
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης του νέου 
Τεύχους του «Εισαγγελικού Λόγου», αισθάνο-
μαι κατ’ αρχάς την ανάγκη να σας ευχαριστή-

σω δημόσια για την εξαιρετική τιμή να με επανεκλέξετε 
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας. 
Οφείλω, επίσης, να ευχαριστήσω δημόσια όλα τα εκλεγέ-
ντα μέλη του νέου Συμβουλίου της Ένωσής μας, για την 
εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν, εκλέγοντάς με 
ήδη ως Πρόεδρο του ΔΣ. Ευχαριστίες όμως οφείλονται 
προεχόντως στους συναδέλφους που με την ιδιαίτερα 
μεγάλη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες μας, απέδειξαν 
(i) το ζων ενδιαφέρον τους για τα πράγματα του Κλά-
δου, (ii) το υψηλό φρόνημά τους σε πείσμα των χαλεπών 
καιρών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην 
επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα όλοι μας, 
καθώς και (iii) την επιθυμία και εντολή τους να συνεχί-
σουμε αρραγείς τον αγώνα για την καλύτερη προβολή 
των θεσμικών και λοιπών αιτημάτων μας, για τη διατή-
ρηση του κύρους του Εισαγγελέα σε ένα περιβάλλον 
αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης και για την ανάδειξη της 
Ένωσής μας ως ενός φορέα δημόσιου λόγου και παρέμ-
βασης, όταν ο νόμος και το καθήκον το καλεί. 
Από την πρώτη κιόλας στιγμή της εκλογής του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, κύριο μέλημά μας αποτέλεσε 
η επαγρύπνηση και η στενή παρακολούθηση όλων εκεί-
νων των θεμάτων που άπτονται των εισαγγελικών καθη-
κόντων και της ευχέρειας άσκησης αυτών, καθώς και η 
βέλτιστη ανταπόκριση στη μεγάλη ευθύνη που συνεπά-
γεται η εκλογή μας. Δεσμευόμαστε ότι σε αυτή την οδό 
θα κινηθούμε κατά τη θητεία μας. 
Η έκδοση του νέου Τεύχους της εφημερίδας μας, δίδει 
την ευκαιρία ενημέρωσής σας για ορισμένα από τα ση-

μαντικά θέματα που σήμερα απασχολούν τον Κλάδο. 
Ειδικότερα: 
(α) Κυρίαρχο τέτοιο ζήτημα ήταν και εξακολουθεί να εί-
ναι η αντιμετώπιση της ιδιαιτέρως δυσχερούς για όλους 
-αλλά περισσότερο και αδικαιολόγητα επώδυνης για 
τους δικαστικούς λειτουργούς- διαμορφωθείσας δημο-
σιονομικής πραγματικότητας, της οποίας η εφαρμογή 
φθάνει μέχρι του σημείου να θέτει εν κινδύνω και αυτή 
τη δικαστική ανεξαρτησία. Όπως γνωρίζετε, επί των 
ομαδικών προσφυγών ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρί-
ου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος, το περιεχόμενο 
των οποίων το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσής μας επεξεργάσθηκε από κοινού με τα Διοικητικά 
Συμβούλια των λοιπών Δικαστικών Ενώσεων, ήδη εκδό-
θηκαν οι υπ’ αριθμ. 88/2013 και 89/2013 αποφάσεις. Με 
την πρώτη από τις αποφάσεις αυτές κρίθηκαν αντισυ-
νταγματικές οι διατάξεις του Ν 4093/2012 (άρθρο πρώτο 
§ Γ1 περ. 13 και 14), με τις οποίες επήλθαν περαιτέρω 
μειώσεις στις ήδη μειωμένες κατά πολύ αποδοχές των δι-
καστικών λειτουργών, ενώ με τη δεύτερη κρίθηκε ότι οι 
δικαστικοί λειτουργοί δικαιούνται της αυτής φορολογι-
κής μεταχείρισης με τους βουλευτές, ως προς την εφαρ-
μογή του άρθρου 5 § 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος. 
Αμέσως μετά την καθαρογραφή των αποφάσεων, τα 
Προεδρεία των ΔΣ όλων των Δικαστικών Ενώσεων 
πραγματοποίησαν συναντήσεις αρχικά με τον Πρωθυ-
πουργό και στη συνέχεια με τον Υπουργό Οικονομικών 
και με κλιμάκια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
με αντικείμενο τη συμμόρφωση της Πολιτείας προς τις 
αποφάσεις του Δικαστηρίου. Κατά την τελευταία τέτοια 
συνάντηση ο Υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε την 
υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας για πλήρη συμμόρ-
φωση προς την 88/2013 απόφαση του Μισθοδικείου και 
συμφώνησε με τις Δικαστικές Ενώσεις ότι η συμμόρφω-
ση αυτή συνίσταται, αφενός μεν στην πάγια και εφεξής 
επαναφορά των αποδοχών μας στο επίπεδο που αυτές 
είχαν διαμορφωθεί πριν την ισχύ των διατάξεων του Ν 
4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και, αφετέ-
ρου, στην ικανοποίηση των αντιστοίχων αξιώσεων που 
γεννήθηκαν από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών 
αυτών διατάξεων, δηλ. από την 1.8.2012 (ημερομηνία, 
στην οποία ανέτρεξε η ισχύς τους κατά το Ν 4093/2012) 
και εξής. Εντός του πλαισίου αυτού, ο Υπουργός Οικονο-
μικών δεσμεύθηκε για (i) την καταβολή έως τα τέλη του 
μηνός Ιουνίου 2014, εφάπαξ ποσού, το οποίο θα αντι-
στοιχεί στις διαφορές αποδοχών που αντιστοιχούν στα 
χρονικά διαστήματα από 1.8.2012 έως και 31.12.2012 και 
από 1.1.2014 έως 30.6.2014, (ii) την καταβολή ανά μήνα 
και έως τον μήνα Δεκέμβριο 2014 των λοιπών διαφορών 
αποδοχών του ίδιου (τρέχοντος) έτους, (iii) την εισαγω-
γή, μετά την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμο-
γής των ετών 2015-2018, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και κατόπιν διαβουλεύσεων με τις Δικαστι-
κές Ενώσεις, διάταξης νόμου με την οποία θα καταργού-
νται και τυπικά εκείνες οι διατάξεις του Ν 4093/2012 
που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και (iv) την πραγμα-
τοποίηση νέων συναντήσεων με τα ΔΣ των Δικαστικών 
Ενώσεων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο 2015, 
προς καθορισμό του χρόνου καταβολής των λοιπών αξι-
ώσεων των δικαστικών λειτουργών, που αναφέρονται 
στη διαφορά των αποδοχών τους του έτους 2013 και του 
χρόνου και τρόπου συμμόρφωσης της Ελληνικής Πο-
λιτείας προς την 89/2013 απόφαση του Μισθοδικείου. 
Ήδη, όπως είναι γνωστό, με το Ν 4263/2014 ψηφίστηκε 
από τη Βουλή των Ελλήνων, το «Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ετών 2015-2018», του 
οποίου οι ρυθμίσεις -κατά τις διαβεβαιώσεις αρμοδίων 
υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομι-
κών, με τους οποίους έλαβε πολύ πρόσφατα χώρα ad hoc 
συνάντηση των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων- 
αποδίδουν πλήρως όσα συμφωνήθηκαν με τον Υπουργό 
Οικονομικών. 
Αναφορικά με το ζήτημα του συνυπολογισμού ή μη του 
ποσού της δόσης αναδρομικών αποδοχών μας, που ει-
σπράξαμε πέρυσι (έτος 2013) στα εισοδήματα που υπό-
κεινται σε εισφορά αλληλεγγύης, καθώς και του τρόπου 
δήλωσης του ίδιου ποσού στις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, σας ενημε-
ρώνουμε ότι από κοινού και σε συνεργασία με τις άλλες 
δικαστικές ενώσεις, εκθέσαμε στον Υπουργό Οικονομι-
κών και στους λοιπούς αρμόδιους παράγοντες του ίδιου 
Υπουργείου το σχετικό προβληματισμό μας και λάβαμε 
τη διαβεβαίωση ότι θα εξετάσουν το θέμα, αμέσως μετά 
τη λήξη της διαδικασίας των Δημοτικών - Περιφερεια-
κών εκλογών και των Ευρωεκλογών, οπότε και έγκαιρα, 
θα ενημερωθούμε και θα λάβουμε αποφάσεις που θα σας 
κοινοποιηθούν, σχετικά με το χρόνο και τρόπο (πιθανώς 
με δήλωση επιφύλαξης) υποβολής των φορολογικών 
μας δηλώσεων. 
(β) Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αναμένεται να έχει 
μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας των Εισαγ-
γελιών του πρώτου βαθμού, αφορά στην πραγματοποι-
ηθείσα μείωση με το άρθρο 12 § 1 του Ν 4229/2014, των 
θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών (κατά 7) και των 
Αντεισαγγελέων και Παρέδρων Πρωτοδικών (κατά 5), με 
ισόποση αύξηση των θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφε-
τών, χάριν της ταχύτερης εκδίκασης των ποινικών υπο-
θέσεων που εκκρεμούν στα ποινικά Εφετεία της χώρας. 
Όσο κι εάν η αύξηση των θέσεων των Αντεισαγγελέων 
Εφετών ήταν αναγκαία -πράγμα που η Ένωσή μας, με 
επιστολές της και συναντήσεις του ΔΣ με τον Υπουργό 

Χαιρετισμός 

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
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Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
Εισαγγελέων Ελλάδος (16 & 23.2.2014) ψήφισαν 456 εισαγγελείς όλων των βαθμών. 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχτηκε έχει ως εξής: (α) Πρόεδρος: Κωνστα-
ντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, (β) Αντιπρόεδρος: Σύρμω Κα-
κάλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, (γ) Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος 
Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, (δ) Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα-
τέας: Γεώργιος Νούλης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, (ε) Ταμίας: Ιωάννης 
Παναγόπουλος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, (στ) Μέλη: Ευσταθία Καπα-

γιάννη, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, Ανδρέας Κατεβάτης, Αντεισαγγελέας Εφε-
τών Αθηνών, Αντώνιος Παπαματθαίου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 
Παρασκευάς Αδάμης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γυθείου. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή 
εξελέγησαν οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος και Ολυμπία 
Κλειτσάκη.  
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμβολή και τη συμπαράσταση όλων των συνα-
δέλφων, θα ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο για την προβολή των ζητημάτων του Κλάδου 
και τη διατήρηση και ενίσχυση του κύρους του Εισαγγελέα σε μια εποχή προκλήσεων.

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών 2014 
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Δικαιοσύνης είχε επανειλημμένως υπογραμμίσει-, στην 
παρούσα φάση -ενόψει μάλιστα της επικείμενης ψήφισης 
του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αλλά και της άτυ-
πης επί του παρόντος συζήτησης περί πιθανής «μετάτα-
ξης» στον Κλάδο μας των στρατιωτικών δικαστών- είναι 
επιβεβλημένη μία γενναία αύξηση του αριθμού των Ει-
σαγγελέων που υπηρετούν στον πρώτο βαθμό, προκει-
μένου οι τελευταίοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα 
αυξημένα καθήκοντα που τους ανατίθενται με τις διατά-
ξεις του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (διαδικασία 
του νεοεισαγόμενου θεσμού της υποχρεωτικής ποινικής 
συνδιαλλαγής, αύξηση του αριθμού των συνεδριάσεων 
των Μονομελών Πλημμελειοδικείων μέσω της ανάθεσης 
σε αυτά της υλικής αρμοδιότητας εκδίκασης όλων των 
πλημμελημάτων κ.λπ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο γνω-

ρίζει τα ζητήματα που δημιουργούνται, την ανάγκη ενί-
σχυσης των υπηρεσιών που αποδυναμώνονται λόγω της 
ανακατανομής των οργανικών θέσεων με το ΠΔ 63/2014, 
καθώς και το νέο τοπίο για τα υπηρεσιακά μας πράγμα-
τα, που φαίνεται να διαμορφώνεται μέσω πρωτοβουλιών 
που άλλοτε αναλαμβάνονται ερήμην μας, δημιουργώ-
ντας εύλογη την υποψία ότι δεν τις γεννά αγαθή πρό-
θεση, ενώ άλλοτε εισάγουν νομοθετικές τροποποιήσεις 
συχνότητας και έκτασης τέτοιας που ανατρέπουν την 
καλή λειτουργία της Ποινικής Δικαιοσύνης και γεννούν 
ανασφάλεια όχι μόνο στους πολίτες αλλά και στους δικα-
στικούς λειτουργούς. Στις προθέσεις του ΔΣ, επομένως, 
είναι να παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις και να 
αναλάβει όποια πρωτοβουλία κριθεί αναγκαία, ενημερώ-
νοντας ταυτόχρονα τους συναδέλφους. 

