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• Έννοια φορολογικού ποινικού δικαίου και ειδικά 
ποινικά νομοθετήματα που εντάσσονται σ’ αυτό 
(ΚΦΔ, ΕΤΚ, Ν. 1882/1990, Ν. 4689/2020)

• Αδικήματα φοροδιαφυγής (ΚΦΔ, ΕΤΚ) / 
Αδικήματα φορο-υπερημερίας (Ν. 1882/1990)

• Φορολογικά αδικήματα (ΚΦΔ) / Τελωνειακά 
αδικήματα (ΕΤΚ) / Αδίκημα μη καταβολής 
χρεών (Ν. 1882/1990)

Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
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• μείωση απειλούμενων ποινών (ά. 463 ΠΚ)
▫ εμφάνιση παράδοξων σχημάτων, π.χ. διαζευκτική απειλή 

ποινής φυλάκισης 3 έως 5 χρόνια και χρηματικής ποινής

• μερική επίλυση προβλήματος σώρευσης ποινών σε βάρος 
του ίδιου δράστη για το ίδιο ποσό διαφυγόντος φόρου λόγω 
δίωξής του τόσο για αδίκημα φοροδιαφυγής όσο και για 
αδίκημα φορο-υπερημερίας (ά. 469 ΠΚ) 
▫ παράλειψη ένταξης στη ρύθμιση και χρεών από τελωνειακά 

αδικήματα

• ένταξη των φορολογικών και τελωνειακών αδικημάτων στο 
πεδίο των δικονομικών θεσμών αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης (ά. 48-49 και 301-302 ΚΠΔ) 
▫ ζήτημα οριστικής σιωπηρής κατάργησης διάταξης ά. 24 παρ. 2 

Ν. 2523/1997

Β. Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
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Θέσπιση αδικήματος διασυνοριακής απάτης στον 
ΦΠΑ (ά. 23) 

• ένταξη στο πεδίο ποινικής προστασίας και 
φορολογικών αξιώσεων (ΦΠΑ) άλλων κρατών-
μελών της ΕΕ

• αποδέσμευση δίωξης από θετικές δικονομικές 
προϋποθέσεις ΚΦΔ (ή ΕΤΚ)

Γ. Ν. 4689/2020 (ποινική προστασία οικονομικών 
συμφερόντων ΕΕ) 
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• Αντικείμενο των αλλαγών 
(προϋποθέσεις δίωξης τελωνειακών και 
φορολογικών αδικημάτων + παραγραφή)

• Στόχος των αλλαγών
(αντιμετώπιση ζητημάτων ne bis in idem στη 
σχέση διοικητικών-ποινικών κυρώσεων)

• Προσπάθεια νομοθετικής οριοθέτησης του 
χρονικού πεδίου ισχύος των αλλαγών 
(παλαιά και νέα αδικήματα)

Δ.Ι. Ν. 4745 (ά. 32,92,96) & Ν. 4764/2020 (ά. 163) 
Επισκόπηση

6

Θ. Παπακυριάκου



Αντικείμενο 
ρύθμισης

Παλαιό Δίκαιο 
(ΕΤΚ πριν Ν. 4745/2020)

Ν. 4745/2020 
(ά. 32 παρ. 1 και 96 / 6.11.2020)

Προϋποθέσεις 
κίνησης / συνέχισης 
ποινικής δίωξης

Καμία προϋπόθεση 
συναρτώμενη με ενέργειες 
οργάνων της Φορολογικής 
Διοίκησης

Οριστικοποίηση τελωνειακής ενοχής που 
έχει συσταθεί με έκδοση πράξης επιβολής 
πολλαπλού τέλους (: άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατά της 
πράξης επιβολής πολλαπλού τέλους ή 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση επί της 
ασκηθείσας προσφυγής)

Παραγραφή Έναρξη παραγραφής από 
τον χρόνο τέλεσης του 
αδικήματος (ά. 112 ΠΚ)

Έναρξη παραγραφής από τον χρόνο 
τέλεσης του αδικήματος (ά. 112 ΠΚ)

