου, πάγια ήταν η απαίτηση της Ένω-
σης για την παρουσία μελών της στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, η οποία αρκετές 
φορές έγινε πραγματικότητα.
Η ΕΕΕ αποτελεί κατά κύριο λόγο σύμφωνα και με τον καταστατικό σκοπό της επι-
στημονική ένωση. Ωστόσο, η πραγματικότητα ανέδειξε αυτή και ως όργανο εκπρο-
σώπησης των συναδέλφων σε ζητήματα που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή τους 
κατάσταση (οργανικές θέσεις, μισθολογικά κ.λπ.). Στον ρόλο αυτό η ΕΕΕ ανταποκρί-
θηκε, εν πολλοίς, χωρίς κατά κανόνα να εκτραπεί σε λεκτικές υπερβολές και πάσης 
φύσεως ακτιβισμούς. Προσπάθησε, με τις όποιες εξαιρέσεις, όπως οι πάσης φύσεως 
διεκδικήσεις να μην εκτρέψουν την Ένωση σε ενέργειες που θα εξέθεταν αυτήν στην 
κοινή γνώμη και θα έθεταν εν αμφιβόλω την δικαστική ιδιότητα των εισαγγελικών 
λειτουργών. Στις άδικες επιθέσεις από εξωδικαστικούς παράγοντες σε βάρος εισαγ-
γελικών λειτουργών για ενέργειές τους στα πλαίσια χειρισμού υποθέσεων, ύψωσε 
δίχτυ ασφαλείας και με δημόσιες παρεμβάσεις κατέστησε γνωστό στους πάντες, ότι 
η δικαστική λειτουργία ναι μεν υπόκειται σε κριτική, αλλά είναι ανεξάρτητη και δεν 
επιδέχεται πάσης φύσεως επηρεασμούς έμμεσους ή άμεσους, από την τεχνηέντως 
διαμορφούμενη κοινή γνώμη.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (από δεξιά: Κ. Τζαβέλλας, Π. Αδάμης, Ε. Καπαγιάνννη, 
Γ. Νούλης, Ι. Παναγόπουλος και Α. Κατεβάτης).

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον τ. Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε., κ. Β. Μαρκή, Αντεισαγγελέα του ΑΠ, ε.τ.Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (από δεξιά: Κ. Τζαβέλλας, Π. Αδάμης, Ε. Καπαγιάνννη, Απονομή τιμητικής πλακέτας στον τ. Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε., κ. Β. Μαρκή, Αντεισαγγελέα του ΑΠ, ε.τ.Α
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¨ε τις διατάξεις του άρθρου 8 του προσφάτως 
τεθέντος σε ισχύ Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α’129) 
που τροποποίησε τις διατάξεις των άρθρων 

66-71 Ν 4174/2013, επήλθε ριζική μεταβολή στην αντι-
μετώπιση των εγκλημάτων φοροδιαφυγής, τα οποία 
τυποποιούνταν στα άρθρα 17-21 Ν 2523/1997 (ρητώς 
καταργούμενα ήδη βάσει της διάταξης του άρθρου 71 
§ 1 του εν λόγω νόμου), τόσο ως προς την ίδια τη θε-
μελίωση τους, όσο και ως προς το πλαίσιο των προβλε-
πομένων ποινών και της διαδικασίας άσκησης της ποι-
νικής δίωξης επ’ αυτών. Αντικείμενο της προσέγγισης 
τους που ακολουθεί, αποτελεί η συνοπτική αναφορά 
των οικείων εγκλημάτων με την ισχύουσα μορφή τους, 
η επισήμανση των επελθουσών μεταβολών και ο εντο-
πισμός πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή τους. 

¦. ±×�Î�ÎÉÎÀ�ÅÍÁ ÅÇËÌ¼�ÁÒÁ - 
�ÉÁÒÊÅÉÕ - �ÎÉÍ»Õ - ¡Ð�ÎÄÉ¾ÒÈÒÁ 

(Α) Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς φορολογικής 
δήλωσης: (i) άρθρο 66 § 1 α’ Ν 4174/2013: μη υποβο-
λή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος 
- ΕΝΦΙΑ - ΕΦΑ και καταχώρηση εικονικών δαπανών 
προς μείωση της φορολογητέας ύλης με απόκρυψη ανα-
λογούντος φόρου άνω των 100.000 € ανά διαχειριστικό 
έτος: φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών - Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο (άρθρο 66 § 3 α’). (ii) άνω των 150.000 € ανά 
διαχειριστικό έτος: κάθειρξη - κύρια ανάκριση (άρθρο 
66 § 4 α’).
(Β) Μη απόδοση εισπραχθέντων-συμψηφισμός φό-
ρων: (i) άρθρο 66 § 1 β’-γ’ Ν 4174/2013: μη απόδοση 
εν όλω ή εν μέρει, απατηλή είσπραξη συμψηφισμός ή 
έκπτωση παρακρατούμενων & επιρριπτόμενων φόρων 
(και πλοίων) άνω των 100.000 € ανά διαχειριστικό έτος: 

φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών - Τριμελές Πλημμελειο-
δικείο (άρθρο 66 § 3 β’ περ. ββ). (ii) άνω των 150.000 € 
ανά διαχειριστικό έτος: κάθειρξη - κύρια ανάκριση (άρ-
θρο 66 § 4 β’).
(Γ) Μη απόδοση ΦΠΑ: (i) άρθρο 66 § 1 β’ Ν 4174/2013: 
μη απόδοση εν όλω ή εν μέρει, απατηλή είσπραξη συμ-
ψηφισμός ή έκπτωση ΦΠΑ άνω των 50.000 € ανά διαχει-
ριστικό έτος: φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών - Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο (άρθρο 66 § 3 β’ περ. αα). (ii) άνω των 
100.000 € ανά διαχειριστικό έτος: κάθειρξη - κύρια ανά-
κριση (άρθρο 66 § 4 α’).
(Δ) Έκδοση-Αποδοχή πλαστών/εικονικών φορολογι-
κών στοιχείων: (i) άρθρο 66 § 5 Ν 4174/2013: έκδοση 
- αποδοχή πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων 
ανεξαρτήτως της αποφυγής φόρου: φυλάκιση τουλάχι-
στον 3 μηνών - Μονομελές Πλημμελειοδικείο (άρθρο 
66 § 5 α’) (ii) έκδοση - αποδοχή πλαστών - εικονικών 
φορολογικών στοιχείων για παντελώς ανύπαρκτη συ-
ναλλαγή συνολικής αξίας άνω των 75.000 €: φυλάκιση 
τουλάχιστον 1 έτους - Τριμελές Πλημμελειοδικείο (άρ-
θρο 66 § 5 β’ περ. α). (iii) έκδοση - αποδοχή πλαστών 
- εικονικών φορολογικών στοιχείων για παντελώς ανύ-
παρκτη συναλλαγή συνολικής αξίας άνω των 200.000 €: 
κάθειρξη - κύρια ανάκριση (άρθρο 66 § 5 β’ περ. β).
(Ε) Μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών στο Δημόσιο: 
Άρθρο 71 § 2: τροποποιεί τα ποσά του ορίου του αξιο-
ποίνου που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 
25 § 1 Ν 1882/1990 ως ισχύει σε 100.000 και 200.000 € 
αντίστοιχα (από 50.000 και 150.000 €, αντίστοιχα), ενώ 
η ποινική κύρωση παραμένει ως είχε (φυλάκιση 1 και 3 
ετών, αντίστοιχα). 
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω ποσά ως προς τη μη κατα-
βολή ληξιπρόθεσμων χρεών στο Δημόσιο, αφορούν στο 

σύνολο των κονδυλίων του Πίνακα Χρεών (και προ-
σαυξήσεις) ενώ στα λοιπά εγκλήματα μόνο στο καθαρό 
ποσόν του διαφυγόντος φόρου (χωρίς προσαυξήσεις και 
πρόστιμα).

