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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 6Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τον Ιανουάριο του 2012, στο ξεκίνημα της συλλογικής μας προσπάθειας για μια συ-
στηματική ερμηνεία της ισχύουσας ειδικής ποινικής νομοθεσίας, είχε διατυπωθεί η 
επιφύλαξη ότι «ο βαθμός επιτυχίας του εγχειρήματος θα υποδείξει –στον εκδότη και 
στους επιμελητές της έκδοσης– και την συνέχεια». Σήμερα, οκτώ χρόνια αργότερα, 
η προσπάθεια αυτή έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε ένα έργο 
που καταλαμβάνει πλέον περίπου 3.500 σελίδες, οι οποίες καλύπτουν (σε 49 τεύχη) 
την ερμηνεία 50 ειδικών ποινικών νόμων συστηματοποιημένων σε 27 θεματικές ενό-
τητες. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει (ήδη από την 4η ενημέρωση του έργου) η αναθε-
ώρηση των σχετικών κειμένων λόγω των σημαντικών νομοθετικών μεταβολών (π.χ. 
στην νομοθεσία περί ναρκωτικών με την εισαγωγή του νόμου περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών), καθώς και των αντίστοιχων νομολογιακών και θεωρητικών εξελίξεων. 
Η 6η ενημέρωση περιέχει 6 θεματικές ενότητες Ειδικών Ποινικών Νόμων που κατα-
νέμονται σε 12 τεύχη: Αλλοδαποί, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλώσεις περι-
ουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, λαθρεμπορία 
και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά την επεξεργασία 
των σχετικών νόμων ελήφθη υπόψιν η θέση σε ισχύ των νέων κωδικοποιήσεων, του 
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Στην ενότητα των αλλοδαπών επιχειρείται μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση των 
ειδικών ποινικών διατάξεων των νόμων 3386/2005 και 4251/2014. Ειδικότερα, ανα-
λύονται τα άρθρα 82 και 83 του Ν. 3386/2005 για την παράνομη είσοδο αλλοδαπών 
στην Ελλάδα και την έξοδο από αυτήν, τα οποία (μαζί με τα άρθρα 76, 77, 78, 80 και 
81 του ιδίου νόμου) διατηρήθηκαν σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 139 παρ. 2 του Ν. 
4251/2014. Σημαντικό μέρος καταλαμβάνει η ερμηνεία των άρθρων 28, 29 και 30 
του «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» (Ν. 4251/2014), όπου προ-
βλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εγκλήματα της παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών, 
της διευκόλυνσης της εισόδου τους στην Ελλάδα με αποφυγή του προβλεπόμενου 
ελέγχου ή της εξόδου τους από αυτήν, της διευκόλυνσης της διαμονής τους, εγκλή-
ματα σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και η μεταφορά και προώθηση 
παράτυπων μεταναστών, που απασχολεί συχνά την νομολογία. Στα άρθρα 49-56 του 
ιδίου νόμου ρυθμίζεται η παροχή προθεσμίας περίσκεψης στα θύματα παράνομης 
διακίνησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεργασία τους με τις αρχές, καθώς 
και η δυνατότητα χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής σε αυτά.
Κατά την ερμηνεία της ειδικής ποινικής νομοθεσίας περί αλλοδαπών έμφαση δίνεται 
στην ανάδειξη δυσχερών δογματικών προβλημάτων, όπως είναι η τυποποίηση εγκλη-
μάτων επιχειρήσεως και η αναγωγή πράξεων συμμετοχής σε αυτοτελή εγκλήματα, 
αλλά και ζητημάτων ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και πρακτικού ενδιαφέροντος, 
όπως η διάκριση της παράνομης διακίνησης από την εμπορία ανθρώπων και η αντι-
μετώπιση των προσφύγων ως υποκειμένων τέλεσης του εγκλήματος της παράνομης 
εισόδου στην Ελλάδα. Επίσης, επιδιώκεται η ερμηνευτική προσπέλαση επιμέρους 
ζητημάτων, τα οποία έχουν απασχολήσει επανειλημμένως την νομολογία, όπως είναι 
η σχέση της μεταφοράς αφενός με την παραλαβή του αλλοδαπού με σκοπό την 
προώθησή του και αφετέρου με την διευκόλυνση της μεταφοράς στο πλαίσιο του 
άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 4251/2014, καθώς και η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των 
συνεργών (ιδίως του “προπομπού” και του “συνοδηγού”) στην μεταφορά.
Για λόγους πληρότητας στην ενότητα αυτή παρατίθεται με σύντομη ανάλυση το 
προεδρικό διάταγμα 233/2003 σχετικά με την προστασία και αρωγή των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης.
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Στην ενότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συγκεντρώνονται όλες οι 
ποινικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας με τις οποίες τιμωρείται η αθέμιτη 
επενέργεια επί των προσωπικών δεδομένων. Βασικός στόχος είναι να διευκολυνθεί 
ο ερμηνευτής και ο εφαρμοστής του δικαίου στο δύσκολο έργο της διάγνωσης του 
σχετικού κάθε φορά νομοθετικού πλαισίου. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η ερμη-
νεία του πρόσφατου Ν. 4624/2019, ιδίως του άρθρου 38 αυτού, υπό το πρίσμα του 
εννόμου αγαθού της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του υποκειμένου των δεδομέ-
νων. Η εν λόγω διάταξη διαδέχθηκε το άρθρο 22 του Ν. 2472/1997, πρόκειται δε να 
αποτελέσει την βασική ποινική διάταξη της ελληνικής έννομης τάξης στο πεδίο της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά την θέση σε εφαρμογή 
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Επιπλέον, αναλύο-
νται συνοπτικά τα άρθρα 15 του Ν. 3471/2006, 18 παρ. 9-12 του Ν. 3850/2010, 11 του 
Ν. 3917/2011, 83 παρ. 8, 9 και 84 παρ. 14, 15 του Ν. 4600/2019.
Στο επίκεντρο της ερμηνευτικής προσέγγισης του άρθρου 38 του Ν. 4624/2019 τίθε-
νται η διάκριση των αθέμιτων επενεργειών επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα σε δύο κατηγορίες διαφορετικής ποινικής απαξίας και η αναβάθμιση της προτέ-
ρας επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης σε βασικό στοιχείο των αντικειμενικών 
υποστάσεων του άρθρου 38 του Ν. 4624/2019. Περαιτέρω, αναλύονται ζητήματα δι-
αχρονικού δικαίου που ανακύπτουν από την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση, κα-
θώς και η σχέση ανάμεσα στον Ν. 4624/2019 και τις υπόλοιπες ποινικές διατάξεις της 
ελληνικής έννομης τάξης. Τέλος, ταξινομείται η ελληνική και αλλοδαπή νομολογία 
και αξιοποιείται η ελληνική και αλλοδαπή θεωρία για την επίλυση άλλων δογματικών 
ζητημάτων που ανακύπτουν στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων, όπως η στοιχει-
οθέτηση εννόμου συμφέροντος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή η 
αθέμιτη επεξεργασία δημόσιων δεδομένων. 

Στο πλαίσιο της ενότητας υπό τον τίτλο δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν 
έσχες) επιχειρείται η ερμηνεία των ρυθμίσεων του Ν. 3213/2003, οι οποίες διέπουν 
την διαδικασία υποβολής και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, 
όπως διαμορφώθηκαν μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις του Ν. 4571/2018. Στο 
κείμενο αναλύονται οι διάφορες πτυχές της διαδικασίας, όπως η κτήση και η απώ-
λεια της ιδιότητας του υπόχρεου προσώπου, η προθεσμία υποβολής, το αναγκαίο 
περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και το σύνολο των ποινικών διατάξεων που απο-
σκοπούν στην διασφάλιση του ελεγκτικού έργου. Επίκεντρο της ενότητας αποτε-
λεί το βασικό αδίκημα της μη υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 6 παρ. 2), καθώς και οι διακεκριμένες 
και προνομιούχες παραλλαγές του (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄, παρ. 3-4). Επιδιώκεται η 
εννοιολογική οριοθέτηση της ανακριβούς και της ελλιπούς δήλωσης και η παρου-
σίαση των συνακόλουθων διαφοροποιήσεων στην ποινική αντιμετώπιση. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των διαδοχικών νομοθετικών μεταβολών του Ν. 
3213/2003 και στα ανακύπτοντα ζητήματα διαχρονικού δικαίου. 
Περαιτέρω, αντικείμενο ερμηνείας αποτελεί το άρθρο 8 Ν. 3213/2003, όπου τυπο-
ποιείται ποινικά η απαγόρευση συμμετοχής σε αλλοδαπή εταιρεία και σε εταιρεία με 
έδρα, πραγματική ή καταστατική, κράτος μη συνεργάσιμο φορολογικά ή κράτος με 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς για ορισμένες κατηγορίες προσώπων, υπόχρε-
ων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ιδίως, επιχειρείται η ανεύρεση 
ενός άξιου προστασίας εννόμου αγαθού, η αξιολόγηση της συμβατότητας της συ-
γκεκριμένης ποινικής τυποποίησης με την αρχή της αναλογικότητας, η οριοθέτηση 
του πεδίου εφαρμογής της απαγόρευσης, καθώς και η αξιολόγηση των προβλη-
μάτων διαχρονικού δικαίου, όπως προέκυψαν από τις διαδοχικές μεταβολές της 
διάταξης με τους Ν. 4389/2016 και 4396/2016. 
Τέλος, παρουσιάζονται οι εφαρμοστέες δικονομικές διατάξεις για τα εγκλήματα των 
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άρθρων 6-8 Ν. 3213/2003, οι οποίες, κατ’ εξαίρεσιν, παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα 
με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 589 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ, καθώς και η εφαρμο-
γή τους υπό την ισχύ του νέου ΚΠΔ. 

Στην ενότητα για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης περιλαμβάνεται η ερμηνεία των 
άρθρων 1 έως 39 του Ν. 3251/2004. Αναλύονται τόσο οι γενικές διατάξεις σχετικά με 
την έννοια και το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (άρθρα 1 και 
2) όσο και οι διατάξεις εκείνες που αφορούν αφενός μεν στην έκδοση Ευρωπαϊκού 
Εντάλματος Σύλληψης από τις ελληνικές αρχές (άρθρα 4 έως 8), αφετέρου δε στις 
προϋποθέσεις και την διαδικασία εκτέλεσης αλλοδαπού εντάλματος εκ μέρους των 
ελληνικών αρχών (άρθρα 9 έως 36). Ιδιαίτερη έμφαση κατά την σχετική ανάλυση 
έχει δοθεί στις προϋποθέσεις εκτέλεσης αλλοδαπού εντάλματος (ιδίως στα άρθρα 
1 και 10), καθώς και στους υποχρεωτικούς ή δυνητικούς λόγους άρνησης εκτέλεσης 
αυτού (άρθρα 11 και 12). 
Πριν όμως από την ανάλυση των οικείων διατάξεων, και με δεδομένο ότι ο θεσμός 
του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης βρίσκεται τόσο από ιστορική όσο και από 
πρακτική άποψη στο επίκεντρο του καλούμενου ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, στις 
“εισαγωγικές παρατηρήσεις” της παρούσας ενότητας επιχειρείται μια συνοπτική –
αλλά κατά το δυνατόν περιεκτική– παρουσίαση της εξελικτικής πορείας, καθώς και 
των βασικών εννοιών και ζητημάτων του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Για τον λόγο 
αυτό, στις εισαγωγικές παρατηρήσεις αναλύεται η έννοια του ευρωπαϊκού ποινι-
κού δικαίου, παρουσιάζεται η ιστορική του εξέλιξη κυρίως μέσα από τις ευρωπαϊκές 
συνθήκες, ενώ αναλύονται έννοιες, όπως είναι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης 
και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και η σχέση των αρχών αυτών προς τα κατοχυ-
ρωμένα σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο θεμελιώδη δικαιώματα. 
Η ενημέρωση της εν λόγω θεματικής ενότητας κατέστη αναγκαία τόσο λόγω 
των τροποποιήσεων που επήλθαν στον Ν. 3251/2004 με τους νόμους 4236/2014, 
4478/2017, εσχάτως δε και με τον Ν. 4596/2019, όσο και λόγω της εξέλιξης της σχετι-
κής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, με τους Ν. 
4236/2014 και 4478/2017 τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν. 3251/2004 προς ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2012/13 περί του δικαιώματος ενημέρωσης του κατηγορουμένου 
και της Οδηγίας 2013/48 περί του δικαιώματος παράστασης με συνήγορο, αντιστοί-
χως. Στην συνέχεια, με τον Ν. 4596/2019 τροποποιήθηκαν εκ νέου διατάξεις του Ν. 
3251/2004 προς ενσωμάτωση της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/299, η οποία αφορούσε 
μεταξύ άλλων στην εκτέλεση ΕΕΣ προς εκτέλεση ερήμην εκδοθείσας καταδικαστι-
κής απόφασης. Πέραν των εξελίξεων αυτών, το ΔΕΕ με πρόσφατες αποφάσεις του 
έκρινε επί του περιεχομένου κρίσιμων εννοιών της ΑπΠλΕΕΣ, κατά τρόπο ο οποί-
ος έχει άμεσες πρακτικές συνέπειες στην εφαρμογή του θεσμού του Ευρωπαϊκού 
Εντάλματος Σύλληψης σε όλα τα κράτη-μέλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου σχετικά με την έννοια της αρμόδιας προς 
έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης “δικαστικής αρχής”, στην οποία, όπως 
κρίθηκε λίαν προσφάτως, δεν ανήκουν οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές. 

Η ενότητα της λαθρεμπορίας αποτελεί επικαιροποιημένη εκδοχή της πρώτης ερ-
μηνευτικής προσπέλασης του Ν. 2960/2001 που επιχειρήθηκε το 2012. Η νέα ενη-
μέρωση επεβλήθη λόγω των εξελίξεων στην εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία, και 
ιδίως στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που ρυθμίζει το ουσιαστικό τελωνειακό δίκαιο, 
σε συνδυασμό και με την εισαγωγή των νέων Κωδίκων. Ειδικότερα, εν τω μεταξύ 
τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9.10.2013 «για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» που 
αντικατέστησε τον εκσυγχρονισμένο Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, ο οποίος είχε 
θεσπιστεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23.4.2008. Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας συμπληρώνεται ήδη 
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από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 
2015 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα». 
Στην νέα έκδοση λαμβάνει χώρα, πέραν από την ενημέρωση που ήταν αναγκαία 
λόγω των εξελίξεων στον τομέα της θεωρίας και της νομολογίας και τις επιμέρους 
συμπληρώσεις των αναπτύξεων της πρώτης ενημέρωσης, το πρώτον εξέταση ή/
και εμβάθυνση επί ζητημάτων που απασχολούν ιδιαίτερα την νομολογία και την 
ποινική πράξη, όπως ιδίως η λαθρεμπορία στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (υπό 
το άρθρο 119Α ΕΤΚ και στις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις), το ζήτημα των δυαδικών 
κυρώσεων (στις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις), η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 
(υπό το άρθρο 164 ΕΤΚ), η ειδική δήμευση και η κατάσχεση λαθρεμπορευμάτων 
και μεταφορικών μέσων (υπό τα άρθρα 160 και 177 ΕΤΚ, αντίστοιχα) και η κατάργη-
ση της “παραδικονομίας” της λαθρεμπορίας με την θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας. Παρόλο που η εισαγωγή του νέου ΚΠΔ είχε κατά την άποψη 
που υποστηρίζεται στο παρόν ως συνέπεια την κατάργηση (ως επί το πλείστον) της 
“παραδικονομίας” της λαθρεμπορίας, διατηρήθηκαν για ιστορικούς λόγους και οι 
αναπτύξεις της προηγούμενης έκδοσης επί των σχετικών δικονομικών διατάξεων.    

Η ενότητα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτε-
λεί νέα, επικαιροποιημένη εκδοχή της πρώτης ερμηνευτικής προσέγγισης του Ν. 
3691/2008 που επιχειρήθηκε το 2012. Η παρούσα ενημέρωση κατέστη αναγκαία όχι 
μόνο λόγω της εξ ολοκλήρου αντικατάστασης του Ν. 3691/2008 με τον Ν. 4557/2018, 
με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Τέταρτη Οδηγία κατά της 
νομιμοποίησης (Οδηγία 2015/849), χωρίς ωστόσο να επέρχονται σημαντικές αλλα-
γές στο σκέλος των ποινικών διατάξεων του προγενέστερου νόμου, αλλά κυρίως 
λόγω της πλούσιας νομολογιακής επεξεργασίας της οποίας έτυχαν οι σχετικές δι-
ατάξεις τα τελευταία χρόνια. Στο κείμενο προτάσσονται η καταγραφή της βασικής 
τυπολογίας του φαινομένου που αποδίδεται με τον όρο “ξέπλυμα βρόμικου χρή-
ματος” και η διαχρονική εξέλιξη των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, τόσο 
σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο όσο και στην ελληνική έννομη τάξη. Ακολουθεί η 
ερμηνεία των άρθρων 1-4 του Ν. 4557/2018, με επίκεντρο αφενός μεν τις έννοιες της 
“προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας” και της “προέλευσης” της βρόμικης 
περιουσίας, αφετέρου δε την ειδική υπόσταση της νομιμοποίησης καθ’ εαυτήν. Η 
ανάλυση ολοκληρώνεται με τον σχολιασμό των διατάξεων περί των κύριων και πα-
ρεπόμενων ποινών (άρθρα 39-41), καθώς και του δικονομικού μέτρου της δέσμευ-
σης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 42). 
Τα ανωτέρω ζητήματα εξετάζονται υπό το πρίσμα των νομολογιακών παραδοχών 
και της κριτικής σκοπιάς της θεωρίας. Έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη προβλημάτων 
πρακτικού ενδιαφέροντος, όπως η υπαγωγή των φορολογικών αδικημάτων και του 
αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο στην έννοια της “προηγού-
μενης εγκληματικής δραστηριότητας”, η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού το-
μέα ως υπαλλαγή νομιμοποίησης, η περίπτωση του “αυτοξεπλύματος”, τα –λόγω των 
πολλαπλών νομοθετικών μεταβολών– διαρκώς ανακύπτοντα ζητήματα διαχρονικού 
δικαίου, η ποινή της δήμευσης, η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με απόφαση 
του Προέδρου της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων και τα μέσα άμυνας των θιγόμε-
νων προσώπων. Κεντρική θέση στην παρούσα ερμηνεία κατέχει η συζήτηση για το 
προστατευόμενο έννομο αγαθό.

Ιανουάριος 2020
Στέφανος Παύλου / Θωμάς Σάμιος
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 1Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ποινική νομοθεσία της Ελλάδας σήμερα, στο πεδίο των ειδικών ποινικών νόμων, εί-
ναι διάχυτη, δογματικά ασυνεχής, και κυρίως ταχύτατα μεταβαλλόμενη, όχι πάντοτε 
προς το κανονιστικά και δογματικά αρτιότερο. Καλύπτει, όμως, κυρωτικά την μεγαλύ-
τερη δικαστηριακή ύλη και αποτελεί ένα πεδίο ανασφάλειας ως προς την ορθή ερμη-
νεία για τον νομικό της πράξης, δικαστή ή δικηγόρο. 
Η απουσία δε συστηματικών έργων από την σύγχρονη ελληνική πραγματεία επιτεί-
νει το πρόβλημα. Τούτο ακριβώς το κενό φιλοδοξεί να καλύψει το ανά χείρας πόνη-
μα, με το οποίο επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση των σημαντικών ποινικού εν-
διαφέροντος διατάξεων που βρίσκονται εγκατεσπαρμένες σε διάφορα τμήματα της 
ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.
Η επιλογή των ερμηνευομένων διατάξεων έγινε επί τη βάσει διαφόρων κριτηρί-
ων: Πρώτον, την πρακτική σημασία τους, προεχόντως δε την συχνότητα εφαρμογής 
τους από την ελληνική νομολογία. δεύτερον, την δογματική σπουδαιότητά τους, υπό 
την έννοια της ανάδειξης μέσω αυτών καίριων ζητημάτων δογματικού ενδιαφέρο-
ντος. και τρίτον, την δικαιοπολιτική στόχευσή τους, είτε αυτή κινείται προς την σω-
στή είτε προς μια αμφισβητούμενη κατεύθυνση. 
Το έργο είναι προσανατολισμένο κυρίως στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νο-
μολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των 
ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση 
με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιω-
μένου –κατά το δυνατόν– αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. 
Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας 
διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Έτσι, στο έρ-
γο ενθαρρύνθηκε και η προσφυγή στην αλλοδαπή βιβλιογραφία και νομολογία, σε 
όσες περιπτώσεις αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την πληρότητα των αναπτύξεων, όπου 
δηλαδή ανακύπτουν προβλήματα για την αντιμετώπιση των οποίων η αλλοδαπή επι-
στήμη και νομολογία μπορούν να εισφέρουν καίρια στην χάραξη μιας ορθής κατεύ-
θυνσης. 
Την υλοποίηση των στόχων αυτών εμπιστευθήκαμε, υπό την εποπτεία μας, σε μια 
ομάδα καταξιωμένων ήδη, αλλά και νεώτερων επιστημόνων, η συνεργασία μας με 
τους οποίους αποτέλεσε μια ευτυχή εμπειρία. Η αλληλοεκτίμηση και ο αμοιβαίος 
σεβασμός κυριάρχησαν σε όλες τις φάσεις της δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων 
για τα θέματα που μας απασχόλησαν όλους.
Το κατά πόσον η συλλογική αυτή προσπάθεια ήταν ή όχι επιτυχής θα κριθεί από τους 
αναγνώστες του παρόντος έργου, τόσο τους εφαρμοστές των ειδικών ποινικών νό-
μων όσο και τους θεωρητικούς του ποινικού δικαίου. 
Ο βαθμός της επιτυχίας του εγχειρήματος, εξάλλου, θα υποδείξει –στον εκδότη και 
στους επιμελητές της έκδοσης– και την συνέχεια. Στόχος είναι ο συνεχής εμπλουτι-
σμός του έργου με νέα νομοθετήματα. Η ερμηνεία πολλών εξ αυτών βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη, ενώ κάποιων άλλων έχει ήδη ολοκληρωθεί. ωστόσο, η εξαγγελία νο-
μοθετικών επεμβάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο αμέσως προσεχές δι-
άστημα μας οδήγησε στην επιλογή να τα αποσύρουμε από την πρώτη αυτή μορ-
φή του ανθολογίου και να τα ενσωματώσουμε στο έργο με την ευκαιρία της επόμε-
νης ενημέρωσης. Παράλληλα, στόχος είναι και η διαρκής ενημέρωση των κειμένων 
που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην παρούσα συλλογή κάθε φορά που ανακύπτει 
αποχρών λόγος (νομοθετικές μεταβολές, σημαντικές νομολογιακές εξελίξεις κ.λπ.). 
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Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι / 6η ενημ. (Ιανουάριος 2020)

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε και από την θέση αυτή στον αγαπητό φίλο Πάνο 
Σάκκουλα, που ανέλαβε την έκδοση του έργου, όσο και στις κυρίες Διαμάντω Χαλ-
βατζόγλου και Καίτη Βαφία, στις οποίες θα πρέπει να πιστωθεί η άρτια εμφάνισή 
του από σελιδοποιητική –και γενικότερα τεχνική– άποψη. 