Ex lege αναστολή χωρίς απόλυτο χρονικό 
περιορισμό από την έκδοση της πράξης 
επιβολής πολλαπλού τέλους και μέχρι την 
οριστικοποίηση της τελωνειακής ενοχής

Δ.ΙΙ. Ν. 4745/2020 (ά. 32 και 96) – Τελωνειακά αδικήματα
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Δ.ΙΙ. Ν. 4745/2020 (ά. 32 και 96) – Τελωνειακά αδικήματα

Ερμηνευτικά συμπεράσματα για ζητήματα διαχρονικού δικαίου 

Οι διατάξεις του ά. 32 παρ. 1 Ν. 4745/2020 ισχύουν μόνο για νέα τελωνειακά 
αδικήματα που τελούνται από 6.11.2020. Για παλαιά αδικήματα τελεσθέντα μέχρι 
και 5.11.2020 αφενός δεν επιβάλλεται η αναστολή της ποινικής διαδικασίας μέχρι την 
οριστικοποίηση της τελωνειακής ενοχής (: ά. 96 εδ. α΄ Ν. 4745, βλ. και διαφάνεια υπ’ 
αρ. 10) και αφετέρου δεν ισχύει γι’ αυτά οποιαδήποτε ex lege αναστολή της 
παραγραφής από την έκδοση της πράξης επιβολής πολλαπλού τέλους (: ήδη in 
abstracto πρόκειται για προδήλως δυσμενέστερη ρύθμιση και δεν τίθεται ζήτημα 
εφαρμογής της αρχής lex mitior, βλ. και διαφάνεια υπ’ αρ. 11). 

Σε περίπτωση αναστολής κατ’ άρθρο 61 ΚΠΔ, εφόσον πρόκειται για τελωνειακά
αδικήματα τελεσθέντα από την 1.7.2019 και μετά, η αναστολή θα επιφέρει και 
αναστολή της προθεσμίας παραγραφής χωρίς απόλυτο χρονικό περιορισμό
(ά. 113 παρ. 2 εδ. β΄ νέου ΠΚ).

Σε περίπτωση αναστολής κατ’ άρθρο 61 ΚΠΔ, εφόσον πρόκειται για τελωνειακά
αδικήματα τελεσθέντα πριν την 1.7.2019 δεν είναι δυνατή αναστολή της 
προθεσμίας παραγραφής περισσότερο από 3 χρόνια για τα πλημμελήματα ή 5 χρόνια 
για τα κακουργήματα συμπεριλαμβανόμενης της αναστολής επιδικίας (ά. 113 παρ. 3 εδ. 
α΄ παλαιού ΠΚ).
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Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα
Αντικείμενο 

ρύθμισης
Παλαιό Δίκαιο

(ά. 55Α και 68 παρ. 2 και 3  
πριν Ν. 4745 και 4764)

Ν. 4745/2020 
(ά. 32 παρ. 3 και 4, ά. 96 / 6.11.2020)

Ν. 4764/2020 
(ά. 163 / 23.12.2020)

Προϋποθέσεις 
κίνησης / 
συνέχισης 
ποινικής 
δίωξης

Έκδοση πράξης 
διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου ή 
απόφασης επιβολής 
προστίμου + Υποβολή 
μηνυτήριας αναφοράς από 
τα όργανα της ΑΑΔΕ ή της 
ΔΟΕ

Έκδοση πράξης διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου ή πράξης επιβολής 
προστίμου + Υποβολή μηνυτήριας 
αναφοράς από τα όργανα της ΑΑΔΕ ή 
της ΔΟΕ + Οριστικοποίηση της 
φορολογικής ενοχής (: άπρακτη 
πάροδος προθεσμίας άσκησης 
προσφυγής κατά της εκτελεστής πράξης 
της φορολογικής αρχής ή αμετάκλητη
δικαστική απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής)

[Διατήρηση προϋποθέσεων 
δίωξης Ν. 4745]