¦¦. ¯×ÑÉÏÄÅÉÕ �ÅÒÁÂÎÌ»Õ 
¾ÑÎÍ ÁÆÎÐ ÑÒÈ ÓÅ�ÅÌ½ÔÑÈ ÒÈÕ �ÎÉÍÉË¼Õ ÅÓÀÍÈÕ

(Α) Εισάγεται περίπτωση εκ του νόμου φαινομενικής 
συρροής μεταξύ των λοιπών εγκλημάτων φοροδιαφυγής 
και της έκδοσης - αποδοχής πλαστών/εικονικών φορο-
λογικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για 
τη διάπραξη αυτών, με το δράστη τιμωρούμενο ως αυ-
τουργό ή συμμέτοχο μόνον για το καλούμενο «βασικό» 
αδίκημα φοροδιαφυγής, ήτοι π.χ. υποβολή ανακριβούς 
φορολογικής δήλωσης, μη απόδοση ΦΠΑ κ.λπ. (άρθρο 
66 § 5 α’-β’). Η εν λόγω μεταβολή, όμως, εμφανίζει την 
ιδιορρυθμία το «βασικό» αδίκημα να είναι πλημμέλημα 
και να απορροφά ex legem το βαρύτερο που συνιστά 
κακούργημα. Παραδείγματος χάριν, η έκδοση εικονικών 
φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 € που συνιστά 
κακούργημα (προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης, άρθρο 66 
§ 5 β’ περ. β), τα οποία στη μέση συνήθη περίπτωση χρη-
σίμευσαν για την υποβολή ανακριβούς φορολογικής δή-
λωσης, με απόκρυψη αναλογούντος φόρου έως 150.000 
€ ανά διαχειριστικό έτος (πλημμέλημα, προβλεπόμενη 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, άρθρο 66 § 3 α’) 
ή για την επιστροφή ΦΠΑ έως 100.000 € (πλημμέλημα, 
προβλεπόμενη ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, 
άρθρο 66 § 3 β’ περ. αα) απορροφάται από τα ως άνω 
πλημμελήματα, εκ του νόμου επιβαλλόμενη παραδοχή 
που αντιτίθεται στους βασικούς κανόνες της βασικής 
ποινικής δογματικής περί συρροής. Πέραν τούτου είναι 
προφανές ότι δε συνιστά υποχρέωση της Εισαγγελίας 
η διερεύνηση κατά την προδικασία της πιθανότητας 
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Οι θεσμικές παρεμβάσεις της ΕΕΕ και η συμβολή της στην αναβάθμιση του δικαιο-
δοτικού ρόλου των εισαγγελέων είναι ίσως ο σημαντικότερος τομέας, όπου η Ένωση 
άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα της. Η έκφραση αυτού του έργου που σηματοδότη-
σε και το κύρος του εισαγγελικού θεσμού ήταν στην αναθεώρηση του Συντάγματος 
το 2001. Η ΕΕΕ, με ΓΓ τον αείμνηστο Σωτήρη Μπάγια και Πρόεδρο τον Β. Μαρκή, 
πέτυχε το αδιανόητο για πολλούς. Την συνταγματική αναβάθμιση του ρόλου του 
εισαγγγελέα στον ΑΠ, όχι μόνο με την αύξηση των οργανικών θέσεων Αντεισαγγε-
λέων ΑΠ, την κατάληψη της θέσης αυτής αποκλειστικά από εισαγγελείς, αλλά με την 
ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλα τα Συμβούλια του ΑΠ. Επίτευγμα ορόσημο για 
την ιστορία του θεσμού που οι παλαιότεροι δεν θα πρέπει να ξεχνούν, ενώ οι νεώτε-
ροι οφείλουν να το γνωρίζουν και να το θυμούνται για πάντα. Εδώ ίσως δικαιώνεται 
με τον πιο εμφατικό τρόπο η αυτονόμηση των εισαγγελέων ως προς την συλλογική 
τους έκφραση, που έλαβε χώρα με την ίδρυση της ΕΕΕ προ τριακονταετίας. 
Η εκδήλωση αυτή για την συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΕ, 

αφιερωμένη στη μνήμη του Σωτήρη Μπάγια που πρόσφατα απεβίωσε, είναι μια κα-
τάθεση ευγνωμοσύνης σε αυτούς που οραματίσθηκαν πριν τριάντα χρόνια την δη-
μιουργία της. Παράλληλα, όμως, καταδεικνύει ότι η ΕΕΕ ως συλλογικό υποκείμενο, 
στο χώρο της Δικαιοσύνης προσπάθησε να αναδείξει αξίες, ήθος, ισηγορία μεταξύ 
των μελών της και να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και το νομοθετικό έργο. 
Η συνέχεια της ΕΕΕ από τους νεώτερους συναδέλφους είναι κάτι περισσότερο από 
αναγκαία, καθώς η εποχή μας αναδεικνύει την ατομικότητα έναντι της συλλογι-
κότητας. Αν η αναγκαιότητα συμμετοχής στα κοινά απαξιωθεί, που είναι κατά τον 
Αριστοτέλη κοινωνικό άθλημα, θα χαθούν οι σχέσεις συνάθλησης και ισοτιμίας που 
υποστασιοποιούν και σημασιοδοτούν τους θεσμούς.
Ας μη λησμονούμε όλοι μας και, κυρίως, οι νεώτεροι συνάδελφοι τη φράση του Β 
Μαρκή: «Η Δικαιοσύνη είναι το δένδρο. Η θεσμική μας έκφραση με τις Δικαστικές 
Ενώσεις είναι το κλαρί που πάνω του όλοι μας κρεμόμαστε. Αν πέσει αυτό το κλαρί 
θα πέσουμε όλοι μας».

Απονομή τιμητικής πλακέτας στην οικογένεια του Σωτήρη Μπάγια. Απονομή τιμητικής πλακέτας στον τ. Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε., κ. Π. Μπρακουμάτσο, Εισαγγελέα Εφετών.Απονομή τιμητικής πλακέτας στον τ. Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε., κ. Π. Μπρακουμάτσο, Εισαγγελέα Εφετών.Απονομή τιμητικής πλακέτας στην οικογένεια του Σωτήρη Μπάγια. Α
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συνδρομής της εν λόγω συρροής εγκλημάτων προς 
διακρίβωση της υποβολής περισσότερων μηνυτήριων 
αναφορών για τα επιμέρους αδικήματα φοροδιαφυγής 
από τις φορολογικές Αρχές (και του συνακόλουθου 
σχηματισμού πλειόνων δικογραφιών), καθόσον είναι 
αντικειμενικά δυσχερής έως αδύνατη η αντιστοίχιση του 
διαφυγόντος φόρου κάθε μορφής (εισοδήματος, ΦΠΑ 
κ.λπ.) βάσει των επίμαχων τιμολογίων. Η αντίθετη άπο-
ψη θα επέφερε άσκοπη καθυστέρηση στην πορεία της 
ποινικής διαδικασίας, σε κάθε δε περίπτωση ο σχετικός 
ισχυρισμός δύναται να προβληθεί από τον καλούμενο 
προς εξηγήσεις ύποπτο. Τέλος, στην περίπτωση που ο 
αποκρυβείς φόρος εισοδήματος, εισπραχθείς κ.λπ. υπο-
λείπεται του ποσού των 100.000 € και ο μη αποδοθείς 
ΦΠΑ του ποσού των 50.000 €, υφίσταται η τέλεση μό-
νον του εγκλήματος της έκδοσης- αποδοχής πλαστών/
εικονικών φορολογικών στοιχείων. 
(Β) Κατά τον υπολογισμό των ποσών των πλαστών/ 
εικονικών φορολογικών στοιχείων για τη θεμελίωση 
ποινικής ευθύνης για την εν λόγω πράξη δεν προσμε-
τρώνται τα τιμολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη δι-
άπραξη του «βασικού» αδικήματος φοροδιαφυγής (άρ-
θρο 66 § 5 γ’).
(Γ) Δεν θεωρείται εικονικό για το λήπτη, φορολογικό 
στοιχείο που αφορά υπαρκτή συναλλαγή, αν είναι άλλο 
το πρόσωπο του εκδότη από το αναγραφόμενο σε αυτό 
(άρθρο 66 § 5 θ’).
(Δ) Εισάγεται εκ του νόμου θεμελίωση ποινικής ευθύ-
νης ως άμεσου συνεργού, του εν γνώσει του υπογράφο-
ντος ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος 
(λογιστές κ.λπ., άρθρο 67 § 3).
(Ε) Καθιέρωση κοινού χρόνου έναρξης παραγραφής για 
όλα τα εγκλήματα φοροδιαφυγής από της οριστικοποί-
ησης της σχετικής φορολογικής εγγραφής (τελεσιδικία 
απόφασης Διοικητικών Δικαστηρίων επί προσφυγής ή 
πάροδος προθεσμίας αυτής, άρθρο 68 § 2). Με την εν 
λόγω διάταξη επέρχεται διαφοροποίηση του χρόνου 
έναρξης της παραγραφής του εγκλήματος της έκδοσης 
πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων που κατά 
τις καταργηθείσες διατάξεις τοποθετούνταν στη θεώρη-
ση του πορίσματος της οικείας έκθεσης ελέγχου ΚΒΣ. 
Πρακτικό ζήτημα που μπορεί να ανακύψει επ’ αυτού εί-
ναι η έλλειψη από τις σχηματισθείσες ανακριτικές δικο-
γραφίες για τις κακουργηματικές εκδοχές της εν λόγω 
πράξης του αποδεικτικού επίδοσης της έκθεσης ελέγ-
χου, προς εκκίνηση της προθεσμίας άσκησης φορολογι-
κής προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, 
η οποία δεν ήταν μέχρι τώρα απαραίτητη, κατά τα προ-
εκτεθέντα. Τούτο επιφέρει μεν αδυναμία εντοπισμού 
του ακριβούς χρόνου έναρξης της παραγραφής κατά τα 
ισχύοντα, πλην όμως δεν θα ήταν σκόπιμη η παραγγε-
λία περαιτέρω κύριας ανάκρισης προς εισαγωγή του στη 
δικογραφία, καθόσον η υφιστάμενη σε αυτήν θεώρηση 
του πορίσματος είναι χρονικά προγενέστερη και, ως εκ 
τούτου, η καταργηθείσα διάταξη επωφελέστερη για τον 
κατηγορούμενο και εφαρμοστέα, κατ’ άρθρο 2 ΠΚ. 
(ΣΤ) Κατάργηση της οριστικοποίησης της φορολογικής 
εγγραφής ως διακωλυτικού λόγου άσκησης της ποινικής 
δίωξης (άρθρο 68 § 1). Μέχρι πρότινος από το συνδυ-
ασμό των ήδη καταργουμένων διατάξεων των άρθρων 
17, 18, 19 και 21 § 2 Ν 2523/1997, προέκυπτε ότι η ποινι-
κή δίωξη δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του 
Διοικητικού Δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθη-
κε ή, σε περίπτωση μη ασκήσεως προσφυγής, πριν από 