Ιανουάριος 2012
Στέφανος Παύλου / Θωμάς Σάμιος
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η εκδοτική πλατφόρμα που υποστηρίζει την παρούσα κατ’ άρθρον ερμηνεία είναι 
προσαρμοσμένη σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, με στόχο την διαρκή ενημέρω-
ση του χρήστη του έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η καινοτομία συνίστα-
ται στην έκδοση των επιμέρους ενοτήτων σε αυτοτελή τεύχη, ώστε να είναι δυνατή 
η αντικατάσταση κάθε φορά εκείνου μόνο του τμήματος που υφίσταται εκ νέου επι-
στημονική επεξεργασία. 
Με την αρχική αγορά του προϊόντος αποκτά κανείς τα ντοσιέ με τους ειδικούς ποι-
νικούς νόμους, η κατ’ άρθρον ερμηνεία των οποίων έχει ολοκληρωθεί έως την ημε-
ρομηνία αγοράς του προϊόντος. 
Το έργο «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι – Ερμηνεία κατ’ άρθρον» υφίσταται διαρκή ενημέ-
ρωση, και μάλιστα προς δύο κατευθύνσεις: Αφενός μεν προστίθενται σε αυτό νέα 
τεύχη, που περιλαμβάνουν την κατ’ άρθρον ερμηνεία ειδικών ποινικών νόμων μη συ-
μπεριληφθέντων στην αρχική έκδοση του έργου, αφετέρου δε αντικαθίστανται ήδη 
κυκλοφορούντα τεύχη, η ύλη των οποίων έχει αναθεωρηθεί λόγω νομοθετικών με-
ταβολών, νέων νομολογιακών δεδομένων ή σημαντικών εξελίξεων στον χώρο της 
θεωρίας. 
Ο αγοραστής του προϊόντος συμπληρώνει μια καρτέλα ενημέρωσης έργου, σημειώ-
νει δε σε αυτήν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να πληροφορείται την κυκλοφορία 
κάθε νέας ενημέρωσης. Μέσω της καρτέλας αυτής αποκτά δικαίωμα να προμηθεύ-
εται κατά προτεραιότητα τις σχετικές ενημερώσεις. 
Το κόστος της ενημέρωσης εξαρτάται, κάθε φορά, από το πλήθος των τευχών που 
αντικαθίστανται ή προστίθενται. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, η συχνότη-
τα της ενημέρωσης εξαρτάται από την ύπαρξη σημαντικών νομοθετικών μεταβο-
λών, νομολογιακών ή θεωρητικών εξελίξεων. Ο στόχος είναι να αποφεύγεται η επι-
βάρυνση των κατόχων της αρχικής έκδοσης με διαρκείς ενημερώσεις για ασήμα-
ντες αλλαγές, χωρίς πάντως να θυσιάζεται η ταχύτητα της ενημέρωσης. 
Σε κάθε ενημέρωση δημοσιεύεται ένας –αναθεωρημένος, κάθε φορά– πίνακας πε-
ριεχομένων (ενημερωτικό δελτίο), στον οποίο δηλώνεται, μεταξύ άλλων, η σειρά 
των τευχών που, σύμφωνα με την εξέλιξη του έργου, περιέχονται στα ντοσιέ. 
Τα τεύχη που αντικαθίστανται υποδεικνύονται με ένδειξη του αύξοντος αριθμού 
ενημέρωσης (π.χ. 6η ενημέρωση) και του χρόνου κυκλοφορίας της (π.χ. Ιανουάριος 
2020). Ο χρήστης αφαιρεί την προηγούμενη έκδοση του τεύχους και την αντικαθι-
στά με την νέα. 
Τα τεύχη που προστίθενται παρεμβάλλονται στην ροή του υπάρχοντος υλικού με αλ-
φαβητική σειρά. Στο παρόν έργο το αλφαβητικό κριτήριο επελέγη ως μέθοδος ταξι-
νόμησης του υλικού, θα εφαρμόζεται δε και στις μελλοντικές ενημερώσεις του έρ-
γου. έτσι, π.χ. ο νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία (θεματική ενότητα: “Πνευμα-
τική Ιδιοκτησία”) θα προστεθεί μετά την ενότητα “Περιβάλλον ΙΙΙ” και πριν από την 
ενότητα “Πτωχευτικά αδικήματα”. Σε κάθε περίπτωση, στο εκάστοτε αναθεωρημένο 
ενημερωτικό δελτίο θα καταγράφεται η σειρά των ειδικών ποινικών νόμων που θα 
περιέχονται στο έργο μετά την τελευταία ενημέρωση. 
Για λόγους τεχνικούς, αλλά και για την διευκόλυνση της ενημέρωσης του έργου, 
όσες ερμηνευτικές συμβολές καταλαμβάνουν πολλές σελίδες κυκλοφορούν σε δύο 
ή περισσότερα τεύχη. Στο μέλλον, και αναλόγως πάντοτε των μεταβολών που θα 
έχουν επέλθει στην νομοθεσία, την νομολογία και την θεωρία, στα ήδη υπάρχοντα 
τεύχη μιας θεματικής ενότητας μπορεί να προστεθούν νέα ή, αντιστρόφως, περισ-
σότερα τεύχη ενδέχεται να συνενωθούν σε ένα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΟΜΟΣ Ι
Θεματική ενότητα / Νομοθέτημα Σχολιαστής Α/Α Χρόνος ενημ.

Αθέμιτος ανταγωνισμός 

Ν. 146/1914 (άρθρα 3-18α, 21-24)
Γεώργιος Δανιήλ 1 Ιαν. 2012

Αλλοδαποί Ι

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ν. 3386/2005 (άρθρα 82-83)

Ν. 4251/2014 (άρθρα 28-29)

Κωνσταντίνος 

Χατζόπουλος

6 Ιαν. 2020

Αλλοδαποί ΙΙ

Ν. 4251/2014 (άρθρα 30, 49-56)

Π.Δ. 233/2003

Κωνσταντίνος 

Χατζόπουλος

6 Ιαν. 2020

Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ι

Συνταγματικό πλαίσιο προστασίας του 

απορρήτου στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών 

Γρηγόρης Τσόλιας 2 Ιούν. 2013

Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ΙΙ

Ν. 2225/1994 (άρθρα 3-5, 7)
Γρηγόρης Τσόλιας 2 Ιούν. 2013

Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ΙΙΙ

Ν. 3115/2003 (άρθρα 9, 10, 13)

Π.Δ. 47/2005

Ν. 3471/2006 (άρθρα 1-4, 15, 17)

Ν. 3917/2011 (άρθρα 1-8, 11)

Γρηγόρης Τσόλιας 2 Ιούν. 2013

Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ΙV

Παράρτημα Νομολογίας
Γρηγόρης Τσόλιας 2 Ιούν. 2013

Αρχαιότητες

Ν. 3028/2002 (άρθρα 1-2, 53-67, 69, 71)
Αλεξάνδρα 

Μπανταβάνου

1 Ιαν. 2012

Γεωργικά προϊόντα: Ευθύνη αγοραστών

Ν.Δ. 3424/1955
Θωμάς Σάμιος 1 Ιαν. 2012

Δασικά αδικήματα Ι

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Ν.Δ. 86/1969 (άρθρα 268, 276, 279) 

Επικουρικές διατάξεις

Ιωάννης Γκουντής 5 Νοέμβρ. 2016

Δασικά αδικήματα ΙΙ

Ν.Δ. 86/1969 (άρθρο 287)

Επικουρικές διατάξεις

Ιωάννης Γκουντής 5 Νοέμβρ. 2016
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Πίνακας περιεχομένων / Ενημερωτικό δελτίο

ΤΟΜΟΣ Ι
Θεματική ενότητα / Νομοθέτημα Σχολιαστής Α/Α Χρόνος ενημ.

Δασικά αδικήματα ΙΙΙ

Υ.Α. 414985/1985

Υ.Α. 37338/1807/2010

Ν. 4042/2012

Υ.Α. 125188/246/2013

Επικουρικές διατάξεις

Ν.Δ. 86/1969 (άρθρα 273, 275, 286)

Ιωάννης Γκουντής 5 Νοέμβρ. 2016

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ν. 4624/2019 (άρθρα 16 παρ. 4, 38 και 81)

Ν. 3471/2006 (άρθρο 15)

Ν. 3850/2010 (άρθρο 18 παρ. 9-12)

Ν. 3917/2011 (άρθρο 11)

Ν. 4600/2019 (άρθρα 83 παρ. 8-9 και 84 παρ. 14-15)

Νικόλαος Γανιάρης 6 Ιαν. 2020

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν 
έσχες) Ι

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ν. 3213/2003 (άρθρα 1-6Α)

Εμμανουήλ 

Αποστολάκης

6 Ιαν. 2020

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν 
έσχες) ΙΙ

Ν. 3213/2003 (άρθρα 7-14, 19)

Εμμανουήλ 

Αποστολάκης

6 Ιαν. 2020

Επιταγή

Ν. 5960/1933 (άρθρο 79)
Γεώργιος Πουρσανίδης 1 Ιαν. 2012

Εργασία: Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών

Α.Ν. 690/1945 (άρθρον μόνον)
Θωμάς Σάμιος 1 Ιαν. 2012

ΤΟΜΟΣ ΙΙ
Θεματική ενότητα / Νομοθέτημα Σχολιαστής Α/Α Χρόνος ενημ.

Εταιρείες Ι: Ανώνυμες Εταιρείες

Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρα 54-63γ)
Αθανάσιος Πάντος 1 Ιαν. 2012

Εταιρείες ΙΙ: Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

Ν. 3190/1955 (άρθρα 23, 60)
Αθανάσιος Πάντος 1 Ιαν. 2012

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ι

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ν. 3251/2004 (άρθρα 1-10)

Δημήτριος Βούλγαρης 6 Ιαν. 2020
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ΤΟΜΟΣ ΙΙ
Θεματική ενότητα / Νομοθέτημα Σχολιαστής Α/Α Χρόνος ενημ.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ΙΙ

Ν. 3251/2004 (άρθρα 11-39, 43)
Δημήτριος Βούλγαρης 6 Ιαν. 2020

Καταχραστές του Δημοσίου

Ν. 1608/1950 

Ν.Δ. 2576/1953 (άρθρα 16, 22)

Μαρία Ρηγοπούλου 2 Ιούν. 2013

Κεφαλαιαγορά Ι 

Ν. 3340/2005 (άρθρα 3-7, 29)
Βασίλειος 

Πετρόπουλος

1 Ιαν. 2012

Κεφαλαιαγορά ΙΙ 

Ν. 3340/2005 (άρθρα 30-31) 

Ν. 3606/2007 (άρθρα 4, 8, 22)

Ν. 876/1979 (άρθρο 10)

Βασίλειος 

Πετρόπουλος

1 Ιαν. 2012

Λαθρεμπορία Ι

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

στις ποινικές διατάξεις περί λαθρεμπορίας

Ν. 2960/2001 (άρθρα 10, 119Α, 137)

Ιωάννης Μοροζίνης 6 Ιαν. 2020

Λαθρεμπορία ΙΙ

Ν. 2960/2001 (άρθρα 155-156)
Ιωάννης Μοροζίνης 6 Ιαν. 2020

Λαθρεμπορία ΙΙΙ

Ν. 2960/2001 (άρθρα 157-169, 172-177)
Ιωάννης Μοροζίνης 6 Ιαν. 2020

Μεσάζοντες

Ν. 5227/1931 (άρθρα 1, 9, 11-13)
Θωμάς Σάμιος 1 Ιαν. 2012

Μεταμοσχεύσεις

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Ν. 3984/2011 (άρθρα 35-39)

Νικόλαος Τσουμάνης 4 Μάιος 2014

Ναρκωτικά Ι

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Ν. 4139/2013 (άρθρα 1-19)

Στέφανος Παύλου 4 Μάιος 2014

Ναρκωτικά ΙI

Ν. 4139/2013 (άρθρα 20-25)
Στέφανος Παύλου 4 Μάιος 2014

Ναρκωτικά ΙII

Ν. 4139/2013 (άρθρα 26-35)
Στέφανος Παύλου 4 Μάιος 2014

Ναρκωτικά IV

Ν. 4139/2013 (άρθρα 36-60, 97-100, 104)

Ν. 3459/2006 (άρθρα 58, 61)

Στέφανος Παύλου 4 Μάιος 2014
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Πίνακας περιεχομένων / Ενημερωτικό δελτίο

ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ
Θεματική ενότητα / Νομοθέτημα Σχολιαστής Α/Α Χρόνος ενημ.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες Ι 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ν. 4557/2018 (άρθρα 1-4)

Θεμιστοκλής Σοφός / 

Άννα Οικονόμου

6 Ιαν. 2020

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες ΙI

Ν. 4557/2018 (άρθρα 5, 39-42, 47-50)

Θεμιστοκλής Σοφός / 

Άννα Οικονόμου

6 Ιαν. 2020

Όπλα – Πυρομαχικά – Εκρηκτικά

Ν. 2168/1993 (άρθρα 1-18, 20, 26-27)
Δημήτριος Βούλγαρης 1 Ιαν. 2012

Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από 
αστυνομικούς 

Ν. 3169/2003 (άρθρα 1-6)

Δημήτριος Βούλγαρης 1 Ιαν. 2012

Παίγνια

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στις ποινικές διατάξεις 

για τα παίγνια

Βασίλειος 

Πετρόπουλος

2 Ιούν. 2013

Περιβάλλον Ι

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στις ποινικές διατάξεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος

Ιωάννης Μοροζίνης 1 Ιαν. 2012

Περιβάλλον ΙΙ

Ν. 1650/1986 (άρθρο 28)
Ιωάννης Μοροζίνης 1 Ιαν. 2012

Περιβάλλον ΙΙΙ

Ν. 743/1977 (άρθρο 13) 

Ν. 3199/2003 (άρθρο 14)

Ν. 4037/2012 (άρθρο 6)

Ιωάννης Μοροζίνης 1 Ιαν. 2012

Πτωχευτικά αδικήματα
Πτωχευτικός Κώδικας – Ν. 3588/2007 (άρθρα 171-

177)

Κωνσταντίνα 

Παπαθανασίου

5 Νοέμβρ. 2016

Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους Ι

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις (Ν. 927/1979)

Ιωάννης Μοροζίνης 5 Νοέμβρ. 2016

Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους ΙΙ

Ν. 927/1979 (άρθρα 1-3, 5)

Ιωάννης Μοροζίνης 5 Νοέμβρ. 2016

Υπουργοί – Ποινική ευθύνη Υπουργών

Ν. 3126/2003 (άρθρα 1-22)

Ιωάννα 

Αναστασοπούλου

5 Νοέμβρ. 2016

Φορολογικά αδικήματα Ι

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Θεόδωρος 

Παπακυριάκου

5 Νοέμβρ. 2016
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ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ
Θεματική ενότητα / Νομοθέτημα Σχολιαστής Α/Α Χρόνος ενημ.

Φορολογικά αδικήματα ΙΙ

ΚΦΔ – Ν. 4174/2013 (άρθρο 66 παρ. 1-4, 6)

Θεόδωρος 

Παπακυριάκου

5 Νοέμβρ. 2016

Φορολογικά αδικήματα ΙΙΙ

ΚΦΔ – Ν. 4174/2013 (άρθρα 66 παρ. 5, 67)

Θεόδωρος 

Παπακυριάκου

5 Νοέμβρ. 2016

Φορολογικά αδικήματα ΙV

ΚΦΔ – Ν. 4174/2013 (άρθρα 68-71)

Ν. 2523/1997 (άρθρα 17Α, 24)

Ν. 4312/2014

Θεόδωρος 

Παπακυριάκου

5 Νοέμβρ. 2016

ENHMEROTIKO NEW Ι.indd   12ENHMEROTIKO NEW Ι.indd   12 1/20/20   3:08 PM1/20/20   3:08 PM



ΕΙΔΙΚΟΙ
ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Στέφανος Παύλου / Θωμάς Σάμιος 
[ επιμέλεια ]

Σ ΧΟΛ Ι Α Σ Τ Η Σ

6η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου και 
Ποινικής Δικονομίας 

Αλλοδαποί Ι

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Άρθρα 82-83 Ν. 3386/2005
Άρθρα 28-29 Ν. 4251/2014 

COVER ALLODAPOI I.indd   1COVER ALLODAPOI I.indd   1 1/13/20   9:52 AM1/13/20   9:52 AM



Χατζόπουλος (1)

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
στα εγκλήματα της ειδικής ποινικής νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Ελληνική
Ά. Αποστολίδου, Ποινική ευθύνη του αλλοδαπού για την παράνομη είσοδό του στην ελληνική επικράτεια, σε: 
Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση;, Πρακτικά Συνεδρίου – Κομοτηνή, 28-29 Νοεμβρίου 2006 
(επιμ.: Α. Συκιώτου), 2008, σ. 221 επ.· Κ. Βαθιώτης, Ιστορική εξέλιξη του νόμου περί αλλοδαπών: Μια εξέλιξη 
χωρίς εξέλιξη;, σε: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση;, Πρακτικά Συνεδρίου – Κομοτηνή, 28-
29 Νοεμβρίου 2006 (επιμ.: Α. Συκιώτου), 2008, σ. 201 επ.· ο ίδιος, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1673/2010, ΠοινΧρ 
2011, 669 επ.· ο ίδιος, Περί της εννοίας της κερδοσκοπίας, ΠοινΧρ 2018, 727 επ.· Θ. Δαλακούρας, Ιδιαιτερότητες 
της ποινικής διαδικασίας επί αλλοδαπών, ΠοινΧρ 2007, 193 επ.· Ν. Δημητράτος, Ποινικές και εγκληματολογικές 
διαστάσεις στο ζήτημα της εγκληματικότητας αλλοδαπών και της λαθρομετανάστευσης, ΠοινΧρ 2005, 685 
επ.· Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, 2018· Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 9/1995, Υπερ. 1996, 
761 επ.· η ίδια, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1473/1996, Υπερ. 1997, 578 επ.· η ίδια, Ο νέος κώδικας μετανάστευσης 
και οι διακεκριμένες μορφές υποβοήθησης της παράνομης μετανάστευσης από «μεταφορείς»: διαιωνίζοντας 
την αμφισβήτηση της αρχής της αναλογικότητας, ΠοινΔικ 2014, 844 επ.· Δ. Κιούπης, Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 
9/1995, ΠοινΧρ 1996, 477 επ.· Α. Κοπανίδης, Αλλοδαποί, σε: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (επιμ.: Λ. Μαργαρίτης / Χ. 
Σατλάνης), 2015, σ. 1 επ.· Ν. Κουράκης, Αλλοδαποί, μεταναστευτική πολιτική και εγκληματικότητα, ΠοινΧρ 
2003, 577 επ.· Γ. Μπέκας, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1235/2005, ΠΛογ 2005, 1154 επ.. ο ίδιος, Η ποινική ευθύνη 
του μεταφορέα λαθρομεταναστών, σε: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση;, Πρακτικά Συνε-
δρίου – Κομοτηνή, 28-29 Νοεμβρίου 2006 (επιμ.: Α. Συκιώτου), 2008, σ. 265 επ.· Γ. Μπουρμάς, Παρατηρήσεις 
στην ΑΠ 1003/2014, ΠοινΔικ 2015, 758 επ.· Χ. Νάϊντος, Ζητήματα συμμετοχής στα εγκλήματα υποβοήθησης της 
παράτυπης μετανάστευσης, ΠοινΧρ 2019, 172 επ.· Ά. Οικονόμου, Σημείωση στην ΑΠ 832/2017, ΠοινΧρ 2019, 
283 επ.· Κ. Παπαγεωργίου, Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά μας απέναντί τους, 2017· Α. Παπαδαμάκης, Παρα-
τηρήσεις στην ΑΠ 1226/1993, Υπερ. 1994, 801 επ.· Ε. Παπαθανασόπουλος, Εμπορία ανθρώπων, θυματολογικές 
όψεις και προθεσμία περίσκεψης κατά το Ν 3386/2005, ΠοινΔικ 2006, 1428 επ.· Χ. Παπαχαραλάμπους, Η ποινική 
αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και το ζήτημα της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
οικονομικών μεταναστών, ΠοινΔικ 2007, 1434 επ.· Σ. Παύλου, Το διασυνοριακό έγκλημα και η σταδιακή προ-
σαρμογή της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, ΠοινΧρ 2002, 776 
επ.· Ε. Πουλαράκης / Ε. Ψωμιάδης, Δίκαιο Αλλοδαπών, 22010· Ε. Πουλαράκης, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1782/2017, 
ΠοινΧρ 2018, 759 επ.· Θ. Σάμιος, Ενημερωτικό σημείωμα στην ΑΠ 1097/2000, ΠοινΧρ 2001, 338 επ.· ο ίδιος, 
Ενημερωτικό σημείωμα στην ΑΠ 2181/2003, ΠοινΧρ 2004, 761 επ.· Α. Σαρέλη, Ειδικές ευεργετικές διατάξεις για 
το θύμα εμπορίας ανθρώπων που συνεργάζεται με τις αρχές, σε: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθω-
ριοποίηση;, Πρακτικά Συνεδρίου – Κομοτηνή, 28-29 Νοεμβρίου 2006 (επιμ.: Α. Συκιώτου), 2008, σ. 277 επ.· Δ. 
Σιδέρης, Η επίκληση της ιδιότητας του πολιτικού πρόσφυγα ενώπιον των ελληνικών ποινικών δικαστικών αρ-
χών, ΠοινΧρ 1993, 1216 επ.· ο ίδιος, Διοικητική και δικαστική απέλαση αλλοδαπών και πολιτικών προσφύγων, 
ΠοινΧρ 1997, 1233 επ.· Δ. Σπυράκος, Η ποινική διάσταση της λαθρομετανάστευσης, σε: Ο Νόμος 1975/1991 
περί αλλοδαπών και το Σύνταγμα (επιμ.: Χλέπας / Σπυράκος), 1992, σ. 54 επ.· ο ίδιος, Η ποινική αντιμετώπιση 
της λαθρομετανάστευσης στον Ν. 1975/1991, σε: Αντεγκληματική πολιτική (επιμ. Ν. Κουράκη), 1994, σ. 363 επ.· 
Α. Συκιώτου, Ευρωπαϊκή Ένωση – Οργανωμένο Έγκλημα – Παράνομη Διακίνηση Ανθρώπων: Μία ιδιόρρυθμη 
δυναμική-διαλεκτική σχέση, ΠοινΧρ 2008, 200 επ.· Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εμπορία ανθρώπων: Ειδικά μέ-
τρα αντιμετώπισης και προβλήματα εφαρμογής τους, ΠοινΔικ 2006, 234 επ.· η ίδια, Η ιδιότητα του πρόσφυγα 
και η σημασία της για το Ποινικό Δίκαιο της παράνομης μετανάστευσης, ΠοινΧρ 2018, 257 επ.· Ε. Φυτράκης, 
Παρατηρήσεις στην ΤρΠλημΠατρ 2475/1996, Υπερ. 1996, 1340 επ.· Α. Χαραλαμπάκης, Βασικοί προβληματισμοί 
ως προς την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος από το Ποινικό Δίκαιο, ΠοινΧρ 2002, 97 επ.· Ν. Χα-
τζηνικολάου, Η απέλαση αλλοδαπού ως κύρωση του ποινικού δικαίου, 2006· ο ίδιος, Η ποινική καταστολή της 
παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων στην ελληνική έννομη τάξη: αναζητώντας την αξι-
ολογική συνοχή της μεταξύ τιμωρητικής όξυνσης και θυματολογικής προσέγγισης, ΠοινΔικ, 2008, 213 επ.· ο 
ίδιος, Η ποινική καταστολή της παράνομης μετανάστευσης – Δογματική προσέγγιση και βασικά ερμηνευτικά 
προβλήματα, 2009· ο ίδιος, Αλλοδαποί, Σειρά: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (Δ/νση σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι / Ε. 
Συμεωνίδου-Καστανίδου), 22017· Κ. Χατζόπουλος, Η ευθύνη του “προπομπού” στο έγκλημα της μεταφοράς πα-
ράτυπων μεταναστών ή παραλαβής τους με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της Χώρας (Με αφορμή 
την υπ’ αριθμ. 570/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου), ΠοινΧρ 2019, 391 επ. 
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ας ή λιμενικής αρχής που διαπίστωσε την παράνομη είσοδο ή έξοδο, προκειμένου αυτός, με 
απόφασή του, να επαναπροωθήσει τον υπήκοο τρίτης χώρας αμέσως στη χώρα προέλευσης 
ή καταγωγής του. Η έγκριση του εισαγγελέα εφετών μπορεί να δοθεί με οποιοδήποτε πρό-
σφορο μέσο. Ο διοικητής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, αφού συντάξει σχετική έκθεση 
σύλληψης, οδηγεί άμεσα και παραδίδει τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρμόδια διοικητική 
αρχή για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σύμφωνα με το ν. 3907/2011. Η αρχή που μεριμνά 
για τυχόν μέτρο απομάκρυνσης μετά τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, αν η απομάκρυνση 
δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες, γνωστοποιεί τούτο στον αρμόδιο εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ανακαλέ-
σει την απόφασή του για αποχή από την ποινική δίωξη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα 
εφετών, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημέρα της παράνομης εισόδου στη Χώρα 
του υπηκόου τρίτης χώρας.