Παραγραφή Έναρξη από τον χρόνο 
οριστικοποίησης της 
φορολογικής ενοχής (: 

άπρακτη πάροδος 
προθεσμίας άσκησης 
προσφυγής κατά της 
πράξης καταλογισμού ή 
τελεσιδικία δικαστικής 
απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής)

Έναρξη από τον χρόνο τέλεσης του 
αδικήματος (ά. 112 ΠΚ)

Ex lege αναστολή από την έκδοση 
εκτελεστής πράξης της φορολογικής 
αρχής και μέχρι την οριστικοποίηση της 
φορολογικής ενοχής

Έναρξη από την έκδοση 
πράξης διοικητικού, 
εκτιμώμενου ή διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου ή, αν 
δεν εκδοθεί τέτοια πράξη, από το 
πέρας του χρονικού 
διαστήματος εντός του 
οποίου μπορεί η Φορολογική 
Διοίκηση να εκδώσει τέτοια 
πράξη κατ’ άρθρο 36 ΚΦΔ
[Διατήρηση ρύθμισης ex lege

αναστολής Ν. 4745]
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Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με τις 
προϋποθέσεις δίωξης

• To νέο δίκαιο (: οριστικοποίηση φορολογικής ενοχής) 
εφαρμόζεται μόνο για νέα αδικήματα που τελούνται 
από 6.11.2020 (ά. 96 εδ. α΄ Ν. 4745).

• Παλαιά αδικήματα τελεσθέντα μέχρι 5.11.2020 
υπάγονται στο παλαιό δίκαιο. Δεν επιβάλλεται γι’ αυτά 
αναστολή της ποινικής διαδικασίας μέχρι να 
οριστικοποιηθεί η φορολογική ενοχή, αφού, εάν κανείς 
υιοθετήσει τις θέσεις της ΟλΑΠ (Συμβ) 1/2014, πρόκειται 
για δικονομικές ρυθμίσεις και ο νομοθέτης μπορεί 
καταρχήν να ορίσει ελεύθερα το χρονικό πεδίο ισχύος τους 
χωρίς να δεσμεύεται από τις υπερνομοθετικής ισχύος 
εγγυήσεις του ουσιαστικού ποινικού δικαίου (ήτοι την 
απαγόρευση αναδρομικής εφαρμογής δυσμενέστερου 
ποινικού νόμου και την αρχή lex mitior) – Αντίθετες 
απόψεις στη θεωρία.
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Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα
Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την παραγραφή

Παρουσίαση ερμηνευτικών εκδοχών
To νέο δίκαιο εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση για νέα αδικήματα που τελούνται από 
6.11.2020 (ά. 96 εδ. α΄ Ν. 4745) ή 23.11.2020 (ά. 163 παρ. 2 Ν. 4764) - Για παλαιά 
αδικήματα τελεσθέντα μέχρι 5.11.2020 υποστηρίξιμες 4 ερμηνευτικές εκδοχές: 

[1] λόγω κατάργησης του ά. 68 παρ. 2 ΚΦΔ με το ά. 92 Ν. 4745, χωρίς περιορισμό αυτής της 
ρύθμισης μόνο για τα νέα αδικήματα σύμφωνα με το ά. 96 εδ. α΄Ν. 4745, υπαγωγή των παλαιών 
αδικημάτων αποκλειστικά στο ά. 112 ΠΚ ελλείψει άλλης ειδικότερης ρύθμισης: έναρξη 
παραγραφής από τον χρόνο τέλεσης

[2] ενόψει της ρύθμισης του ά. 96 εδ. α΄ που θέτει σε ισχύ το ά. 32 παρ. 3 και 4 Ν. 4745 μόνο για 
αδικήματα τελούμενα από 6.11.2020 διατηρώντας σε ισχύ την ρύθμιση του παλαιού ά. 55Α παρ. 
3 Ν. 4745 για αδικήματα τελούμενα μέχρι και τις 5.11.2020, και καθώς προκύπτει πρόδηλα από την 
ιστορικοβουλητική ερμηνεία ότι ο νομοθέτης δεν θέλησε ποτέ να υπαγάγει τα παλαιά αδικήματα 
μόνο στο ά. 112 ΠΚ, εφαρμόζεται αποκλειστικά το παλαιό δίκαιο: έναρξη παραγραφής από τον 
χρόνο οριστικοποίησης της φορολογικής ενοχής