την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, με την 
πάροδο της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση της. 
Δηλαδή επί των ιδιωνύμων εγκλημάτων φοροδιαφυ-
γής (παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δη-
λώσεως φόρου εισοδήματος, μη απόδοση ή ανακριβής 
απόδοση ΦΠΑ και παρακρατουμένων φόρων, τελών - 
εισφορών και έκδοση/αποδοχή πλαστών, νοθευμένων 
ή εικονικών φορολογικών στοιχείων), επιβαλλόταν σε 
κάθε περίπτωση ως αναγκαίος όρος για τη νομότυπη 
δίωξη των υπό των οικείων διατάξεων προβλεπομένων 
εγκλημάτων φοροδιαφυγής η παγίωση της φορολογι-
κής παράβασης. Η έλλειψη δε της προϋποθέσεως αυτής 
συνιστούσε λόγο διακωλυτικό της ποινικής δίωξης και 
καθιστούσε αυτή, σε περίπτωση άσκησής της, απαράδε-
κτη, με τις εξαιρέσεις βέβαια που θέσπιζε το ήδη καταρ-
γηθέν άρθρο 21 Ν 2523/1997, όπως είχε αντικατασταθεί 
από το άρθρο 3 Ν 3943/2011 (ΑΠΟλ ΑΠ 1/2014, ΑΠ 
492/2013, ΑΠ 5/2009, ΑΠ 873/2004, ΑΠ 1786/2003, ΑΠ 
1990/2002 ΝΟΜΟΣ, Θεοδ. Παπακυριάκου «Φορολογι-
κό Ποινικό Δίκαιο», 2005, σελ. 317). Ήδη, με τη θέσπιση 
της εν λόγω νεοπαγούς διάταξης, δεν απαιτείται πλέον 
για κανένα αδίκημα φοροδιαφυγής οριστικοποίηση της 
φορολογικής εγγραφής και δεν υφίσταται, συνεπώς, δι-
ακωλυτικός λόγος άσκησης της ποινικής δίωξης, καθώς, 
αν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης 
εγκλήματος του παρόντος νόμου υποβάλλεται αμελλη-
τί μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων, από τα όργανα της φορολογικής Διοίκη-
σης ή από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της 
ΕΛ.ΑΣ. και η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. 
Πλην όμως, η επελθούσα μεταβολή επιφέρει ένα παρά-
δοξο πρακτικό αποτέλεσμα, αφού υπάρχει πιθανότητα 
να ασκηθεί ποινική δίωξη για έγκλημα φοροδιαφυγής 
του άρθρου 66 Ν 4174/2013, χωρίς όμως να έχει εισέτι 
αρχίσει ο χρόνος παραγραφής αυτού, εξαιτίας ακριβώς 
της άσκησης προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δι-
καστηρίων.
(Ζ) Ρητή πρόβλεψη περί μη επίδρασης της άσκησης 
προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων επί 
της εξέλιξης της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 68 § 3 α’). 
Ευθέως πλέον εισάγεται στο νόμο η πάγια νομολογια-
κή θέση (Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 586/2013, ΑΠ 1005/2013 
ΝΟΜΟΣ) ότι η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή 
προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν 
επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Ωστόσο, ρητά πια 
προβλέπεται ότι το ποινικό δικαστήριο δύναται, σε πε-
ρίπτωση που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεμούς διοικητικής 
δίκης είναι ουσιώδης για τη δική του κρίση επί της υπό-
θεσης, να αναστείλει με απόφασή του την ποινική δίκη 
μέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρί-
ου. Ουσιαστικά δηλαδή καθιερώνεται expressis verbis η 
όχι σπάνια δικαστηριακή πρακτική της χορήγησης ανα-
βολών εκδίκασης των σχετικών ποινικών υποθέσεων με 
τη χρήση του άρθρου 61 ΚΠΔ, λόγω της εξάρτησης της 
κρίσης του Δικαστηρίου από την ανοιγείσα διοικητική 
δίκη. Η εν λόγω διάταξη παρέχει διέξοδο στο παράδοξο 
που αναφέρθηκε προηγουμένως, καθώς έτσι επέρχεται 
απεξάρτηση του επιληφθέντος Δικαστηρίου από τον 
φόβο παραγραφής της υπόθεσης, αφού η έναρξη αυτής 
(τελεσιδικία της απόφασης επί της διοικητικής προσφυ-
γής που ασκήθηκε) παραμένει άδηλη και εκτεινόμενη 
πιθανότατα σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, ενόψει και του 
αργού ρυθμού εκδίκασης των σχετικών διαφορών. Τού-
το, όμως, θα επιφέρει αναπόφευκτα συσσώρευση στα 
πινάκια των αρμοδίων Δικαστηρίων διαδοχικά αναβαλ-
λομένων υποθέσεων που η εκδίκαση τους θα χρονίζει 
επί μακρόν. 
(Η) Με την κατάργηση των άρθρων 17 - 21 Ν 2523/97 
καθίσταται πλέον ανέγκλητη η πράξη της μη έκδοσης 
αποδείξεων που προβλεπόταν από τη διάταξη του άρ-
θρου 19 § 5 του ως άνω Νόμου (άρθρο 71 § 1 α’).
(Θ) Με την κατάργηση των άρθρων 17-21 Ν 2523/97 
αποκλείεται η τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας για 
τα αδικήματα φοροδιαφυγής που τελέστηκαν σε προγε-
νέστερο χρόνο (πλασματικός χρόνος τέλεσης καταργη-
θέντος άρθρου 21 § 10 α’ Ν 2523/97).
(Ι) (i) Με την τροποποίηση του ορίου του αξιοποίνου 
για μη απόδοση ΦΠΑ κ.λπ. παρακρατούμενων φόρων, 
καθίστανται ανέγκλητες οι εν λόγω πράξεις για ποσά 
μικρότερα των 50.000 και 100.000 €, αντίστοιχα (προ-
ϊσχύσαν όριο 1 €). (ii) Με την τροποποίηση του ορίου 
του αξιοποίνου της μη υποβολής/υποβολής ανακριβούς 