Νομοθετικές μεταβολές
• Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 προστέθηκε με το άρθρο 45 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του Ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008).
• Η παράγραφος 2 παρατίθεται ως έχει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο τέταρτο παρ. 17 του Ν. 
3875/2010 (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) και το άρθρο 121 παρ. 13 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014).
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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο άρθρο 83 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 3386/2005 τυποποιείται το έγκλημα της παράνομης εισόδου 
στην Ελλάδα ή εξόδου από αυτήν υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και η επιχείρηση αυτών των 
πράξεων. Η ποινή που απειλείται είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον 1.500 ευρώ.
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γητα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει υποστηριχθεί η προσθήκη ενός άγραφου στοι-
χείου στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, το οποίο συνίσταται στην αιτιώδη σύνδεση 
της έλλειψης των νόμιμων διατυπώσεων με την δυνατότητα παράκαμψης του μηχανισμού ελέγ-
χου122. Έτσι, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, αν η έλλειψη των διατυπώσεων δεν είναι πρόσφορη να 
παρακάμψει τον μηχανισμό ελέγχου, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα, αφού με την συμπεριφορά 
του αλλοδαπού ο εν λόγω μηχανισμός δεν παρακάμπτεται, αλλά επιβεβαιώνεται123.

3.4. Εγκληματική συμπεριφορά
3.4.1. Γενικά στοιχεία
Η εγκληματική συμπεριφορά συνίσταται στην είσοδο ή επιχείρηση εισόδου στο ελληνικό έδα-
φος ή την έξοδο ή επιχείρηση εξόδου από αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

3.4.2. Τυποποίηση εγκλήματος επιχειρήσεως
Στο άρθρο 83 παρ. 1 τυποποιείται ένα έγκλημα επιχειρήσεως, αφού απειλείται η ίδια ποινή τόσο 
για την είσοδο όσο και για την επιχείρηση εισόδου, αντιστοίχως δε για την έξοδο και την επιχείρη-
ση εξόδου. Όπως γίνεται δεκτό, η “επιχείρηση” στην εν λόγω κατηγορία εγκλημάτων νοείται ως 
απόπειρα124. Πρόκειται, δηλαδή, για περιπτώσεις εγκλημάτων, όπου, κατ’ εξαίρεσιν, εξισώνεται 
απαξιολογικά η απόπειρα με την τυπική τελείωση του εγκλήματος. Η απαξιολογική αυτή εξίσω-
ση χρήζει, βεβαίως, ειδικής δικαιολογήσεως. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νομοθέτης επιλέγει την τυπο-
ποίηση εγκλημάτων επιχειρήσεως κατά κανόνα προς προστασία κρατικών εννόμων αγαθών, στα 
οποία μάλιστα τυχόν ολοκλήρωση του εγκλήματος θα έθετε “υπαρξιακό ζήτημα”125 για το ίδιο το 
κράτος ή το πολίτευμά του126. Ταυτοχρόνως, αυτή η νομοθετική επιλογή μπορεί να βασίζεται 
στην σκέψη ότι η ολοκλήρωση τέτοιων εγκλημάτων θα καθιστούσε αδύνατη την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων και την τιμώρηση των δραστών127.
Στην περίπτωση των εγκλημάτων παράνομης μετανάστευσης προσβάλλεται μεν η πολιτειακή 
εξουσία, δηλαδή ένα κρατικό έννομο αγαθό, πλην όμως τυχόν ολοκλήρωσή τους δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι τραυματίζει υπαρξιακά το κράτος128. Το δε κριτήριο περί της αδυναμίας αποτε-
λεσματικής διώξεως του δράστη σε περίπτωση ολοκλήρωσης του εγκλήματος πληρούται μόνο 
στην περίπτωση της εξόδου του αλλοδαπού129. Πράγματι, στην αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 4 
παρ. 3 του παλαιότερου Ν. 1975/1991130 τυποποιείτο μόνον η επιχείρηση εξόδου από το ελληνικό 
έδαφος και όχι η επιχείρηση εισόδου σε αυτό131.
Παρά την απειλή της ίδιας ποινής τόσο για την επιχείρηση εισόδου ή εξόδου όσο και για την ολο-
κληρωμένη είσοδο ή έξοδο, παραμένει κρίσιμη η οριοθέτηση της απόπειρας από την τελείωση 

122 Βλ. Χατζηνικολάου, 2009, σ. 128, Κοπανίδη, 2015, σ. 3.
123 Βλ. Χατζηνικολάου, 2009, σ. 128.
124 Βλ. Λίβο, Τα «εγκλήματα επιχειρήσεως» στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, σε: ΜΝΗΜΗ Ν. Χωραφά, Η. Γά-
φου, Κ. Γαρδίκα (τόμ. Ι), 1986, σ. 298, Μυλωνόπουλο, ΓενΜ Ι, σ. 171.
125 Παπαδαμάκης, Προσβολές κατά της διεθνούς κρατικής υπόστασης, 1995, σ. 68.
126 Χαρακτηριστικά παραδείγματα εγκλημάτων επιχειρήσεως είναι η εσχάτη προδοσία (άρθρο 134 ΠΚ) 
και η η επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας (άρθρο 138 ΠΚ).
127 Βλ. Χατζηνικολάου, 2009, σ. 111, ο οποίος αναφέρει το παράδειγμα της εξαγωγής μνημείου (άρθρο 63 
παρ. 1 του Ν. 3028/2002), όπου η ολοκλήρωση του εγκλήματος με την απομάκρυνση του μνημείου από 
την χώρα θα καθιστούσε, όπως υποστηρίζει, σχεδόν αδύνατη την ποινική δίωξη του δράστη.
128 Βλ. Χατζηνικολάου, 2009, σ. 111.
129 Βλ. Χατζηνικολάου, 2009, σ. 113.
130 Για την ιστορική εξέλιξη της σχετικής με το ζήτημα νομοθεσίας βλ. Χατζηνικολάου, 2009, σ. 112-115. 
131 Άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 1975/1991: «[…] τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών 
όποιος επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος ή όποιος εισέρχεται σ’ αυτό χωρίς τις νόμιμες δια-
τυπώσεις».
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ο νομοθέτης προέβλεψε μεν για λόγους πληρότητας του Κώδικα την υποχρέωση των εργοδοτών 
στο άρθρο 28, παρέπεμψε όμως προς αποφυγήν ασκόπων επαναλήψεων στις κυρώσεις του Ν. 
4052/2012, με τον οποίο, όπως αναγνωρίζει, ενσωματώθηκε επαρκώς η σχετική Οδηγία. Φαίνεται 
λοιπόν ότι με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 μετέφερε αυτούσιο το κυρωτικό σύστημα του Ν. 
4052/2012 για την παράνομη απασχόληση, ενώ δεν επιθυμούσε την σιωπηρή κατάργηση της διά-
ταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 88. Σε αυτό το αποτέλεσμα θα οδηγούσε η εκ νέου τυποποί-
ηση του εγκλήματος της παράνομης απασχόλησης με απειλή της προβλεπόμενης στο άρθρο 88 
ποινής, με πρόβλεψη όμως λιγότερων προϋποθέσεων για την στοιχειοθέτησή του. Συνεπώς, κατά 
την ορθή ερμηνεία της επίμαχης διάταξης, για την ποινική ευθύνη των εργοδοτών προϋποτίθεται 
και η συνδρομή των περιγραφόμενων στο άρθρο 88 του Ν. 4052/2012 περιστάσεων.

4.3. Περιπτωσιολογία
Στην νομολογία έχει κριθεί ότι για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος 
είναι αδιάφορο το γεγονός ότι ο αλλοδαπός έχει υποβάλει αίτηση για άδεια παραμονής μαζί με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά223. Επίσης, έχει κριθεί ότι είναι ορθή η καταδίκη για απασχόληση 
αλλοδαπού του ιδιοκτήτη μπαρ, ο οποίος εξανάγκαζε αλλοδαπές να χορεύουν στο μαγαζί του 
χωρίς άδεια εργασίας224. Η καταδίκη για παράνομη απασχόληση είναι αιτιολογημένη εφόσον ανα-
φέρονται τα περιστατικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, καθώς και του δόλου του κατηγο-
ρουμένου, χωρίς να απαιτείται αναφορά στον τρόπο, τον χρόνο, την διάρκεια της εργασίας και τον 
μισθό του εργαζόμενου αλλοδαπού225.

5. Υποκειμενική υπόσταση
Για την πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος προϋποτίθεται δόλος οποιουδή-
ποτε βαθμού, αρκεί δηλαδή και ενδεχόμενος (άρθρα 12, 26, 27 παρ. 1 ΠΚ), ο οποίος πρέπει να 
επικαλύπτει πέραν της εγκληματικής συμπεριφοράς και το ότι πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας 
που δεν πληροί τις προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα226.
Με την ΑΠ 1582/1997227 κρίθηκε ότι αν η μεταφορά των αλλοδαπών γίνεται από ορισμένο σημείο 
όπου οι αλλοδαποί είχαν εγκατασταθεί και προσέφεραν την εργασία τους στον τόπο εργασίας 
εκείνου που τους μεταφέρει, στοιχειοθετείται το έγκλημα της παράνομης απασχόλησης αλλο-
δαπών (άρθρο 33 παρ. 7 του Ν. 1975/1991), εφόσον «η βουλητική ενέργεια του μεταφέροντος 
εξαντλείται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη εργασιακή σχέση με τον αλλοδαπό […] και δεν ανα-
φέρεται στην διευκόλυνση της μεταφοράς του για την περαιτέρω παραμονή του στη χώρα […]».

6. Απόπειρα
Ως απόπειρα του εγκλήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί η πρόσληψη του αλλοδαπού με την 
σύναψη λ.χ. συμβάσεως εργασίας, πριν από την απασχόλησή του, την άσκηση δηλαδή των σχετι-
κών με την εργασία του δραστηριοτήτων. Με την προαναφερθείσα ΑΠ 1582/1997228 κρίθηκε ότι 
η μεταφορά των αλλοδαπών από ορισμένο σημείο (πόλη ή χωριό όπου ήδη οι αλλοδαποί έχουν 

223 ΑΠ 1710/2007 ΠΛογ 2007, 1324 επ., 1326.
224 ΑΠ 1787/2007 ΠΛογ 2007, 1362.
225 ΑΠ 1958/2010 ΠοινΔικ 2011, 898.
226 Βλ. Πουλαράκη / Ψωμιάδη, 22010, σ. 1737. Στην νομολογία βλ. ΑΠ 1958/2010 ΠοινΔικ 2011, 898, 
ΤρΕφΠατρ 232/1998 ΠοινΔικ 1998, 881. Στην τελευταία απόφαση ο κατηγορούμενος για παράνομη 
απασχόληση αλλοδαπών αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, διότι δεν αποδείχθηκε αν οι αλλοδαπές είχαν 
μπει στο μπαρ του εν αγνοία του για να ζητήσουν εργασία ή αν εργάζονταν εκεί κατόπιν προσκλήσεώς 
του. Πρβλ. ΑΠ 823/1997 Υπερ. 1998, 792, με παρατηρήσεις Καϊάφα-Γκμπάντι, όπου έγινε δεκτό ότι δεν 
απαιτείται ειδική αιτιολογία για τη συνδρομή του δόλου του δράστη, διότι αυτός ενυπάρχει στην παρα-
γωγή των περιστατικών και προκύπτει από αυτά. 
227 ΠοινΧρ 1998, 498 = Υπερ. 1998, 339, με παρατηρήσεις Παπαδαμάκη.
228 ΠοινΧρ 1998, 498 = Υπερ. 1998, 339, με παρατηρήσεις Παπαδαμάκη.
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της άδειας λειτουργίας του γραφείου και, σε περίπτωση υποτροπής, οριστική αφαίρεση της 
άδειας αυτής.

Νομοθετικές μεταβολές
• Η παράγραφος 4 παρατίθεται ως έχει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 8 παρ. 34 του Ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.7.2015).
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τούς υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη, δεν επιβάλλει αυτήν. Η απόδοση περιουσίας στον 
ιδιοκτήτη της γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 310 παράγραφος 2 και 373 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν κατά το πρώτο εδάφιο υπερβαίνει 
τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δη-
μεύονται υπό τους όρους του ίδιου εδαφίου περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας προς εκείνη της 
προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 29 εφαρ-
μόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτά αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή 
από ημεδαπό ή αλλοδαπό ακόμη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώ-
ρας στην οποία τελέσθηκαν.

Νομοθετικές μεταβολές
• Τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 1 παρατίθενται ως έχουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 
12 παρ. 4-5 του Ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019).
• Η παράγραφος 3 παρατίθεται ως έχει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4587/2018 
(ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018).
• Η παράγραφος 6 παρατίθεται ως έχει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.7.2015).
• Η παράγραφος 9 παρατίθεται ως έχει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο πέμπτο παρ. 2 του Ν. 
4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014).
• Η παράγραφος 10 παρατίθεται ως έχει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 57 του Ν. 4356/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015).
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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο άρθρο 30 παρ. 1 τυποποείται το έγκλημα της μεταφοράς αλλοδαπών, το οποίο μαζί με την 
παράνομη είσοδο και έξοδο αποτελεί τον πυρήνα της ποινικής καταστολής της παράνομης μετα-
νάστευσης1. Προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η πολιτειακή εξουσία. Σε κάποιες από τις 
προβλεπόμενες διακεκριμένες μορφές προστατεύονται και ατομικά έννομα αγαθά, όπως είναι η 
σωματική ακεραιότητα και η ζωή των μεταφερόμενων προσώπων.
Πρόκειται –κατά την κρατούσα στην θεωρία2 και την νομολογία3 άποψη– για υπαλλακτικώς μι-
κτό έγκλημα, το οποίο μπορεί να τελεσθεί με τέσσερεις τρόπους: α) την μεταφορά αλλοδαπών 
από το εξωτερικό στην Ελλάδα, β) την παραλαβή τους με σκοπό την προώθησή τους, γ) την διευ-
κόλυνση της μεταφοράς και δ) την εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη. Στην θεωρία υποστη-
ρίζεται ότι κοινό στοιχείο των εγκλημάτων του άρθρου 30 παρ. 1 και 2 είναι ότι προϋποτίθεται η 
χρήση οχήματος4.

2. Αντικειμενική υπόσταση
2.1. Υποκείμενο του εγκλήματος
Υποκείμενο του εγκλήματος της μεταφοράς παράτυπων μεταναστών μπορεί, όπως αναφέρεται 
στην διάταξη, να είναι ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου, καθώς 

1 Βλ. Χατζηνικολάου, 2009, σ. 151.
2 Βλ. Πουλαράκη / Ψωμιάδη, 2010, σ. 1786, Νάϊντο, ΠοινΧρ 2019, 176.
3 ΑΠ 2021/2018, ΑΠ 1566/2018, ΑΠ 1308/2018, ΑΠ 1286/2018, ΑΠ 1163/2018, ΑΠ 570/2018 ΠοινΧρ 2019 
358, ΑΠ 152/2018, ΑΠ 274/2018, ΑΠ 1896/2016 ΠοινΔικ 2017, 1155, ΑΠ 733/2015 ΠραξΛογΠΔ 2015, 
351, ΑΠ 362/2015, ΑΠ 524/2011 ΠραξΛογΠΔ 2011, 396, ΑΠ 1673/2010 ΠοινΧρ 2011, 665, ΑΠ 207/2007 
ΠΛογ 2007, 165, ΑΠ 1791/2005 ΠοινΔικ 2006, 727, ΑΠ 1621/2005 ΠΛογ 2005, 1549, ΑΠ 81/2004 ΠΛογ 
2004, 114, ΑΠ 2084/2003 ΠοινΧρ 2004, 754, ΑΠ 1717/2001 ΠΛογ 2001, 2036, ΣυμβΕφΘεσ 108/2013 
ΠοινΧρ 2013, 468.
4 Βλ. Νάϊντο, ΠοινΧρ 2019, 174.
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6.3.1. Περιπτωσιολογία
Πολλές περιπτώσεις συνέργειας έχουν προκαλέσει διχογνωμία στην θεωρία και την νομολογία ως 
προς τον ακριβή χαρακτηρισμό τους, για το αν δηλαδή πρόκειται για απλή ή άμεση (κατά τον προ-
ηγούμενο ΠΚ) συνέργεια, μερικές δε από αυτές έχουν αντιμετωπισθεί ως αυτουργικές πράξεις διευ-
κόλυνσης. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση αποτελεί ο προπομπός117. Ως “προπομπός” νοείται 
το πρόσωπο που προπορεύεται του οχήματος του μεταφορέα με το δικό του όχημα, προκειμένου 
να ειδοποιήσει τον τελευταίο για τυχόν διενέργεια αστυνομικών ελέγχων στην διαδρομή118. Για το 
πρόβλημα της ευθύνης του προπομπού έχουν υποστηριχθεί στην θεωρία και την νομολογία όλες 
οι πιθανές απόψεις: Ότι ο προπομπός είναι συναυτουργός της μεταφοράς ή της προώθησης παρά-
τυπων μεταναστών119, τελώντας ως αυτουργός διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης, ή ότι είναι 
άμεσος συνεργός στην μεταφορά ή την προώθηση120, ή ακόμη ότι είναι απλός συνεργός121.
Η άποψη περί αυτουργικής –σε κάθε περίπτωση– ευθύνης του προπομπού, η οποία βασίζεται 
στην θέση ότι η διευκόλυνση της μεταφοράς καλύπτει κάθε πράξη συνέργειας, απορρίπτεται λόγω 
του εσφαλμένου θεμελίου της, καθόσον, όπως αναφέρθηκε, η εν λόγω μορφή του εγκλήματος δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί ως αναγωγή κάθε συμμετοχικής πράξης σε αυτουργική. Διαφορετική είναι η 
άποψη σύμφωνα με την οποία ο προπομπός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως άμεσος συνεργός στην 
μεταφορά. Η θέση αυτή βασίζεται στο επιχείρημα ότι όταν ο προπομπός προειδοποιεί τον οδηγό 
που μεταφέρει τους αλλοδαπούς για την ύπαρξη αστυνομικών δυνάμεων στην διαδρομή «συγκα-
θορίζει ουσιαστικά την πορεία του μεταφορικού μέσου» του τελευταίου122, συμβάλλοντας έτσι 
αποφασιστικά στην προσβολή της πολιτειακής εξουσίας. Κατ’ άλλη άποψη, ο προπομπός δεν είναι 
άμεσος αλλά απλός συνεργός στο έγκλημα της μεταφοράς, διότι, όπως λέγεται, ενεργεί ως “κινού-
μενος τσιλιαδόρος”123. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η βοήθεια που προσφέρει ο προπομπός δεν 
είναι τόσο αποφασιστική, ώστε να πληρούται το κριτήριο της απαξιολογικής εξίσωσης της πράξης 
του με την πράξη του αυτουργού της μεταφοράς, αφού το έγκλημα «θα μπορούσε να είχε τελεσθεί 
(βεβαίως υπό συνθήκες μικρότερης ασφάλειας) και χωρίς την συνδρομή του» προπομπού124.
Η απάντηση στο ερώτημα περί της ευθύνης του προπομπού δεν μπορεί να δοθεί εκ των προτέ-
ρων και για κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου ρόλου που καλείται να επιτελέσει 
ο εκάστοτε προπομπός125. Αν ο ρόλος του τελευταίου περιορίζεται στο να ειδοποιήσει για τυχόν 
διενέργεια αστυνομικών ελέγχων, ο δε φυσικός αυτουργός της μεταφοράς μετά την ενημέρωση 