[3] το νέο δίκαιο, ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο (: έναρξη παραγραφής από τον χρόνο 
τέλεσης και αναστολή από την έκδοση της εκτελεστής πράξης της φορολογικής αρχής 
μέχρι την οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής) εφαρμόζεται, παρά την αντίθετη βούληση 
του νομοθέτη, και στα παλαιά αδικήματα, αν διαπιστώνεται στα τελευταία ότι οδηγεί in concreto σε 
ευνοϊκότερα αποτελέσματα για τον κατηγορούμενο σε σύγκριση με το παλαιό δίκαιο 
(υπερνομοθετικά κατοχυρωμένη αρχή lex mitior που κάμπτει ρυθμίσεις ά. 96 εδ. α΄ Ν. 4745 & ά. 163 
παρ. 2 Ν. 4764 σε ό,τι αφορά την παραγραφή η οποία είναι θεσμός ουσιαστικού ποινικού δικαίου)

[4] καταρχήν όπως η εκδοχή 3, σε ό,τι αφορά την επίκληση της αρχής lex mitior, όμως το νέο δίκαιο 
εφαρμόζεται αναδρομικά στα παλαιά αδικήματα μόνο κατά το τμήμα που είναι ευνοϊκό για τον 
κατηγορούμενο (: έναρξη παραγραφής από τον χρόνο τέλεσης χωρίς αναστολή από την 
έκδοση της εκτελεστής πράξης της φορολογικής αρχής μέχρι την οριστικοποίηση της 
φορολογικής ενοχής), αφού οι διατάξεις για έναρξη του χρόνου παραγραφής και για την αναστολή 
αυτής είναι διακριτές και αυτοτελείς κατά την έννοια του ά. 2 παρ. 1 νέου ΠΚ
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Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα 

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την παραγραφή
Κριτική ερμηνευτικών εκδοχών

Η υπό [1] εκδοχή (: έναρξη από τον χρόνο τέλεσης) αφενός δεν έχει 
στέρεο γραμματικό-συστηματικό έρεισμα (: καταργήθηκε μεν η παλαιά 
ρύθμιση του ά. 68 παρ. 2 ΚΦΔ, παρέμεινε όμως σε ισχύ για τα παλαιά 
αδικήματα η ταυτόσημου περιεχομένου παλαιά ρύθμιση του ά. 55Α παρ. 3 
ΚΦΔ), και αφετέρου είναι προδήλως αντίθετη προς την ιστορική βούληση 
του νομοθέτη (: αυτός ήθελε αρχικά να επεκτείνει το νέο δίκαιο 
παραγραφής του Ν. 4745 στα παλαιά αδικήματα, άρα να αντικαταστήσει το 
παλαιό καθεστώς με το νέο, και όχι να τα υπαγάγει για πρώτη φορά στην 
ιστορία τους αποκλειστικά στον κανόνα του ά. 112 ΠΚ, από δε την αλλαγή 
της αρχικής πρόθεσής του και από τον περιορισμό του νέου δικαίου στα νέα 
αδικήματα δεν συνάγεται βούλησή του για κάτι τέτοιο – αντίθετα φαίνεται 
ότι θέλησε τελικά να αφήσει τα παλαιά αδικήματα στο παλαιό καθεστώς 
για να αποφύγει προβλήματα παραγραφής).
Σε κάθε περίπτωση, αν γίνει δεκτή αυτή η εκδοχή, ενόψει του γεγονότος ότι 
ισχύει και για τα παλαιά αδικήματα η θετική δικονομική προϋπόθεση της 
έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου 
(: χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατή η έναρξη της ποινικής δίωξης), τίθεται 
ζήτημα αναστολής της παραγραφής κατ’ άρθρο 113 παρ. 1 ΠΚ 
μέχρι την έκδοση τέτοιας πράξης και κατ’ ανώτατο όριο έως 3 ή 5 χρόνια (: 
ά. 113 παρ. 2 εδ. α΄ νέου ΠΚ ή ά. 113 παρ. 3 εδ. α΄ παλαιού ΠΚ).
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Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα 