δήλωσης καθίστανται ανέγκλητες οι εν λόγω πράξεις 
για ποσά φόρων μικρότερα των 100.000 € ανά διαχειρι-
στικό έτος (προϊσχύσαν όριο 15.000 €). (iii) Με την τρο-
ποποίηση του ορίου του αξιοποίνου της μη καταβολής 
χρεών προς το Δημόσιο καθίστανται ανέγκλητες οι εν 
λόγω πράξεις για ποσά φόρων μικρότερα των 100.000 € 
(προϊσχύσαν όριο 50.000 €). 
(ΙΑ) Στις εισαχθείσες διατάξεις δεν προβλέπεται διάτα-
ξη αντίστοιχη της καταργηθείσας του άρθρου 24 § 2 Ν 
2523/1997 (ως ίσχυε κατ’ άρθρο 75 § 4 Ν 3842/2010) 
που όριζε ότι σε περιπτώσεις συνολικού για κάθε φορο-
λογία διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού ή της με 
άλλο τρόπο ολικής διοικητικής περαίωσης της διαφο-
ράς δεν εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις. Ο εκ του 
νόμου τούτος προβλεπόμενος «ιδιόμορφος αντικειμενι-
κός λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου» της πράξης ή «ιδι-
όμορφος μηχανισμός ad hoc αποκλεισμό του αρχικού 
αδίκου» (βλ. Θ. Παπακυριάκου, ό.π., σελ. 350, Γ. Δημή-
τραινα, «Εγκλήματα Φοροδιαφυγής», 2011, σελ. 231-
232) τύγχανε ακώλυτης εφαρμογής μέχρι την ισχύ του 
νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013, 
ως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του 
με το Ν 4254/2014) που τέθηκε σε ισχύ την 1-1-2014 
(άρθρο 67). Αυτός, όχι μόνο δεν περιλαμβάνει καμία δι-
αδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, επομένως 
και δικαστικού συμβιβασμού, τουναντίον στο άρθρο 66 
§ 44 αυτού, ορίζεται ρητά ότι από την έναρξη ισχύος του 
«κάθε αίτημα προς τη φορολογική διοίκηση για διοικη-
τικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο 
και δεν εξετάζεται». Συνεπώς, υπό την ισχύ του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, η ρύθμιση του άρθρου 24 § 2 
Ν 2523/1997 είχε ήδη καταστεί ανενεργός για φορολο-
γικά αδικήματα τελεσθέντα από 1-1-2014 και εντεύθεν, 
αλλά εφαρμόζεται για όσα διαπράχθηκαν μέχρι και την 
31-12-2013, ακόμα και αν διαπιστώνονται ή οριστικο-
ποιούνται μετά την 1-1-2014 («Οικονομικό Έγκλημα και 
διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα», επιμέλεια Μ. Καϊάφα - 
Γκμπάντι, σελ. 182, ΓνμδΕισΑΠ 4/2015). Εκ του λόγου 
τούτου, δεν περιελήφθη σχετική διάταξη στις εισαχθεί-
σες ρυθμίσεις και, επομένως, η επίκληση διοικητικού 
συμβιβασμού από μέρους διωχθέντων για τα εν λόγω 
εγκλήματα ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί πλέον.
(ΙΒ) Στις περιπτώσεις κακουργημάτων κατά τις διατά-
ξεις του Ν 2523/1997 για τα οποία διενεργήθηκε κύρια 
ανάκριση και τα οποία, λόγω της επελθούσας μεταβο-
λής των ορίων θεμελίωσης τους, κατέστησαν πλέον 
πλημμελήματα, αυτή περατώνεται κατά τους ορισμούς 
του άρθρου 308 § 3 α’ ΚΠΔ (με απευθείας κλήση του 
κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικα-
στηρίου μετά σύμφωνη γνώμη του ανακριτή) και όχι 
κατά τη διάταξη του άρθρου 308 Α § 1 ΚΠΔ, καθόσον η 
υποβολή της δικογραφίας προς τον Εισαγγελέα Εφετών 
είναι άσκοπη και επιφέρει αναίτια χρονοτριβή της ποι-
νικής διαδικασίας και άσκοπη υπηρεσιακή επιβάρυνση.
(ΙΓ) Ως ατέλεια των νέων ρυθμίσεων εντοπίζεται η μη 
νομοθετική επίλυση του εριζομένου νομικού ζητήματος 
του είδους της συρροής των εγκλημάτων της μη απόδο-
σης ΦΠΑ κ.λπ. παρακρατούμενων φόρων και της μη κα-
ταβολής προς το Δημόσιο ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων 
χρεών, καθώς αυτά δεν καταλαμβάνονται από την προ-
βλεφθείσα ως άνω φαινομενική συρροή του άρθρου 66 
§ 5 α’-β’. Και τούτο, ενόσω υφίσταται κυμαινόμενη νο-
μολογία των τμημάτων του ΑΠ επί του θέματος [Η ΑΠ 
558/2014 την κρίνει ως αληθινή, ενώ οι ΑΠ 446/2014 και 
ΑΠ 357/2013 τη χαρακτηρίζουν ως φαινομενική], συνε-
πώς επίκαιρη και χρήσιμη θα ήταν η ρητή θέση επ’ αυτής 
από το ίδιο το γράμμα του νόμου, όπως έγινε για τα λοι-
πά εγκλήματα φοροδιαφυγής, κατά τα προεκτεθέντα. 

¦¦¦. £ËËÐÅ�Å½Õ ×�ÎÓ»ÑÅÉÕ 
(Α) Υποθέσεις των άρθρων 17-19 τ. Ν 2523/97 που εισή-
χθησαν προς εκδίκαση (με την ήδη επίδοση κλητηρίου 
θεσπίσματος) εκδικάζονται κανονικά από το αρμόδιο 
Δικαστήριο (άρθρο 70 § 1).
(Β) Εκκρεμείς μηνύσεις (προς επεξεργασία, με ασκη-
θείσα ποινική δίωξη, προσδιορισμένες) δεν εισάγονται 
και αρχειοθετούνται με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα 
(άρθρο 70 § 2 β’).
(Γ) Ποινές που αφορούν καταδίκες για εγκλήματα φο-
ροδιαφυγής για ποσά μικρότερα των νυν οριζομένων 
δεν εκτελούνται (άρθρο 70 § 2 α’).
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1  �Å ÖÔÐÅ½ »ÆÅÑÈ ËÁÒ ÂÎ×ÌÅÀ�ÁÒÎÕ ÒÎ× �×�ÂÎ×Ì½-
Î× £ÆÅÒÏÍ �Î× ËÐ½ÍÅÉ Å�½ �ÐÎÑÆ×Ç¼Õ ËÁÒ ÒÎ× ËÀÐÎ×Õ 
ËÌÈÒÈÐ½Î× ÓÅÑ�½�ÁÒÎÕ �ÐÎÑÏ�Î× ÉÄÉØÎ×ÑÁÕ ÄÔÑÉÄÉË½-
ÁÕ. �Å ÖÔÐÅ½ Á×ÒÎÒÅÌÏÕ ÁÍÁ½ÐÅÑÈ ËÁÒ ÒÎ× ËÀÐÎ×Õ ËÌÈ-
ÒÈÐ½Î× ÓÅÑ�½Ñ�ÁÒÎÕ.
¡� 246/2015 (ΣΤ' Τμήμα): «... Κατά του βουλεύματος του 
Συμβουλίου Εφετών που εκδίδεται κατά το άρθρο 322 § 3 
ΚΠΔ δεν επιτρέπεται στον παραπεμπόμενο η άσκηση εφέσε-
ως, καθόσον το βούλευμα αυτό, κατά την ρητή διατύπωση 
του νόμου εκδίδεται «σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ... Απα-
ράδεκτη είναι η αναίρεση καθ' ο μέρος της στρέφεται κατά 
του υπ' αριθμ.... κλητηρίου θεσπίσματος του ΕισΕφΠατρ, 
καθόσον από καμία διάταξη του ΚΠΔ προβλέπεται αναίρε-
ση κατά κλητηρίου θεσπίσματος, το οποίο άλλωστε δεν έχει 
τον χαρακτήρα βουλεύματος ή απόφασης. Αν, κατ' εκτίμηση 
του δικογράφου της αίτησης, η αναίρεση στρέφεται κατά της 
διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών δυνάμει της οποίας απορ-
ρίφθηκε κατ' ουσία η προσφυγή που άσκησε ο αναιρεσείων 
κατά του κλητηρίου αυτού θεσπίσματος, και πάλι η αναίρεση 
είναι απαράδεκτη, γιατί η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, η 
οποία εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 322 του ίδιου Κώδικα, 
επί προσφυγής στρεφόμενης κατά κλητηρίου θεσπίσματος, 
δεν φέρει επίσης σε καμία περίπτωση το χαρακτήρα βουλεύ-
ματος ή δικαστικής απόφασης και ως εκ τούτου, δεν επιτρέ-
πεται κατ' αυτής, το ένδικο μέσο της αναίρεσης». 