117 Για την ανάλυση που ακολουθεί βλ. Χατζόπουλο, ΠοινΧρ 2019, 391 επ.
118 Βλ. Νάϊντο, ΠοινΧρ 2019, 178.
119 Στην νομολογία βλ. ΑΠ 679/2015 ΠοινΔικ 2016, 785, ΑΠ 1397/2007 ΠοινΧρ 2008, 419, ΑΠ 748/2004 
ΠΛογ 2004, 867, ΑΠ 892/2001 ΠΛογ 2001, 1042, ΑΠ 927/1998 ΠοινΔικ 1998, 1004. Έτσι στην θεωρία ο 
Μπέκας, 2008, σ. 273.
120 Στην νομολογία βλ. ΑΠ 1515/2011, ΑΠ 1615/2010 ΠοινΔικ 2011, 768, ΑΠ 3/2009 ΠοινΧρ 2009, 976, 
ΑΠ 1643/2008 ΠοινΔικ 2009, 521, ΑΠ 891/2008 ΠΛογ 2008, 570, με παρατηρήσεις Μπέκα, ΑΠ 1235/2005 
ΠοινΧρ 2006, 216. Έτσι στην θεωρία ο Χατζηνικολάου, 2009, σ. 215.
121 Στην νομολογία βλ. ΑΠ 1931/2018, ΑΠ 1142/2011 ΠοινΔικ 2012, 279, ΑΠ 1417/2007 ΠοινΧρ 2008, 
423, ΑΠ 719/2001 ΠΛογ 2001, 1422. Στην θεωρία βλ. Βαθιώτη, Εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα ποινικού 
δικαίου, 2014, σ. 220 υποσημ. 69.
122 Χατζηνικολάου, 2009, σ. 215.
123 Βαθιώτης, Εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου, 2014, σ. 220 υποσημ. 69. Ο συγγραφέας, 
πάντως, αναφέρεται μόνο στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 88 του Ν. 3386/2005, στην οποία δεν 
τυποποιείται η διευκόλυνση της μεταφοράς. Η θέση του περί της ευθύνης του προπομπού ως απλού 
συνεργού μπορεί να υποστηριχθεί και στο πλαίσιο της πρώτης παραγράφου, εφόσον βεβαίως η “διευ-
κόλυνση” δεν ερμηνευθεί ως “οποιαδήποτε μορφή συνέργειας”.
124 Βαθιώτης, ibid.
125 Ο Νάϊντος, ΠοινΧρ 2019, 178, υποστηρίζει ότι ο προπομπός θα είναι κατά κανόνα απλός συνεργός, 
μπορεί δε κατ’ εξαίρεση να χαρακτηρισθεί ως άμεσος συνεργός, όταν, για παράδειγμα, ο μεταφορέας 
δεν γνωρίζει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει.
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καλείται να αποφασίσει για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης (λ.χ. για το αν θα αναβάλει την 
μεταφορά ή αν θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία για την αποφυγή του ελέγχου), τότε ο προ-
πομπός δεν συγκαθορίζει ουσιαστικά την πορεία του μεταφορικού μέσου. Σε αυτήν την περίπτω-
ση ο προπομπός έχει τον ρόλο “κινούμενου τσιλιαδόρου”, και άρα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
ως απλός συνεργός. Αντιθέτως, αν ο προπομπός δεν περιορίζεται σε μια απλή ειδοποίηση, αλλά 
καλείται να υποδείξει την διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο οδηγός του οχήματος με 
τους αλλοδαπούς, τότε πράγματι καθορίζει ουσιαστικά την πορεία του τελευταίου συμβάλλοντας 
στην (από κοινού με τον έτερο οδηγό) προσβολή της πολιτειακής εξουσίας. Σε αυτήν την περί-
πτωση ο προπομπός έχει τον ρόλο “καθοδηγητή”, και άρα, κατά την εδώ υποστηριζόμενη θέση, 
ευθύνεται ως αυτουργός διευκόλυνσης της μεταφοράς.
Ομοίως πρέπει να αντιμετωπισθεί και η περίπτωση του συνοδηγού126: Εάν ο συνοδηγός καθοδη-
γεί τον οδηγό, υποδεικνύοντάς του την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει, δεν πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται ως συμμέτοχος αλλά ως αυτουργός διευκόλυνσης της μεταφοράς. Αντιθέτως, αν βοηθεί 
τον οδηγό με άλλους τρόπους, όπως λ.χ. παρέχοντας ψυχική συνδρομή στον οδηγό διά της σωμα-
τικής του ρώμης και της δυνατότητας απόκρουσης τυχόν επέμβασης αστυνομικών, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως απλός συνεργός127. Για την κατάφαση ψυχικής συνέργειας δεν αρκεί εντούτοις 
η αδιαμαρτύρητη παρουσία του συνοδηγού, όπως έχει γίνει δεκτό στην νομολογία128.
Άλλες περιπτώσεις απλής συνέργειας είναι οι εξής: Η παροχή του οχήματος στον μεταφορέα 
προκειμένου να μεταφέρει τους αλλοδαπούς129, δεδομένου ότι η πράξη προηγείται της μεταφο-
ράς, καθώς και η συντήρηση του οχήματος από μηχανικό, εφόσον, όπως στην προηγούμενη περί-
πτωση, έχει προηγηθεί της μεταφοράς130.
Όσον αφορά στην παραλαβή του αλλοδαπού με σκοπό την προώθησή του σημειωτέον ότι η 
προαναφερθείσα τροποποίηση της αντικειμενικής υπόστασης, ιδίως δε η μετατροπή του εγκλή-
ματος από διαρκές σε στιγμιαίο131, είχε συνέπειες και στο ζήτημα της συμμετοχής. Δεδομένου ότι 
η προώθηση δεν αποτελεί πλέον στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης, η συνδρομή πρέπει να 
παρέχεται μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής, δηλαδή μέχρι την επιβίβαση του αλλοδαπού στο 
όχημα, οπότε επέρχεται η τυπική περάτωση του εγκλήματος132. Εάν ο ρόλος του συνεργού εκκι-
νεί, σύμφωνα με τον εγκληματικό σχεδιασμό, κατά την τέλεση της προώθησης, δηλαδή μετά την 

126 Στην νομολογία ο συνοδηγός αντιμετωπίσθηκε ως συναυτουργός στις ΑΠ 878/2013, ΑΠ 1516/2010 
ΠοινΔικ 2011, 672, ΑΠ 96/2005 ΠΛογ 2005, 185, ενώ με το ΣυμβΠλημΠατρ 205/2016, ΝΟΜΟΣ, αντιμε-
τωπίσθηκε ως άμεσος συνεργός.
127 Βλ. Νάϊντο, ΠοινΧρ 2019, 178.
128 Βλ. τις κριτικές παρατηρήσεις του Βαθιώτη στην ΑΠ 1673/2010, ΠοινΧρ 2011, 665 επ., με την οποία 
έγινε δεκτό ότι ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για απλή συνέργεια στην παράνομη μεταφο-
ρά αλλοδαπών η συνοδηγός του οχήματος που μετέφερε τους αλλοδαπούς, με το σκεπτικό ότι, παρά 
την γνώση της για την πράξη του φυσικού αυτουργού, δέχθηκε να παρίσταται αδιαμαρτύρητα στο αυτο-
κίνητο, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ψυχική ενθάρρυνση στον τελευταίο.
129 Στην θεωρία βλ. Χατζηνικολάου, 2009, σ. 216, Νάϊντο, ΠοινΧρ 2019, 178. Στην νομολογία βλ. ΑΠ 
454/2009 ΠοινΧρ 2010, 102. Αντίθετες οι ΑΠ 1344/2016 ΠοινΔικ 2017, 990, ΑΠ 745/2010 ΠοινΔικ 2011, 
119, στις οποίες η παροχή του οχήματος χαρακτηρίσθηκε ως άμεση συνέργεια. Ομοίως στην ΑΠ 31/2005 
ΠοινΧρ 2005, 828, όπου επισημάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος όχι μόνο παρέσχε το λεωφορείο για την 
μεταφορά, αλλά ήταν παρών καθόλη την διάρκεια του ταξιδιού. Στην ΑΠ 1406/2007 ΠοινΔικ 2008, 374, 
εκείνος που παρέσχε το σκάφος του για να τελεστεί η μεταφορά χαρακτηρίσθηκε ως συμμέτοχος, τιμω-
ρήθηκε δε όπως οι αυτουργοί του εγκλήματος κατά το άρθρο 33 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 1975/1991.
130 Βλ. Νάϊντο, ΠοινΧρ 2019, 178. Αντίθετη η ΑΠ 1191/2013 ΠοινΔικ 2014, 876, στην οποία ο μηχανικός 
αντιμετωπίσθηκε ως άμεσος συνεργός. Κρίσιμη εν προκειμένω είναι η θεωρία των αξιολογικά ουδέτε-
ρων πράξεων συμμετοχής. Πρόκειται για συνήθεις και κατ’ αρχήν μη αποδοκιμαζόμενες από το δίκαιο 
πράξεις, με τις οποίες εντούτοις παρέχεται συνδρομή στην τέλεση ενός εγκλήματος· βλ. σχετικά Κάβου-
ρα, Αξιολογικά ουδέτερες πράξεις συμμετοχής, 2008.
131 Βλ. Νάϊντο, ΠοινΧρ 2019, 177.
132 Για την αδυναμία στοιχειοθέτησης συνέργειας μετά την τυπική τελείωση του εγκλήματος βλ. Μυλω-
νόπουλο, ΓενΜ ΙΙ, σ. 293-294.
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κατ’ επάγγελμα. Η έννοια της κατ’ επάγγελμα τέλεσης του εγκλήματος προσδιορίζεται αυθεντικά 
από τον νομοθέτη. Στο άρθρο 13 στοιχ. στ΄ ΠΚ ορίζεται ότι «κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήμα-
τος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει δια-
μορφώσει ο υπαίτιος με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του 
υπαιτίου για πορισμό εισοδήματος».
Όπως υποστηρίζεται στην θεωρία, το αποφασιστικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την κατ’ επάγγελ-
μα τέλεση του εγκλήματος δεν είναι η επανειλημμένη τέλεση αυτού. Κρίσιμος είναι ο επαγγελματι-
σμός και η οργανωμένη ετοιμότητα που χαρακτηρίζει την συμπεριφορά του δράστη, από τα οποία 
προκύπτει σκοπός πορισμού εισοδήματος180. Αυτά είναι τα στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερη 
απαξία σε αυτόν τον τρόπο τέλεσης. Ο δράστης πρέπει δηλαδή να ενεργεί “βάσει οργανωμένου 
σχεδίου”181. Υπό αυτήν την έννοια, η κατ’ επάγγελμα τέλεση δεν διακρίνεται από την εφάπαξ αλλά 
από την ευκαιριακή τέλεση του εγκλήματος182.
Η συνδρομή του εν λόγω στοιχείου στο έγκλημα του άρθρου 30 παρ. 1 έχει καταφαθεί στην νομο-
λογία στις εξής περιπτώσεις: Ο “μεταφορέας” είχε επαφές στο εσωτερικό και το εξωτερικό της 
χώρας εν είδει κυκλώματος183, ο δράστης τέλεσε την προώθηση σε «συνεργασία και διασύνδεση 
με οργανωμένη ομάδα Κούρδων υπηκόων που διακινούν λαθρομετανάστες, συμμετοχή πολλών 
ατόμων στην επιχείρηση με περισσότερα αυτοκίνητα για την ασφαλή μεταφορά, εναλλαγή των 
ατόμων και των αυτοκινήτων κατά την διάρκεια της διαδρομής»184, οι κατηγορούμενοι τέλεσαν 
τις πράξεις χρησιμοποιώντας ειδικό μεταφορικό μέσο (ρυμουλκό φορτηγό μετά ρυμουλκουμέ-
νου) και αφού συμφώνησαν με τους αλλοδαπούς για μεταφορά τους στην Αθήνα έναντι ανταλ-
λάγματος 2.700 δολαρίων ΗΠΑ για τον καθένα, δηλαδή με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος185, ο 
δράστης ήταν μέλος κυκλώματος που μεταφέρει παράτυπους μετανάστες από το τουρκικό κρά-
τος στο ελληνικό, διαθέτοντας πλαστικό σκάφος για τη μεταφορά τους από την τουρκική όχθη 
του ποταμού Έβρου στην ελληνική όχθη αυτού, με αμοιβή που κατέβαλλε κάθε αλλοδαπός σε 
άγνωστο μέλος του κυκλώματος186, ο μεταφορέας είχε κατασκευάσει κρύπτη στο λεωφορείο με-
ταφοράς των αλλοδαπών, η οποία συνιστούσε “ειδική αξιόλογη υποδομή” που εξασφάλιζε σε αυ-
τόν επανειλημμένη τέλεση του εγκλήματος και εισόδημα187, ο μεταφορέας κατείχε και χρησιμο-
ποιούσε μεταφορικά μέσα με μηχανικό και πλήρωμα, είχε διεθνείς διασυνδέσεις για την διακίνηση 
παράτυπων μεταναστών και αμειβόταν με 10.000 δολάρια ΗΠΑ για κάθε μεταφερόμενο πρόσω-
πο188. Υπάρχουν βεβαίως και αποφάσεις στις οποίες έγινε εσφαλμένως δεκτό ότι οι κατηγορούμε-
νοι ενεργούσαν με την οργανωμένη ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό που χαρακτηρίζουν την 
κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος, λ.χ. επειδή συνεργάσθηκαν με άγνωστους δράστες για το 
σημείο συνάντησης των αλλοδαπών και τον τόπο μεταφοράς τους, ενώ χρησιμοποίησαν και κινη-
τά τηλέφωνα189, ή επειδή ο μεταφορέας θα λάμβανε αμοιβή 1.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο 

180 Βλ. Μυλωνόπουλο, ΕιδΜ, 32016, σ. 95. Στην νομολογία βλ. ΑΠ 692/2000 ΠοινΧρ 2001, 47, ΑΠ 
1082/2000 ΠοινΧρ 2001, 333.
181 Γι’ αυτό το κριτήριο βλ. Λίβο, Η κατ’ επάγγελμα και η κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος (άρθρο 
13 περ. στ΄ Π.Κ.), ΠοινΧρ 1996, 1377.
182 Βλ. Μυλωνόπουλο, ΕιδΜ, 32016, σ. 95.
183 ΤρΠλημΛασ 1501/1998 ΠοινΔικ 2000, 1090.
184 ΑΠ 1691/2016 ΠοινΔικ 2017, 1127.
185 ΑΠ 2073/2004 ΠΛογ 2004, 2585. Σε οργανωμένο κύκλωμα αναφέτοναι και οι ΑΠ 675/2017 ΠοινΔικ 
2018, 701, ΑΠ 860/2014 ΠοινΔικ 2015, 661, ΑΠ 1843/2010 ΠοινΔικ 2011, 880, ΑΠ 1615/2010 ΠοινΔικ 
2011, 768, ΑΠ 3/2009 ΠοινΧρ 2009, 976.
186 ΑΠ 1729/2016 ΠοινΔικ 2017, 1133.
187 ΑΠ 1176/2008 ΠοινΔικ 2009, 125, ΑΠ 1471/2007 ΠΛογ 2007, 1044. Ομοίως στην ΑΠ 860/2014 ΠοινΔικ 
2015, 661.
188 ΑΠ 1081/2012 ΠοινΧρ 2013, 197.
189 Έτσι η ΑΠ 1336/2007 ΠοινΔικ 2008, 136.
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Γανιάρης (3)

ΕισΠαρΔεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Ν. 4624/2019

η δεύτερη την επεξεργασία των δεδομένων των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (Passenger 
Name Records). 

1.2. Ο Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ) 
Ο ΓΚΠΔ χαρακτηρίζεται, όπως και κάθε ευρωπαϊκός κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ8, 
από γενική και άμεση ισχύ. Η γενική ισχύς του κανονισμού σημαίνει ότι ρυθμίζει καταρχήν 
απροσδιόριστο αριθμό εννόμων σχέσεων9. Άρα, ο ΓΚΠΔ ρυθμίζει κάθε επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 ΓΚΠΔ, πλην όσων 
επεξεργασιών εμπίπτουν στα πεδία που ρυθμίζονται από τις προαναφερθείσες Οδηγίες ΕΕ 
2016/680 και ΕΕ 2016/681. Η άμεση ισχύς του ΓΚΠΔ σημαίνει ότι όλες οι προβλέψεις του είναι 
άμεσα δεσμευτικές και δεν υφίσταται διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών για την ενσωμάτω-
ση των ρυθμίσεών του. Στο άρθρο 99 παρ. 2 ΓΚΠΔ προβλέπεται ότι ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ 
στις 25.5.2018. Από τις 25.5.2018 ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται αυτοδίκαια και άμεσα στην ελληνική 
έννομη τάξη, χωρίς να απαιτείται καμία πράξη ενσωμάτωσης από τον Έλληνα νομοθέτη10. Συνε-
πώς, όλες οι έννομες σχέσεις (είτε πρόκειται για σχέση ιδιώτη – κράτους είτε για σχέση μεταξύ 
ιδιωτών) που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα ρυθμίζονται από 
τις 25.5.2018 από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
Όπως και υπό το καθεστώς του Ν. 2472/1997, έτσι και με τον ΓΚΠΔ, το δίκαιο των προσωπικών 
δεδομένων δομείται γύρω από τέσσερις βασικές έννοιες: Τις έννοιες των προσωπικών δεδομέ-
νων, του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
και του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, οι ορισμοί των οποίων περιλαμβάνο-
νται στο άρθρο 4 ΓΚΠΔ. Προσωπικό δεδομένο είναι «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημέ-
νο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο». Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε ταυ-
τοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρεται μια πληροφορία. Επεξερ-
γασία προσωπικών δεδομένων είναι «κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή 
χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, 
η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, 
η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυα-
σμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή». Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι «το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, 
καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το 
δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπο-
ρούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους».
Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ διατηρείται το βασικό σχήμα με το οποίο λειτουργούσε το δίκαιο των προ-
σωπικών δεδομένων και υπό τον προϊσχύσαντα Ν. 2472/1997. Το σχήμα αυτό βασίστηκε στη σχέ-
ση “κανόνας – εξαίρεση”11. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι καταρχήν παράνο-

8 Βλ. ιδίως το εδάφιο β΄ του άρθρου 288 ΣΛΕΕ: «Ο κανονισμός έχει γενική ισχύ. Είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος».
9 Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 22013, σ. 461.
10 Βλ. Σαχπεκίδου, ό.π., σ. 462.
11 Για τη θεμελίωση του σχήματος “κανόνας – εξαίρεση” στον ΓΚΠΔ βλ. Schulz σε: Gola (εκδ. επιμ.), DS-
GVO Kommentar, 2017, § 6 Rdn. 2, Albers / Veit σε: Wolff  / Brink (εκδ. επιμ.), BeckOK Datenschutzrecht, 
291.8.2019, DS-GVO § 6 Rdn. 11, Buchner / Petri σε: Κϋhling / Buchner (εκδ. επιμ.), DS-GVO BDSG 
Kommentar, 22018, DS-GVO § 6 Rdn. 11-13. Βλ. επίσης τη σκέψη 40 του προοιμίου του ΓΚΠΔ, κατά την 
οποία «για να είναι η επεξεργασία σύννομη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλ-
λονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου υποκειμένου των δεδομένων ή 
με άλλη βάση, προβλεπόμενη από τον νόμο, είτε στον παρόντα κανονισμό είτε σε άλλη νομοθεσία της 
Ένωσης ή κράτους μέλους όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, περιλαμβανομένης της ανάγκης 
συμμόρφωσης προς την εκ του νόμου υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 

5

6
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μη, εκτός εάν βασίζεται σε μία τουλάχιστον νομική βάση12. Οι νομικές βάσεις προβλέπονται περι-
οριστικά στο άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ για τα απλά προσωπικά δεδομένα και στο άρθρο 9 παρ. 2 ΓΚΠΔ 
για τις “ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” (τα μέχρι πρότινος γνωστά ως 
“ευαίσθητα” προσωπικά δεδομένα). Έχουν διατυπωθεί απόψεις13 υπέρ της κατάργησης του σχή-
ματος “κανόνας – εξαίρεση” και υπέρ της απελευθέρωσης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομέ-
νων. Στην ελληνική θεωρία διατυπώθηκε η άποψη ότι με τον ΓΚΠΔ αντιστρέφεται τελειωτικά το 
σχήμα “κανόνας – εξαίρεση” που εισήχθη με την Οδηγία 95/46/ΕΚ14.
Με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ επέρχονται ορισμένες αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών δεδομέ-
νων. Συνοπτικά, με τον ΓΚΠΔ: α) καταργείται η αρμοδιότητα της χορήγησης αδειών από την επο-
πτική Αρχή (εν προκειμένω από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [στο 
εξής: ΑΠΔΠΧ]) για τη διατήρηση συστήματος αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων, β) υιοθε-
τείται ένα μοντέλο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων με βάση τον εκτιμώμενο κίνδυνο για 
την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητά τους (risk based approach), γ) ενισχύο-
νται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, δ) προστίθενται υποχρεώσεις για τους 
υπευθύνους επεξεργασίας, όπως ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection 
Offi  cer) και η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, δ) τροποποιείται η μέχρι πρότινος κρατούσα ορο-
λογία, αφού αντί των όρων “αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” και “ευαίσθητα προσωπι-
κά δεδομένα” χρησιμοποιούνται οι όροι “σύστημα αρχειοθέτησης” και “ειδικές κατηγορίες δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα”.

1.3. Ο Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το ποινικό δίκαιο
Ο ΓΚΠΔ δεν προβλέπει ποινικές, αλλά μόνο διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 83 ΓΚΠΔ). Στο άρθρο 
84 ΓΚΠΔ αναφέρεται ότι «τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις άλλες κυρώσεις 
που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως για τις παραβάσεις που δεν 
αποτελούν αντικείμενο διοικητικών προστίμων δυνάμει του άρθρου 83, και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματι-
κές, αναλογικές και αποτρεπτικές». Στις «άλλες κυρώσεις» που αναφέρονται στο άρθρο 84 ΓΚΠΔ 
εντάσσονται και οι ποινικές κυρώσεις15. Η πρόβλεψη άλλων (άρα και ποινικών) κυρώσεων ενα-
πόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών16. Τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν ποι-
νικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ιδίως για τις παραβάσεις του 
ΓΚΠΔ που δεν τιμωρούνται με πρόστιμο κατά το άρθρο 83 ΓΚΠΔ.