(γ) Τέλος, όπως είναι γνωστό την 22 Ιουνίου τ.έ. έχει 
προγραμματισθεί η σύγκληση της Καταστατικής Γενικής 
Συνέλευσης της Ένωσής μας στο Βόλο, με θέμα την ανα-
θεώρηση του Καταστατικού μας, σε συνέχεια των όσων 
αποφασίστηκαν συναφώς κατά την 29η Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση της Ένωσης και των διαδικασιών που 
έθεσε ακολούθως σε κίνηση το Διοικητικό Συμβούλιο από 
το οποίο συγκροτήθηκε ad hoc ομάδα εργασίας (συναφές 
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 102/5.3.2014 έγγραφο που απεστάλη 
σε όλα τα μέλη μας). Με χαρά αναμένουμε την ευκαιρία 
αυτή, προκειμένου να συναντηθούμε οι συνάδελφοι όλων 
των βαθμών, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συμβάλου-
με ουσιαστικά στην προώθηση των θεμάτων του Κλάδου, 
εκσυγχρονίζοντας τον «ιδρυτικό μας νόμο».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Αφιέρωμα - Επίκαιρα Θέματα: 1

Πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου 
σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 25 Ν 1882/1990 

Μη καταβολή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων χρεών στο δημόσιο

Επιμέλεια: Γεώργιος Νούλης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Στα πλαίσια της ενότητας του παρόντος φύλλου του 
«ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» που αφιερώθηκε στην 
προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων σχετικά με τα βα-

σικά εγκλήματα φοροδιαφυγής παρατίθενται - αναφερό-
μενες αυτολεξεί και ακροθιγώς και με επίκεντρο την ου-
σία της ερμηνείας των διατάξεων στην οποία προέβη το 
αναιρετικό ποινικό Δικαστήριο - πρόσφατες αποφάσεις 
των οικείων τμημάτων του Αρείου Πάγου επί θεμάτων 
με χρηστική εφαρμογή στη διαδικασία στο ακροατήριο 
λόγω της συνήθους επίκλησης σχετικών ισχυρισμών από 
τους διαδίκους. Ολόκληρα τα κείμενα των μνημονευομέ-
νων αποφάσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Αρείου 
Πάγου [areiospagos.gr, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων]: 

1  Η αμφισβήτηση της ύπαρξης ή μη των οφειλών 
προς το Δημόσιο που επικαλείται ο κατηγορούμενος 
ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων δεν είναι δυνατόν 
να ελεγχθεί ούτε παρεμπιπτόντως από αυτά καθώς κεί-
ται εκτός δικαιοδοσίας τους.

ΑΠ 1005/2013 [Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...για το ζή-
τημα της ευθύνης της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας ένα-
ντι του δημοσίου για τις παραπάνω οφειλές που αποτε-
λούν και τα βεβαιωθέντα σε βάρος του αναιρεσείοντος 
χρέη υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του ως νομίμου 
εκπροσώπου αυτής και εκείνο του καταλογισμού αυτών 
των χρεών σε βάρος του ιδίου, ανεξάρτητα από τη μη προ-
βολή αντιρρήσεων εκ μέρους του στην κατ’ έφεση δίκη, 
αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήριο και δεν μπορεί το 
ποινικό δικαστήριο να προβεί σε τέτοιο έλεγχο ούτε παρε-
μπιπτόντως διότι άλλως η ενώπιον του δίκη θα μετέπιπτε 
σε διοικητική δίκη...».

2  Η διαδικασία της εκκαθάρισης υπό την οποία τελεί 
εταιρεία οποιασδήποτε μορφής δε συνιστά λόγο ανα-
βολή της δίκης των νομίμων εκπροσώπων της για χρέη 
προς το Δημόσιο 

ΑΠ 744/2013 [Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...Ως προς τις 
ειδικότερες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, αιτιολογημένα 
απορρίφθηκε: ...το αίτημα περί αναβολής της δίκης μέχρι 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της υπόχρε-
ης εταιρείας και ικανοποίησης του Δημοσίου, αφού κατά τις 
παραδοχές της απόφασης δεν υφίσταται χρονική πρόβλεψη 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής σε συνδυασμό 
και με το ιδιαίτερα παλαιό χρόνο τέλεσης της πράξης...». 
[Σημ. επιμ.: ενδεικτικά λόγω λύσης αυτής, ανάκλησης 
αδείας ασφαλιστικής εταιρείας λόγω μη πλήρωσης των 
κριτηρίων λειτουργίας της, κατ’ εφαρμογή διατάξεων Ν 

2190/1920 λόγω μη δημοσίευσης λογιστικών καταστά-
σεων κ.λπ.]. 

3  Επί συγχώνευσης επιχειρήσεων υφίσταται παράλ-
ληλη ποινική ευθύνη για τις οφειλές προς το Δημόσιο 
της απορροφηθείσας τόσον των δικών της νομίμων εκ-
προσώπων, όσο και αυτών της απορροφήσασας 
ΑΠ 1005/2013 [Z΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ] «... τα επίμαχα 
χρέη, ανεξάρτητα από το ότι βεβαιώθηκαν σε χρόνο μετα-
γενέστερο από εκείνον που ο ήδη αναιρεσείων ήταν Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην παραπάνω ανώνυμη 
εταιρεία και παρά το ότι αφορούσαν σε περαίωση κατά 
το Ν 3259/2004 υποθέσεων χρεών από εισόδημα και από 
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Β.Σ. χρήσεων 2000-2002 και 
2000 αντίστοιχα, αφορούσαν οφειλές της εν λόγω ανώ-
νυμης εταιρείας προς το Δημόσιο για τις οποίες ευθυνό-
ταν αλληλεγγύως και ο ίδιος κατ’ άρθρο 115 παρ. 1-2 Ν 
2138/1994 που προβλέπει ότι στις ανώνυμες εταιρείες που 
συγχωνεύονται μαζί με τους διευθυντές, διαχειριστές, δι-
ευθύνοντες συμβούλους και εκκαθαριστές των ημεδαπών 
εταιρειών κατά το χρόνο διαλύσεως ή συγχώνευσής τους 
που ευθύνονται για την πληρωμή του φόρου που οφεί-
λεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον ως 
άνω νόμο, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, 
ευθύνεται αλληλεγγύως για την πληρωμή των οφειλο-
μένων φόρων της διαλυόμενης εταιρείας και εκείνη που 
την απορρόφησε ή η νέα εταιρεία που συστήθηκε ανεξάρ-
τητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και κατ’ άρθρο 25 Ν 
1882/1990...». 

4  Η άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών 
Δικαστηρίων προς αμφισβήτηση της ύπαρξης του χρέ-
ους και της διαδικασίας βεβαίωσης του είναι ποινικά 
αδιάφορη και δεν ασκεί καμία επίδραση στην κατά-
γνωση του συγκεκριμένου εγκλήματος.
ΑΠ 586/2013 [Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «... η προσβαλ-
λόμενη απόφαση απέρριψε τους αυτοτελείς ισχυρισμούς 
που υπέβαλε η συνήγορος της αναιρεσείουσας, ότι, πρέπει 
να αναβληθεί η δίκη μέχρι να εκδοθεί η τελεσίδικη απόφα-
ση του διοικητικού δικαστηρίου επί των προσφυγών που 
αυτή έχει ασκήσει, άλλως να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποι-
νική δίωξη, με την αναφερόμενη στο σκεπτικό ως άνω αι-
τιολογία ήτοι ότι για την ποινική δίωξη του άρθρου 25 παρ. 
1 του Ν 1882/1990 δεν απαιτείται προηγούμενη οριστικο-
ποίηση της φορολογικής παράβασης, ούτε σε περίπτωση 
άσκησης προσφυγής από τον υπόχρεο, η τελεσίδικη επί της 
προσφυγής απόφαση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρί-
ου, ορθώς ερμήνευσε την ουσιαστική διάταξη του άρθρου 

25 παρ. 1 του Ν 1882/1992 και δεν την παραβίασε ούτε 
ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Πράγματι η επικαλούμενη από 
την αναιρεσείουσα άσκηση προσφυγών κατά των οικείων 
καταλογιστικών πράξεων και η συνεπεία αυτής αναστολή 
της υποχρεώσεως καταβολής των χρεών δεν μπορούν να 
οδηγήσουν σε άρση του αδίκου της πράξεως ή στην εξά-
λειψή του αξιοποίνου αυτής ή τέλος στο απαράδεκτο της 
ασκηθείσης ποινικής διώξεως αφού κάτι τέτοιο δεν προ-
βλέπεται από καμία διάταξη νόμου ως τρόπος άρσεως του 
αξιοποίνου ή του αδίκου του ως άνω εγκλήματος. Αλλω-
στε θα ήταν εντελώς άτοπο σε κάθε περίπτωση ασκήσεως 
προσφυγής εναντίον καταλογιστικής του χρέους πράξεως 
να οδηγείτο το δικαστήριο σε αθώωση του προσφεύγοντος 
κατηγορουμένου, αφού έτσι θα εκτίθετο εκποδών ο σκο-
πός για τον οποίο θεσπίσθηκε η διάταξη του άρθρου 25 Ν 
1882/1990 (ΑΠ 1197/2011, 1188/2011)...».
[Σημ. επιμ.: ανάλογη και η ΑΠ 403/2013 του ΣΤ΄ Τμήματος].

5  Η αμφισβήτηση του χρέους από τον κατηγορού-
μενο δεν αναιρεί την ύπαρξη του και την ποινική του 
ευθύνη όσο δεν επιτυγχάνεται διαγραφή του μετ’ ευ-
δοκίμηση ειδικού ενδίκου βοηθήματος [ΚΕΔΕ] 

ΑΠ 206/2013 [Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...κρίσιμα στοι-
χεία για τη θεμελίωση του πιο πάνω εγκλήματος που προ-
βλέπεται από τις διατάξεις αυτές, που πρέπει να προσδιο-
ρίζονται στην καταδικαστική απόφαση είναι: α) η ύπαρξη 
βεβαιωμένων χρεών, β) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση 
του χρέους, γ) ο τρόπος πληρωμής του (εφάπαξ ή σε δό-
σεις) και δ) το ληξιπρόθεσμο αυτού, δηλαδή ο ακριβής χρό-
νος καταβολής του, ο οποίος δεν συμπίπτει αναγκαστικά με 
το χρόνο που βεβαιώθηκε και η μη πληρωμή του μέσα σε 
ορισμένη προθεσμία. Η αμφισβήτηση του χρέους από τον 
υπόχρεο, όπως και ο ισχυρισμός του ότι έχει παραγραφεί 
και κατά συνέπεια εσφαλμένως έχει βεβαιωθεί, δεν ασκεί 
επιρροή, δεδομένου ότι ο υπόχρεος - οφειλέτης του Δημο-
σίου, στην περίπτωση αυτή οφείλει να ασκήσει τα νόμιμα 
μέσα, δηλαδή την προβλεπόμενη από το άρθρο 73 του Κώ-
δικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΝΔ 356/1974) ανα-
κοπή, για να εξαλειφθεί το χρέος και, αν αυτό δεν συμβεί, 
το χρέος θεωρείται υποστατό και ενεργό, η δε μη καταβολή 
του συνεπάγεται τις κυρώσεις του νόμου...».
[Σημ. επιμ.: όμοια και η ΑΠ 252/2013 του ίδιου Τμήματος].

6  Το κύρος ή μη των διοικητικών πράξεων βεβαίω-
σης των χρεών δε συνιστά στοιχείο του εγκλήματος 
και δε σχετίζεται με την ποινική δίκη γι’ αυτά. Εκ του 
λόγου τούτου δε νοείται αναβολή εκδίκασης της υπό-
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θεσης μέχρι την έκδοση αποφάσεως Διοικητικού Δικα-
στηρίου επί ασκηθεισών προσφυγών κ.λπ. 
ΑΠ 320/2013 [Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...Ο εκκαλών 
κατηγορούμενος ομολόγησε ότι οφείλει τα άνω ποσά, 
πλην όμως ισχυρίζεται ότι όλα αυτά προέρχονται από 
τελωνειακές παραβάσεις ... και ότι εκκρεμούν στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας δύο αναιρέσεις με τις οποίες ζητά 
την ακύρωση των τελωνειακών προστίμων που του επι-
βλήθηκαν. Τέλος για τους λόγους αυτούς ζητά την αθώ-
ωση του ή την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης ... 
αντικείμενο της παρούσας δίκης είναι η μη καταβολή των 
χρεών που βεβαιώθηκαν σε βάρος του εκκαλούντος - κα-
τηγορουμένου εντός της κατά νόμο προθεσμίας, οπότε το 
κύρος ή μη της διοικητικής πράξης με την οποία βεβαιώ-
θηκαν τα χρέη δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής 
υπόστασης του ποινικού αδικήματος, έτσι ώστε το θέμα 
αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι εκκρεμεί ενώπιον των 
διοικητικών δικαστηρίων, να μη σχετίζεται με την παρού-
σα ποινική δίκη ... Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι 
τα χρέη είχαν προκύψει από τελωνειακές παραβάσεις και 
ότι αυτός είχε αθωωθεί για την πράξη της λαθρεμπορί-
ας, οπότε, πλέον, δεν υφίσταντο αυτά, αφενός δεν ήταν 
νόμιμος, καθόσον το κύρος της διοικητικής πράξεως, με 
την οποία βεβαιώθηκαν τα χρέη, δεν ασκεί επιρροή στην 
ποινική δίκη, και αφετέρου είναι αρνητικός της κατηγο-
ρίας και το Δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει 
... ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, κατά το στάδιο της 
απολογίας του, υπέβαλε αίτημα αναβολής της υποθέσεως 
μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας επί αιτήσεων αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του 
Διοικητικού Εφετείου σχετικώς με τα τελωνειακά πρόστι-
μα που του είχαν επιβληθεί. Το αίτημα αυτό, για το λόγο 
που έχει προεκτεθεί, δεν ήταν νόμιμο...».