2  �ÖÅÒÉË¼ È ÁË×Ð¾ÒÈÒÁ ÒÎ× ËÌÈÒÈÐ½Î× ÓÅÑ�½Ñ�ÁÒÎÕ - 
ÅÆÁÐ�ÎÇ¼ Å�’ Á×ÒÎÀ ÒÔÍ ËÁÍ¾ÍÔÍ Å�½ ÅÍÄ½ËÔÍ �»ÑÔÍ - 
�ÐÎÂÎÌ¼ ÒÈÕ ÑÒÎ £ÆÅÒÅ½Î �¾ÍÎ �Å ÑÖÅÒÉË¾ Ì¾ÇÎ »ÆÅÑÈÕ.
¡� 646/2015 (ΣΤ' Τμήμα): «...η προσφυγή κατά του 
κλητηρίου θεσπίσματος αποτελεί ειδικό ένδικο μέσο επί 
του οποίου αποφαίνεται ο ιεραρχικά ανώτερος του πα-
ραπέμψαντος Εισαγγελέας και το οποίο σκοπό έχει την 
ανατροπή της παραπομπής στο ακροατήριο. Οι λόγοι 
της προσφυγής μπορεί να είναι νομικοί ή ουσιαστικοί, 
εφαρμόζονται δε επ’ αυτής mutatis mutandis οι αρχές 
επί ενδίκων μέσων, μεταξύ των οποίων και η αρχή του 
μεταβιβαστικού αποτελέσματος των ενδίκων μέσων που 
συνοψίζεται στη διατύπωση «τόσο μεταβιβάζεται όσο 
προσβάλλεται». Εξάλλου, η ακυρότητα του κλητηρίου 
θεσπίσματος ως αναγόμενη σε προπαρασκευαστικές πρά-
ξεις της κυρίας διαδικασίας, πρέπει κατά το άρθρο 173 
ΚΠΔ, να προταθεί μέχρι την έκδοση οριστικής σε τελευ-
ταίο βαθμό αποφάσεως για την κατηγορία. Άλλως ιδρύ-
εται σχετική ακυρότητα, η οποία καλύπτεται, αν εκείνος 
που κλητεύθηκε στη δίκη εμφανιστεί και δεν προβάλλει 
αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης. Αν προβληθεί από 

τον κατηγορούμενο που εμφανίσθηκε στη δίκη και προέ-
βαλε αντιρρήσεις στην πρόοδο της και η σχετική ένσταση 
απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, μπορεί να 
προβληθεί με λόγο εφέσεως και αν απορριφθεί και από το 
Εφετείο μπορεί να προβληθεί ως λόγος αναιρέσεως κατά 
της καταδικαστικής αποφάσεως ... Κατά του κλητηρίου 
θεσπίσματος ασκήθηκε προσφυγή ... . Με την υπ’ αριθμ.... 
Διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών η προσφυγή έγινε δεκτή 
και διατάχθηκε η εισαγωγή της κατηγορίας στο αρμόδιο 
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Με την από... αίτηση του, 
ο προσφεύγων και ήδη αναιρεσείων ζήτησε τη μερική 
ανάκληση της παραπάνω Διάταξης ... . Η αίτηση αυτή 
απορρίφθηκε ... Κατά τα λοιπά αδικήματα, ορθώς εξα-
κολούθησε η ισχύς του κλητηρίου θεσπίσματος με βάση 
το οποίο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο κατηγορούμενος 
και ουδεμία υποχρέωση είχε ο Εισαγγελέας Εφετών να 
διατάξει την ολική εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο 
Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί περί του 
αν υφίστανται αποχρώσες ενδείξεις ενοχής ή μη του κα-
τηγορουμένου και για τις λοιπές πράξεις, για τις οποίες 
δεν γινόταν αναφορά στην ως άνω προσφυγή κατά του 
κλητηρίου θεσπίσματος. Ούτε συντρέχει περίπτωση ανα-
λογικής εφαρμογής του άρθρου 245§2 β ΚΠΔ, το οποίο 
αφορά διαφορετικό ζήτημα...».

3  ¡Ë×Ð¾ÒÈÒÅÕ ÒÈÕ �ÐÎÄÉËÁÑ½ÁÕ ÄÅÍ Á�ÎÒÅÌÎÀÍ Á�É-
ÇÏÕ Ì¾ÇÎ ÁË×Ð¾ÒÈÒÎÕ ÒÎ× ËÌÈÒÈÐ½Î× ÓÅÑ�½Ñ�ÁÒÎÕ 
ÁÆÎÀ ÄÅÍ ÎÐ½ØÅÒÁÉ ÒÎÀÒÎ ×�¾ ÒÎ× Í¾�Î×. 
¡� 706/2013 (E' Τμήμα): «... Οι λόγοι ακυρότητας του 
κλητηρίου θεσπίσματος κατ’ άρθρο 321 ΚΠΔ αναφέρονται 
περιοριστικά και η δικαιοδοσία αυτή ανήκει αποκλειστικά 
στο Δικαστήριο το οποίο θα επιληφθεί της εκδίκασης της 
κατηγορίας. Εξάλλου, η προσφυγή του άρθρου 322 § 3 
ΚΠΔ δεν έχει στόχο την προβολή της ακυρότητας του κλη-
τηρίου θεσπίσματος, αλλά την αποφυγή της παραπομπής 
του κατηγορουμένου στο ακροατήριο για πράξη για την 
οποία προφανώς δεν πρέπει να δικαστεί είτε για νομικούς 
είτε για ουσιαστικούς λόγους. Στην προκειμένη περίπτωση, 
ο Εισαγγελέας Εφετών με το... κλητήριο θέσπισμά του, πα-
ρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Πλημ-
μελημάτων τους κατηγορουμένους ... Κατά του ανωτέρω 
κλητηρίου θεσπίσματος άσκησαν άπαντες οι παραπεμπό-
μενοι τις αντίστοιχες προσφυγές τους. Επί των προσφυγών 
αυτών το Συμβούλιο Εφετών εξέδωσε το υπ' αρ. ...προ-
σβαλλόμενο βούλευμά του με το οποίο δέχθηκε τυπικά 
και ουσιαστικά τις προσφυγές και στη συνέχεια αφού ακύ-
ρωσε το κλητήριο θέσπισμα, ανέστειλε κατά το άρθρο 59 
§ 2 ΚΠΔ μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης στην 

υπόθεση επί της οποίας διενεργείται κυρία ανάκριση ... και 
έπαυσε εν μέρει λόγω παραγραφής την ασκηθείσα ποινική 
δίωξη για επιμέρους πράξεις ... που τους αποδίδονταν. Με 
αυτές τις παραδοχές το Συμβούλιο Εφετών δεν υπερέβη 
θετικά την εξουσία του με το ν' αναστείλει κατ' άρθρο 59 
§§ 1,2 ΚΠΔ την ποινική δίωξη κατά των ως άνω προσφευ-
γόντων μετά από προσφυγή αυτών ... Όμως με το να ακυ-
ρώσει το ως άνω Συμβούλιο το κλητήριο θέσπισμα υπερέβη 
την εξουσία του θετικά αφού σύμφωνα με τα γενόμενα ως 
άνω δεκτά δεν συνέτρεχε λόγος ακυρότητος ούτε είχε τέ-
τοια δικαιοδοσία...».