της ανάγκης να εκτελεστεί σύμβαση στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο 
μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη 
σύμβασης».
12 Στη βιβλιογραφία ορισμένες φορές υιοθετείται ο όρος “νόμιμη βάση”. Στην παρούσα ερμηνεία χρη-
σιμοποιείται ο όρος “νομική βάση”, διότι αυτός έχει υιοθετηθεί από την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο 
νόμου «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016» (μετέπειτα ψηφίσθηκε ως Ν. 4624/2019) και στην ελληνική μετάφραση του ΓΚΠΔ.
13 Βλ. ιδίως Masing, Herausforderungen des Datenschutzes, NJW 2012, 2305 επ., 2307, Roßnagel, Kein 
“Verbotsprinzip” und kein “Verbot mit Erlaubnisvorbehalt” im Datenschutzrecht, NJW 2019, 1 επ., 5.
14 Νούσκαλης, Η ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων μετά τον Κανονισμό 679/2016 και το σχε-
τικό ελληνικό νομοσχέδιο, ΠοινΔικ 2018, 270 επ., 271. 
15 Gola σε: Gola (εκδ. επιμ.), DS-GVO Kommentar, 2017, § 84 Rdn. 1.
16 Μήτρου, Ο γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, 2017, σ. 178-179. Υπέρ αυτής 
της θέσης συνηγορεί η σκέψη 149 εδ. α΄ του προοιμίου του ΓΚΠΔ, κατά την οποία «τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν τους κανόνες περί ποινικών κυρώσεων για παραβάσεις του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων για παραβάσεις των εθνικών κανόνων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή και 
εντός των ορίων του παρόντος κανονισμού». Πρβλ. όμως Höllander σε: Wolff  / Brink (εκδ. επιμ.), BeckOK 
Datenschutzrecht, 291.5.2019, DS-GVO § 84 Rdn. 2.
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Γκμπάντι, Ποινικό δίκαιο και καταχρήσεις της πληροφορικής, Αρμενόπουλος 2007, 1058 επ.· η ιδία, Η ποινική 
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κών Δεδομένων και η ποινική προστασία αυτών, ΔΙΜΕΕ 2018, 175-176· Δ. Κιούπης, Ποινικό Δίκαιο και Internet, 
σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ 57, 1999· ο ίδιος, Αλλοίωση ηλεκτρονικών δεδομένων και αθέμιτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 
δεδομένα. Κενά και αδυναμίες της ποινικής νομοθεσίας, Υπερ. 2000, 959 επ.· Κρ. Κοκκινάκη, Παρατηρήσεις σε 
ΑΠΔΠΧ 100/2000, ΠοινΔικ 2000, 478 επ.· Θ. Κονταξής, Σημείωση σε ΑΠ 10/2011, ΔΙΜΕΕ 2012, 53 επ.· Ν. Κωνστα-
ντοπούλου, Σημείωση σε ΑΠ 49/2011, ΔΙΜΕΕ 2012, 48 επ.· Ε. Μεταξάκης, Η ποινική προστασία της διεύθυνσης 
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στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ 87, 2015· ο ίδιος, Η ποινική προστασία του Ν. 
2472/1997 δεν επεκτείνεται μόνο σε «κρυφά» προσωπικά δεδομένα, ΠειρΝομ 2017, 246 επ.· Π. Μαντζούφα, Η 
διακινδύνευση στην κοινωνία της πληροφορίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, Αρμενόπουλος 
2007, 1008 επ.· Ι. Μανωλεδάκης, Το απόρρητο του ιδιωτικού βίου και η έλλογη ποινική προστασία του, ΠοινΔικ 
2005, 723 επ.· Χ. Μυλωνόπουλος, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ποινικό δίκαιο, σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ 33, 1991· Γ. Νού-
σκαλης, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΠλημΠατρ 319/2001, ΠοινΧρ 2002, 161 επ.· ο ίδιος, Προστασία προσωπικών 
δεδομένων και ποινική δίκη: Αξίες αντιφατικές ή παράλληλες; (Ορισμένες σκέψεις με αφορμή την ΣυμβΑΠ 
1945/2002), ΠοινΔικ 2003, 675 επ.· ο ίδιος, Η ποινική προστασία της ψηφιακής πληροφορίας σε: ΕΝΟΒΕ, Ψηφι-
ακή τεχνολογία και δίκαιο, 2004, σ. 117 επ.· ο ίδιος, Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οικονομικής συμπε-
ριφοράς, με σκοπό την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών: Μία κρίσιμη όσο και εύθραυστη ισορροπία, 
ΠοινΔικ 2003, 800 επ.· ο ίδιος, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΑθ 3140/2004, ΠοινΔικ 2005, 684 επ.· ο ίδιος, Ποινική 
προστασία προσωπικών δεδομένων: Η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία βασικών όρων, 22007· ο ίδιος, Η 
ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων μετά τον Κανονισμό 679/2016 και το σχετικό ελληνικό νομοσχέ-
διο, ΠοινΔικ 2018, 270 επ.· N. Παρασκευόπουλος, H διάκριση κινδύνου και βλάβης στο σύγχρονο Ποινικό δίκαιο, 
ΠοινΧρ 2001, 481 επ.· Δ. Σπυράκος, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΠλημΣαμ 34/2001, ΠοινΔικ 2002, 890 επ.· Ε. Φυτράκη, 
Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΑθ 984/2001, ΠοινΔικ 2002, 1025 επ.
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1. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό 
1.1. Η ιδιωτική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων
Στο άρθρο 1 του προϊσχύσαντος Ν. 2472/1997, όπως και στην εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νό-
μου18, ο νομοθέτης χρησιμοποίησε τον όρο “ιδιωτική ζωή” για να προσδιορίσει το αντικείμενο 
του νόμου. Πρόκειται για όρο που αναφέρεται και στο άρθρο 9 του Συντάγματος, όπου προβλέ-
πεται ότι «η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη». Η έννοια της ιδιωτικής 
ζωής συνιστά απόδοση του γερμανικού όρου “Privatleben” και βασίζεται στη θεωρία των σφαι-
ρών που αναπτύχθηκε από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο19. Κατά την 

18 Βλ. ενδεικτικά τις παραγράφους Α.1. και Α.2. της εισηγητικής έκθεσης στο σχέδιο νόμου «Προστασία 
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (μετέπειτα ψηφίσθηκε ως Ν. 
2472/1997). 
19 Μαυριάς, Το συνταγματικό δικαίωμα ιδιωτικού βίου, 1982, σ. 59.

1
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3. Οι αξιόποινες συμπεριφορές της παραγράφου 1
3.1. Η σχέση με τον Ν. 2472/1997
Στο άρθρο 22 παρ. 4 του προϊσχύσαντος Ν. 2472/1997 προβλέπονταν τέσσερις υπαλλακτικοί 
τρόποι τέλεσης. To έγκλημα στοιχειοθετούνταν όταν ο δράστης: α) επενέβαινε με οποιονδήποτε 
τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“Αρχείο” υπό την ορολο-
γία του Ν. 2472/1997), β) λάμβανε γνώση των δεδομένων αυτών, γ) τα αφαιρούσε, αλλοίωνε, 
έβλαπτε, κατέστρεφε, επεξεργαζόταν, μετέδιδε, ανακοίνωνε, τα καθιστούσε προσιτά σε μη δικαι-
ούμενα πρόσωπα ή επέτρεπε στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, ή δ) 
τα εκμεταλλευόταν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Όλοι οι τρόποι τέλεσης χαρακτηρίζονταν από 
την ίδια απαξία και τιμωρούνταν με την ίδια ποινή. Η ποινή αυξανόταν, όταν αντικείμενο του 
εγκλήματος ήταν “ευαίσθητα” προσωπικά δεδομένα.
Με τον Ν. 4624/2019 ο νομοθέτης διαβάθμισε τις πιθανές επενέργειες επί των προσωπικών δεδο-
μένων και διαμόρφωσε δύο εγκλήματα διαφορετικής απαξίας. Το βασικό έγκλημα (άρθρο 38 
παρ. 1 του Ν. 4624/2019) μπορεί να τελεστεί με δύο υπαλλακτικούς τρόπους τέλεσης και συγκε-
κριμένα: α) με τη λήψη γνώσης προσωπικών δεδομένων διά της επεμβάσεως σε σύστημα αρχειο-
θέτησης (περίπτωση α΄) και β) με την αντιγραφή, αφαίρεση, αλλοίωση, βλάβη, συλλογή, καταχώ-
ριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, συσχετισμό, συν-
δυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, ή με την αναζήτηση 
πληροφοριών (περίπτωση β΄). Στο άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 4624/2019 προβλέπεται διακεκριμένη 
περίπτωση του εγκλήματος. Επ’ αυτού βλ. κατωτέρω υπό πλαγιαρ. 143-170.

3.2. Λήψη γνώσης διά της επεμβάσεως σε σύστημα αρχειοθέτησης (περίπτωση α΄)
3.2.1. Στοιχεία του εγκλήματος
Με τον πρώτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 4624/2019 ο νομοθέ-
της τιμωρεί τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης που έχει ως αποτέ-
λεσμα τη λήψη γνώσης των αποθηκευμένων δεδομένων. Ο νομοθέτης συνδύασε σε αυτή την 
αντικειμενική υπόσταση τους προβλεπόμενους από το άρθρο 22 παρ. 4 στοιχ. α΄ και β΄ του προϊ-
σχύσαντος Ν. 2472/1997 τρόπους τέλεσης.
Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του άρθρου 38 παρ. 1 περ. α’ του Ν. 4624/2019 δεν αρκεί ούτε 
η επέμβαση στο σύστημα αρχειοθέτησης ούτε η λήψη γνώσης των δεδομένων. Απαιτείται ο δράστης 
να λάβει γνώση των προσωπικών δεδομένων διά της επεμβάσεως σε σύστημα αρχειοθέτησης. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος είναι: α) η ύπαρξη συστήματος αρχειο-
θέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επέμβαση σε αυτό, γ) η ανυπαρξία δικαιώματος και 
δ) η λήψη γνώσης των αποθηκευμένων στο σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων.

3.2.2. Ύπαρξη συστήματος αρχειοθέτησης
Για την τέλεση του εγκλήματος απαιτείται η ύπαρξη συστήματος αρχειοθέτησης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο νομοθέτης ήθελε να περιορίσει το πεδίο εφαρ-
μογής του συγκεκριμένου τρόπου τέλεσης μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτελείται μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Τέτοιος περιορισμός δεν προκύπτει από το γράμμα του νόμου. 
Θα πρέπει ο εφαρμοστής του δικαίου να διαγιγνώσκει την ύπαρξη συστήματος αρχειοθέτησης 
και όταν εκτελείται (εν όλω ή εν μέρει) αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Το σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων είχε αναδειχθεί από τη νομολογία ως το κοι-
νό συνδετικό γνώρισμα των ποινικών προβλέψεων του άρθρου 22 του προϊσχύσαντος Ν. 
2472/199780. Ήδη προ της θεσπίσεως του Ν. 4624/2019 γινόταν νομολογιακά δεκτό ότι «δεν θεω-

Gola (εκδ. επιμ.), DS-GVO Kommentar, 2017, § 2 Rdn. 15. Βλ. επίσης ΔΕΕ C-212/13 της 11.12.2014, EuZW 
2015, 234 επ.
80 ΑΠ 1567/2010 ΠοινΧρ 2011, 595 = ΠοινΔικ 2011, 1086 επ. Βλ. επίσης ΔιατΕισΠρΑθ (Δ. Μουζάκης) ΕΓ 
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3.3.  Αντιγραφή, αφαίρεση, αλλοίωση, βλάβη, συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, 
αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, δι-
αγραφή, καταστροφή δεδομένων και αναζήτηση πληροφοριών (περίπτωση β΄)

3.3.1. Πληροφοριακό έγκλημα
Με την περίπτωση β΄ ο νομοθέτης ενσωμάτωσε στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
της παραγράφου 1 αφενός μεν όρους που παραπέμπουν στο πληροφοριακό έγκλημα116, αφετέ-
ρου δε ορισμένα στοιχεία της έννοιας της “επεξεργασίας”, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 
ΓΚΠΔ117. Οι όροι του πληροφοριακού εγκλήματος που χρησιμοποιούνται είναι η αντιγραφή, η 
αφαίρεση, η αλλοίωση, η βλάβη, η διαγραφή και η καταστροφή. Για να τελεστεί αντιγραφή, αφαί-
ρεση, αλλοίωση, βλάβη, διαγραφή ή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, λογικά θα έχει 
προηγηθεί επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι αναγκαία 
προϋπόθεση ο δράστης να έχει λάβει γνώση των αποθηκευμένων δεδομένων.
“Αντιγραφή” προσωπικών δεδομένων στοιχειοθετείται, όταν ο δράστης αποθηκεύει τα προσωπι-
κά δεδομένα σε δικό του φορέα αποθήκευσης χωρίς να εμποδίζει την πρόσβαση του υπευθύνου 
επεξεργασίας, του εκτελούντος αυτήν ή του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων στο σύ-
στημα αρχειοθέτησης όπου βρίσκονται αποθηκευμένα τα δεδομένα.
“Αφαίρεση” προσωπικών δεδομένων είναι η απομάκρυνσή τους από τη σφαίρα επιρροής του 
δικαιούχου τους και η ενσωμάτωσή τους στη σφαίρα επιρροής του δράστη, όπως μέσω της απο-
θήκευσής τους σε δικό του φορέα αποθήκευσης (CD, DVD, εξωτερικό σκληρό δίσκο, USB stick). 
Είναι νοητό ο δράστης να μην αφαιρεί το σύνολο των προσωπικών δεδομένων (ολόκληρο το σύ-
στημα αρχειοθέτησης), αλλά μόνο τα προσωπικά δεδομένα που τον ενδιαφέρουν (λ.χ. τα προσω-
πικά δεδομένα συγκεκριμένου υποκειμένου).
“Αλλοίωση” προσωπικών δεδομένων είναι η τροποποίηση του περιεχομένου / νοήματος των δε-
δομένων118, χωρίς να καθίστανται τα δεδομένα άχρηστα ή να καταστρέφονται. Αλλοίωση στοιχει-
οθετείται, όταν ο δράστης τροποποιεί τις αποθηκευμένες για το υποκείμενο των δεδομένων πλη-
ροφορίες έτσι ώστε να προκύπτουν νέες, χωρίς να αποκλείει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα από την πρόσβαση σε αυτές.
“Βλάβη” προσωπικών δεδομένων είναι η επέμβαση του δράστη που καθιστά τα δεδομένα δυσα-
νάγνωστα ή η πράξη εκείνη που δυσχεραίνει την επεξεργασία των δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα αυτήν, ή την πρόσβαση του υποκειμένου των δεδομένων. Είναι 
δύσκολη η διάκριση ανάμεσα στη βλάβη και την καταστροφή των δεδομένων. Εφόσον ο νόμος 
δεν προσφέρει κάποιο κριτήριο, η διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές μορφές επενέργειας επί των 
προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνει με βάση το κριτήριο της δυνατότητας αποκατάστα-
σης αυτών. Θα συνιστά βλάβη το σβήσιμο των στοιχείων του υποκειμένου στα έγγραφα με διορ-
θωτικό, αλλά καταστροφή το ολοσχερές σχίσιμο του εγγράφου. Σε περίπτωση ψηφιοποιημένων 
συστημάτων αρχειοθέτησης η διάκριση ανάμεσα σε βλάβη και καταστροφή είναι ακόμη δυσκο-
λότερη. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές δυνατότητες του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος αυτήν για την αποκατάσταση των δεδομένων. Παραπλήσια είναι και η έννοια 
της “διαγραφής” δεδομένων, η οποία παραπέμπει σε επενέργεια επί δεδομένων αποθηκευμένων 
σε ψηφιακά συστήματα αρχειοθέτησης. Μορφή διαγραφής μπορεί να αποτελέσει η ανωνυμοποί-

116 Επ’ αυτού βλ. ιδίως Καϊάφα-Γκμπάντι, Ποινικό δίκαιο και καταχρήσεις της πληροφορικής, Αρμενόπου-
λος 2007, 1058 επ., 1062.
117 Κατά το άρθρο 4 ΓΚΠΔ στον όρο “επεξεργασία” περιλαμβάνεται «η συλλογή, η καταχώριση, η οργά-
νωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφο-
ριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο 
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή».
118 Βλ. τις αναπτύξεις για το άρθρο 303a γερμ. ΠΚ σε Hilgendorf / Valerius, Computer- und 
Internetstrafrecht, 22012, σ. 178.
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νόμου207 η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 βαρύτερη ποινή δικαιολογείται λόγω της έντασης 
της βλάβης που προκαλείται στο έννομο αγαθό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το 
υποκείμενο του εγκλήματος, το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος και τον παθόντα εκ του εγκλή-
ματος βλ. ανωτέρω κεφάλαιο 2.
Στην αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι στην παράγραφο 2 τυποποιείται ένα 
έγκλημα χρήσης, διότι στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος εντάσσονται επεξεργασίες που 
αποτελούν στην πραγματικότητα πράξεις χρήσης του περιεχομένου των δεδομένων. Πράξεις χρή-
σης των προσωπικών δεδομένων αποτελούν και οι προβλεπόμενες στην περίπτωση β΄ της παραγρά-
φου 1 επεξεργασίες (λ.χ. αποθήκευση, αντιγραφή). Το κοινό γνώρισμα των στοιχείων του εγκλήματος 
της παραγράφου 2 είναι ότι αναφέρονται σε επεξεργασίες μέσω των οποίων τα δεδομένα διαδίδο-
νται περαιτέρω σε άλλα άτομα. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 επεξεργασίες στερούν τον 
έλεγχο επί των προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα αυτήν και 
το υποκείμενο αυτών. Μόνη εξαίρεση στην παρατήρηση αυτή αποτελεί ο όρος “χρήση”.

4.2. Εννοιολογικές παρατηρήσεις
Ο όρος “χρήση” είναι ιδιαίτερα προβληματικός, διότι αποτελεί την πιο γενική έννοια που χρησι-
μοποιείται στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων και περιλαμβάνει κάθε εργασία που εκτελείται 
επ’ αυτών208. Χρησιμοποιείται στην παράγραφο 2 επικουρικά ως γενική ρήτρα, προκειμένου να 
καλυφθεί κάθε πιθανή χωρίς δικαίωμα επεξεργασία επί προσωπικών δεδομένων και να μη δημι-
ουργηθεί κενό τιμώρησης. Είναι, όμως, αδύνατον να σκιαγραφηθούν τα όρια της έννοιας “χρήση 
προσωπικών δεδομένων” και πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ένταξη του όρου στην αντικειμενική υπό-
σταση του εγκλήματος δεν συμβαδίζει με τη συνταγματική επιταγή nullum crimen nulla poena 
sine lege certa.
Στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος εντάσσονται οι όροι “μεταδίδει”, “διαδίδει”, “ανακοι-
νώνει”, “κοινολογεί με διαβίβαση”. “Μετάδοση” είναι η διαβίβαση των δεδομένων στη σφαίρα 
επιρροής άλλου. Με τη μετάδοση ο αποδέκτης αποκτά άμεση δυνατότητα περαιτέρω επενέργει-
ας επί των προσωπικών δεδομένων. Μετάδοση στοιχειοθετείται ακόμα κι αν διαβιβάζονται κρυ-
πτογραφημένα ή ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα209. Ο όρος “μετάδοση” είναι ταυτόσημος με τον 
όρο “κοινολόγηση με διαβίβαση”. “Ανακοίνωση” είναι η συμπεριφορά του δράστη με την οποία ο 
ίδιος παρέχει σε άλλον τη δυνατότητα πραγματικής λήψης γνώσης των προσωπικών δεδομένων. 
Με την ανακοίνωση ο τρίτος δεν αποκτά και δυνατότητα επενέργειας επί των προσωπικών δεδο-
μένων210. “Διάδοση” είναι η διάθεση των δεδομένων στο ευρύ κοινό χωρίς να μπορεί εύκολα να 
προσδιοριστεί ο αριθμός των αποδεκτών, όπως συμβαίνει λ.χ. με την κοινοποίηση των δεδομέ-
νων σε ιστοσελίδα, ή σε προσωπικό λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ή σε ζωντανή 
τηλεοπτική εκπομπή211. 
Η έννοια της “διάθεσης” είναι εντελώς αόριστα διατυπωμένη. Νοηματικά συγγενής είναι ο όρος 
“καθιστά προσιτά” που χρησιμοποιεί ο Έλληνας νομοθέτης. Ο δράστης καθιστά προσιτά τα προ-
σωπικά δεδομένα σε τρίτο, όταν ο τελευταίος έχει άμεση δυνατότητα να λάβει γνώση του περιε-
χομένου των προσωπικών δεδομένων ακώλυτα και ανεμπόδιστα χωρίς να απαιτείται κάποια πε-
ραιτέρω πράξη του δράστη ή του ιδίου. Η αξιόποινη συμπεριφορά προσδιορίζεται ως μία θετική 

207 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016» (μετέπειτα ψηφίσθηκε ως Ν. 
4624/2019).
208 Βλ. Αρμαμέντου / Σωτηρόπουλου, ό.π., σ. 58.
209 Αρμαμέντος / Σωτηρόπουλος, ό.π., σ. 92.
210 Αρμαμέντος / Σωτηρόπουλος, ό.π., σ. 92.
211 Βλ. Αρμαμέντου / Σωτηρόπουλου, ό.π., σ. 62.
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(14) Αποστολάκης

Ν. 3213/2003 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι / 6η ενημ. (Ιανουάριος 2020)1

κών της33, πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και τα ανώτερα στελέχη 
της διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων (άρθρο 184, 202 παρ. 4 Ν. 4389/2016), καθώς 
και τα μέλη και οι εισηγητές της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής 
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(άρθρο 1 και 5 παρ. 2 υπ’ αριθμ. 20960/21.2.2018 απόφασης του Υπουργού και του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΦΕΚ Β΄ 646/23.2.2018). Τα πρόσωπα αυτά αποτελούν τα 
ενεργητικά υποκείμενα των αδικημάτων της μη υποβολής ή της υποβολής ελλιπούς ή ανακριβούς 
δήλωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 2-4 Ν. 3213/2003. Όπως προκύπτει από τον κατάλογο του άρθρου 1 
παρ. 1 Ν. 3213/2003, πρόκειται για πρόσωπα ενταγμένα σε φορείς δημόσιας εξουσίας, οι οποίοι 
κατέχουν κρίσιμες αρμοδιότητες στο πλαίσιο του κρατικού μηχανισμού ή ασκούν δραστηριότη-
τες που επηρεάζουν αποφασιστικά τον δημόσιο βίο.
Ζήτημα γεννάται σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών (με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 6 Ν. 
3213/2003) των επιτροπών των Δήμων (άρθρο 1 παρ. 1 περ. θ΄ Ν. 3213/2003). Σύμφωνα με την 
Εισηγητική Έκθεση του Ν. 3213/200334: «Ο κατάλογος των υποχρέων εξαντλεί όλο το φάσμα όσων 
ασκούν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες». Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα αν έχουν υπο-
χρέωση υποβολής δήλωσης και τα μέλη των επιτροπών των Δήμων που διαθέτουν αποκλειστικώς 
γνωμοδοτική αρμοδιότητα35. Είναι ορθότερο να υποστηριχθεί ότι σχετική υποχρέωση φέρουν τα 
μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των επιτροπών των Δήμων, ανεξαρτήτως της αποφασιστι-
κής ή γνωμοδοτικής τους αρμοδιότητας, διότι στον νόμο δεν περιέχεται σχετική διάκριση36, ενώ 
από την αρχική εκδοχή του Ν. 3213/2003 έως και σήμερα έχει διευρυνθεί αρκετά ο κατάλογος 
των υπόχρεων προσώπων, γεγονός που καταδεικνύει τη μεταβολή της θεώρησης του νομοθέτη 
σχετικά με τις κατηγορίες των προσώπων που οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης προς επίτευξη του νομοθετικού σκοπού. 