7  Η γέννηση των χρεών σε χρόνο προγενέστερο της 
πτώχευσης θεμελιώνει πλήρη ποινική ευθύνη ανεξαρ-
τήτως του μεταγενέστερου χρόνου βεβαίωσης τους. 
ΑΠ 704/2012 [ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...Η ειδικότε-
ρη αιτίαση του αναιρεσείοντα ... δεν είναι βάσιμη, γιατί 
... η κήρυξη της παραπάνω εταιρείας σε πτώχευση πριν 
από τη βεβαίωση των χρεών δεν αίρει τον άδικο χαρα-
κτήρα της πράξεως, και ο δόλος του δεν αναιρείται από 
την κήρυξη της εταιρείας της οποίας ήταν διαχειριστής σε 
πτώχευση, πολλώ μάλλον που όπως προκύπτει από τον 
παραπάνω πίνακα χρεών, αυτά είχαν γεννηθεί κατά την 
περίοδο των ετών 1993 έως 1997, ήτοι σε χρόνο προγενέ-
στερο κατά πολύ της πτώχευσης, άσχετα αν βεβαιώθηκαν 
αργότερα το έτος 2004...».

8  Μεταγενέστερη του χρόνου γέννησης των χρεών 
πτώχευση δεν αναιρεί το δόλο τέλεσης της πράξης. Το 
ίδιο και η παύση των εργασιών της πτώχευσης πριν τη 
βεβαίωση των χρεών. 
ΑΠ 1045/2013 [Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «Το δικαστή-
ριο κρίνει ότι ο δόλος του κατ/νου δεν αναιρείται από την 
κήρυξή του σε πτώχευση δυνάμει της υπ’ αρ. 1945/1999 
απόφασης του Πολ/λους Πρωτ/κείου Αθηνών με ημερο-
μηνία παύσης πληρωμών την 31.12.1997, και με κήρυ-
ξη παύσης των εργασιών της πτώχευσης με την υπ’ αρ. 
1489/2000 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου. Τούτο δι-
ότι δεν προκύπτει ποια η οικον. κατάσταση του μετά το 
έτος 2004, όταν και βεβαιώθηκαν σε βάρος του οι οφειλές 
από τη Δ.Ο.Υ. (ΑΠ 492/2011, Νόμος). Εξάλλου η κήρυ-
ξη της πτώχευσης επήλθε μετά πάροδο ικανού χρόνου 
από τότε που γεννήθηκαν τα χρέη προς το Δημόσιο δηλ. 

1994-1997 (ΑΠ 297/2012, ΑΠ 291/2012 Νόμος). Ο δε 
δόλος του, ο οποίος είναι ο κοινός δόλος, αυτός ενυπάρ-
χει στη θέληση του να πραγματώσει την προαναφερθεί-
σα πράξη του, την οποία και τέλεσε, ενώ η προηγούμενη 
πτώχευσή του, η οποία άλλωστε έληξε πριν τη βεβαίωση 
των χρεών δεν αναιρεί το δόλο του (ΑΠ 297/2012 ό.π.). 
... ισχυρίστηκε ότι, ενώ με τη 1945/1999 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε σε κατά-
σταση πτωχεύσεως και, ως ημέρα παύσεως των πληρω-
μών ορίστηκε η 31.12.2007, ευρισκόμενος μέχρι σήμερα 
σε αυτή την κατάσταση, στερούμενος δε νομικά της δυ-
νατότητας οποιασδήποτε καταβολής, το εν λόγω δικα-
στήριο παρά το ότι θεμελιώθηκε ο άνω ισχυρισμός του 
για έλλειψη δόλου και στην αιτία αυτή, χωρίς αιτιολογία, 
άλλως με ελλιπή αιτιολογία απέρριψε τον ισχυρισμό του 
αυτόν. Όμως το ... Δικαστήριο ... διέλαβε την παρακάτω 
ειδικά και εμπεριστατωμένα ... αιτιολογία: «Το δικαστή-
ριο κρίνει ότι ο δόλος του κατ/νου δεν αναιρείται από την 
κήρυξή του σε πτώχευση δυνάμει της υπ’ αρ. 1945/1999 
απόφασης του Πολ/λους Πρωτ/κείου Αθηνών με ημερο-
μηνία παύσης πληρωμών την 31.12.1997, και με κήρυ-
ξη παύσης των εργασιών της πτώχευσης με την υπ’ αρ. 
1489/2000 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου. Τούτο δι-
ότι δεν προκύπτει ποία η οικον.κατάστασή του μετά το 
έτος 2004 όταν και βεβαιώθηκαν σε βάρος του οι οφειλές 
από τη Δ.Ο.Υ. (ΑΠ 492/2011, Νόμος). Εξάλλου η κήρυ-
ξη της πτώχευσης επήλθε μετά πάροδο ικανού χρόνου 
και τότε που γεννήθηκαν τα χρέη προς το Δημόσιο δηλ. 
1994-1997 (ΑΠ 297/2012, ΑΠ 291/2012 Νόμος). Ο δε 
δόλος του, ο οποίος είναι ο κοινός δόλος, αυτός ενυπάρ-
χει στη θέλησή του να πραγματώσει την προαναφερθεί-
σα πράξη του, την οποία και τέλεσε, ενώ η προηγούμενη 
πτώχευσή του, η οποία άλλωστε έληξε πριν τη βεβαίωση 
των χρεών δεν αναιρεί το δόλο του». 

9  Εξακολούθηση ποινικής ευθύνης διαχειριστή ΕΠΕ 
μετά τη λήξη της θητείας του για χρέη της εταιρείας αν 
συνεχίζει να ασκεί τοις πράγμασι τη διαχείριση της. 
ΑΠ 1314/2012 [ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...Επίσης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 εδ. α του άρθρου 25 
του Ν 1882/1998 οι προβλεπόμενες ποινές που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, όπως τροποποιήθηκε 
κατά τα προαναφερθέντα, «επιβάλλονται μεταξύ άλλων 
περιπτώσεων οφειλετών του Δημοσίου και τρίτων πλην 
ιδιωτών και από τις διατάξεις αυτές και εκείνη της πα-
ραγράφου 1β’ του άρθρου 20 του ιδίου νόμου 2523/1997, 
συνάγεται ότι αυτουργός του εγκλήματος της μη καταβο-
λής χρεών προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί σε βά-
ρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) είναι εκείνος, 
ο οποίος ήταν διαχειριστής της εταιρείας κατά το χρόνο 
που γεννήθηκαν τα χρέη, έστω και αν, κατά το χρόνο της 
βεβαιώσεώς αυτών, δεν είχε πλέον την ιδιότητα αυτή (βλ. 
ΑΠ 382/2011) και όταν ελλείπει ή απουσιάζει αυτός, ευ-
θύνεται ο κάθε εταίρος και κατά τη διάταξη της παραγρά-
φου 6 του αυτού άρθρου 20, οι ανωτέρω αυτουργοί και συ-
νεργοί, τιμωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του 
αδικήματος είχαν την ιδιότητα αυτή και εφόσον γνώριζαν 
ή από την ιδιότητα τους και ενόψει των συγκεκριμένων 
περιστάσεων γίνεται φανερό ότι γνώριζαν για τις πράξεις 
ή παραλείψεις, με τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι των 
αδικημάτων του παρόντος (ΑΠ 1746/2011). Ήτοι ο δια-
χειριστής της ΕΠΕ και αν μετά τη λήξη της θητείας του ή 
μετά την παραίτηση του από το αξίωμα του διαχειριστή ή 
μετά τη μεταβίβαση της εταιρικής του μερίδας σε άλλον, 
εφόσον η ΕΠΕ δε λύθηκε, συνεχίσει να ασκεί πράγματι, 
«εν τοις πράγμασι», προσωρινά ή διαρκώς, τα καθήκοντα 

που αναφέρονται πιο πάνω, είναι ποινικά υπεύθυνος για 
τα χρέη της ΕΠΕ.(βλ. και ΑΠ 1726/2010). 

10  Η συμπτώχευση ομορρύθμου εταίρου συνεπεία 
της πτώχευσης της εταιρείας δεν αναιρεί την ποινική 
του ευθύνη για μεταγενέστερα χρέη στο Δημόσιο άλλης 
ομόρρυθμης εταιρείας της οποίας ήταν διαχειριστής κα-
θώς αυτά φορούν άλλο πρωτογενώς υπόχρεο νομικό 
πρόσωπο, το οποίο ο ίδιος εκπροσωπεί, εκ της ιδιότη-
τας του δε αυτής έχει αυτοτελή ποινική ευθύνη ανεξαρ-
τήτως της προηγούμενης ατομικής του πτώχευσης.
ΑΠ 202/2011 [Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...από την πα-
ραδοχή, ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, για τα χρέη 
της πρώτης Ο.Ε., που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύ-
σεως με την 6238/1998 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Θεσσαλονίκης, με χρόνο παύσεως των πληρωμών 
της την 13-6-1996, πρέπει να κηρυχθεί αθώος ελλείψει 
δόλου, διότι βεβαιώθηκαν εντός του 2004 και λόγω ανα-
στολής των πληρωμών, δεν μπορούσε αυτός ως διαχειρι-
στής να τα πληρώσει στο Δημόσιο, και από τη μη αθώωση 
του κατηγορουμένου και για τα χρέη της δεύτερης Ο.Ε., 
βεβαιωθέντα το 2004 και 2005, της οποίας ήταν επίσης 
τότε διαχειριστής και δεν κατέβαλε στο Δημόσιο, συνο-
λικού ύψους 866.568,28 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 
από 1-9-2004 έως 1-2-2005, δεν υπάρχει αντίφαση, αφού 
η δεύτερη υπόχρεη αυτή εταιρεία δεν πτώχευσε και ο κα-
τηγορούμενος μπορούσε να καταβάλει, όχι ως άτομο, που 
είχε κατά το νόμο συμπτωχεύσει ως ομόρρυθμος εταίρος 
της πρώτης πτωχεύσασας Ο.Ε. αλλά ως διαχειριστής της 
υπόχρεης και μη πτωχεύσασας δεύτερης Ο.Ε. και ουδό-
λως αναιρείται από την προαναφερθείσα πτώχευση, το 
στοιχείο του δόλου του κατηγορουμένου.

11  Ποινικά αδιάφορος ο ισχυρισμός περί δημοσιονο-
μικής παραγραφής του χρέους. Σε περίπτωση χορήγη-
σης αναστολής πληρωμής του χρέους από Διοικητικό 
μετ’ άσκηση προσφυγής ελλείπει μόνο η υποχρέωση 
καταβολής του χρέους διαρκούσης αυτής, η οποία δεν 
επιδρά στην βάσει αυτού ποινική ευθύνη. Δε δικαιο-
λογείται αναβολή της δίκης προς κλήση υπαλλήλου 
Δ.Ο.Υ. ως μάρτυρα προς διευκρίνιση της αναστολής 
είσπραξης των χρεών λόγω αναρμοδιότητας αυτού επί 
του αποδεικτέου θέματος.
ΑΠ 206/2013 [E΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...η τυχόν άσκη-
ση προσφυγής και η συνεπεία αυτής αναστολή της κατα-
βολής των χρεών δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή στο αξι-
όποινο του ως άνω εγκλήματος, ούτε βεβαίως οδηγεί στην 
αθώωση του κατηγορουμένου, αφού από καμία διάταξη 
νόμου δεν προβλέπεται τέτοιος τρόπος άρσεως του αδί-
κου ή εξαλείψεως του αξιοποίνου του εν λόγω εγκλήμα-
τος. Άλλωστε θα ήταν εντελώς άτοπο σε κάθε περίπτωση 
ασκήσεως προσφυγής εναντίον καταλογιστικής του χρέ-
ους πράξεως να οδηγείτο το δικαστήριο σε αθώωση του 
προσφεύγοντος κατηγορουμένου, αφού έτσι θα ετίθετο εκ-
ποδών ο σκοπός, για τον οποίο θεσπίσθηκε η διάταξη του 
άρθρου 25 Ν 1882/1990 (ΑΠ 1197/2011, 1188/2011) ... ο 
κατηγορούμενος άσκησε προσφυγές κατά των καταλογι-
στικών πράξεων και ενόψει αυτών κατέθεσε στο Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Πειραιά αντίστοιχες αιτήσεις αναστολής 
οι οποίες έγιναν δεκτές και διέταξαν την αναστολή εκτέ-
λεσης μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί των προ-
σφυγών. Οι προσφυγές στη συνέχεια απορρίφθηκαν ... ενώ 
επίκειται εκδίκαση αυτών σε δεύτερο βαθμό. Η αναστολή 
εκτέλεσης που πέτυχε ο κατηγορούμενος είχε περιορισμέ-
νη χρονική διάρκεια (από της δημοσιεύσεως των αποφά-
σεων που την διέτασσαν έως την έκδοση των αποφάσεων 
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επί των προσφυγών). Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο 
κατηγορούμενος δεν είχε υποχρέωση καταβολής των οφει-
λόμενων ποσών αφού η αναστολή καθιστά προσωρινώς 
ανενεργό την πράξη καταλογισμού και παρεμποδίζει την 
διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω πράξεως, χωρίς όμως 
να πλήττεται η ύπαρξη και το κύρος αυτής. Από της λήξε-
ως, όμως, της αναστολής ο κατηγορούμενος είχε υποχρέ-
ωση καταβολής των οφειλομένων ποσών. Ως εκ τούτου 
κρίνεται απορριπτέος ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου 
(που προεβλήθη από τον συνήγορο του) ότι η οφειλή του 
δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος, λόγω της χορηγηθείσης 
αναστολής από το Δικαστήριο αφού η αναστολή αυτή 
δεν διαρκεί μέχρι σήμερα αλλά έπαυσε με την απόρριψη 
των προσφυγών αυτού ... προκύπτει ότι η αναστολή δό-
θηκε μετά την βεβαίωση των οφειλών του κατηγορουμέ-
νου, ήτοι μετά την 31.10.2003 καθώς και ότι ο Προϊστά-
μενος της Δ.Ο.Υ. .... υπέβαλε την αίτηση ποινικής δίωξης 
όχι άμεσα, αλλά μετά πάροδο έτους (11.1.2005), χρόνος 
κατά τον οποίο από τα ανωτέρω στοιχεία δεν προκύπτει 
ότι ήταν ακόμη ενεργός η δικαστική αναστολή πολύ δε πε-
ρισσότερο κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης πρέπει, 
επίσης, ν’ απορριφθεί το αίτημα περί αναβολής της δίκης 
για να προσέλθει μάρτυρας της Δ.Ο.Υ. ....... για να δώσει 
διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα καθόσον εκ 
των εγγράφων της δικογραφίας καθίστανται σαφή τα θέ-
ματα αυτά, ενώ ως προς το θέμα της αναστολής εκτέλεσης 
των καταλογιστικών πράξεων και των εννόμων συνεπειών 
αυτής (αναστολής) η μάρτυρας της Δ.Ο.Υ. είναι αναρμό-
δια καθ’ υλην...». 