4  ¡Ë×Ð¾ÒÈÒÁ ÒÈÕ �ÐÎÄÉËÁÑ½ÁÕ �Î× ÄÅÍ �ÐÎÒÓÈËÅ 
ÅÍÏ�ÉÎÍ ÒÎ× ÄÉËÁÑÒÉËÎÀ Ñ×�ÂÎ×Ì½Î× ��ÎÐÅ½ ÍÁ �ÐÎÒÁ-
ÓÅ½ �Å ÒÈÍ ËÁÒ' ÐÓÐÎ 322 §�� �ÐÎÑÆ×Ç¼ ÅÍÏ�ÉÎÍ ÒÎ× 
£ÉÑÁÇÇÅÌ»Á £ÆÅÒÏÍ, �¾ÍÎÍ ÁÍ Ñ×Í�ÒÅÒÁÉ �Å ÒÈ ÂÁÑÉ�¾-
ÒÈÒÁ ÒÈÕ �ÁÐÁ�Î��¼Õ ÒÎ× ËÁÒÈÇÎÐÎ×�»ÍÎ× ÑÒÎ ÁËÐÎÁ-
Ò¼ÐÉÎ. ¨ÅÒ ÒÈÍ Á�¾ÐÐÉÃÈ ÒÈÕ ÄÅ ��ÎÐÅ½ ÍÁ �ÐÎÂÌÈÓÅ½ 
ÅÍÏ�ÉÎÍ ÒÎ× �ÉËÁÑÒÈÐ½Î×.
¡� 1673/2011 (ΣΤ' Τμήμα): «Οι απόλυτες ακυρότητες 
της προδικασίας προτείνονται μέχρι την αμετάκλητη πα-
ραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφο-
ρετικά καλύπτονται, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να 
ληφθούν υπόψη ούτε αυτεπαγγέλτως, αρμόδιο δε για την 
κήρυξη ή μη αυτών είναι το δικαστικό συμβούλιο. Αν οι 
ακυρότητες αυτές προτάθηκαν και απορρίφθηκαν από 
το δικαστικό συμβούλιο δεν μπορούν να επαναφερθούν 
και να προταθούν και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου που 
αναλαμβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας, αφού τού-
το δεν έχει αρμοδιότητα να κηρύξει την ακυρότητα των 
πράξεων της προδικασίας. Ούτε έχει την εξουσία το δικα-
στήριο να παραπέμψει πάλι την υπόθεση στην ανάκριση 
προκειμένου να επαναληφθεί η ακύρως διενεργηθείσα 
ανακριτική πράξη. Ακυρότητες της προδικασίας δεν απο-
τελούν λόγο ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, 
αφού δεν ορίζεται τούτο από το νόμο. Δύναται όμως ακυ-
ρότητα πράξεως της προδικασίας, εφόσον δεν προτάθηκε 
ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, να προταθεί με την 
κατ' άρθρο 322 ΚΠΔ προσφυγή ενώπιον του εισαγγελέα 
εφετών, εφόσον συνάπτεται με τη βασιμότητα της παρα-
πομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Στην περί-
πτωση αυτή ο εισαγγελέας εφετών δύναται εφόσον κρίνει 
ότι οι προτεινόμενοι λόγοι ακυρότητας της προδικασίας 
είναι βάσιμοι, ενώ από τα λοιπά στοιχεία δεν δικαιολογεί-
ται η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, 
να διατάξει τη συμπλήρωση της διενεργηθείσας προανα-
κρίσεως. Αν οι ακυρότητες της προδικασίας δεν προβλή-
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®Î�ÉË¾ �×Í»ÄÐÉÎ ¨ÍÈÕ
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος Γυθείου συνδιοργάνωσαν στο Οίτυλο Λακωνίας 
(Ξενοδοχείο «Πέτρα & Φως», 26/28-6-2015) συνέδριο 
με θέμα «Η ισοτιμία των τριών εξουσιών». Στο συνέδριο 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Α. Κουτρο-
μάνος, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ε. Κουτζαμά-
νη, ο Αναπληρωτής ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών, Τ. 
Φιλιππάκος, ο τ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Ι. Βαρβιτσιώ-
της, ανώτατοι εν ενεργεία και μη δικαστικοί λειτουργοί, 
δικαστές και εισαγγελείς όλων των βαθμών, Καθηγητές 
Πανεπιστημίου, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων 
Γυθείου, Σπάρτης και Καλαμάτας, δικηγόροι κ.λπ. Τις συ-
νεδρίες διηύθυναν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο 
Αντεισαγγελέας του ΑΠ Α. Κατσιρώδης και ο Θ. Λαφα-
ζάνος, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ., ενώ εισηγήσεις παρουσίασε 
η Αντεισαγγελέας ΑΠ, Ά. Ζαΐρη, ο Π. Μπρακουμάτσος, 
Εισαγγελέας Εφετών, οι Αντεισαγγελείς Εφετών Π. Πα-

ναγιωτόπουλος, Δ. Μητρουλιάς, Μ. Γκανέ, Α. Καραφλός 
και Λ. Πατσαβέλλας, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Π. 
Μεϊδάνης, Γ. Δούβας, Μ. Δημητριάδου, Σ. Παππάς, Ν. 
Αντωναράκος και Έ.-Θ. Συροπούλου, η Αντεισαγγελέας 
Πρωτοδικών Κ. Κολιοκώστα, καθώς και οι Καθηγητές 
Πανεπιστημίου Ν. Κουράκης και Λ. Κοτσαλής. Έμφαση 
δόθηκε, ιδίως, σε ζητήματα όπως ο νόμος περί ευθύνης 
Υπουργών και η επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δι-
καστηρίων. Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, 
το κοινωνικό πρόγραμμα περιέλαβε δεξιώσεις και εκδη-
λώσεις με αφορμή την επέτειο της μάχης του Διρού. Το 
συνέδριο είχε, κατά γενική ομολογία, μεγάλη επιτυχία, η 
επιλογή της τοποθεσίας, των καταλυμάτων και των εκδη-
λώσεων ήταν ιδεώδης, ενώ δόθηκε ευκαιρία σε συναδέλ-
φους από όλη τη χώρα να συναντηθούν, με την αφορμή 
αυτή και, παράλληλα με την ενασχόληση με επιστημονι-
κά ζητήματα, να απολαύσουν στιγμές αναψυχής σε ένα 
προορισμό εξαιρετικού κάλλους.

³ÐÉÑÒÎ×ÇÅÍÍÉÒÉËÎ �ÁÉÄÉË¾ �ÐÒ×
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διοργανώνει και εφέ-
τος για τα παιδιά των συναδέλφων χριστουγεννιάτικο 
πάρτυ, το Σάββατο 19-12-2015 και από ώρα 17.00 μμ 
έως 21.00 μμ, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», στην 
αίθουσα «Grand Ballroom».

¥�ÅÐ½ÄÁ ÇÉÁ ÒÈÍ £ÍÄÎÎÉËÎÇÅÍÅÉÁË¼ Â½Á
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Διεθνής Ένω-
ση Αλληλεπιδράσεων της Ψυχανάλυσης («Association 
Intérnationale Intéractions de la Psychanalyse») συνδιορ-
γανώνουν επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Ενδοοικογε-
νειακή Βία- Στα σταυροδρόμια της ψυχανάλυσης και της 
Δικαιοσύνης», το Σάββατο 23-1-2016, στην Αίθουσα Τε-
λετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

£�¦§¡¦°¯±¥±¡
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θηκαν δια της κατ' άρθρο 322 ΚΠΔ προσφυγής ή προ-
βληθείσες απορρίφθηκαν από τον εισαγγελέα εφετών, δεν 
επιδρούν επί του κύρους της δια κλητηρίου θεσπίσματος 
παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και 
συνεπώς δεν δύνανται να προβληθούν ενώπιον του δικα-
στηρίου ως λόγος ακυρότητας αυτής. Συνακόλουθα δεν 
έχει εξουσία το δικαστήριο να κηρύξει την ακυρότητα της 
δια κλητηρίου θεσπίσματος παραπομπής και να παραπέμ-
ψει και πάλι την υπόθεση στην ανάκριση, προκειμένου να 
επαναληφθεί η ακύρως διενεργηθείσα ανακριτική πράξη 
(ΑΠ Ολ 1/2008,ΑΠ 1709/2006)... εφόσον οι προτεινόμε-
νες ακυρότητες προβλήθηκαν με την ως άνω προσφυγή 
και απορρίφθηκαν από την Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 
κατέστη αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο του 
Δικαστηρίου (ΑΠ 1709/2006 ΠοινΔνη 2007, 391) ... οπό-
τε δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα και το δικαστήριο, 
ορθά απέρριψε τον εν λόγω αυτοτελή ισχυρισμό του κα-
τηγορουμένου και ο συναφής, από τα άρθρα 171§§1β, δ, 
175α, 510§1 στοιχ. Α' και Η' ΚΠΔ, προβαλλόμενος λόγος 
αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, για απόλυτη ακυ-
ρότητα της προδικασίας κινήσεως της ποινικής διώξεως, 
για παραβίαση υπερασπιστικών δικαιωμάτων, παραβία-
ση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ για δίκαιη δίκη και εντεύθεν, 
με την καταδίκη, υπερβάσεως εξουσίας, είναι απορριπτέ-
ος ως αβάσιμος».