2. Προθεσμία υποβολής δήλωσης, κτήση και απώλεια ιδιότητας υποχρέου 
2.1. Προθεσμία υποβολής δήλωσης (γενικά)
Στην παράγραφο 2 προσδιορίζεται ο χρόνος υποβολής τόσο της αρχικής δήλωσης (άρθρο 1 παρ. 
2 εδ. α΄) όσο και της τακτικής-ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 1 παρ. 2 εδ. δ΄), 
καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο τα πρόσωπα παραμένουν υπόχρεα σε δήλωση περι-
ουσιακής κατάστασης, ακόμη και μετά την απώλεια της ιδιότητάς τους ή τη λήξη της θητείας τους 
(άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β΄-γ΄). Η προθεσμία υποβολής της τακτικής-ετήσιας δήλωσης για το χρονικό 
διάστημα της θητείας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υποχρέων παραμένει συνδεδεμένη με 
την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και θα πρέπει να υποβάλλεται 
κάθε έτος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 1 παρ. 2 εδ. δ΄ Ν. 3213/2003). Όσον αφορά την 
αρχική δήλωση, αυτή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την απόκτηση της 
ιδιότητα του υποχρέου. 

2.2. Κτήση ιδιότητας
Ανακύπτει το ερώτημα από πότε εκκινεί η προθεσμία προς υποβολή αρχικής δήλωσης. Δηλαδή, 
πότε θεωρείται, κατ’ άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 3213/2003, ότι ένα πρόσωπο αποκτά για πρώτη 

33 Δηλ. του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του Ν. 3986/2011 (ΤΑΙΠΕΔ) και της 
Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. του Ν. 2636/1998 (άρθρο 188 παρ. 1 Ν. 4389/2016).
34 Ακριβέστερα, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Δήλωση και έλεγχος περιουσι-
ακής κατάστασης, βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», ψηφισθέν ως Ν. 3213/2003, σ. 1.
35 Πρβλ. Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου που ψηφίσθηκε ως Ν. 
4571/2018, σ. 9-10.
36 Πρβλ. ΣυμβΕφΔωδ 107/2005 ΠΛογ 2005, 1043, 1044 (με εισ. πρότ. Γ. Χατζίκου).
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φορά την ιδιότητα του υποχρέου σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η απάντηση 
στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να είναι ενιαία, δεδομένου ότι οι επιμέρους κατηγορίες υποχρέων 
εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους, όσον αφορά το καθεστώς υπό το οποίο τελούν. Σε 
κάθε περίπτωση, αναγκαία προϋπόθεση για να “αποκτήσει” κανείς την ιδιότητα του υποχρέου 
και, συνακόλουθα, να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις και τις απαγορεύσεις του Ν. 3213/2003 
είναι να προχωρήσει με δήλωση βουλήσεως στην αποδοχή της νέας αυτής ιδιότητας και 
στην ανάληψη των σχετικών καθηκόντων του. Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος, ο 
οποίος σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3213/2003 οφείλει να υποβάλει δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης, δεν αποκτά την ιδιότητα του υποχρέου με την έκδοση της πράξης διορισμού ή με 
τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αντιθέτως την 
αποκτά με την αποδοχή του διορισμού του, δηλαδή με την ορκωμοσία του και την ανάληψη των 
καθηκόντων του (βλ. σχετικώς άρθρα 16-19 Υπαλληλικού Κώδικα). Αντιστοίχως, ένας βουλευτής 
αποκτά την ιδιότητά του από την ημέρα της ορκωμοσίας του, οπότε αναλαμβάνει την άσκηση 
των καθηκόντων του (άρθρο 3 παρ. 4 Κανονισμού της Βουλής). Επίσης, είναι ορθότερο να θεωρη-
θεί ότι οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί καθίστανται υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης με την αποδοχή του διορισμού τους και όχι με τον διορισμό τους σε θέση δόκιμου 
δικαστικού λειτουργού του οικείου κλάδου (βλ. άρθρο 31 παρ. 1, 2 Ν. 3689/2008), διότι διαφορε-
τικά οδηγούμαστε στο άτοπο συμπέρασμα ότι και ο απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 
Λειτουργών που περάτωσε μεν την Κατάρτιση, αλλά στη συνέχεια δεν αποδέχθηκε τον διορισμό 
του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης37. Προς αυτή την 
ερμηνευτική κατεύθυνση οδηγούσε και η προηγούμενη διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 
3213/2003, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση ολόκληρου του άρθρου με το άρθρο 222 Ν. 
4281/2014, η οποία είχε ως εξής: «2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρε-
ους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή 
την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός τους»38. Δεδομένου 
ότι στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4281/201439 δεν εμπεριέχεται κάποια σκέψη του νομοθέτη 
σχετικά με τη μεταβολή της διατύπωσης του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 3213/2003, θα πρέπει να 
συμπεράνουμε ότι με τη συγκεκριμένη τροποποίηση επιδιώχθηκε μόνον ο αποκλεισμός της πε-
ριπτωσιολογίας και η απλοποίηση της διατύπωσης της διάταξης και όχι η μετατόπιση του χρόνου 
απόκτησης της ιδιότητας του υποχρέου για την εφαρμογή του Ν. 3213/2003. 

2.3. Απώλεια ιδιότητας
Στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β΄ Ν. 3213/2003 προβλέπεται ότι η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά 
το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των 
υποχρέων, αλλά και για το επόμενο έτος από την απώλεια της σχετικής ιδιότητας. Αυτό ισχύει, ανε-
ξαιρέτως, για όλες τις κατηγορίες υποχρέων. Ειδικά για τους υποχρέους των περιπτώσεων α΄-ε΄ και 
ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Ν. 3213/2003, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσι-
ακής κατάστασης διατηρείται για τρία έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας 

37 Πρβλ. ωστόσο ΟλΣτΕ 813/2019 ΤΝΠ Nomos, όπου αναφέρεται ότι η κτήση της ιδιότητας του δικαστι-
κού και εισαγγελικού λειτουργού επέρχεται με τον διορισμό των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών και την από 13.3.2019 ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (αριθμ. 
πρωτοκ. 145) με τίτλο «Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για το πόθεν έσχες», όπου η Επιτροπή του 
άρθρου 3Α Ν. 3213/2003, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Ένωσης, διευκρινίζει ότι «η πράξη που κα-
θιστά υποχρέους τους Δικαστές είναι το Φ.Ε.Κ. διορισμού».
38 Η προηγούμενη εκδοχή του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 3213/2003 παρατίθεται ως είχε μετά την τροπο-
ποίηση που επέφερε το άρθρο 13 παρ. 4α Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102/24.5.2004). Η μοναδική μεταβολή 
που επήλθε με τον τελευταίο αυτό νόμο, σε σχέση με την αρχική εκδοχή του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. α΄ 
Ν. 3213/2003, ήταν η επέκταση της προθεσμίας υποβολής αρχικής δήλωσης από τριάντα σε ενενήντα 
ημέρες. 
39 Ακριβέστερα, Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», ψηφισθέν ως Ν. 
4281/2014.
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Θα πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση της παράλειψης του δράστη 
είναι η δυνατότητα διενέργειας της πράξης που παραλείφθηκε100. Συνεπώς, δεν στοιχειοθε-
τείται καν παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, εάν ο δράστης αδυνατούσε, 
εξαιτίας ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, να υποβάλει εντός της προθεσμίας του 
άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. α΄ Ν. 3213/2003 τη δήλωσή του101.

3.1.3. Υποκειμενική υπόσταση 
Για την πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος αρκεί και ενδεχόμενος δόλος102. 

3.1.4. Αυτοτελής ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης
Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ δεν πράττει με δόλο ο δράστης αν κατά τον χρόνο 
τέλεσης της πράξης αγνοεί τα πραγματικά περιστατικά που τη συνιστούν. Κύριο χαρακτηριστι-
κό της πλάνης αυτής είναι ότι ο δράστης αγνοεί ή διαμορφώνει εσφαλμένες παραστάσεις για 
πραγματικές περιστάσεις οι οποίες αποτελούν απαραίτητο τμήμα ενός στοιχείου της αντικειμε-
νικής υπόστασης του εγκλήματος, ενώ είναι αδιάφορο ποια υπήρξε η πηγή της άγνοιάς του ή 
της εσφαλμένης αντίληψής του103. Η πραγματική πλάνη αποκλείει το γνωστικό στοιχείο του δό-
λου, με αποτέλεσμα, όταν συντρέχει, να αποκλείεται όχι μόνο ο δόλος αλλά και η ενσυνείδητη 
αμέλεια104. Ωστόσο, παραμένει δυνατή η τιμώρηση του δράστη για άνευ συνειδήσεως αμέλεια 
(άρθρο 30 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ), εφόσον η πράξη τιμωρείται και εξ αμελείας. Στα γνήσια εγκλήματα 
παράλειψης στοιχειοθετείται πραγματική πλάνη, ιδίως σε περίπτωση άγνοιας ή εσφαλμένης 
αντίληψης των περιστατικών που στοιχειοθετούν την επιτασσόμενη υποχρέωση, την οποία 
ο δράστης δεν εκπληρώνει105. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τεθεί θέμα πραγματικής πλάνης, 
όταν ο δράστης παραγνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ιδιότητά του και 
συνακόλουθα την υποχρέωσή του προς υποβολή δήλωσης106. 
Από την επισκόπηση της σχετικής νομολογίας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι 
προβληθέντες ισχυρισμοί περί συνδρομής πραγματικής πλάνης στο πρόσωπο του κατηγορουμέ-
νου αποτελούν κατ’ ουσίαν ισχυρισμούς περί νομικής πλάνης, διότι δεν αφορούν την άγνοια 
ή την εσφαλμένη παράσταση του δράστη για κάποιον όρο της αντικειμενικής υπόστασης του 
εγκλήματος107. Κατ’ αποτέλεσμα, απορρίπτονται ως αόριστοι, χωρίς το δικαστήριο να απαντάει 
σε αυτούς με ειδική αιτιολογία, διότι ο κατηγορούμενος δεν επικαλείται τα απαραίτητα για την 
θεμελίωσή τους πραγματικά περιστατικά άγνοιας ή εσφαλμένης αντίληψης κάποιου συστατικού 
στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος108.

100 Ν. Ανδρουλάκης, ό.π., σ. 164.
101 ΣυμβΑΠ 2311/2009 ΤΝΠ ΑΠ.
102 ΣυμβΑΠ 1638/2009 ΠοινΧρ 2010, 560, 562, ΣυμβΑΠ 2311/2009 ΤΝΠ ΑΠ, ΑΠ 196/2014 ΠοινΧρ 2015, 
209, 210, ΑΠ 1750/2018 ΤΝΠ Nomos.
103 ΣυμβΑΠ 330/2007 ΠοινΧρ 2008, 47, 48 (με εισ. πρότ. Π. Θάνου) = ΠοινΔικ 2007, 1069 (περιληπτικώς) = 
ΠΛογ 2007, 224 (περιληπτικώς), ΣυμβΑΠ 563/2008 ΠοινΔικ 2009, 13, 14 (με παρατηρήσεις Γ. Μπουρμά).
104 Ν. Ανδρουλάκης, ό.π., σ. 303, Μυλωνόπουλος, ό.π., σ. 285, ΣυμβΕφΑθ 1168/2006 ΠοινΧρ 2007, 532, 
533-534.
105 ΣυμβΕφΑθ 1168/2006 ΠοινΧρ 2007, 532, 534.
106 Αντιθέτως τίθεται ζήτημα μόνο νομικής πλάνης, εφόσον ο δράστης γνωρίζει την ιδιότητά του, αλλά 
πλανημένα πιστεύει ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. 
107 ΣυμβΕφΑθ 1168/2006 ΠοινΧρ 2007, 532, 534.
108 ΑΠ 1243/2005 ΠοινΔικ 2005, 1495 (περιληπτικώς), ΣυμβΑΠ 1638/2009 ΠοινΧρ 2010, 560, 562-563 (με 
αντίθετη εισ. πρότ. Ν. Μαύρου), πρβλ. ωστόσο σε Παρασκευόπουλο, Παρατηρήσεις σε ΑΠ 38/1991 Υπερ. 
1991, 620, ο οποίος επισημαίνει, ορθώς, ότι αποστολή του ποινικού δικαστηρίου είναι η διάγνωση των 
προϋποθέσεων της ποινικής αξίωσης της πολιτείας. Συνεπώς, αν, έστω και εν σπέρματι, μπορεί να γίνει 
αντιληπτό σε τι αναφέρεται και τι περιεχόμενο έχει ένας αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου, το 
δημόσιο συμφέρον για απάντηση ανάλογη με το έγκλημα ή για απαλλαγή του κατηγορουμένου ενερ-
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Δεν αποτελεί επίκληση πραγματικής πλάνης ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι «είχε υπο-
βάλει δήλωση πόθεν έσχες για το 2003 και επειδή καμία μεταβολή δεν υπήρχε στα περιουσιακά 
του στοιχεία πίστευε ότι δεν είχε υποχρέωση να υποβάλει για το επόμενο έτος δήλωση»109· οι 
ισχυρισμοί της κατηγορουμένης, δικαστικής λειτουργού, ότι «α) ποτέ δεν ενημερώθηκε από την 
υπηρεσία της ή από άλλη πηγή ότι έπρεπε να υποβάλλει κάθε έτος δήλωση περιουσιακής κατά-
στασης, β) ότι δεν την εφοδίασε η υπηρεσία της με αντίστοιχο έντυπο δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης για συμπλήρωση και υποβολή, γ) ότι, ενόψει αυτών και της μη μεταβολής των περι-
ουσιακών της στοιχείων κατά το έτος 2004 και τα προηγούμενα έτη, πίστευε ότι δεν είχε υποχρέ-
ωση να υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης (και) για το έτος 2004»110· ο ισχυρισμός της 
κατηγορουμένης ότι δεν είχε υποχρέωση να υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, λόγω 
μη άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και ανυπαρξίας εισοδημάτων από δημοσιογρα-
φική δραστηριότητα111.
Αντιθέτως, ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου, μετόχου επιχειρήσεως Μ.Μ.Ε. ότι είχε αναθέσει 
τη σύνταξη των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σε τρίτο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να 
αγνοεί παντελώς το γεγονός της μη υποβολής της δήλωσής του για το έτος 2007, αποτελεί όντως 
ισχυρισμό περί πραγματικής πλάνης112. Τούτο, διότι ο δράστης είχε μια εσφαλμένη παράσταση 
σχετικά με την παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2007, η οποία 
αποτελεί συστατικό στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Πίστευε, δηλαδή, πε-
πλανημένα ότι αυτή υπεβλήθη εμπροθέσμως και προσηκόντως, ενώ τούτο ουδέποτε συνέβη. 

3.1.5. Αυτοτελής ισχυρισμός περί νομικής πλάνης
Βάσει του άρθρου 31 παρ. 2 ΠΚ, η έλλειψη γνώσης ή η εσφαλμένη γνώση περί τον άδικο χαρακτή-
ρα της πράξης οδηγεί, εφόσον είναι συγγνωστή, στον μη καταλογισμό της συγκεκριμένης πράξης 
σε βάρος του δράστη. Η πλάνη περί το άδικο χαρακτηρίζεται ως επικουρική, διότι η εξέτασή της 
έπεται της διαπίστωσης της έλλειψης πραγματικής πλάνης113, ενώ τελεί σε σχέση διαζευκτική και 
όχι συμπλεκτική με την πραγματική πλάνη114. Ο δράστης γνωρίζει και θέλει να πραγματώσει τη συ-
μπεριφορά που πληροί την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, αλλά στερείται της γνώσης-
συνείδησης του άδικου χαρακτήρα της συμπεριφοράς του, αξιολογώντας αυτήν ως επιτρεπτή115. 
Ο ισχυρισμός περί νομικής πλάνης είναι ιδιαιτέρως συνήθης σε υποθέσεις που αφορούν την κα-
τηγορία της μη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ωστόσο αντιμετωπίζεται με επι-
φυλακτικότητα από τη νομολογία. Παγίως116 γίνεται δεκτό ότι η πλάνη του δράστη είναι συγγνω-
στή, όταν αυτός στον τόπο και κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης δεν μπορούσε να διαγνώσει 
τον άδικο χαρακτήρα αυτής, παρότι κατέβαλε κάθε δυνατή επιμέλεια και προσπάθεια υπό τις συ-
γκεκριμένες συνθήκες και περιστάσεις, ενόψει και των πνευματικών και επαγγελματικών του ικα-
νοτήτων, της ηλικίας του κ.λπ117. Για να είναι ορισμένος ο αυτοτελής ισχυρισμός περί συνδρομής 

γοποιείται. Το δικαστήριο οφείλει, κατ’ αρχήν, να άρει με τις κατάλληλες ερωτήσεις την τυχόν ασάφεια, η 
οποία εμφιλοχώρησε κατά την προβολή του αυτοτελούς ισχυρισμού και δεν απαλλάσσεται άνευ ετέρου 
από την υποχρέωση απάντησης. 
109 ΣυμβΑΠ 330/2007 ΠοινΧρ 2008, 48 = ΠοινΔικ 2007, 1069 (περιληπτικώς) = ΠΛογ 2007, 224 (περιλη-
πτικώς).
110 ΣυμβΕφΑθ 1168/2006 ΠοινΧρ 2007, 532, 534.
111 ΣυμβΑΠ 563/2008 ΠοινΔικ 2009, 13, 15 (με παρατηρήσεις Γ. Μπουρμά).
112 Αν και απερρίφθη ως ασαφής και αόριστος, βλ. ΣυμβΑΠ 1638/2006 ΠοινΧρ 2009, 560.
113 Κοτσαλής, άρθρο 31, σ. 497, πλαγ. 41, σε: Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, Άρθρα 1-133, 
Επιμέλεια: Ανδρουλάκη, Μαγκάκη, Μανωλεδάκη, Σπινέλλη, Σταμάτη, Ψαρούδα-Μπενάκη, 2005.
114 Μπουρμάς, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΑΠ 563/2008 ΠοινΔικ 2009, 15, 16.
115 Μυλωνόπουλος, ό.π., σ. 634
116 ΟλΑΠ 1179/1986 ΠοινΧρ 1986, 1008, ΣυμβΕφΑθ 1168/2006 ΠοινΧρ 2007, 532, 533.
117 Πρβλ. διατύπωση άρθρου 31 παρ. 2 εδ. α΄ ΠΚ, όπου προσδιορίζεται το περιεχόμενο της “συγγνω-
στής” νομικής πλάνης.
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στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων, στους Γενι-
κούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους, στους 
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Δι-
ευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περι-
πτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με 
παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών που έχουν ως πραγματική ή καταστατική 
έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 
(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄ 167) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει της 
ως άνω διάταξης και ισχύουν κάθε φορά.
2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία που 
έχει ως έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης που 
εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιά-
δες (500.000) ευρώ». 
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1. Οι απαγορεύσεις του άρθρου 8 Ν. 3213/2003 και η αρχή της αναλογικότητας
Στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αναγνωρίζεται πανηγυρικά η επιταγή της αναλο-
γικότητας και η λειτουργία αυτής ως περιορισμού των (νομοθετικών) περιορισμών των συ-
νταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων4. Από την αρχή της αναλογικότητας συνάγεται η 
επικουρικότητα του Ποινικού Δικαίου. Οι ποινικοί κανόνες περιορίζουν υπέρμετρα τις συνταγ-
ματικές ελευθερίες και, συνεπώς, η θέσπισή τους είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο κοι-
νός νομοθέτης δεν μπορεί να επιτύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό του με άλλα ηπιότερα μέσα (όπως 
λ.χ. διοικητικές, πειθαρχικές κυρώσεις). Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να τηρείται η εν στενή 
εννοία αναλογικότητα μεταξύ της βλάβης που προκαλεί ο διά της ποινικής τυποποίησης ορισμέ-
νης συμπεριφοράς περιορισμός συνταγματικών ελευθεριών και του οφέλους που προκύπτει από 
την επίτευξη του επιδιωκόμενου διά της θεσπίσεως του ποινικού κανόνα σκοπού. 
Ο νομοθέτης με τη θέσπιση των ποινικών διατάξεων του άρθρου 6 και 6Α Ν. 3213/2003 επιδιώ-
κει να διασφαλίσει τη διαφάνεια αναφορικά με την περιουσιακή κατάσταση των κρατικών λει-
τουργών και λοιπών προσώπων με σημαντική επιρροή στη δημόσια ζωή. Τιμωρείται, επομένως, 

4 Ν. Ανδρουλάκης, Η επιταγή της αναλογικότητας, The Art of Crime, τεύχος Μαΐου 2017.
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των Υπουργών, η ποινική δίωξη ασκείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών και ενεργείται 
ανάκριση στο εφετείο, ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα και ορισμό εφέτη ανακριτή 
από την ολομέλεια του οικείου εφετείου. Για την κατηγορία, εφόσον έχει χαρακτήρα κακουρ-
γήματος, αποφαίνεται το συμβούλιο των εφετών σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 
2. Για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 έως 8 των λοιπών υπόχρεων 
προσώπων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, στο άρθρο 14, καθώς και σε 
άλλους ειδικούς νόμους, η ποινική δίωξη ασκείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδι-
κών και ενεργείται με παραγγελία για προανάκριση ή κύρια ανάκριση, ανάλογα με τη βαρύτη-
τα της πράξης. Για την κατηγορία, εφόσον αυτή έχει χαρακτήρα κακουργήματος, αποφαίνεται 
το συμβούλιο πλημμελειοδικών. 
3. Στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης ορίζονται αντίστοιχα από τους διευθύνοντες αυτών τουλάχιστον 
ένας Αντεισαγγελέας Εφετών και ένας Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών, οι οποίοι χειρίζονται 
τις δικογραφίες που σχηματίζονται για τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος νόμου.
4. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πράξεων που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήμα-
τος είναι το τριμελές εφετείο, ενώ για τις σε βαθμό πλημμελήματος το τριμελές πλημμελειοδικείο. 
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Νομοθετικές μεταβολές
• Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 παρατίθενται ως έχουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 36 Ν. 
4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012). 
• Η παράγραφος 3 παρατίθεται ως έχει μετά την προσθήκη της με το άρθρο 179 Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
Α΄/27.5.2016), ενώ το ίδιο άρθρο αναρίθμησε τις παραγράφους 3 και 4 σε 4 και 5.
• Με το άρθρο 180 παρ. 1 Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄/27.5.2016) αντικαταστάθηκε στις παραγράφους 1 και 2 η 
φράση “άρθρα 4 έως 8” από τη φράση “άρθρα 6 έως 8”.
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1. Γενικά – Επίδραση ρυθμίσεων νέου ΚΠΔ (Ν. 4620/2019, έναρξη ισχύος 1.7.2019) 
Πριν από τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4055/2012, το άρθρο 10 Ν. 3213/2003 προέβλεπε 
ότι η ανάκριση και η εκδίκαση των αδικημάτων του Ν. 3213/2003 όλων των κατηγοριών υπο-
χρέων ανήκαν στην αρμοδιότητα του εφετείου. Ο Ν. 4055/2012 εξορθολόγησε τις δικονομικές 
διατάξεις του Ν. 3213/2003, θεσπίζοντας διαφορετική ποινική διαδικασία για τα προβλεπόμενα 
στα άρθρα 6-8 Ν. 3213/2003 εγκλήματα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο υπό 
διερεύνηση υπόχρεος. 
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λεσμα να υπάγονται στην τακτική ποινική διαδικασία και όχι στη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στον Ν. 3126/2003. Το συμπέρασμα αυτό συνεχίζει να ισχύει, 
ακόμη και αν διαφαίνεται ότι ο υπό διερεύνηση υπουργός, ο οποίος λ.χ. παρέλειψε να συμπεριλά-
βει στη δήλωσή του περιουσιακό στοιχείο, είχε λάβει προηγουμένως το συγκεκριμένο περιουσια-
κό στοιχείο για να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη αναγόμενη στην άσκηση των καθηκόντων του. 
Διότι, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση το αδίκημα της υποβολής ελλιπούς δήλωσης δεν είναι 
αρρήκτως συνδεδεμένο με το προηγηθέν αδίκημα της δωροληψίας, καθώς δεν το προϋποθέτει 
προς πλήρωση της αντικειμενικής του υπόστασης. 