12  Απόρριψη αόριστου αιτήματος αναβολής για κρείσ-
σονες αποδείξεις λόγω εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον 
των διοικητικών Δικαστηρίων 
ΑΠ 65/2013 [ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...ο συνήγο-
ρος του κατηγορουμένου-αναιρεσείοντος, ο οποίος τον 
εκπροσώπησε στο εκδόν την προσβαλλομένη απόφαση 
δικαστήριο, υπέβαλε αίτημα αναβολής για κρείσσονας 
(κατ’ εκτίμηση όσων αναφέρονται στο σχετικό αίτημα) 
επειδή εκκρεμούν αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια από 
ορισμένα χρέη ... κρίνεται ότι οι προσφυγές που τυχόν 
έχει ασκήσει ο κατηγορούμενος στα διοικητικά δικαστή-
ρια για ορισμένα εκ των ένδικων χρεών δεν αποτελούν 
λόγο για την αναβολή της δίκης ... το δε αίτημα (αναβολή 
για κρείσσονες αποδείξεις) όπως αυτό υποβλήθηκε, ήταν 
αόριστο, καθόσον δεν εξειδικεύθηκε τι προσφυγές και σε 
ποια δικαστήρια εκκρεμούσαν, ποια χρέη αφορούσαν και 
σε ποιο στάδιο εκκρεμοδικίας βρίσκονταν και συνεπώς το 
δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση ν’ απαντήσει σε αόριστο 
αίτημα και μάλιστα αιτιολογημένα...».. 

13  Ενεργή η ποινική ευθύνη ακόμη και σε περίπτωση 
αναστολής είσπραξης των χρεών που αποτελούν αντι-
κείμενο του εγκλήματος. Σε περίπτωση υστερόχρονης 
δικαίωσης του κατηγορουμένου - οφειλέτη από τα διοι-
κητικά Δικαστήρια υφίσταται ένδικο βοήθημα ενώπιον 
των ποινικών Δικαστηρίων προς αποκατάσταση της νο-
μιμότητας, ήτοι της αίτησης επανάληψης της διαδικασί-
ας. Μη διαφοροποίηση της έννοιας του ληξιπροθέσμου 
της οφειλής μεταξύ ποινικής και διοικητικής διαδικασίας
ΑΠ 403/2013 [ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: Το ληξιπρόθε-
σμο της οφειλής αποτελεί στοιχείο του αξιοποίνου, άνευ 
του οποίου δεν συγκροτείται η αντικειμενική υπόσταση 
του αδικήματος του άρθρου 25 Ν 1882/90. Η έννοια του 
«ληξιπροθέσμου» της οφειλής είναι μία και μοναδική, 
όπως την προσδιορίζει ο ΚΕΔΕ και δεν έχει διάφορη έν-
νοια στην ποινική διάταξη του άρθρου 25 του Ν 1882/90, 
και τούτο λόγω της στενής, κατ’ άρθρο 78 του Συντάγ-
ματος, ερμηνείας όλων των δημοσιονομικών διατάξεων, 
στις οποίες ανήκουν και οι διατάξεις του ΚΕΔΕ. Δεν είναι 
λοιπόν δυνατό, διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση 
που αίρει το ληξιπρόθεσμο της οφειλής, να θεωρηθεί ότι 
αφήνει ανέπαφο το ληξιπρόθεσμο, ως προς την εφαρμο-
γή του άρθρου 25 του Ν 1882/90, διότι έτσι υιοθετείται 
διττή έννοια του ληξιπροθέσμου, πράγμα ανεπίτρεπτο. 
Πρόσφατα μάλιστα κρίθηκε ότι εννοιολογικό στοιχείο του 
«ληξιπροθέσμου», το οποίο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για 
τη θεμελίωση του άρθρου 25 του Ν 1882/90 είναι ο ακρι-
βής χρόνος καταβολής (ΑΠ 630/2006, ΝΟΜΟΣ, Αρμ. 
2006, σελ. 910, ΑΠ 426/2006, ΝΟΜΟΣ), ο οποίος ελλεί-
πει όταν το χρέος τελεί σε διοικητική ή δικαστική αναστο-
λή ... Σε σχέση με τον υπό στοιχ. β’ ισχυρισμό, εξάλλου, τα 
στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αποδιδόμενου 
στον κατηγορούμενο αδικήματος πληρούνται, ανεξαρτή-

τως της έκδοσης της υπ’ αριθμ. 1501/2007 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατά-
χθηκε η αναστολή της εκτέλεσης μέχρι την έκδοση τελε-
σίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής, καθόσον 
τα χρέη είναι σε κάθε περίπτωση ληξιπρόθεσμα δηλαδή 
ταμειακά βεβαιωμένα, δυνάμενα να εισπραχθούν (βλ. ΑΠ 
432/2010)... Περαιτέρω, ορθώς απορρίφθηκε και ο ισχυρι-
σμός του ότι λόγω της χορηγηθείσης αναστολής το χρέος 
δεν κατέστη ληξιπρόθεσμο, αφού, κατά τα εκτεθέντα, η 
χορηγηθείσα αναστολή δεν επιδρά στο αξιόποινο εκ του 
εγκλήματος τούτου. Πρέπει να λεχθεί ότι σε περίπτωση 
τελεσίδικης ακύρωσης του χρέους του αναιρεσείοντος στα 
πλαίσια της άνω πολιτικής διαδικασίας δυνατόν να απο-
τελέσει λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας κατ’ άρθρο 
525 ΚΠΔ, αφού πλέον το χρέος για το οποίο καταδικά-
στηκε ήδη θα έχει εξαλειφθεί ...». 

14  Ορθή η απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω εξάρ-
τησης της ποινικής δίκης για τα χρέη στο Δημόσιο από 
την αντίστοιχη διοικητική επί των ασκηθεισών προσφυ-
γών αμφισβήτησης του [κατ’ άρθρο 61 ΚΠΔ] εφόσον 
αυτό δεν εισάγεται ορισμένα και με πλήρη αναφορά των 
στοιχείων από τα οποία συνάγεται η επίδραση της στην 
ποινική διαδικασία. Το ίδιο και αν ζητείται αναβολή για 
κρείσσονες αποδείξεις προς έκδοση και προσκόμιση 
των αποφάσεων επί των εκκρεμουσών προσφυγών. 
ΑΠ 550/2013 [ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...Έτσι, η πα-
ρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει αίτηση του κα-
τηγορουμένου για αναβολή της δίκης κατά το άρθρο 61 
ΚΠοινΔ, λόγω εκκρεμούς δίκης στο πολιτικό δικαστήριο 
ή, κατ’ αναλογίαν, στο διοικητικό δικαστήριο, που έχει 
σχέση με την ποινική δίκη, πρέπει να είναι ειδικά και εμπε-
ριστατωμένα αιτιολογημένη, παρά το ότι η παραδοχή ή 
απόρριψη τέτοιας αιτήσεως έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη 
κρίση του δικαστηρίου. Διαφορετικά, ιδρύεται ο κατά τα 
ανωτέρω λόγος αναιρέσεως. Προϋποτίθεται, όμως, ότι το 
αίτημα αυτό αναβολής είναι παραδεκτό και ειδικότερα ότι 
υποβλήθηκε κατά τρόπο ορισμένο ήτοι με προσδιορισμό 
του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η πολιτική ή, αναλό-
γως, η διοικητική δίκη, του εισαγωγικού δικογράφου της 
δίκης αυτής, των διαδίκων που μετέχουν σε αυτήν, του 
ζητήματος το οποίο εκκρεμεί και πρόκειται να κριθεί εκεί 
και της σχέσεως του ζητήματος αυτού προς την κατηγο-
ρία που εκκρεμεί στο ποινικό δικαστήριο (ΑΠ 1277/2010). 
Αν δεν υποβάλλεται το ανωτέρω αίτημα κατά τρόπο ορι-
σμένο, η μη απάντηση του δικαστηρίου σε αυτό ή η μη 
αιτιολογημένη απόρριψή του, δεν ιδρύει τον ως άνω λόγο 
αναιρέσεως... Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύ-
πτει από τα πρακτικά της δίκης κατά την οποία εκδόθηκε 
η προσβαλλόμενη 71751/2011 απόφαση του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων 
καταδικάστηκε για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, 
ο κατηγορούμενος δια του συνηγόρου του υπέβαλε το 
ακόλουθο αίτημα «να εμμείνει το δικαστήριο σε προηγού-
μενη απόφασή του προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι δεν 
έχουν εκδικαστεί ακόμη οι προσφυγές». Προηγουμένως, 
με την υπ’ αριθ. 54330/2011 απόφασή του, το ίδιο Δικα-
στήριο είχε αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά 
το άρθρο 352 ΚΠΔ, προκειμένου κατά την μετ’ αναβολή 
δικάσιμο, να προσκομιστούν με επιμέλεια του κατηγορου-
μένου οι αποφάσεις επί των προσφυγών που αυτός έχει 
ασκήσει στο αρμόδιο διοικητικό Πρωτοδικείο κατά των 
πράξεων βεβαίωσης χρεών, την επίσπευση της συζήτησης 
των οποίων είχε αναθέσει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αθηνών. Το δικαστήριο που εξέδωσε την άνω προσβαλ-
λόμενη απόφαση με την 75751/2011 παρεμπίπτουσα 
απόφασή του ανεκάλεσε την προηγούμενη αναβλητική 
απόφαση και απέρριψε το αίτημα του κατηγορουμένου 
για μη ανάκληση αυτής και για αναβολή της υπόθεσης 
για κρείσσονες αποδείξεις. Το αίτημα μη ανάκλησης της 
προπαρασκευαστικής απόφασης όπως αυτό διατυπώθηκε 
κατά τα ανωτέρω ήταν αόριστο, όπως επίσης ήταν αόρι-
στο το ίδιο αίτημα ως αίτημα αναβολής για περισσότερες 
αποδείξεις, αφού ο αναιρεσείων δεν αναφέρει ποια ή ποιες 
αποφάσεις έπρεπε να προσκομιστούν και ποίου δικαστη-
ρίου καθώς επίσης και ποία η σχέση αυτής ή αυτών με 
την κρινόμενη ποινική υπόθεση, ούτε βέβαια ήταν λογικό 
το Δικαστήριο να εμμείνει στις προϋποθέσεις που έθετε 
η προηγηθείσα προπαρασκευαστική, αφού το αίτημα να 
επισπευσθεί η συζήτηση των προσφυγών στο διοικητικό 
δικαστήριο από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, δη-
λαδή από παντελώς αναρμόδιο όργανο, ήταν μη νόμιμο 
κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό. Συνεπώς, το δικα-
στήριο της ουσίας δεν ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει 

στα αιτήματα αυτά, πολύ δε περισσότερο να αιτιολογήσει 
ειδικώς την απόρριψή τους...». 