5  ¥ �ÐÎÑÆ×Ç¼ ËÁÒ ËÌÈÒÈÐ½Î× ÓÅÑ�½Ñ�ÁÒÎÕ Å�Å-
ËÒÅ½ÍÅÒÁÉ ÔÕ ÎÉÎÍÅ½ »ÍÄÉËÎ �»ÑÎ ËÁÉ ÑÒÎ×Õ �È ÁÑË¼ÑÁ-
ÍÒÅÕ Á×Ò¼Í �ÁÐÁ�Å�ÆÓ»ÍÒÅÕ Ñ×ÇËÁÒÈÇÎÐÎ×�»ÍÎ×Õ ÒÎ× 
ÁÑË¼ÑÁÍÒÎÕ Á×Ò¼. ¡ÍÇËÈ Å�½ËÌÈÑÈÕ ÎÐÉÑ�»ÍÔÍ Ì¾ÇÔÍ 
Å�½ �ÎÉÍ¼ Á�ÁÐÁÄ»ËÒÎ× Á×Ò¼Õ.
�ÉÁÒ£ÉÑ£Æ�×Ò£ÌÌÄÎÕ 7/2013 (�ÎÉÍ³Ð 2013, 394): «... Η 
προσφυγή αυτή συνιστά ειδικό ένδικο μέσο με συνέπεια 
την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 462-476 ΚΠΔ, 
εφόσον δεν προσκρούουν στη φύση και η λειτουργία της 
προσφυγής ή σε ρητή διάταξη του νόμου (ΑΠ 1345/1988 
[Ολ.] ΠοινΧρ Λθ', 311, 763/1995 ΝοΒ 33, 256, 214/2000 
[Συμβ.] ΠοινΔικ 2001, 509, 214/2000 ΠοινΧρ Ν', 593...) 
και εξ αυτού, σε περίπτωση αποδοχής της από τον Ει-
σαγγελέα Εφετών, την επέκταση των αποτελεσμάτων 
αυτής (αποδοχής) στο μη ασκήσαντα συγκατηγορούμε-
νο, εφόσον αυτός είτε είναι συμμέτοχος είτε εξαρτάται η 
ποινική του ευθύνη από την ευθύνη αυτού που άσκησε 
την προσφυγή ... Στη σχετική έκθεση προσφυγής πρέπει 
να αναφέρονται ορισμένοι και συγκεκριμένοι λόγοι, είτε 
νομικοί είτε ουσιαστικοί, για τους οποίους αυτή ασκείται, 
άλλως, εάν οι λόγοι δεν αναφέρονται ή είναι αόριστοι, 
η προσφυγή είναι άκυρη και απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη, κατ' αναλογική εφαρμογή των άρθρων 4722, 476§1 
ΚΠΔ (ΑΠ 1609/1995 ΠοινΧρ ΜΣΓ, 1025, ΑΠ 266/1996 
ΠοινΧρ ΜΣΤ, 1641...), ενώ δεν επιτρέπεται η συμπλή-
ρωση τους με άλλους που δεν περιέχονται στην έκθεση, 
όπως όταν στην έκθεση γίνεται παραπομπή σε λόγους 
που αναφέρονται σε άλλη έκθεση ή σε υπόμνημα (ΑΠ 
1609/1995, ΠοινΧρΜΣΓ, σελ. 1025, ΑΠ 612/1992, Υπέρ. 
1992, σελ. 1138, ΑΠ 1700/1998, ΠοινΔικ 1998, σελ. 521, 
ΑΠ 753/2000, ΠοινΔικ 2000, σελ. 43, ΑΠ 1620/2000, 
ΠοινΔικ 2001, σελ. 337), εκτός αν με την έκθεση συνυπο-
βάλλεται έγγραφο με τέτοιους λόγους και φέρει επ' αυτού 
υπογραφή του προσφεύγοντος και του γραμματέα (ΑΠ 
9/2004, ΠοινΛογ 2001, σελ. 48, ...). Με την απόρριψη της 
προσφυγής διατηρούνται οι έννομες συνέπειες της επίδο-

σης ως προς την έναρξη της κύριας διαδικασίας και την 
αναστολή της παραγραφής, ενώ με την παραδοχή της, 
η υπόθεση επανέρχεται στην προδικασία, ακόμα και αν 
τελικά το Συμβούλιο παραπέμψει τον προσφεύγοντα στο 
ακροατήριο, αφού το παραπεμπτικό βούλευμα δεν επικυ-
ρώνει την αρχική παραπομπή, αλλά συνιστά νέα, αυτοτε-
λή κρίση για την υπόθεση (ΑΠ 214/2000, ΠοινΔικ 2001, 
σελ. 509, ΑΠ 953/2002, Πραξ&ΛογΠΔ 2002, σελ. 20, ΑΠ 
463/2004 Πραξ&ΛογΠΔ, 2004, σελ. 237, ...)».

6  ¥ �ÐÎÓÅÑ�½Á ÑËÈÑÈÕ �ÐÎÑÆ×Ç¼Õ ËÁÒ ÒÎ× ËÌÈÒÈÐ½-
Î× ÓÅÑ�½Ñ�ÁÒÎÕ ÄÅÍ ÁÍÁÑÒ»ÌÌÅÒÁÉ ËÁÒ’ ÐÓÐÎ 473§4 §�� 
ËÁÒ ÒÎ ÖÐÎÍÉË¾ ÄÉÑÒÈ�Á Á�¾ 1ÈÕ »ÔÕ 31ÈÕ ¡×ÇÎÀÑÒÎ×. 
�ÉÁÒ£ÉÑ£Æ�ÁÐ 27/2013 (¡Ð� 2014, 794): «Η κατά το άρ-
θρο 322§1 ΚΠΔ ... προθεσμία για την άσκηση της προ-
σφυγής είναι δεκαήμερη, αρχομένη από της επιδόσεως 
του κλητηρίου θεσπίσματος προς τον προσφεύγοντα... 
Από τη διάταξη του άρθρου 474§2 ΚΠΔ συνάγεται ότι 
στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου πρέπει να 
εκτίθεται κάθε ισχυρισμός που δικαιολογεί την άσκηση 
αυτού και σε περίπτωση εκπροθέσμου ασκήσεως, πρέπει 
να εκτίθεται ο τυχόν υπάρχων λόγος ανυπέρβλητου κω-
λύματος ή ανωτέρας βίας, ο οποίος δικαιολογεί την εκ-
πρόθεσμη άσκησή του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα, 
τα οποία αποδεικνύουν το λόγο αυτό, αλλιώς το ένδικο 
μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (ΑΠ 426/1993 και 
1155/1992, Υπερ. 3 σελ. 598 και 274 αντίστοιχα, ΑΠ 
581/1992 ΕλΔ 34 σελ. 707, Γ. Καλφέλη, οπ. σελ. 63-64). 
Ενόψει του χαρακτηρισμού κατά τα προεκτεθέντα της 
κατ’ άρθρο 322 ΚΠΔ προσφυγής ως ειδικού ενδίκου μέ-
σου, ζήτημα ανακύπτει αν κατ’ αυτήν εφαρμόζεται ή όχι 
αναλογικά η διάταξη του άρθρου 473 § 4 ΚΠΔ κατά την 
οποία οι προθεσμίες για την άσκηση των ενδίκων μέσων 
κατά βουλευμάτων και αποφάσεων αναστέλλονται κατά 
το χρονικό διάστημα από 1ης έως 31ης Αυγούστου ... 
ιστορικά αλλά και σήμερα ότι ο δικονομικός νομοθέτης 
στο άρθρο 322 ΚΠΔ προκρίνει μια ταχύρρυθμη διαδικα-
σία, προσδιορίζοντας ρητά τόσο την προθεσμία ασκήσεως 
της προσφυγής όσο και την προθεσμία εντός της οποί-
ας πρέπει να αποφανθεί γι’ αυτή ο Εισαγγελέας Εφετών, 
αποκλείοντας μάλιστα με ειδική διάταξη και την παρέ-
κτασή της εξαιτίας της απόστασης. Σκοπός συνακόλουθα 
του νομοθέτη είναι να λύεται ταχύτατα η εκκρεμότητα 
της προπαρασκευαστικής διαδικασίας σχετικά με την 
παραπομπή με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου 
στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο (ή στο Τριμελές Εφετείο 
Πλημμελημάτων κατά την § 3 του άρθρου 322 ΚΠΔ όπου 
το συμβούλιο εφετών έχει μόλις δεκαήμερη προθεσμία 
να αποφανθεί επί της προσφυγής). Τα παραπάνω είναι 
σαφές ότι συνιστούν ειδικότερες διατάξεις που προσδιο-
ρίζουν το ειδικό ένδικο μέσο της προσφυγής του άρθρου 
322 ΚΠΔ και συνεπώς με βάση την αρχή της ειδικότητας 
αποκλείουν την αναλογική εφαρμογή της § 4 του άρθρου 
473 ΚΠΔ που φαίνεται ασύμβατη με τα προεκτεθέντα». 