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την παραγραφή
Κριτική ερμηνευτικών εκδοχών

Η υπό [2] εκδοχή (: έναρξη από την οριστικοποίηση της 
φορολογικής ενοχής σύμφωνα με το παλαιό δίκαιο) είναι μεν 
σύμφωνη με την ιστορική βούληση του νομοθέτη, δεν λαμβάνει 
όμως υπόψη της την αρχή lex mitior, που έχει υπερνομοθετική 
ισχύ (ΑΠ 559/2020, ΟλΑΠ 1/2015), και έτσι μπορεί να καθιστά 
ανίσχυρη τη νομοθετική βούληση σε ό,τι αφορά τα χρονικά 
όρια εφαρμογής της ρύθμισης περί παραγραφής του νέου 
δικαίου.
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Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα 

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την παραγραφή
Κριτική ερμηνευτικών εκδοχών

Η υπό [4] εκδοχή (: έναρξη από τον χρόνο τέλεσης χωρίς ex lege 
αναστολή από την έκδοση της εκτελεστής πράξης) διασπά τις ρυθμίσεις που 
αφορούν την παραγραφή και εμφανίζονται, σύμφωνα με τη βούληση του 
νομοθέτη, ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο στο πλαίσιο του νέου δικαίου, 
δημιουργώντας έτσι (πέραν του παλαιού και του νέου) ένα τρίτο καθεστώς 
παραγραφής με επιλογή των ευνοϊκότερων τμημάτων του συνόλου, χωρίς 
αυτό να επιβάλλεται από την υπερνομοθετική αρχή lex mitior, η οποία 
αποτελεί τον αληθή λόγο για την κάμψη της νομοθετικής βούλησης – Σε 
κάθε περίπτωση εμφανίζεται ορθότερη των υπό [1] και [2] εκδοχών.
Και εδώ, κατά τα λοιπά, όπως στην υπό [1] εκδοχή, ενόψει του γεγονότος 
ότι ισχύει και για τα παλαιά αδικήματα η θετική δικονομική προϋπόθεση 
της έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής 
προστίμου (: χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατή η έναρξη της ποινικής δίωξης) 
τίθεται ζήτημα αναστολής της παραγραφής κατ’ άρθρο 113 παρ. 1 
ΠΚ μέχρι την έκδοση τέτοιας πράξης και κατ’ ανώτατο όριο έως 3 ή 5 
χρόνια (: ά. 113 παρ. 2 εδ. α΄ νέου ΠΚ ή ά. 113 παρ. 3 εδ. α΄ παλαιού ΠΚ). 
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Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα 
Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την παραγραφή

Κριτική ερμηνευτικών εκδοχών
Ορθότερη συνολικά εμφανίζεται η υπό [3] εκδοχή, η οποία λαμβάνει 
καταρχήν υπόψη της ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο το νέο καθεστώς 
παραγραφής που σχεδιάστηκε από τον νομοθέτη με τον Ν. 4745 (: έναρξη 
από τον χρόνο τέλεσης + ex lege αναστολή) και κάμπτει απλά τη βούληση 
του νομοθέτη για μη αναδρομική εφαρμογή αυτού του καθεστώτος λόγω 
πρόσκρουσης της νομοθετικής βούλησης στην αρχή lex mitior.