15  Δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία του κλητηρί-
ου θεσπίσματος για την πράξη της μη καταβολής χρεών 
στο Δημόσιο ο ακριβής προσδιορισμός εκάστου χρέ-
ους, ο κατ’ ιδίαν χρόνος εξόφλησης του και δεν επέρ-
χεται ακυρότητα αυτού από τη μη αναφορά τους, όπως 
επίσης και από την έλλειψη άρθρων που περιέχουν γε-
νικούς ορισμούς [61, 63 ΠΚ]. 

ΑΠ 204/2014 [Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ]: «...Η ανακριβής 
μνεία του χρόνου τελέσεως της πράξεως στο κλητήριο 
θέσπισμα, αν δεν συνάπτεται με την αρμοδιότητα ή την 
παραγραφή, δεν παράγει ακυρότητα, καθ’ όσον η εξ αυ-
τής ουσιαστική ανακρίβεια της περιγραφής της πράξεως, 
είναι ζήτημα που θα κριθεί από το δικαστήριο κατά την 
εκδίκαση της υποθέσεως. Ως άρθρο του ποινικού νόμου 
νοείται κάθε διάταξη που τυποποιεί το έγκλημα και προ-
βλέπει την απειλούμενη ποινή (κύρια και τυχόν παρεπό-
μενη), ενώ δεν απαιτείται να περιέχονται οι διατάξεις που 
περιέχουν γενικούς ορισμούς, όπως αυτές των άρθρων 
61 και 63 του ΠΚ ... στην προκειμένη περίπτωση με το 
υπ’ αριθ. 6084/2011 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, που επιδόθηκε στον 
ήδη αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, παραπέμφθηκε αυ-
τός στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δικασθεί σε πρώτο βαθμό 
για ... μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Κατά την δικά-
σιμο της 29.10.2012, ο ως άνω κατηγορούμενος εκπροσω-
πήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο στο ακροατήριο του 
προαναφερομένου Δικαστηρίου, ο οποίος προέβαλε νομί-
μως και εγκαίρως ... ένσταση ακυρότητος του κλητηρίου 
θεσπίσματος, με το οποίο ο αναιρεσείων παρεπέμφθη ... 
καθόσον εις το κλητήριο θέσπισμα ... α) δεν προσδιορίζε-
ται το είδος των χρεών και δεν εξειδικεύεται η προέλευσή 
τους β) δεν αναφέρεται ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο 
κατέστη αξιόποινη η μη καταβολή τους και γ) δεν αναφέ-
ρονται τα άρθρα 61 και 63 του ΠΚ τα οποία προβλέπουν 
την παρεπομένη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών 
δικαιωμάτων. Η σχετική περί ακυρότητας του κλητηρίου 
θεσπίσματος ένστασή του απορρίφθηκε από το πρωτο-
βάθμιο Δικαστήριο, και στη συνέχεια κηρύχθηκε αυτός 
ένοχος ... Επακολούθησε εκ μέρους του κατηγορουμένου 
άσκηση νομότυπης και εμπρόθεσμης εφέσεως κατά της 
πρωτόδικης αποφάσεως ... στο Τριμελές Εφετείο Θεσσα-
λονίκης, το οποίο με την αναιρεσιβαλλομένη 1481/2013 
απόφασή του, απέρριψε επίσης τη συγκεκριμένη ένσταση 
... με την αιτιολογία ότι στο πληττόμενο κλητήριο θέσπι-
σμα: «...περιέχονται όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 
321 ΚΠοινΔ στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ο ακριβής 
καθορισμός της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο, 
κατ’ εξακολούθηση, ως της πράξεως για την οποία κατη-
γορείται και μνεία των άρθρων του ποινικού νόμου που 
την προβλέπει. Ειδικότερα, γίνεται μνεία των βεβαιωμέ-
νων χρεών από το ... Τελωνείο ... χωρίς, ...., να απαιτεί-
ται να αναφέρεται και το είδος των χρεών, καθώς και η 
προέλευση αυτών. Επίσης, αναγράφεται ο χρόνος στον 
οποίο βεβαιώθηκαν τα χρέη αυτά, καθώς και η τετράμη-
νη προθεσμία καταβολής, η λήξη της οποίας προκύπτει 
ημερολογιακά. Τέλος, στο κλητήριο θέσπισμα δεν είναι 
αναγκαίο να περιέχονται, με ποινή ακυρότητας αυτού, 
οι διατάξεις που προβλέπουν την παρεπόμενη ποινή της 
αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 61 και 63 
ΠΚ), επί καταδίκης σε φυλάκιση, αφού οι διατάξεις αυτές 
δεν προσδιορίζουν την πράξη και την γι’ αυτήν προβλε-
πόμενη κυρία ποινή». Με το να δεχθεί τα ανωτέρω και να 
απορρίψει τον σχετικό λόγο εφέσεως με την αιτιολογία ότι 
δεν επήλθε σχετική ακυρότητα στο ακροατήριο, δεν έσφα-
λε, καθ’ όσον, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του 
κλητηρίου θεσπίσματος, περιλαμβάνεται σε αυτό το ύψος 
εκάστου επί μέρους χρέους και η ημεροχρονολογία κατά 
την οποία ήταν καταβλητέο έκαστο επί μέρους χρέος του 
κατηγορουμένου, η δε ισχυριζομένη εσφαλμένη μνεία του 
χρόνου της πράξεως και η μη παράθεση των άρθρων 61 
και 63 του ΠΚ, ως και η μη αναφορά του είδους και της 
προελεύσεως των χρεών, δεν επάγεται ακυρότητα του 
κλητηρίου θεσπίσματος, κατά τα προεκτεθέντα.
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Ζητήματα ερμηνείας των διατάξεων 
των άρθρων 17, 18 και 19 Ν 2523/1997 

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Στην καθημερινή Εισαγγελική πρακτική ανακύπτουν 
προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή των δι-
ατάξεων του Ν 2523/1997 που στα άρθρα του 17, 

18, 19 [ως τροπ. με το Ν 3888/2010 και ισχ. με το Ν 
3943/2011] τυποποιούνται τα ειδικά αδικήματα φορο-
διαφυγής διά της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδή-
ματος [ή της υποβολής ανακριβούς, άρθρο 17], της μη 
απόδοσης παρακρατούμενων φόρων [άρθρο 18] και της 
έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχεί-
ων [άρθρο 19]. Λόγω των αλλεπάλληλων νομοθετικών 
μεταβολών σε σύντομο χρονικό διάστημα και της μεγά-
λης αύξησης του αριθμού των σχετικών ποινικών υπο-
θέσεων [ενδεικτικά υποβολή πλέον των 800 μηνυτήρι-
ων αναφορών και αιτήσεων ποινικών διώξεων μηνιαίως 
μόνο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών], των οποί-
ων επιλαμβάνονται οι κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελι-
κές Αρχές μετά την κατά τα τελευταία έτη ενεργοποίηση 
του φοροελεγκτικού μηχανισμού του Δημοσίου, προκύ-
πτουν στην πράξη ζητήματα ερμηνείας των συγκεκριμέ-
νων διατάξεων. Ορισμένα εξ αυτών προσεγγίζονται στη 
συνέχεια με αναφορά της χρηστικής εφαρμογής τους 
στην πράξη μέσα από την ερμηνεία της νομολογίας του 
Αρείου Πάγου και της θεωρίας, ενταγμένα στις ακόλου-
θες κατ’ ιδίαν θεματικές 

1  Τα εγκλήματα των άρθρων 17 και 18 Ν 2523/97 
ως εγκλήματα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης. 
Από την χρήση της λέξης ‘’προκειμένου’’ στο κείμενο 
του νόμου συνάγεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δια-
πλάθεται έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υποστά-
σεως (έγκλημα σκοπού) και ο φορολογούμενος πρέπει 
να ενεργεί με υπερχειλή δόλο (άρθρο 27 § 2 ΠΚ) και 
συγκεκριμένα θα πρέπει με την πράξη της υποβολής 
ανακριβούς δήλωσης ή την παράλειψη υποβολής δή-
λωσης ή με την μη απόδοση ή την ανακριβή απόδοση 
φόρου προστιθέμενης αξίας, να αποκρύπτει καθαρά 
εισοδήματα, γνωρίζοντας, έστω και με την έννοια του 
ενδεχόμενου δόλου, και επιδιώκοντας να αποφύγει την 
πληρωμή του φόρου εισοδήματος ή του φόρου προστι-
θέμενης αξίας. Αν δεν υπάρχει ο ανωτέρω εγκληματικός 
σκοπός στο πρόσωπο του φορολογουμένου, δεν πλη-
ρούται η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος και 
δεν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα των άρθρων 17 και 
18 του Ν 2523/1997 (ΑΠ 267/2013, ΑΠ 1231/2011, ΑΠ 
1678/2008). Επομένως, θα πρέπει και στο κλητήριο θέ-
σπισμα ο συγκεκριμένος σκοπός να περιγράφεται ρητά 
και με σαφήνεια, αφού πρόκειται για στοιχείο της υπο-
κειμενικής υπόστασης των αδικημάτων των άρθων 17 
και 18 του Ν 2523/1997 (ΑΠ 1678/2008). 

2  Μηνυτήρια αναφορά - οριστικοποίηση της φορο-
λογικής εγγραφής. Η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς 
και η οριστικοποίηση της φορολογικής έγγραφης ( όπου 
αυτή απαιτείται πλέον μετά το Ν 3943/2011, βλ. αναλυτι-
κά για αυτήν την υπ’ αριθμ. 1/11 Εγκ. ΕισαγγΑΠ) αποτε-
λούν θετικές δικονομικές προυποθέσεις για την άσκηση 
ποινικής δίωξης, η απουσία των οποίων αποτελεί διακω-
λυτικό της διώξεως λόγο (ΑΠ 492/2013, ΑΠ 206/2013, 
ΑΠ 362/2012, ΑΠ 16/2010, ΑΠ 271/2009, ΑΠ 760/2009, 
ΑΠ 1724/2008, ΑΠ 1990/2002). Ειδικότερα, για την νο-
μική φύση της μηνυτήριας αναφοράς έχουν υποστηριχθεί 
αντίθετες απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη, η αναφορά 
αυτή δεν έχει τον χαρακτήρα αιτήσεως διώξεως του 
άρθρου 41 του ΚΠΔ και συνεπώς για το νομότυπο της 
υποβολής του δεν απαιτείται να συνταχθεί έκθεση κατά 
τα άρθρα 148 επ. του ΚΠΔ (ΑΠ 833/2010, ΑΠ 835/2010, 
ΑΠ 1032/2010, ΑΠ 1645/2009, ΑΠ 271/2009, ΑΠ 
1724/2008), ενώ σύμφωνα με την δεύτερη φέρει πράγμα-
τι τον χαρακτήρα αιτήσεως του άρθρου 41 του ΚΠΔ και 
συνεπώς για το νομότυπο της υποβολής της απαιτείται 
η σύνταξη έκθεσης, η έλλειψη της οποίας καθιστά την 
ασκηθείσα ποινική δίωξη απαράδεκτη και την απόφαση 
αναιρετέα για υπέρβαση εξουσίας (ΑΠ 778/2010). 

3  Προθεσμία οριστικοποίησης. Η οριστικοποίηση της 
φορολογικής εγγραφής επέρχεται είτε με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής 
κατά της εγγραφής αυτής είτε με την έκδοση τελεσίδι-
κης απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε (άρ-
θρο 21 § 2 Ν 2523/1997). Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγή (η οποία πλέον μετά τους Ν 4079/2012 και 
4093/12.11.2012 που τροποποίησαν το άρθρο 66 § 2 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας είναι 30 ημέρες και κα-
ταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση 
του Ν 4093/2012) αναστέλλεται με την υποβολή αιτήμα-
τος, με ιδιαίτερη αίτηση, για την διοικητική επίλυση της 
διαφοράς και συνεχίζεται από την επομένη εργάσιμη για 
τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, της ημέρας υπογραφής 
της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς 
(άρθρο 52 § 2δ τελ. Ν 2859/2000 και 70 § 6 εδ. τελ. Ν 
2238/1994). Τέλος από την παρ. 6 του άρθρου 70 Α του 
Ν 2238/1994 ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διαδικασία 
ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Δια-
φοράς του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπεται 
στο εν λόγω άρθρο: «6.α. Εφόσον η αμφισβητούμενη από 
τον υπόχρεο διαφορά υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) ευρώ, για την άσκηση προσφυγής του 
φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας, απαιτείται, επί ποινή απαραδέ-
κτου ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση 
για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της δι-
αφοράς, η οποία στην περίπτωση αυτή έχει το χαρακτήρα 
ενδικοφανούς προσφυγής, και η ολοκλήρωση αυτής, ανε-
ξάρτητα από το αποτέλεσμα της. και β. Εντός τεσσάρων 
(4) μηνών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής 
στην αρμόδια φορολογική αρχή, η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εκδίδει από-
φαση, την οποία κοινοποιεί στον φορολογούμενο, λαμβά-
νοντας υπόψη την αίτηση, τις πληροφορίες που έλαβε από 
τον φορολογούμενο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολο-
γικής αρχής. Εάν, εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) 
μηνών, δεν εκδοθεί απόφαση ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση 
στον φορολογούμενο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής 
προσφυγή έχει απορριφθεί από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. και ο φορο-
λογούμενος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά 
την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας».