7  �ÐÎÑÆ×Ç¼ ËÁÒ ËÌÈÒÈÐ½Î× ÓÅÑ�½Ñ�ÁÒÎÕ �Å �¾ÍÎ 
Ì¾ÇÎ ÒÈÍ ÁË×Ð¾ÒÈÒÁ Á×ÒÎÀ ÖÔÐ½Õ ÁÉÒÉÑÅÉÕ �ÅÐ½ �ÐÁÇ-
�ÁÒÉË¼Õ ¼ ÍÎ�ÉË¼Õ �ÌÈ��»ÌÅÉÁÕ ÑÒÈÍ �ÁÐÁ�Å��ÒÉË¼ ËÐ½-
ÑÈ Å½ÍÁÉ Á�ÁÐÄÅËÒÈ ÁÆÎÀ È ÑÖÅÒÉË¼ ÁÐ�ÎÄÉ¾ÒÈÒÁ ÁÍ¼-
ËÅÉ ÑÒÎ �ÉËÁÑÒ¼ÐÉÎ �Î× ÓÁ Å�ÉÌÈÆÓÅ½ ÒÈÕ ËÁÒÈÇÎÐ½ÁÕ.
�ÉÁÒ£ÉÑ£Æ�ÅÑ 29/2013 (�ÎÉÍ�ÍÈ 2013, 425): «... Από 
τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 148, 153, 322§1, 

474§2 και 476 ΚΠΔ, προκύπτει ότι για να είναι παραδε-
κτή η άσκηση της προσφυγής, πρέπει στην έκθεση με την 
οποία ασκείται το ένδικο μέσο να διατυπώνονται οι λόγοι 
για τους οποίους ασκείται τούτο, διαφορετικά απορρίπτε-
ται αφού δεν υφίσταται δικονομική δυνατότητα αυτεπάγ-
γελτης έρευνας ... Το λεγόμενο ότι οι λόγοι προσφυγής 
μπορούν να αναφέρονται σε οποιαδήποτε πραγματική ή 
νομική πλημμέλεια στην παραπεμπτική κρίση του Εισαγ-
γελέα (Βλ. Αδ. Παπαδαμάκη «Ποινική Δικονομία θεωρία 
- Πράξη - Νομολογία» 2002, σελ. 380 και Λ. Μαργαρί-
τη/Α. Ζαχαριάδη «Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία», 
1999, σελ. 120) αναφέρεται στις νομικές προϋποθέσεις 
κατάφασης ενός εγκλήματος (στοιχεία αντικειμενικής 
και υποκειμενικής υπόστασης της νομοτυπικής μορφής 
ενός εγκλήματος) και όχι στην ακυρότητα του κλητηρίου 
θεσπίσματος για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο 
άρθρο 321 ΚΠΔ (βλ. ΔιατΕισΕφΘεσ (Π. Ραπτόπουλου) 
30/2004, Αρμ 2004, σελ. 1329). Οι αιτιάσεις δηλαδή κατά 
του κύρους του κλητηρίου θεσπίσματος δεν μπορούν να 
προταθούν με προσφυγή, δεδομένου ότι αφορούν πράξεις 
της προπαρασκευαστικής για το ακροατήριο διαδικασί-
ας, ανήκουν κατά τα άρθρα 174§2 και 176§1 ΚΠΔ στην 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου που θα επιληφθεί την εκ-
δίκαση της κατηγορίας ... οπότε το συμβούλιο πλημμε-
λειοδικών, στο οποίο έχει τη δυνατότητα να διατάξει την 
υποβολή της υποθέσεως ο εισαγγελεύς εφετών, δεν έχει 
αρμοδιότητα να κρίνει το κύρος του κλητηρίου θεσπίσμα-
τος και να κηρύξει την ακυρότητα τούτου. Συνεπώς προ-
σφυγή, που περιέχει ως λόγο ασκήσεως αυτής την ακυρό-
τητα του κλητηρίου θεσπίσματος, είναι απαράδεκτος...».

8  ´�ÁÊ Å�ÉÒÐÅ�Ò¼ È ÑËÈÑÈ �ÐÎÑÆ×Ç¼Õ ËÁÒ ÒÎ× 
ËÌÈÒÈÐ½Î× ÓÅÑ�½Ñ�ÁÒÎÕ.
�ÉÁÒ£ÉÑ£Æ¡Ó 505/2012 (�ÎÉÍ³Ð 2013, 392): «...Σύμφω-
να με την απολύτως κρατούσα γνώμη, αφού η προσφυ-
γή κατά κλητηρίου θεσπίσματος αποτελεί οιονεί ένδικο 
μέσο, εφαρμόζονται επ' αυτού οι γενικές αρχές περί ενδί-
κων μέσων, μεταξύ των οποίων και εκείνη κατά την οποία 
το ένδικο μέσο ασκείται μία μόνο φορά (ΑΠ 763/1995, 
ΝοΒ 1996, σελ. 257). Σε περίπτωση επιδόσεως νέου κλη-
τηρίου θεσπίσματος αντί της κατά νόμο αναφοράς στο 
προκοινοποιηθέν κλητήριο θέσπισμα κατά του νέου τού-
του κλητηρίου θεσπίσματος δεν χωρεί προσφυγή, αφού η 
αντίθετη λύση θα διαιώνιζε την εκκρεμότητα των ποινι-
κών υποθέσεων (Λ. Mαργαρίτης, «Κλητήριο θέσπισμα», 
σελ. 52 σημ. 7α). Ωστόσο, μερίδα της νομολογίας και θεω-
ρίας (Καρράς, 1998, σελ. 173) δέχεται ότι στην περίπτωση 
επιδόσεως νέου κλητηρίου θεσπίσματος λόγω ακυρώσεως 
του παλαιού τυγχάνει επιτρεπτή νέα προσφυγή κατ' αυ-
τού. Η τελευταία όμως αυτή άποψη ισχύει μόνον οσάκις 
το νέο κλητήριο θέσπισμα δεν περιέχει ταυτόσημο το 
περιεχόμενο της ποινικής κατηγορίας. Αντιθέτως, αν η 
δι’ απευθείας κλήσεως παραπομπή είναι άκυρη κατά το 
άρθρο 321§4 ΚΠΔ και ο κατηγορούμενος ασκήσει προ-
σφυγή, χωρίς όμως ως λόγος αυτής να είναι η ακυρότητα 
αυτή αλλά το ουσιαστικό αβάσιμο της κατηγορίας, και 
ο εισαγγελέας εφετών απορρίψει την προσφυγή για ου-
σιαστικούς λόγους, πλην όμως στο ακροατήριο προταθεί 
η ανωτέρω τυπική ακυρότητα (έλλειψη υπογραφής και 
σφραγίδος), η οποία και γίνει δεκτή και ακυρωθεί το κλη-
τήριο θέσπισμα, δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά 
του νέου κλητηρίου θεσπίσματος, διότι πρόκειται για δεύ-
τερη (ΔιατΕισΕφΑθ 1013/73 ΠοινΧρ ΚΔ', σελ. 228)».