3.3. Άσκηση ποινικής δίωξης και πορεία προδικασίας
3.3.1. Πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ, εφόσον πρόκειται για κακουργήματα ή πλημμελή-
ματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου, καθώς και για πλημμελήματα αρμοδιότητας 
τριμελούς εφετείου πλημμελημάτων (άρθρο 111 παρ. 6 ΚΠΔ), είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί 
προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατ’ άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ, προκειμένου 
να ασκηθεί ποινική δίωξη. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εξομοιώνει ο νομοθέτης με 
τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, καθώς και με την ύπαρξη πορίσματος ή έκθεσης 
ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 
Από τους υποχρέους που υπάγονται στην ειδική δικονομική ρύθμιση του άρθρου 10 παρ. 1 Ν. 
3213/2003, υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και ακολούθως ελέγχονται οι μεν πε-
ριπτώσεις α΄ έως και ε΄ του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 3213/2003 από την Επιτροπή του άρθρου 3Α Ν. 
3213/2003 (άρθρο 3 παρ. 1 περ. α΄ Ν. 3213/2003), οι δε περιπτώσεις στ΄ και ια΄ από τη Γ΄ Μονάδα 
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίη-
σης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 3 παρ. 1 περ. αα΄ Ν. 3213/2003). 
Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, μετά το πέρας κάθε 
ελέγχου, αποφασίζουν αν πρέπει η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο ή να διαβιβαστεί, συνοδευόμενη 
από αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο πόρισμα του οργάνου ελέγχου, στον αρμόδιο εισαγ-
γελέα εφετών, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιμα και επαρκή (βλ. άρθρο 3Β παρ. 4 εδ. α΄ Ν. 
3213/2003 και αντιστοίχως άρθρο 48 παρ. 4 περ. δ΄ εδ. α΄ Ν. 4557/2018, ο οποίος αντικατέστησε 
τον Ν. 3691/2008). Το συγκεκριμένο αιτιολογημένο πόρισμα του αρμόδιου οργάνου ελέγχου 
θα πρέπει να εξομοιωθεί με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και συνεπώς ο αρμό-
διος εισαγγελέας εφετών που το παραλαμβάνει μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη, χωρίς να έχει 
προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση. Φυσικά, ο εισαγγελέας εφετών διατηρεί τη δυνατότητα να 
παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, εφόσον κρίνει ότι οι απορρέουσες από το 
πόρισμα ενδείξεις δεν επαρκούν για την κίνηση ποινικής δίωξης128. 
Σύμφωνα με πάγια θέση της νομολογίας, η σύνταξη και η διαβίβαση του αιτιολογημένου πορί-
σματος του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου ελέγχου στον εισαγγελέα εφετών αποτελεί ανα-
γκαία δικονομική προϋπόθεση για την έγκυρη κίνηση ποινικής δίωξης129, ακόμη και αν υπό 
διερεύνηση βρίσκεται έγκλημα αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (λ.χ. εξ αμελείας 
μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, τιμωρούμενη μόνο με χρηματική ποι-
νή). Τούτο συνάγεται από το άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 3213/2003, όπου ορίζεται ότι οι αμφισβητήσεις ως 
προς την ιδιότητα του υποχρέου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων 

και το προηγηθέν βασικό έγκλημα. Αντιστρόφως, είναι σχετική προς τα υπουργικά καθήκοντα. Υπέρ 
της άποψης αυτής και η Αναστασοπούλου, ό.π., Άρθρο 1, πλαγ. 16, σ. 14. Contra ΣυμβΕφΑθ 1440/2010 
ΠοινΔικ 2010, 825 (με εισ. πρότ. Γ. Χατζίκου), ΣυμβΕιδΔικ 1/2011, ΠοινΧρ 2011, 576.
128 Άρθρο 43 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ: «Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή 
έκθεση ελέγχου (…), μπορεί να μην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση (…)».
129 ΣυμβΕφΑθ 432/1998 ΠοινΧρ 1998, 514, 515 (με σύμφωνη εισ. πρότ. Ι. Γαβρίλη), ΣυμβΕφΔωδ 107/2005 
ΠΛογ 2005, 1043 (με εισ. πρότ. Γ. Χατζίκου), ΣυμβΕφΑθ 1168/2006 ΠοινΧρ 2007, 532, 533, ΣυμβΕφΘρακ 
106/2007 ΠοινΧρ 2008, 887, 888 (με εισ. πρότ. Γ. Σιώπη), ΑΠ 1465/2010 ΠοινΧρ 2011, 520, 521.
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ελέγχου. Η δε οριστική διαπίστωση, σχετικά με το αν ένα πρόσωπο έχει μία εκ των ιδιοτήτων 
του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 3213/2003, είναι αναγκαία για τη θεμελίωση ποινικής ευθύνης βάσει των 
άρθρων 6 έως 8 Ν. 3213/2003. Αν, επομένως, ήταν δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης ακόμη και 
χωρίς να έχει διαβιβαστεί το ως άνω πόρισμα στον εισαγγελέα εφετών, σε περίπτωση που ανέ-
κυπτε αμφιβολία ως προς την ιδιότητα του υποχρέου και ως προς την υποχρέωσή του να υπο-
βάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, θα έπρεπε να αδρανοποιηθεί η ποινική διαδικασία και 
να επανέλθει η υπόθεση στο αρμόδιο όργανο ελέγχου, ώστε το τελευταίο να κρίνει σχετικώς, ως 
αποκλειστικώς αρμόδιο όργανο130. Συμπερασματικά, η ποινική δίωξη, η οποία ασκείται χωρίς να 
έχει προηγηθεί η υποβολή του πορίσματος ελέγχου στον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα εφετών 
από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 3213/2003, πάσχει από απόλυτη ακυρότητα κατ’ 
άρθρο 171 παρ. 1 περ. β΄ νέου ΚΠΔ131. 

3.3.2. Ανάκριση διενεργούμενη από εφέτη ανακριτή
Ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών κινεί την ποινική δίωξη, αφού πρώτα λάβει το αιτιολογημένο πό-
ρισμα του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου ελέγχου, παραγγέλλοντας τη διενέργεια ανάκρισης 
από εφέτη ανακριτή. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3213/2003 και ελλείψει σχετικής διά-
κρισης, η διενέργεια ανάκρισης είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της κατη-
γορίας. Επομένως, ακόμη και στην περίπτωση που κινείται ποινική δίωξη για το αδίκημα της εξ 
αμελείας μη υποβολής ή της υποβολής ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης (δηλαδή για πλημμέλημα 
αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου), ο εισαγγελέας εφετών θα πρέπει να παραγγείλει 
τη διενέργεια κύριας ανάκρισης στον ορισθέντα από την ολομέλεια του οικείου εφετείου εφέτη 
ανακριτή, διότι η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 Ν. 3213/2003 είναι ειδική έναντι της διάταξης του 
άρθρου 246 παρ. 2 ΚΠΔ. Συμπερασματικά, διενεργείται υποχρεωτικά κύρια ανάκριση από εφέτη 
ανακριτή για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 6 έως 8 Ν. 3213/2003, εφόσον φέρεται να διαπρά-
χθηκαν από υπόχρεο που περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες στο άρθρο 10 παρ.1 Ν. 3213/2003 
κατηγορίες, ακόμη και αν δεν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 246 παρ. 2 ΚΠΔ132.
Στην περίπτωση που ασκείται ποινική δίωξη, χωρίς να έχει προηγουμένως διαβιβαστεί το αι-
τιολογημένο πόρισμα του αρμόδιου οργάνου ελέγχου στον εισαγγελέα εφετών, ο ανακριτής 
οφείλει να μην εκτελέσει την εισαγγελική παραγγελία, διότι δεν συντρέχει η αναγκαία δικο-
νομική προϋπόθεση της σύνταξης και αποστολής του πορίσματος, δηλαδή συντρέχει λόγος που 
εμποδίζει την ποινική δίωξη (άρθρο 247 εδ. α΄ ΚΠΔ). 

3.3.3. Περάτωση προδικασίας
Ο τρόπος περάτωσης της προδικασίας εξαρτάται από τον χαρακτήρα της αποδιδόμενης πράξης, 
δηλαδή από το αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα. Εφόσον πρόκειται για κακούργημα, 
τότε αποφαίνεται για την κατηγορία το συμβούλιο εφετών με βούλευμα σε πρώτο και τελευ-
ταίο βαθμό. Την αναίρεση του βουλεύματος του συμβουλίου εφετών μπορεί να ζητήσει μόνο ο 
εισαγγελέας εφετών και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (άρθρο 483 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) αλλά όχι 
και οι διάδικοι, διότι σχετική δυνατότητα δεν παρέχεται από τις γενικές διατάξεις του ΚΠΔ133. Αντι-

130 ΣυμβΕφΑθ 432/1998 ΠοινΧρ 1998, 514, 515 (με σύμφωνη εισ. πρότ. Ι. Γαβρίλη), που αφορούσε το 
τότε ισχύον άρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2429/1996, το οποίο έχει ταυτόσημο περιεχόμενο με το σήμερα ισχύον 
άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 3213/2003.
131 ΑΠ 1465/2010 ΠοινΧρ 2011, 520, 521, Κακαβούλης, ό.π., σ. 1136.
132 Δηλαδή ακόμη και αν η διωκόμενη πράξη δεν είναι κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο προ-
βλέπεται η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης ή για το οποίο συντρέχει, κατά την κρίση του 
εισαγγελέα, περίπτωση επιβολής περιοριστικών όρων κατ’ άρθρο 283 ΚΠΔ (εφόσον πρόκειται για πλημ-
μέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών).
133 Η δυνατότητα των διαδίκων να ασκήσουν αναίρεση κατά βουλεύματος έχει καταργηθεί ήδη με το 
άρθρο 34 στοιχ. γ΄ Ν. 3904/2010. Πρβλ. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 
3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλ-
λες διατάξεις», ψηφισθέν ως Ν. 3849/2010, σ. 8.
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1. Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο
1.1. To ΕΕΣ ως μέρος του “Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου”
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα ως η αιχμή του δόρατος στον 
τομέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις1, ενώ αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κότερους θεσμούς στο ευρύτερο πεδίο του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου2. Ο όρος “ευρωπαϊκό 
ποινικό δίκαιο” δεν χρησιμοποιείται με την έννοια ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομοθετικού κειμέ-
νου στο οποίο προβλέπονται ποινικές υποστάσεις3. Αντιθέτως, αποτελεί μια ευρεία έννοια στην 
οποία υπάγονται όλες οι διατάξεις εκείνες οι οποίες προέρχονται τόσο από το πρωτογενές και 
παράγωγο κοινοτικό και ενωσιακό δίκαιο (ευρωενωσιακό ποινικό δίκαιο ή ευρωπαϊκό ποινικό δί-
καιο εν στενή εννοία4) όσο και από το δίκαιο που παράγεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης (ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο εν ευρεία εννοία5) και επηρεάζουν το εκάστοτε εθνικό, δικονο-
μικό ή ουσιαστικό, ποινικό δίκαιο6. Υπό αυτή την έννοια, το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, ανεξάρτη-
τα από τις όποιες επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις θα μπορούσε να έχει κανείς, αποτελεί εδώ και πολλά 
χρόνια πραγματικότητα. Στην έννοια αυτή του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου υπάγονται και οι δι-

1 Συμεωνίδης/Παύλου, ΠοινΧρ 2006, 193.
2 Βλ. γενικώς σχετικά με τον όρο αυτόν, Hecker, Europäisches Strafrecht5, σ. 5 επ., με περαιτέρω παρα-
πομπές.
3 Για το ζήτημα αν η θέσπιση ενός τέτοιου νομοθετικού κειμένου είναι εφικτή, βλ. Satzger, Internationales 
und Europäisches Strafrecht8, σ. 103, ο οποίος την θεωρεί ζήτημα χρόνου· βλ., αντιθέτως, Schomburg, 
NJW 2001, 801, σύμφωνα με τον οποίο πρόκειται για μια μη πραγματοποιήσιμη και ατελέσφορη προ-
σπάθεια. Πρβλ., επίσης, Klip, NStZ 2000, 626 επ.
4 Εδώ ανήκουν, για παράδειγμα, οι διατάξεις που αφορούν το ΕΕΣ ή την Europol, καθώς επίσης διατάξεις 
του κοινοτικού και ενωσιακού δικαίου με τις οποίες τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται να θεσπίσουν “πρό-
στιμα”-ποινές για συγκεκριμένες συμπεριφορές, ή να ποινικοποιήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές.
5 Π.χ. η ΕΣΔΑ, ή η Συνθήκη της 23.11.2001 για το κυβερνοέγκλημα, ή η Συνθήκη της 27.1.1999 για την 
διαφθορά. 
6 Βλ. Ambos, Internationales Strafrecht5, σ. 431 επ., τον ίδιο, σε: Münchener Kommentar zum StGB, Vor. 
§§ 3-7, αριθμ. 7, Hecker, Europäisches Strafrecht5, σ. 5 επ. Πρβλ. Corstens/Pradel, European Criminal 
Law, σ. 3. Πρβλ., επίσης, ως προς την διάκριση ευρωπαϊκού δικαίου εν ευρεία και εν στενή εννοία, 
Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht8, σ. 103 επ., Zöller, σε: Bergmann, Handlexikon der 
Europäischen Union5, “Europäisches Strafrecht”, ενώ ως προς την διάκριση μεταξύ “ευρωπαϊκού ποινι-
κού δικαίου” και “εξευρωπαϊσμού του ποινικού δικαίου” Satzger, Europäisierung des Strafrechts, 2001, 
σ. 8 επ., Sieber, σε: Sieber / H. Satzger / B. Heintschel-Heinegg, Europäisches Strafrecht2, 2014, Einführung, 
αριθμ. 2 επ. Κατά μία άποψη, στην έννοια του “ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου” υπάγονται και οι εθνικές 
εκείνες διατάξεις οι οποίες επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το υπερεθνικό ευρωπαϊκό ποινικό 
δίκαιο, όπως είναι π.χ. το εθνικό δίκαιο το οποίο συνιστά ενσωμάτωση Οδηγιών με ποινικό περιεχόμενο. 
Βλ. σχετικώς Hecker, Europäisches Strafrecht5, σ. 5 επ.
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ατάξεις σχετικά με το ΕΕΣ. Για την κατανόηση του εν λόγω θεσμού αλλά και της σχέσης μεταξύ της 
απόφασης-πλαίσιο για το ΕΕΣ και του Ν. 3251/2004 είναι αναγκαία μια σύντομη αναφορά στην 
ιστορική εξέλιξη τού με την ανωτέρω έννοια καλούμενου ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου και μια 
ανάλυση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, στο οποίο εντάσσεται και το ΕΕΣ.

1.2. Ιστορική εξέλιξη του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της ΕΕ
1.2.1. Το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο πριν από την Συνθήκη της Λισαβόνας
Μέχρι την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Συνθήκη του Μάαστριχτ (έναρξη ισχύος την 
1.11.1993) η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να παρεμβαίνει στο ποινικό δίκαιο των 
κρατών-μελών της ήταν, με βάση το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο, πολύ περιορισμένη και αφο-
ρούσε αποκλειστικά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Με την 
Συνθήκη του Μάαστριχτ ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτήν δύο περαιτέρω “πυλώνες”· 
ο ένας αφορά στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, ενώ ο άλλος στην Δικαιο-
σύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Σε αντίθεση με τον πρώτο πυλώνα, οι δύο νεότεροι πυλώνες 
δεν αποτελούσαν μέρος μιας υπερεθνικής έννομη τάξης με δυνατότητα παραγωγής άμεσα εφαρ-
μόσιμου δευτερογενούς δικαίου (π.χ. μέσω Κανονισμών ή Οδηγιών), αλλά επρόκειτο για συνεργα-
σία κρατών σε αμιγώς διακυβερνητικό επίπεδο. Το δευτερογενές δίκαιο στους δύο αυτούς πυλώ-
νες, προκειμένου να έχει ισχύ σε εθνικό επίπεδο, έπρεπε να ενσωματωθεί στην εθνική έννομη 
τάξη με πράξη των κρατών-μελών. 
Σημαντικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο επήλθαν με την Συνθήκη του Άμστερνταμ 
(έναρξη ισχύος την 1.5.1999). Πέραν της ενσωμάτωσης στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας του κεκτημένου του Σένγκεν7, πολλοί τομείς συνεργασίας του τρίτου πυλώνα μεταφέρονται 
στον πρώτο (“κοινοτικοποίηση”), ενώ στον τρίτο πυλώνα παραμένει ο τομέας της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (άρθρο 29 επ. ΣυνθΕΕ ως ίσχυε). Κατά το άρθρο 29 
ΣυνθΕΕ (υπό την μορφή του μετά την συνθήκη του Άμστερνταμ8), στόχος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα ήταν η επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης9 με την ανάπτυξη από κοινού δράσης μεταξύ των κρατών-μελών στον τομέα της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, και με την πρόληψη και την κα-
ταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα γινόταν προς 
δύο κατευθύνσεις: αφενός με στενότερη συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων των κρατών-
μελών, καθώς και των δικαστικών αρχών, και αφετέρου με προσέγγιση, όπου αυτό ήταν ανα-
γκαίο, των ποινικών κανόνων μεταξύ των κρατών-μελών, υπό την έννοια μιας προοδευτικής θέ-
σπισης ελάχιστων κανόνων ως προς τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των αξιόποινων 
πράξεων και τις ποινές στους τομείς της οργανωμένης εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας και 
της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (άρθρο 31 παρ. 1 στοιχ. ε΄ ΣυνθΕΕ ως ίσχυε)10. 
Παρά το σαφές γράμμα της διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 στοιχ. ε΄ ΣυνθΕΕ ως ίσχυε, η προσπά-
θεια “προσέγγισης των ποινικών κανόνων” μεταξύ των κρατών-μελών δεν περιορίστηκε στους 
εκεί προβλεπόμενους τομείς. Η αναφορά στην οργανωμένη εγκληματικότητα, την τρομοκρατία 
και την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών θεωρήθηκε ενδεικτική και η κανονιστική αρμοδιότητα 
της ΕΕ στον τρίτο πυλώνα επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, οι οποίοι αφορούσαν κυρίως στο δια-
συνοριακό έγκλημα, καθώς και σε εγκλήματα σε βάρος της ΕΕ11. Στην έννοια των “ποινικών κανό-

7 Πρωτόκολλο (αρ. 2) για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σέvγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
8 Για την εκάστοτε ενοποιημένη απόδοση της ΣυνθΕΕ έπειτα από κάθε τροποποιητική Συνθήκη, βλ. 
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-overview.html?locale=el
9 Βλ., για την ιστορική εξέλιξη της προσπάθειας δημιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, Kaunert, European Security 14 (2007), 459 επ.
10 Βλ. Zeder, EuR 2012, 34 επ.
11 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht2, σ. 116, Zeder, EuR 2012, 34 επ., 35, Ambos, 
Internationales Strafrecht1, σ. 410.
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το άρθρο 6 παρ. 1 Σύντ. το οποίο απαιτεί για την σύλληψη προσώπου “δικαστικό” ένταλμα277. Την 
ανάγκη έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από δικαστικές και όχι από διοικητικές αρχές 
υποστηρίζει και η Επιτροπή στις εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή τής ΑπΠλΕΕΣ, στις οποίες 
επικρίνεται η πρακτική ορισμένων κρατών-μελών να ορίζουν διοικητικές υπηρεσίες ως αρμόδιες 
αρχές έκδοσης του εντάλματος278. 
Ακολουθώντας την άποψη αυτή, το ΣυμβΕφΑθ αρνήθηκε με βούλευμά του279 την εκτέλεση ευρω-
παϊκού εντάλματος σύλληψης εκδοθέντος από το δανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης με την αιτιολογία 
ότι η εν λόγω αρχή έκδοσης αποτελεί κυβερνητική εκτελεστική αρχή και όχι δικαστική, και κατά 
συνέπεια δεν είναι δυνατόν να εκδίδει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, παρά μόνον να συνεπικουρεί 
διοικητικά (κατά το άρθρο 7 της ΑπΠλΕΕΣ) την αρμόδια δικαστική αρχή. Η εκτέλεση ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης εκδοθέντος από διοικητική και όχι από δικαστική αρχή προσβάλλει, κατά το 
ανωτέρω βούλευμα, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο ελλη-
νικό Σύνταγμα και η οποία διέπει το δίκαιο όλων των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών. 
Όμως, ο Άρειος Πάγος, έπειτα από έφεση του Εισαγγελέα Εφετών εξαφάνισε το ανωτέρω βού-
λευμα και δέχθηκε την εκτέλεση του σχετικού εντάλματος280. Κατά την άποψη του Αρείου Πάγου, 
η ΑπΠλΕΕΣ επιβάλλει μεν την έκδοση του ΕΕΣ από δικαστική αρχή, το ζήτημα όμως αν η ορισμένη 
από το κράτος έκδοσης του εντάλματος αρχή είναι δικαστική ή όχι κρίνεται με βάση το δίκαιο 
του κράτους έκδοσης και όχι του κράτους εκτέλεσης. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικονομίας της 
Δανίας, οι εισαγγελικές αρχές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συ-
νεπώς, το υπό κρίση ΕΕΣ εκδόθηκε από αρμόδια δικαστική αρχή και μπορεί να εκτελεστεί στην 
Ελλάδα. Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε και με μεταγενέστερες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρί-
ων281, ενώ απαντά και στη νομολογία αλλοδαπών ανωτάτων δικαστηρίων282. 
Είναι, πράγματι, προφανές ότι τόσο η ΑπΠλΕΕΣ όσο και ο Ν. 3251/2004 αναγνωρίζουν ως ευρωπα-
ϊκό ένταλμα σύλληψης αποκλειστικά την απόφαση εκείνη που εκδίδεται από δικαστική και όχι από 
διοικητική αρχή. Για τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ορίσει ως αρμόδια αρχή έκδοσης δικαστική εν 
στενή εννοία αρχή (δικαστή, συμβούλιο δικαστών κτλ.) δεν γεννάται κάποιο ζήτημα. Προβλήματα 
αρχίζουν, όμως, να δημιουργούνται ήδη από την ανάθεση της αρμοδιότητας έκδοσης του εντάλ-
ματος σε εισαγγελικές αρχές, πολύ δε περισσότερο σε αστυνομικές ή και αμιγώς διοικητικές αρχές. 
Το ζήτημα που τίθεται ουσιαστικά, εν προκειμένω, είναι με βάση ποια κριτήρια μια συγκεκριμένη 
αρχή θα υπαχθεί στην έννοια της “δικαστικής” ή, αντιθέτως, της “διοικητικής” αρχής. Εσφαλμένη θα 
ήταν η λύση που θα βασιζόταν στο εκάστοτε εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος, 
καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε ευθέως την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Πέραν τούτου, η 
φύση μιας συγκεκριμένης αρχής ενός κράτους-μέλους (ως δικαστικής ή μη) δεν ταυτίζεται κατ’ 
ανάγκην με τον ρόλο που έχει η αντίστοιχη αρχή (εκείνη δηλαδή που στην ουσία φέρει απλώς το 
αντίστοιχο όνομα) στο εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος. Για να κριθεί, για πα-
ράδειγμα, η φύση της εισαγγελίας ή της αστυνομίας ενός συγκεκριμένου κράτους-μέλους ως διοι-
κητικής ή δικαστικής αρχής, καθοριστικό είναι το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται στο κράτος 