4  Προθεσμία υποβολής μηνυτήριας αναφοράς. 
Η προθεσμία του ενός μηνός κατά άρθρο 21 § 2β Ν 
2523/1997 για την υποβολή της μηνυτήριας αναφο-
ράς στις εκεί προβλεπόμενες περιπτώσεις είναι ενδει-
κτική και δεν προβλέπεται με ποινή ακυρότητας (ΑΠ 
778/2010, 1587/2008, 1107/2007).

5  Μηνυτήρια αναφορά από Προϊστάμενο Οικονομι-
κής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. Για την υποβολή μηνυτήριας 
αναφοράς αρμόδια είναι και η Υπηρεσία Οικονομικής 
Αστυνομίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της 
ΕΛ.ΑΣ., που συστήθηκε με το ΠΔ 9/2011, παρά το γε-
γονός ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν αναφέρεται ρητά στο 
άρθρο 21 § 2 του Ν 2523/1997 ως μία από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, 
καθώς η αναφορά των αρμοδίων υπηρεσιών στη διά-
ταξη αυτή είναι ενδεικτική και αρκεί να έχει υποβληθεί 
μηνυτήρια αναφορά από οποιοδήποτε αρμόδιο για τη 
διαπίστωση της φοροδιαφυγής όργανο του Δημοσίου 
[ΣυμβΠλημΑθ 1285/2013, ΠοινΧρ ΞΓ΄ (2013) σελ. 619, 
ΣυμβΠλημΑθ 5056/2013 αδημοσ. Συναφής κρίθηκε με 
την απόφαση 419/2008 του Αρείου Πάγου που - υπό το 
προισχύσαν νομοθετικό καθεστώς - έκρινε ότι αρμόδιος 
για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ήταν και ο προ-
ϊστάμενος του ΣΔΟΕ, μολονότι το ΣΔΟΕ δεν αναφερό-
ταν ρητά στην εν λόγω διάταξη ως αρμόδια υπηρεσία για 
την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.

6  Χρόνος τέλεσης και παραγραφής του εγκλήματος. 
Η παραγραφή της πράξεως ορίζεται γενικώς ως προς 

την διάρκεια της από τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις 
των άρθρων 111 επ. ΠΚ και επί πλημμελημάτων το αξιό-
ποινο εξαλείφεται με την παραγραφή η οποία είναι πέντε 
ετών αρχίζει δε από την ημέρα που τελέσθηκε η αξιό-
ποινη πράξη και αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η 
κυρία διαδικασία που αρχίζει από την επίδοση του κλη-
τηρίου θεσπίσματος και μέχρι να καταστεί αμετάκλητη 
η καταδικαστική απόφαση όχι όμως πέραν από τρία έτη 
(άρθρα 111, 112 και 113 παρ. 2 ΠΚ), εκτός αν ορίζεται 
άλλως (άρθρο 112 ΠΚ, όπως π.χ. στα εγκλήματα του 
άρθρου 19 του νόμου 2523/1997). Χρόνος τέλεσης του 
αδικήματος, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο εμφανίστηκε 
η παράνομη δραστηριότητα, ο οποίος διαφοροποιείται 
από το χρόνο έναρξης της παραγραφής, όπως ο χρόνος 
αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 21 
του Ν 2523/1997, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 112 
ΠΚ, και ο οποίος προσδιορίζεται (για τα εγκλήματα του 
άρθρου 19 του Ν 2523/1997 ειδικότερα) από την ημερο-
μηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογι-
κού ελέγχου από τον Προϊστάμενο της αρχής που διε-
νήργησε τον έλεγχο (ΑΠ 368/2013, ΑΠ 996/2012, ΑΠ 
285/2012 ΑΠ 190/2012). Αντίθετα, με τις ΑΠ 193/2012, 
ΑΠ 1028/2011, ΑΠ 814/2008 και ΑΠ 1782/2008 έγινε δε-
κτό ότι στην περίπτωση του άρθρου 19 του Ν 2523/1997 
χρόνος τέλεσης είναι ο χρόνος θεώρησης της έκθεσης 
ελέγχου, καθώς δε δύναται να είναι διαφορετικός ο χρό-
νος τέλεσης της πράξης από τον χρόνο έναρξης της προ-
θεσμίας παραγραφής, άποψη, όμως, που σύμφωνα με τις 
ανωτέρω εκτεθείσες αποφάσεις, συγχέει τον χρόνο τέ-
λεσης με τον χρόνο έναρξης της παραγραφής, οι οποίοι, 
σύμφωνα με το άρθρο 112 του ΠΚ, εάν ορίζεται άλλως 
(και εν προκειμένω ορίζεται άλλως από την παράγρα-
φο 10 του άρθρου 21 Ν 2523/1997), μπορεί και να μην 
ταυτίζονται (βλ. παρατηρήσεις Ανδρέα Ζύγουρα κάτωθι 
της ΑΠ 814/2008, ΠοινΧρ ΝΘ, σελ. 20). Η σημασία της 
διακρίσεως αυτής αναδεικνύεται κυρίως σε περιπτώσεις 
εφαρμογής διαχρονικού δικαίου, όπου σύμφωνα με το 
άρθρο 2 § 1 του ΠΚ πρέπει να εφαρμοσθεί η ευμενέστε-
ρη για τον κατηγορούμενο διάταξη από την τέλεση της 
πράξης, γεγονός που προϋποθέτει την σωστή οριοθέτη-
ση του χρόνου τέλεσης της πράξης.

7  Συρροή φόρων. Στο προτελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν 2523/1997 ορίζεται 
ότι “Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φό-
ρων, τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά υπολογίζονται 
ξεχωριστά για κάθε μερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά”. 
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ευθέως, ότι σε περίπτω-
ση που συρρέουν περισσότεροι φόροι από εκείνους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18, το ποσό 
ενός εκάστου φόρου υπολογίζεται ξεχωριστά και δεν εί-
ναι επιτρεπτή η άθροιση περισσοτέρων τέτοιων φορών, 
ώστε με το τελικό άθροισμα να προκύψει πράξη βαρύ-
τερη από την αρχική, ήτοι κακούργημα σε περίπτωση 
που το σύνολο των μερικότερων φόρων υπερβαίνει ανά 
χρήση το ποσόν των 75.000 €. Έτσι, π.χ. σε περίπτωση 
συρροής ΦΠΑ και ΦΜΥ δεν είναι δυνατή η άθροιση των 
επιμέρους ποσών των δυο φόρων και η ποινική δίωξη θα 
ασκηθεί για κάθε φόρο ξεχωριστά ανάλογα με το ποσό 
εκάστου, ενώ το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση που 
συρρέουν μεταξύ τους πλείονες ειδικότεροι φόροι της 
ιδίας κατηγορίας [π.χ. φόρος μισθωτών υπηρεσιών με 
φόρο ελευθέρων επαγγελματιών] ή αυτοί με οποιονδή-
ποτε άλλο παρακρατούμενο φόρο [π.χ. εργοληπτών δη-
μοσίων έργων, αμοιβών μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών, 
εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ κ.λπ.], τέλος ή εισφορά. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις η ποινική δίωξη πρέπει ν’ ασκεί-
ται ξεχωριστά για κάθε μερικότερο φόρο, χωρίς να είναι 
σε καμία περίπτωση επιτρεπτή η άθροιση των επιμέρους 
ποσών των περισσοτέρων φόρων προς δόμηση ενιαίου 
αθροιστικού εγκλήματος.



6 Ιανουάριος - ΙούνιοςΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αφιέρωμα - Επίκαιρα Θέματα: 3

O συνημμένος στην αίτηση ποινικής δίωξης για την πράξη 
της μη καταβολής προς το δημόσιο ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων 
οφειλών πίνακας χρεών ως έγγραφο της ποινικής διαδικασίας 

και η επιρροή του στο κύρος της

Επιμέλεια: Γεώργιος Νούλης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Στη δικαστηριακή πρακτική τόσον του Μονομε-
λούς, όσο και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών, παρατηρήθηκε επανειλημμένα κατά το 

διανυόμενο δικαστικό έτος η αποδοχή από τις δικάζου-
σες συνθέσεις προβληθέντων από μέρους των εκάστοτε 
κατηγορουμένων για την πράξη της μη καταβολής προς 
το Δημόσιο ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών [πα-
ράβαση άρθρου 25 § 1 Ν 1882/1990 ως τροπ. κατ’ άρθρο 
34 Ν 3220/2004 και ισχ. με άρθρο 3 § 1 Ν 3943/2011] 
ισχυρισμών περί ακυρότητας των σχετικών κλητηρίων 
θεσπισμάτων εξαιτίας της μη ενσωμάτωσης σε αυτά των 
συνημμένων στις οικείες αιτήσεις ποινικής δίωξης που 
υπέβαλαν οι Προϊστάμενοι των κατά περίπτωση αρμόδι-
ων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών πινάκων χρεών, 
όπου αυτά αναγράφονταν αναλυτικά. 
Πλην όμως η εν λόγω εκφερθείσα δικαστική κρίση τυγ-
χάνει εσφαλμένη και κείμενη εκτός της ορθής εφαρμο-
γής των εν λόγω ποινικών διατάξεων, όπως αυτές ερμη-
νεύονται αμετακίνητα - και μάλιστα από ετών - από την 
ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου. Προς άρση κάθε 
σχετικής αμφισβήτησης παρατίθεται στη συνέχεια η 
ερμηνευτική αποτίμηση των εν προκειμένω ενδιαφερό-
ντων στοιχείων του εγκλήματος, του χαρακτήρα του πί-
νακα χρεών ως εγγράφου της ποινικής διαδικασίας και η 

επίπτωση της αναφοράς - ανάγνωσης του [ή μη] στο κύ-
ρος της διαδικασίας στο ακροατήριο, όπως διαπλάστηκε 
από τη νομολογία του ακυρωτικού ποινικού Δικαστηρί-
ου, με ευθεία αναφορά στις αντίστοιχες αποφάσεις του: 

1  Το έγκλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημό-
σιο δε συνιστά κατ’ εξακολούθηση έγκλημα αλλά όλα 
τα επιμέρους χρέη του σχετικού πίνακα συνιστούν ένα 
ενιαίο έγκλημα. Ο συνημμένος στην αίτηση του Προϊ-
σταμένου της Δ.Ο.Υ. πίνακα διαφόρων επιμέρους χρεών 
αφορά ως μία πράξη την μη καταβολή του συνολικού 
χρέους που αναφέρεται σε αυτόν, το οποίο μπορεί να 
προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, χωρίς διάκριση και 
επιρροή ανάλογα με το ύψος, την προέλευση, το είδος 
ή τον τρόπο εξόφλησης ενός εκάστου των μερικότερων 
εξ αυτών [π.χ. εφάπαξ ή σε δόσεις, παρακρατούμενοι ή 
επιρριπτόμενοι φόροι ή και δάνεια με εγγύηση του Ελ-
ληνικού Δημοσίου κ.λπ., κεφάλαιο χρέους ή/και επιβα-
ρύνσεις από τόκους, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης ή προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κ.ο.κ.]. Αφού λοιπόν 
δεν πρόκειται για κατ’ εξακολούθηση έγκλημα, ήτοι για 
περισσότερες πράξεις τελεσθείσες με ενότητα δόλου, 
αλλά για ένα και μόνον έγκλημα [της μη καταβολής του 
αθροίσματος των χρεών του πίνακα με χρόνο τέλεσης 

τη συμπλήρωση τετραμήνου από την καθυστέρηση της 
καταβολής] στο κλητήριο θέσπισμα με το οποίο καλεί-
ται ο κατηγορούμενος να δικασθεί για την καθυστέρηση 
καταβολής τέτοιου χρέους δεν είναι αναγκαίο να πα-
ρατίθενται τα επί μέρους χρέη του πίνακα, κατ` είδος, 
ποσόν και λοιπά στοιχεία, αλλ’ αρκεί η παράθεση του 
συνολικού ποσού αυτών, ακριβώς στην παράλειψη κα-
ταβολής του οποίου θεμελιώνεται το αξιόποινο της όλης 
ενιαίας πράξεως. Συνεπώς, δεν είναι σε καμία περίπτωση 
αναγκαία η ενσωμάτωση ή επισύναψη στο αντίστοιχο 
κατηγορητήριο του πίνακα χρεών προς αποτύπωση των 
στοιχείων των κατ’ ιδίαν οφειλών που το απαρτίζουν, η 
δε προβολή ένστασης ακυρότητας του οικείου κλητη-
ρίου θεσπίσματος βάσει της εν λόγω «έλλειψης» τυγ-
χάνει ανενδοίαστα απορριπτέα [ΑΠ 1727/2008, TNΠ 
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 127/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 265/2011, 
ΠοινΧρ 2012, σελ. 46, ΑΠ 1521/2012, areiospagos.gr, ευ-
ρετήριο ποινικών αποφάσεων].