Ενόψει του γεγονότος ότι σ’ αυτό το καθεστώς η έκδοση της πράξης 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή της απόφασης επιβολής προστίμου (: 
ήτοι της εκτελεστής πράξης της φορολογικής αρχής) ορίζεται ρητά ως λόγος 
αναστολής της παραγραφής με ειδική ρύθμιση, δεν εφαρμόζεται η γενική
ρύθμιση του  ά. 113 παρ. 1 ΠΚ (: με βάση την οποία η μη έκδοση θα ήταν 
λόγος αναστολής, όπως στις υπό [1] και [4] εκδοχές), αλλά η προθεσμία 
παραγραφής εκκινεί από την τέλεση του αδικήματος και αναστέλλεται μόνο 
από την έκδοση των πράξεων αυτών και μετά, μέχρι την οριστικοποίηση 
της φορολογικής ενοχής, χωρίς απόλυτο χρονικό περιορισμό.
Το καθεστώς παραγραφής του Ν. 4764 θα οδηγεί συχνά σε αποτελέσματα 
αντίστοιχα με αυτά του παλαιού δικαίου (: ουσιαστική εκκίνηση του χρόνου 
παραγραφής από την οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής) και, ως εκ 
τούτου, δεν αναμένεται να υπερισχύει σε ζητήματα διαχρονικού δικαίου 
του καθεστώτος του Ν. 4745.

15

Θ. Παπακυριάκου



Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα 

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σε σχέση με την παραγραφή
Συμπέρασμα

Σε ό,τι αφορά την παραγραφή, το νέο δίκαιο, ως ενιαίο 
λειτουργικό σύνολο, εφαρμόζεται όχι μόνο στα νέα 
αδικήματα που τελούνται από 6.11.2020 ή από 23.12.2020, 
αλλά και στα παλαιά αδικήματα που τελέσθηκαν μέχρι και 
5.11.2020, αν διαπιστώνεται στα τελευταία ότι οδηγεί in 
concreto σε ευνοϊκότερα αποτελέσματα για τον 
κατηγορούμενο σε σύγκριση με το παλαιό δίκαιο 
(υπερνομοθετικά κατοχυρωμένη αρχή lex mitior που κάμπτει 
ρυθμίσεις ά. 96 εδ. α΄ Ν. 4745 & ά. 163 παρ. 2 Ν. 4764).
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Δ.ΙΙΙ. Ν. 4745 & 4764/2020  – Φορολογικά αδικήματα

Συνδυαστικά συμπεράσματα
• Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις δίωξης, το νέο δίκαιο (: απαίτηση για 

οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής) εφαρμόζεται μόνο για νέα αδικήματα
που τελούνται από 6.11.2020 (ά. 96 εδ. α΄ Ν. 4745).

• Σε ό,τι αφορά την παραγραφή, το νέο δίκαιο, ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο (: 
χρόνος έναρξης + ex lege αναστολή), εφαρμόζεται όχι μόνο στα νέα 
αδικήματα που τελούνται από 6.11.2020 ή από 23.12.2020, αλλά και στα παλαιά 
αδικήματα που τελέσθηκαν μέχρι και 5.11.2020, αν διαπιστώνεται στα τελευταία 
ότι οδηγεί in concreto σε ευνοϊκότερα αποτελέσματα για τον κατηγορούμενο σε 
σύγκριση με το παλαιό δίκαιο.

• Σε περίπτωση αναστολής της ποινικής δίκης κατ’ άρθρο 61 ΚΠΔ, εφόσον 
πρόκειται για φορολογικά αδικήματα τελεσθέντα από την 1.7.2019 και 
μετά, η αναστολή αυτή θα επιφέρει και αναστολή της προθεσμίας παραγραφής 
χωρίς απόλυτο χρονικό περιορισμό μέχρι το τέλος της διοικητικής δίκης (ά. 113 
παρ. 2 εδ. β΄ νέου ΠΚ). 