2  Ο χαρακτήρας του συνημμένου στην αίτηση ποινι-
κής δίωξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. πίνακα χρε-
ών ως εγγράφου της ποινικής διαδικασίας. Ο πίνακας 
χρεών συνιστά ουσιαστικά το υλικό αντικείμενο του 
εγκλήματος της μη καταβολής στο Δημόσιο ληξιπρόθε-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ, 22.6.2014)
Σε συνέχεια σχετικής απόφασης που έλαβε η 29η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένω-
σης Εισαγγελέων Ελλάδος περί ενεργοποίησης της διαδικασίας τροποποίησης του 
Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενήργησε 
ως εξής: 
(α) όρισε επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του κκ Σ. Κακάλη και Ι. Παναγόπουλο, 
η οποία επικουρούμενη από τους Β. Μαρκή, επίτιμο Πρόεδρο της ΕΕΕ και τους πρώ-
ην Προέδρους αυτής κκ Σωτήριο Μπάγια και Π. Μπρακουμάτσο (i) επιμελήθηκαν της 
συγκέντρωσης των υπό αναθεώρηση διατάξεων και (ii) επεξεργάσθηκαν ένα corpus 
τέτοιων διατάξεων υπό τη μορφή Πορίσματος, το οποίο υπέβαλαν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
(β) Συγκάλεσε την 22 Ιουνίου τ.έ. Καταστατική Γενική Συνέλευση στην Αγριά Βόλου 
(Ξενοδοχείο «Valis Resort Hotel»), κατά την οποία θα υποβληθούν προς έγκριση 
από τη Γενική Συνέλευση οι προτάσεις εκείνες για τις οποίες τηρήθηκε η προδικασία 
(ελάχιστος αριθμός συνέδρων που την υπέβαλε, προσδιορισμός των υπό αναθεώ-

ρηση διατάξεων), οι δε λοιπές που υποβλήθηκαν μετά από πρόσκληση του ΔΣ στα 
μέλη της ΕΕΕ και για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η προδικασία του άρθρου 23 του 
Καταστατικού για την υποβολή τους θα τύχουν επεξεργασίας, θα αξιολογηθούν από 
τη συσταθείσα από το ΔΣ ομάδα εργασίας προετοιμασίας της ΓΣ και θα υποβληθούν 
στην Καταστατική Συνέλευση, στο μέτρο που θα προκριθούν και θα ενσωματωθούν 
στο κείμενο του υπό αναθεώρηση Καταστατικού. 
Η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να αναθεωρηθεί και εκσυγχρονισθεί 
το Καταστατικό, το βασικό πλαίσιο δηλαδή λειτουργίας της Ένωσής μας, μετά δέκα 
(10) έτη από την τελευταία αναθεώρησή του, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό, να 
απαλλαγεί από απαρχαιωμένες διατάξεις που δεν εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες 
και δεν υποστηρίζουν την παράσταση του Εισαγγελέα ως δικαστικού λειτουργού που 
καλείται να ανταποκριθεί στις περιστάσεις της εποχής μας. 
Η καθολική συμμετοχή των συναδέλφων στην κορυφαία αυτή καταστατική δραστη-
ριότητα είναι περισσότερο από αναγκαία και θα συμβάλει ουσιωδώς στον αναπροσ-
διορισμό της Ένωσής μας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Aναθεωρείται το Καταστατικό της Ένωσης



Ιανουάριος - Ιούνιος 7ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Kωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ: Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών, Γεώργιος Νούλης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

ΓΡΑΦΕΙΑ: Δικαστήρια πρώην Σχολής Ευελπίδων 
• Κτίριο 16 • Γραφείο 204

ΤΗΛ.: 210 8222548 • FAX.: 210 8254211 
Ε-ΜΑΙL: eisag@otenet.gr

ΕΚΔΟΣΗ: Νομική Βιβλιοθήκη 2014

ART DIRECTOR - DTP: Λάμπρος Μαντζαβίνος

EKΤΥΠΩΣΗ: ΦΩΤΟΛΙΟ & TYPICON


σμων βεβαιωμένων χρεών, αποτελεί δηλαδή μια λεπτο-
μερή γραφική αποτύπωση των μερικότερων οφειλών 
που συνθέτουν το συνολικό χρέος, όπως καταγράφεται 
από το ενιαίο σύστημα μηχανοργάνωσης των Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την έννοια αυτή ο πίνακας 
χρεών είναι απλώς ένα διαδικαστικό έγγραφο που βρί-
σκεται στη σχετική ποινική δικογραφία και τίποτα πα-
ραπάνω, εκ της επισύναψης του δε στην αίτηση ποινικής 
δίωξης λαμβάνεται αυτεπάγγελτα υπ’ όψη του Δικαστη-
ρίου [ΑΠ 292/2012, TNΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1521/2012, ό.π.]. 
Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός του πίνακα χρεών εί-
ναι απολύτως συμβατός για την ταυτότητα του νομικού 
λόγου και συνάδων με εκείνον των ανάλογων εγγράφων 
με τα οποία βεβαιώνεται η διάπραξη των υπολοίπων 
αξιοποίνων πράξεων φοροδιαφυγής που τυποποιούνται 
από τις διατάξεις του Ν 2523/1997 [έκθεση ελέγχου φό-
ρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ. παρακρατούμενων φόρων 
& κώδικα βιβλίων και στοιχείων αντίστοιχα, για τα άρ-
θρα 17, 18 και 19 του εν λόγω Νόμου], που τυγχάνουν 
απλά διαδικαστικά έγγραφα απόδειξης των εκάστοτε 
εντοπιζομένων φορολογικών παραβάσεων, οι οποίες 
επισύρουν τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ποινικές 
κυρώσεις. Συνεπώς αν ήθελε υιοθετηθεί η εσφαλμένη 
αξιολόγηση των αποφάσεων των ως άνω Πλημ/κειων 
που ακύρωσαν κλητήρια θεσπίσματα γα χρέη στο Δη-

μόσιο λόγω της απουσίας του πίνακα χρεών αντίστοιχη 
ακυρότητα πάσχουν και όλα τα κατηγορητήρια για τις 
προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις του Ν 2523/97, πα-
ραδοχή νομικά και λογικά άτοπη. 

3  Ο πίνακας χρεών κατά την αποδεικτική διαδικασία 
στο ακροατήριο του ποινικού Δικαστηρίου. Από τον - 
κατά τα αμέσως προαναφερθέντα - χαρακτηρισμό του 
πίνακα χρεών ως απλού διαδικαστικού εγγράφου καθο-
ρίζεται και η επίπτωση της αναφοράς ή/και της ανάγνω-
σης του ή μη στο ακροατήριο του ποινικού Δικαστηρίου. 
Καθώς συνιστά τη βάση/υλικό αντικείμενο του εγκλή-
ματος που αποδίδεται στον κατηγορούμενο καθίσταται 
γνωστό σε αυτόν αφού - σε κάθε περίπτωση - εμπεριέχε-
ται στη δικογραφία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της σε βάρος του ασκηθείσας ποινικής δίωξης. Συνεπώς 
ο λαμβανόμενος αυτεπάγγελτα υπόψη του Δικαστηρίου 
πίνακας χρεών δεν αποτελεί έγγραφο της αποδεικτικής 
διαδικασίας αλλά ουσιαστικά τον «πυρήνα» της κατη-
γορίας την οποία πλήρως γνωρίζει ο κατηγορούμενος, 
δυνάμενος ευχερώς να αντιτάξει την υπεράσπισή του 
κατ` αυτής. Συνακόλουθα, δεν είναι αναγκαία η ανά-
γνωση από το Δικαστήριο κατά την ακροαματική δια-
δικασία του πίνακα χρεών, σε περίπτωση δε που αυτή 
παραλειφθεί - και το έγγραφο του ληφθεί υπόψη του 

Δικαστηρίου προς σχηματισμό της κρίσης του για την 
ενοχή του κατηγορουμένου - δεν επέρχεται η συνιστώσα 
λόγο αναιρέσεως απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας 
στο ακροατήριο [εκ του συνδυασμού των διατάξεων των 
άρθρων 171 § 1δ, 329, 331, 364 και 510 § 1Α ΚΠΔ] λόγω 
της συνεκτίμησης κατά τη διαμόρφωση της δικανικής 
πεποίθησης μη δημοσίως αναγνωσθέντος έγγραφου, η 
οποία στέρησε τον κατηγορούμενο από την άσκηση του 
από το άρθρο 358 ΚΠΔ προβλεπομένου δικαιώματος 
του να προβεί σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρή-
σεις αναφορικά με το συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο. 
Τέτοια ασύγγνωστη αποστέρηση του υπερασπιστικού 
δικαιώματος του κατηγορουμένου εκ του άρθρου 358 
ΚΠΔ θα λάμβανε χώρα μόνο στην περίπτωση που η 
πλευρά του κατηγορουμένου θα υπέβαλε αίτημα ανά-
γνωσης του πίνακα χρεών προς αντίκρουση της κατη-
γορίας και προβολή των τυχόν παρατηρήσεων του επί 
των εγγραφών του και άρνησης του Δικαστηρίου. Και 
τούτο διότι αυτεπαγγέλτως δεν είναι υποχρεωμένος ο 
διευθύνων τη συζήτηση να αναγνώσει και να επιδείξει 
ιδιαίτερα ένα απλό διαδικαστικό έγγραφο, όπως αξιολο-
γείται ο πίνακας χρεών, κατά τα προαναφερθέντα [ΑΠ 
265/2011, ό.π., ΑΠ 292/2012, ό.π., ΑΠ 1521/2012, ό.π.].

Εισαγγελικά Πρότυπα

Στυλιανός Μπούτης
Ένας λησμονημένος Εισαγγελέας που τίμησε τη Δικαιοσύνη*

Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών

* Μικρή συμβολή στην υπηρεσιακή δράση του Εισαγγε-
λέα, που ασχολήθηκε με την υπόθεση της δολοφονίας του 
Βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη το Μάϊο του 1963 στη Θεσ-
σαλονίκη, και ο οποίος έδωσε ακόμη και τη ζωή του για την 
κατίσχυση της ιδέας του δικαίου και της νομιμότητας.

Συμπληρώθηκαν 50 ολόκληρα χρόνια, από τότε που 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε ολόκληρη την 
Ελλάδα μεσουρανούσε το άστρο του Εισαγγελέα 

Στυλιανού Μπούτη. Είχε αναλάβει τη διεύθυνση της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης την 1η Αυγού-
στου 1963, σε μια εποχή που η πόλη της Θεσσαλονίκης, 
αλλά και ολόκληρη η Χώρα, συνταρασσόταν από τη δο-
λοφονία στη Θεσσαλονίκη το Μάϊο του ίδιου έτους, του 
Βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Ξαφνικά, έτσι χωρίς να 
το περιμένει, από την πρώτη στιγμή, ο Εισαγγελέας Στυ-
λιανός Μπούτης βρέθηκε μέσα στη φωτιά. 
Βέβαια, είχε προμηνύματα για το τι τον περίμενε και 
τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε στη θέση του Προϊ-
σταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 
Μια μέρα πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για εμφάνιση 
στη θέση του, είχε περάσει, κατόπιν ειδικής προς τού-
το κλήσης-παραγγελίας, από το γραφείο του Εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου. Μέσα στο γραφείο του Ανώτα-

του Εισαγγελέα, όταν ο τελευταίος προσπάθησε να τον 
«νουθετήσει» και να τον «πείσει» ότι πρέπει χωριστεί 
η υπόθεση για την οποία διεξαγόταν κυρία ανάκριση 
και «να σχηματισθούν τρείς δικογραφίες», ακούστηκε, 
ως απάντηση, δυνατή και ξάστερη η φωνή του Στυλια-
νού Μπούτη: «Θα επιτελέσω το καθήκον μου. Και ευθύς 
αμέσως απεχώρησα του Εισαγγελικού Γραφείου», λέει σε 
κάποια αναφορά του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο 
ίδιος. Και τούτο, παρόλο που ένα λεπτό πριν, ο Ανώτα-
τος Εισαγγελέας της Χώρας, μπροστά στην αντίδραση 
του Στυλιανού Μπούτη περί κατακερματισμού της υπό-
θεσης, είχε προσπαθήσει να τον εκφοβίσει υπηρεσιακά, 
λέγοντάς του: «Θα λογοδοτήσουν σε μένα οι Σαρτζετά-
κηδες, Παπαντωνίηδες. Πήγαινε κι εσύ να προστεθείς σ’ 
αυτούς» (βλ. εφημερίδα «Ποντίκι» της 22.7.2004, σελ. 
21). [Εδώ το μόνο που πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι 
ο Ανώτατος αυτός Εισαγγελέας της Χώρας είναι αυτός 
που ορκίσθηκε πρώτος πρωθυπουργός της χούντας των 
συνταγματαρχών, στις 21 Απριλίου 1967].
Με την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, προτού καλά, καλά 
εγκλιματιστεί τόσο στο περιβάλλον της πόλης όσο και 
στο υπηρεσιακό, ανέλαβε από πλευράς Εισαγγελίας, 
την υπόθεση της δολοφονίας. Η διεξαγόμενη ανάκριση, 
μέσα από μύριες δυσκολίες προσπαθούσε να εξιχνιάσει 
το έγκλημα και να καταλογίσει τις ευθύνες. Τα εμπόδια 
που ορθώνονταν κάθε μέρα, επίτηδες από τα διάφορα 
παράκεντρα εξουσίας, καθιστούσαν το έργο της ανά-
κρισης πολύ δύσκολο, και ο Εισαγγελέας Στυλιανός 
Μπούτης, ιστάμενος παρά το πλευρό του Ανακριτή, με 
την πολύχρονη 20ετή πείρα του, έδιδε λύσεις σε πολ-
λά ανακύπτοντα ζητήματα, αλλά και θάρρος στο νεα-
ρό Ανακριτή που είχε αναλάβει την υπόθεση. Περί των 
προσκομμάτων που παρεμβάλλοντο στην ανάκριση, 
θα ομιλήσει και θα αναγνωρίσει στη Βουλή ο (εν ενερ-
γεία τότε) Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος 
Σακελλαρίου, υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης (βλ. 
εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» της 11.3.1985, σελ. 19, ως 
και «Ποντίκι», ό.π., σελ. 20). 
Δέχθηκε τότε ο Στυλιανός Μπούτης πιέσεις από κάθε με-
ριά, ευτελείς προσωπικές επιθέσεις, ευθείες απειλές, ακό-
μη και κατά της ζωής του, πολλές από τις οποίες με άγριο 

τρόπο διατυπωμένες (Δεν περίμενε δα κανείς κομψότητα 
και ηπιότητα εκφράσεων από παρακρατικούς και τρα-
μπούκους του υποκόσμου, όπως ήσαν πολλοί από τους 
ενεχόμενους στην υπόθεση!). Και όλες αυτές οι πιέσεις και 
απειλές γίνονταν, για να αποκλίνει ο Εισαγγελέας από την 
κατά νόμον επιτέλεση του καθήκοντός του: Για να «κου-
κουλωθεί» δηλαδή η υπόθεση, για να περάσει η χυδαία 
άποψη ότι επρόκειτο «μάλλον για ένα απλούν τροχαίον 
ατύχημα», ότι «δεν εσκοπείτο ο θάνατος του βουλευτού, 
αλλά απλώς το ‘στραπατσάρισμά του’», ότι «δεν είναι δυ-
νατόν να υποπτεύεται τις ανωτάτους αξιωματικούς της 
Χωροφυλακής, οίτινες έχουν αναλώσει την ζωήν των εις 
την υπηρεσίαν της Πατρίδος» και άλλα τέτοια βδελυρά 
και αποκρουστικά. Όμως, ο Ηπειρώτης Στυλιανός Μπού-
της, με τη γενναία καρδιά και τη σουλιώτικη λεβεντιά, δεν 
δίστασε ούτε μια στιγμή, δε λύγισε ποτέ, παρά τον αδί-
στακτο πόλεμο που δεχόταν. 
Τίποτα δεν απεικονίζει εναργέστερα το πνεύμα εκείνων 
των ημερών του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 1963, από 
την φράση που ο Στυλιανός Μπούτης εκμυστηρεύτηκε, 
με περισσή λεβεντιά, στο νεαρό Ανακριτή: «Χρήστο μου, 
ας έρθουν να με σκοτώσουν, αν θέλουν, αλλά μασκαράς 
εγώ δεν γίνομαι ποτέ» (: το περιστατικό έχει δημοσιο-
ποιήσει ο ίδιος ο Ανακριτής, βλ. νεκρολογία Χρ. Σαρτζε-
τάκη, Αρμεν 1965, 573 επ.). Τέτοια ήταν η πολύ μεγάλη 
ψυχή του βραχύσωμου Εισαγγελέα Στυλιανού Μπούτη: 
Παλλόμενη από την ιδέα του Δικαίου και των αρχών 
της δικαστικής ανεξαρτησίας και δοσμένη ολόπλευρα 
στην τήρηση της νομιμότητας, μέσα σε εκείνες τις πολύ 
μαύρες ημέρες και εποχές. Ο Εισαγγελέας (αλλά και ο 
Ανακριτής) είχαν γίνει «κάρφος εν οφθαλμώ στους κρο-
τοδεινόσαυρους» (: Βασίλης Βασιλικός, «Ζ», εκδ. 1996, 
Λιβάνης, σελ. 305). 
Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, και υπουργός ήταν μόνι-
μα εγκατεστημένος στο «παλατάκι», ο αρχηγός της Χω-
ροφυλακής βρισκόταν κάθε λίγο στη Θεσσαλονίκη, το 
ίδιο και ο προσωπικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο 
Στυλιανός Μπούτης, σαν να μη συνέβαινε τίποτα, έχων 
προ οφθαλμών μόνο το νόμο και τη συνείδησή του και με 
αυστηρή προσήλωση στο καθήκον, ήταν αυτός που στις 
14 Σεπτεμβρίου 1963 γνωμοδότησε για την προφυλάκι-
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ση 4 αξιωματικών της (τότε) Χωροφυλακής, ενεχομένων 
στη δολοφονία του βουλευτή. Δηλαδή, του υποστράτη-
γου, επιθεωρητή Χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος, του 
συνταγματάρχη, αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλονίκης, 
του αντισυνταγματάρχη, αστυνομικού υποδιευθυντή 
Θεσσαλονίκης και του μοίραρχου, διοικητή του Ε΄ Α.Τ. 
Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως, προς τιμή του, ο Ανακριτής 
συμφώνησε και εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα προ-
φυλάκισης. Αναλαβών δε, ως Εισαγγελέας, την εκτέλε-
ση των ενταλμάτων, και φοβούμενος, από όσα είχε δεί 
κατά την ανάκριση, να αποστείλει αυτά ταχυδρομικώς 
δια της υπηρεσιακής οδού, απέστειλε Αντεισαγγελέα 
Πρωτοδικών (ο οποίος ζει μέχρι σήμερα) στην Αθήνα, ο 
οποίος και τα ενεχείρισε στον Αρχηγό της Χωροφυλακής. 
Το γεγονός της προφυλάκισης, προκάλεσε τεκτονικούς 
σεισμούς στην κοινωνία, στην κυβέρνηση, στην Ελλάδα 
ολόκληρη, στο εξωτερικό, παντού. Έχει γραφεί, ότι «εκεί-
νοι οι δύο δικαστικοί λειτουργοί, ο Στυλιανός Μπούτης (ας 
τον βάλουμε πρώτον, γιατί βρέθηκε ξαφνικά στη φωτιά 
και παρά τις απειλές ότι κι αυτός θα δολοφονηθεί στάθη-
κε όρθιος και αταλάντευτος) και ο Χρήστος Σαρτζετάκης, 
επετέλεσαν το καθήκον τους στο ακέραιο. Για πρώτη φορά 
μετά τη δίκη του Κολοκοτρώνη είχαμε ένα ανάλογο δείγμα 
και η εντύπωση από την πράξη τους ήταν χωρίς προηγού-
μενο» (Γιάννης Βούλτεψης, Υπόθεση Λαμπράκη, τόμ. Β΄, 
1998, εκδ. Αλκυών, σελ. 89).
Αν μέχρι τότε υπήρχαν μόνο λεκτικές απειλές σε βάρος 
της ζωής του Εισαγγελέα Στυλιανού Μπούτη, μετά την 
προφυλάκιση ξέσπασε μέγας πόλεμος εναντίον του. Το 
παρακράτος, κατά ομάδες είτε συντεταγμένες, και με την 
ανοχή ενίοτε της νόμιμης εξουσίας, είτε ατάκτων ολόλυ-

ζε, ασχημονούσε και ζητούσε τη «θανάτωση» του Εισαγ-
γελέα Στυλιανού Μπούτη. Ο Ανακριτής σε «απολύτως 
προσωπική-εμπιστευτική» αναφορά προς τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης θα κάνει λόγο για «αηδή εκστρατεία στρα-
τολογηθέντων ανυποδήτων, ως επί το πολύ χωρικών, οι 
οποίοι επ’ αφορμή της προφυλακίσεως [...] περιέτρεχον τας 
οδούς της πόλεως κραυγάζοντες επί ώρας ‘θανατηφόρα’ 
συνθήματα κατά του Εισαγγελέως Μπούτη και του υπο-
φαινομένου ανακριτού». Τίποτα όμως δε μπόρεσε να λυ-
γίσει την καρδιά και τη ψυχή του Εισαγγελέα, που συνέ-
χιζε να περπατά στους δρόμους της πόλης με το γρήγορο 
βήμα του και το τσιγάρο μονίμως κολλημένο στο στόμα, 
αδιαφορών για όλα αυτά τα «γύρωθεν ζιζάνια» (και όπως 
ειπώθηκε, «αυτή η αδιαφορία [του] απετέλει το μεγαλείον 
της δυνάμεώς του», Χρ. Σαρτζετάκης, ό.π.). 
Πιστός στον όρκο του ο Εισαγγελέας Στυλιανός Μπού-
της και «σημαιοφόρος της Ιδέας του Δικαίου κατά των 
δυνάμεων του κακού» (και υπήρχαν πολλές δυνάμεις 
του κακού στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις μέρες!) αδιαφο-
ρών για όλα όσα συνέβαιναν και αντιστεκόμενος στις 
παντοειδείς φορτικότατες πιέσεις, και μη φοβούμενος 
τίποτα, γιατί είχε καλή και αγαθή συνείδηση, λίγο καιρό 
αργότερα, και συγκεκριμένα στις 13 Δεκεμβρίου 1963 
υποβάλλει αυτός (καίτοι Προϊστάμενος της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών και συνεπώς με κάθε δικαίωμα θα μπορού-
σε να χρεώσει την ιδιαζόντως βαριά αυτή υπόθεση σε 
κάποιον εκ των αντεισαγγελέων) πρόταση πολυσέλιδη 
(«εξ 110 πυκνοδακτυλογραφημένων σελίδων») επί της 
ουσίας της υποθέσεως προς το Συμβούλιο Πλημμελει-
οδικών Θεσσαλονίκης, με την οποία προτείνει να πα-
ραπεμφθούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου πλείστα 

πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι παραπάνω τέσσε-
ρες αξιωματικοί της Χωροφυλακής, των οποίων ζητά την 
«επανασύλληψιν», δοθέντος ότι είχαν αποφυλακισθεί 
εν τω μεταξύ. Μόλις χρειάζεται να τονιστεί, τι τεράστια 
αποθέματα θάρρους και σθένους πρέπει να είχε ο Στυ-
λιανός Μπούτης κατά την εκτέλεση των ως άνω υπη-
ρεσιακών ενεργειών του, που σήμερα ναι μεν φαίνονται 
φυσικές και απλές για τον κάθε Εισαγγελέα, αλλά τις 
εποχές εκείνες φάνταζαν υπέρμετρα δύσκολες.
Ο Στυλιανός Μπούτης έφυγε από τη ζωή, τον Ιούλιο 
1965, ενώ υπηρετούσε ακόμη ως Προϊστάμενος της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ο θάνατος 
αιφνίδιος, από καρδιά. Ίσως, η καρδιά του Εισαγγελέα 
Μπούτη να κλονίστηκε από όλα τα παραπάνω (υπάρχει 
μαρτυρία περί αυτού), από την εξαιρετική του ευαισθη-
σία όπως «τα πάντα τελούνται εν δικαίω» όπως έλεγε. 
Δεν το ξέρουμε. Και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εκείνο, 
όμως, που γνωρίζουμε είναι ότι ο θάνατος τον βρήκε 
κυριολεκτικά επί των δικαστικών επάλξεων, σκυμμένο 
πάνω στη δικογραφία, κατά την ώρα επιτέλεσης του κα-
θήκοντος. 
Αυτή η σκιαγράφηση ενός μόνο 6μηνου της 30ετούς δι-
καστικής ζωής του Στυλιανού Μπούτη, ενδεικνύει τις 
αρετές του: ενδεικνύει το υψηλό δικαστικό του φρόνημα, 
την πίστη του στην τήρηση της νομιμότητας, το εισαγγε-
λικό του σθένος και την γρανιτένια πυγμή του και πάνω 
από όλα την άδολη και καθαρή συνείδησή του, έτσι, που 
η δικαστική πολιτεία του πρέπει να αποτελέσει υπόδειγ-
μα για τις νεότερες γενιές των Ελλήνων Δικαστών και 
Εισαγγελέων.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με συντονισμένες ενέρ-
γειες με τα ΔΣ των λοιπών Δικαστικών Ενώσεων, πέτυχε να εγκριθεί από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας η είσοδος και χρήση εκ μέρους των Εισαγγελέων -και των λοιπών 
δικαστικών λειτουργών- των υπηρεσιών των Στρατιωτικών Πρατηρίων, Προμηθευ-
τικών Οργανισμών, Λεσχών κ.λπ., που προορίζονται για χρήση του προσωπικού 
του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας & του Πολεμικού Ναυτικού. Σχετικώς 
εκδόθηκαν ήδη Αποφάσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων των τριών Επιτελείων. 

Η πρόσβαση στις πιο πάνω εγκαταστάσεις θα γίνεται με επίδειξη της αστυνομικής ή 
υπηρεσιακής ταυτότητας των συναδέλφων. 
Θα προηγηθεί άμεσα η αποστολή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταλόγου των εν 
ενεργεία συναδέλφων, δικαιούμενων χρήσης του προνομίου και θα ακολουθήσει 
ειδική ανακοίνωση, σχετικά με το χρόνο ενεργοποίησης της δυνατότητας που μας 
δίδεται και τις εγκαταστάσεις που τίθενται σε χρήση μας.

Είσοδος και χρήση στρατιωτικών πρατηρίων & λεσχών
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