• Σε περίπτωση αναστολής κατ’ άρθρο 61 ΚΠΔ, εφόσον πρόκειται για 
φορολογικά αδικήματα τελεσθέντα πριν την 1.7.2019 δεν τίθεται καταρχήν 
ζήτημα παραγραφής, γιατί (α) αν κηρύσσεται εφαρμοστέο το παλαιό δίκαιο περί 
παραγραφής, η προθεσμία παραγραφής δεν εκκινεί καν όσο είναι εκκρεμής η 
διοικητική δίκη και (β) αν κηρύσσεται αναδρομικά εφαρμοστέο το νέο δίκαιο περί 
παραγραφής ως ενιαίο λειτουργικά σύνολο (Ν. 4745), τότε επέρχεται η χωρίς 
απόλυτο χρονικό περιορισμό αναστολή της προθεσμίας παραγραφής  ήδη από τον 
χρόνο έκδοσης της εκτελεστής πράξης της φορολογικής αρχής (χωρίς μάλιστα να 
αναλώνεται η αναστολή επιδικίας, αν ισχύσει και εδώ -πράγμα πάντως που επιδέχεται συζήτησης ενόψει της ειδικής, 
συνδεδεμένης με την αρχή ne bis in idem τελολογίας της ρύθμισης- η νομολογία του ΑΠ σε σχέση με την ομοίως 
οριζόμενη ως μη υποκείμενη σε απόλυτο χρονικό περιορισμό αναστολή κατ’ άρθρο 59 ΚΠΔ, βλ. π.χ. ΑΠ 256/2017, 
ΑΠ 650/2019).
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Ε. Καταληκτικές παρατηρήσεις (1) – Κριτική του νέου 
μοντέλου διαχείρισης ζητημάτων ne bis in idem

• Πρόταξη της περάτωσης της διοικητικής διαδικασίας και δίκης  (και 
της αμετάκλητης επιβολής των συναφών διοικητικών χρηματικών 
ποινών) πριν την έναρξη ή συνέχιση της ποινικής δίκης προκειμένου 
να εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή των διοικητικών 
χρηματικών ποινών

• Προσπάθεια εκμετάλλευσης της ευχέρειας που φαίνεται να 
αναγνωρίζουν το ΕΔΔΑ και το ΔΕΕ για σώρευση κυρωτικών 
διαδικασιών, όσο αυτές τελούν σε στενό σύνδεσμο μεταξύ τους και 
τηρείται η αρχή της αναλογικότητας

• Έλλειψη ρητών προβλέψεων δυνάμει των οποίων τα ποινικά 
δικαστήρια θα μπορούσαν να περατώνουν την ποινική διαδικασία ή 
να μειώνουν ουσιωδώς την ποινή του δράστη όταν κρίνουν ότι η 
βαρύτητα της ήδη επιβληθείσας διοικητικής ποινής εξαντλεί ή μειώνει 
ουσιωδώς την ανάγκη απάντησης στην απαξία του διωκόμενου 
αδικήματος

Ελλιπές μοντέλο επικυριαρχούμενο από 
εισπρακτικές σκοπιμότητες
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Ε. Καταληκτικές παρατηρήσεις (2) – Προτάσεις

• Ανάγκη ρητής αναγνώρισης της μη δέσμευσης των 
ποινικών δικαστηρίων από τα πορίσματα της 
διοικητικής διαδικασίας και δίκης όταν αυτά έχουν 
στηριχθεί σε τεκμήρια και κανόνες αναστροφής 
βάρους απόδειξης του διοικητικού δικαίου

• Επί προηγηθείσας αμετάκλητης επιβολής διοικητικής 
ποινής, ανάγκη εξάντλησης δυνατοτήτων 
αναγνώρισης λόγου μείωσης της ποινής δυνάμει της 
ενδεικτικής απαρίθμησης άρθρου 84 ΠΚ

• Επί προηγηθείσας αμετάκλητης επιβολής διοικητικής 
ποινής, υπό προϋποθέσεις κήρυξη της ποινικής δίωξης 
ως απαράδεκτης με ευθεία εφαρμογή της 
υπερνομοθετικά κατοχυρωμένης αρχής ne bis in idem
και με βάση τις σταθμίσεις που κυριαρχούν στη 
νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ
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