277 Φυτράκης, ΠοινΔικ 2006, 210 επ., 213 επ.
278 Βλ. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έκθεση βάσει του άρθρου 34 της απόφασης-πλαισίου του 
Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ των κρατών-μελών, COM(2005) 63 τελικό, SEC (2005) 267, Βρυξέλλες 23.2.2005, σ. 3 επ., καθώς 
και το Παράρτημα στην έκθεση αυτή, SEC(2007) 979, Βρυξέλλες 11.7.2007, σ. 17 επ.
279 ΣυμβΕφΑθ 32/2005 ΠΛογ 2005, 695 επ., με σύμφ. παρατ. Δ. Μουζάκη.
280 ΣυμβΑΠ 1735/2005 ΠοινΧρ 2006, 504 = ΠΛογ 2005, 1696 επ. = ΠοινΔικ 2006, 162 επ.
281 ΣυμβΕφΘεσ 819/2008 ΠοινΧρ 2009, 159, ΣυμβΑΠ 2252/2008 ΠοινΧρ 2009, 829 επ.
282 Έτσι το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, απόφ. της 19.9.2005 (υποθ. Igor Ovakimyan), σε: http://
www.cylaw.org. Ομοίως και τα αγγλικά δικαστήρια: βλ. Μουζάκη, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 
2009, σ. 479, με περαιτέρω παραπομπές. Βλ. και την απόφαση του αγγλικού Ανώτατου Δικαστηρίου 
Supreme Court, απόφ. της 30.5.2012, Assange v. The Swedish Prosecution Authority, ιδίως αριθμ. 14 επ., 
σε: http://www.supremecourt.gov.uk, με ιδιαίτερα εκτενείς και αναλυτικές αναπτύξεις, ως προς το αν το 
ΕΕΣ μπορεί να εκδοθεί από εισαγγελικές αρχές. Πρβλ., επίσης, Mackarel, EJCCLCJ 2007, 37 επ., 63.
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(52) Βούλγαρης

Ν. 3251/2004 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι / 6η ενημ. (Ιανουάριος 2020)1

αυτό για την εν λόγω υπηρεσία, και όχι η μορφή που έχει δώσει το κράτος εκτέλεσης του εντάλμα-
τος στην δική του εισαγγελική αρχή ή την αστυνομία. Ορθότερο είναι, επομένως, να γίνει δεκτό ότι 
καθοριστικός είναι ο ρόλος που επιφυλάσσει το κράτος έκδοσης του εντάλματος στην σχετική 
υπηρεσία. Αν, δηλαδή, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος η συγκεκριμέ-
νη αρχή μπορεί να θεωρηθεί δικαστική ή όχι. Για την κρίση αυτή, όμως, δεν αρκεί ο τυπικός χαρα-
κτηρισμός που αποδίδεται από το κράτος έκδοσης του εντάλματος. Αντιθέτως, η απάντηση θα 
πρέπει να δίδεται με βάση τον ουσιαστικό ρόλο που έχει η εκδούσα το ΕΕΣ αρχή στην εκάστοτε 
έννομη τάξη. Αυτό υπαγορεύει με την σειρά του την ανάγκη διατύπωσης κοινώς εφαρμόσιμων 
κριτηρίων για το πότε μια αρχή μπορεί να υπαχθεί –κατ’ ουσίαν– στην έννοια της δικαστικής αρχής. 
Τέτοια κριτήρια δεν μπορεί να είναι άλλα από την αμεροληψία και αντικειμενικότητα του αποφασί-
ζοντος οργάνου, στοιχεία τα οποία διασφαλίζονται μόνο υπό την προϋπόθεση της ουσιαστικής 
ανεξαρτησίας της αρχής από την εκτελεστική εξουσία. Ως προς την σχέση, επομένως, του εκδί-
δοντος το ΕΕΣ οργάνου με την εκτελεστική εξουσία, σημασία δεν έχει ο τυπικός χαρακτηρισμός ή 
και η οργανωτική διάρθρωση της υπό εξέταση αρχής αλλά το αν αυτή λαμβάνει αποφάσεις ανε-
ξάρτητη λειτουργικά από την εκτελεστική εξουσία ή όχι283. Κατά συνέπεια, η μείζονα πρόταση στην 
ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου, ότι δηλαδή ο χαρακτήρας της αρχής έκδοσης του εντάλματος 
καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, είναι ορθή. Ωστόσο, κρίσιμος εί-
ναι ο ουσιαστικός ρόλος που επιφυλάσσει το κράτος έκδοσης του εντάλματος στην συγκεκριμένη 
αρχή (ανεξάρτητος ή μη λειτουργικα από την εκτελεστική εξουσία) και όχι ο τυπικός χαρακτηρι-
σμός της αρχής ως δικαστικής (εν ευρεία ή στενή εννοία) ή μη. 
Το κριτήριο της ανεξαρτησίας της αρχής έκδοσης του εντάλματος από την εκτελεστική εξουσία 
ακολουθεί κατ’ ουσίαν και το ΔΕΕ, το οποίο με πρόσφατες αποφάσεις του έκρινε περί του “δικαστι-
κού” ή μη χαρακτήρα των αρμοδίων για την έκδοση ΕΕΣ αρχών διαφόρων κρατών-μελών. Συγκε-
κριμένα, το ΔΕΕ με την απόφασή του στην υπόθεση “Kovalkovas”284 έκρινε κατ’ αρχάς ότι μπορεί 
μεν το άρθρο 6 παρ. 1 ΑπΠλΕΕΣ να παραπέμπει ως προς τον ορισμό της αρμόδιας για την έκδοση 
του εντάλματος “δικαστικής αρχής” στο δίκαιο του κράτους-μέλους έκδοσης του εντάλματος, όμως 
η πρόβλεψη αυτή δεν αφορά καθεαυτήν την έννοια του όρου “δικαστική αρχή”. Ο όρος “δικαστική 
αρχή” συνιστά αυτόνομη έννοια του ενωσιακού δικαίου και δεν μπορεί η σημασία της να επαφίεται 
στην κρίση εκάστου των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο αυτοτελή και 
ομοιόμορφο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση285. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Δικαστήριο, στο εννοι-
ολογικό περιεχόμενο του όρου “δικαστική αρχή” περιλαμβάνονται όλα τα όργανα εκείνα τα οποία 
μετέχουν στην απονομή της δικαιοσύνης ως όργανα της δικαστικής εξουσίας, δεν περιλαμβάνο-
νται όμως όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. Συνεπώς, υπουργεία κρατών-μελών δεν εμπίπτουν 
στην έννοια της “δικαστικής αρχής”. Κάτι τέτοιο θα ερχόταν, άλλωστε, σε αντίθεση και προς τον 
σκοπό της ΑπΠλΕΕΣ, ο οποίος συνίσταται στην απλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστι-
κών αρχών των κρατών-μελών (επί τη βάσει της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης) διά της καταρ-
γήσεως –μεταξύ άλλων– του παραδοσιακώς προβλεπόμενου σταδίου παρέμβασης και αξιολόγη-
σης του αιτήματος έκδοσης εκ μέρους της πολιτικής εξουσίας. Ο αποκλεισμός των φορέων της 
εκτελεστικής εξουσίας από την έννοια της “δικαστικής αρχής” υπαγορεύεται και από την αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία επιβάλλει την παρέμβαση της δικαστικής εξουσίας προ της εκτε-
λέσεως του εντάλματος προς τον σκοπό της άσκησης δικαστικού ελέγχου286. Με βάση το ως άνω 
σκεπτικό κρίθηκε ότι το Λιθουανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν εμπίπτει στην έννοια της “δικα-
στικής αρχής” κατά το άρθρο 6 παρ. 1 ΑπΠλΕΕΣ, και συνεπώς τα εκδοθέντα από αυτό ευρωπαϊκά 

283 Βλ. τις εκτενείς αναπτύξεις της συνηγόρου υπεράσπισης που αναφέρονται στην απόφαση του αγγλι-
κού Supreme Court, απόφ. της 30.5.2012 (Assange v. The Swedish Prosecution Authority), αριθμ. 4 επ., 
με αναφορές και στην νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την ερμηνεία της αντίστοιχης φράσης («αρμόδια 
δικαστική αρχή») του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ΄ ΕΣΔΑ (αριθμ. 73 επ.).
284 ΔΕΕ, απόφ. της 10.11.2016, υπόθ. C-477/16 (Kovalkovas) (= ΠοινΔικ 2018, 910 επ., με παρατ. Χρ. Νά-
ιντου. 
285 Σκέψεις 31, 32 και 33 της απόφασης. 
286 Σκέψη 43 της απόφασης. 
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Βούλγαρης (53)

Ν. 3251/2004Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ι) 1

εντάλματα σύλληψης δεν θα πρέπει να εκτελεστούν. Με όμοιο δε σκεπτικό κρίθηκε, επίσης, στην 
υπόθεση “Poltorak”287 ότι δεν συνιστά “δικαστική αρχή” κατά το ά. 6 παρ. 1 ΑπΠλΕΕΣ η Γενική 
Διεύθυνση Αστυνομίας της Σουηδίας. Αντίθετα, στην υπόθεση «Özcelik» το Δικαστήριο έκανε 
δεκτό ότι ΕΕΣ το οποίο έχει μεν εκδοθεί από την αστυνομία (συγκεκριμένα από την ουγγρική αστυ-
νομία), αλλά κατόπιν επικυρώθηκε με απόφαση της εισαγγελικής αρχής εμπίπτει στην έννοια 
της «δικαστικής απόφασης» και συνεπώς πληροί τις προϋποθέσεις της ΑπΠλΕΕΣ.  
Σε αντίθεση, όμως, προς την τελευταία αυτή απόφασή του, το ΔΕΕ με μεταγενέστερες αποφάσεις 
του έθεσε ορισμένες περαιτέρω προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΣ από 
εισαγγελικές αρχές. Ειδικότερα, με την απόφασή του στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις OG και 
PI288, το Δικαστήριο επανέλαβε αρχικώς την θέση του ότι ο όρος «δικαστική αρχή» θα πρέπει να 
ερμηνεύεται αυτόνομα κατά το δίκαιο της Ενωσης, και δη υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει όλα τα 
όργανα της δικαστικής εξουσίας. Μάλιστα, δεδομένου ότι το ΕΕΣ εκδίδεται όχι μόνον προς τον 
σκοπό εκτέλεσης δικαστικής απόφασης αλλά και προς τον σκοπό άσκησης της ποινικής δίωξης, 
αρμόδια προς έκδοση ΕΕΣ δεν είναι μόνον τα δικαστήρια αλλά (κατ’ αρχήν) και τα όργανα εκείνα τα 
οποία κατά το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος είναι υπεύθυνα για την άσκηση της 
ποινικής δίωξης, όπως είναι κατά κανόνα και οι εισαγγελίες. Ωστόσο, κατά το Δικαστήριο δεν εμπί-
πτει αυτομάτως κάθε εισαγγελική αρχή στην έννοια της «δικαστικής αρχής» κατά το ά. 6 παρ. 1 
ΑπΠλΕΕΣ, και τούτο για τον εξής λόγο: Το σύστημα του ΕΕΣ εγγυάται στο εκζητούμενο πρόσωπο 
δύο επίπεδα προστασίας των δικονομικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Το πρώτο αφορά στο 
στάδιο έκδοσης του εθνικού εντάλματος σύλληψης, επί του οποίου θα βασιστεί κατόπιν το ΕΕΣ, και 
το δεύτερο στο ίδιο το ΕΕΣ. Δεδομένου δε ότι με το ΕΕΣ θίγεται το δικαίωμα του εκζητουμένου στην 
ελευθερία κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 ΧΘΔΕΕ, θα πρέπει κατά το ΔΕΕ, σε τουλάχιστον ένα από τα δύο 
αυτά στάδια η εκδιδόμενη απόφαση (περί συλλήψεως του προσώπου) να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
που είναι συμφυείς με την αποτελεσματική δικαστική προστασία. Τούτο σημαίνει ότι η “δικαστική 
αρχή έκδοσης” του εντάλματος «θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί αντικειμενικώς το καθήκον 
αυτό, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ενοχοποιητικά και τα απαλλακτικά στοιχεία και χωρίς να είναι 
εκτεθειμένη στον κίνδυνο να υπόκειται η εξουσία της λήψεως αποφάσεων σε εξωτερικές εντολές ή 
οδηγίες, ιδίως εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας […] Επομένως, η δικαστική αρχή εκδόσεως 
του εντάλματος πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει στη δικαστική αρχή εκτελέσεως τη διαβε-
βαίωση ότι, λαμβανομένων υπόψη των εγγυήσεων που παρέχει η έννομη τάξη του κράτους μέλους 
εκδόσεως, ενεργεί ανεξάρτητα […] Η ανεξαρτησία αυτή επιβάλλει την ύπαρξη καταστατικών και 
θεσμικών κανόνων που να διασφαλίζουν ότι η δικαστική αρχή εκδόσεως του εντάλματος δεν είναι 
εκτεθειμένη, στο πλαίσιο λήψεως αποφάσεως περί εκδόσεως ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, 
σε οιονδήποτε κίνδυνο να υπόκειται, μεταξύ άλλων, σε οδηγία της εκτελεστικής εξουσίας σε συγκε-
κριμένη υπόθεση»289. Με βάση το σκεπτικό αυτό, κρίθηκε ότι οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές, 
παρά το γεγονός ότι συνιστούν όργανα απονομής δικαιοσύνης και οφείλουν να είναι αντικειμενι-
κές, αναζητώντας όχι μόνον απαλλακτικά αλλά και ενοχοποιητικά στοιχεία, δεν πληρούν την ως 
άνω απαίτηση ανεξαρτησίας, καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει την εξουσία, κατά το γερμανικό 
δίκαιο, να παρέχει οδηγίες στις εισαγγελίες. Συνεπώς, οι γερμανικές εισαγγελίες δεν μπορούν να 
υπαχθούν στην έννοια της -αρμόδιας προς έκδοση ΕΕΣ- “δικαστικής αρχής”. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το ΔΕΕ είναι άνευ σημασίας εάν η παροχή οδηγιών εκ μέρους του 
Υπουργού Δικαιοσύνης περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις ή λαμβάνει χώρα σπάνια, 
πολύ δε περισσότερο εάν πράγματι παρασχέθηκαν οδηγίες στις υπό κρίση υποθέσεις. Ομοίως 
αδιάφορο είναι το γεγονός ότι κατά το γερμανικό δίκαιο οι εισαγγελείς, ως μόνιμοι υπάλληλοι, δεν 
διατρέχουν κίνδυνο από την μη συμμόρφωσή τους προς τις οδηγίες. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, 
εφόσον στο γερμανικό δίκαιο προβλέπεται η παροχή οδηγιών επί συγκεκριμένης υποθέσεως από 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης προς τους εισαγγελείς, κρίσιμο είναι ότι, παρά τις όποιες εγγυήσεις, 

287 ΔΕΕ, απόφ. της 10.11.2016, υπόθ. C-452/16 PPU (Poltorak) (= ΠοινΔικ 2018, 906 επ., με παρατ. Χρ. 
Νάιντου.
288 ΔΕΕ, απόφ. της 27.5.2019, υπόθ. C-508/18 (OG) και C-82/19 (PI). 
289 Σκέψεις 73 και 74 της απόφασης. 
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Βούλγαρης (3)

Ν. 3251/2004Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΙΙ) 11

zur StPO, Bd. I2, 1964, E. Schmidt-Aßmann, σε: Th. Maunz / G. Dürig, Grundgesetz5, Art. 103, W. Schomburg, 
Internationales “ne bis in idem” nach Art. 54 SDÜ, StV 1997, σ. 383 επ., ο ίδιος, Anmerkung zum Urteil des BGH 
vom 2.2.1999 – 5 StR 596-96, NStZ 1999, σ. 246 επ., H. Schorn, Zweifelsfragen zum räumlichen Geltungsbereich 
des Strafrechts, JR 1964, σ. 205 επ., Fr.-Chr. Schroeder, Die Rechtsnatur des Grundsatzes ne bis in idem, JuS 
1997, σ. 227 επ., H. Schulze-Fielitz, σε: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar2, 2008, Art. 103, Br. Specht, Die 
zwischenstaatliche Geltung des Grundsatzes ne bis in idem, 1999, S. Stein, Zum europäischen ne bis in idem 
nach Artikel 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens, 2004, Η. Thomas, Das Recht auf Einmaligkeit 
der Strafverfolgung, 2002, J. Vogel / A. Norouzi, Europäisches „ne bis in idem“ – EuGH, NJW 2003, 1173, JuS 2003, 
σ. 1059 επ., D. Voulgaris, Transnationales „ne bis in idem“ zwischen staatlicher Schutz- und Achtungspfl icht, 
2016, H. van der Wilt, The European Arrest Warrant and the principle ne bis in idem, σε: R. Blekxtoon / W. van 
Ballegooij (eds), Handbook on the European Arrest Warrant, 2005, σ. 99 επ., Chr. van den Wyngaert, Anmerkung 
zum Urteil des BGH vom 13.5.1997 – 5StR 596/96, NStZ 1998, σ. 149 επ., Chr. van den Wyngaert / G. Stessens, 
The international non bis in idem principle: Resolving some of the unanswerd questions, ICLQ 1999, σ. 779 
επ., A. Zimmermann, Die Auslieferung Deutscher an Staaten der Europäischen Union und internationale 
Strafgerichtshöfe, JZ 2001, σ. 233 επ., M. Zöller, Die transnationale Geltung des Grundsatzes „ne bis in idem“ 
nach dem Vertrag von Lissabon, σε: K. Amelung / H.-L. Günther / H.-H. Kühne (Hrsg.), Festschrift für Volker Krey, 
Zum 70. Geburtstag am 9. Juli 2010, 2010, σ. 501 επ.
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1. Εισαγωγή
Στο άρθρο 3 της ΑπΠλΕΕΣ προβλέπονται τρεις λόγοι υποχρεωτικής μη εκτέλεσης του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης (αμνηστία, εφαρμογή της αρχής ne bis in idem και ανηλικότητα του δρά-
στη). Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να απαγορεύσουν την εκτέλεση του 
εντάλματος. Περαιτέρω, στα άρθρα 4 και 4α1 της ΑπΠλΕΕΣ προβλέπονται ορισμένοι λόγοι δυνητι-
κής μη εκτέλεσης του εντάλματος. Η “δυνητικότητα” αυτή αφορά στην επιλογή των νομοθετικών 
οργάνων των κρατών-μελών κατά την διαδικασία ενσωμάτωσης της ΑπΠλΕΕΣ και όχι στις ίδιες τις 
δικαστικές αρχές, αφού η ΑπΠλ δεν έχει άμεση εφαρμογή αλλά απευθύνεται στον εκάστοτε εθνι-
κό νομοθέτη τον οποίο και δεσμεύει ως προς τον σκοπό της. Όταν, συνεπώς, στην ΑπΠλΕΕΣ προ-

1 Όπως αυτό προστέθηκε με την ΑπΠλ 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009. 
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χη λύση θα έπρεπε να γίνει, τουλάχιστον κατά κανόνα, δεκτή και ως προς κάθε πρόσωπο το οποίο 
κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα υπό την έννοια του άρθρου 12 στοιχ. ε΄ και του άρθρου 13 αριθμ. 
3 Ν. 3251/2004182. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω183, αρμόζουσα είναι και εδώ η πα-
ραδοχή ότι η έκτιση στην Ελλάδα ποινής ή μέτρου ασφαλείας επιβληθέντος σε άλλο κράτος-μέλος 
κατά ημεδαπού για πράξη η οποία κατά το ελληνικό δίκαιο δεν είναι αξιόποινη είναι επιτρεπτή και 
δεν έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Συνεπώς, η εκτέλεση ΕΕΣ με την επιφύλαξη της επιστρο-
φής του ημεδαπού στην Ελλάδα προς έκτιση της τυχόν επιβληθεισόμενης ποινής του κατ’ εφαρμο-
γήν του άρθρου 11 στοιχ. η΄ Ν. 3251/2004 είναι δυνατή184.

2.7. Εξαίρεση λόγω της αρχής της εδαφικότητας (στοιχ. ζ΄)
2.7.1. Γενικές παρατηρήσεις
Με το άρθρο 11 στοιχ. ζ΄ Ν. 3251/2004 μεταφέρεται στην ελληνική έννομη τάξη ο προβλεπόμενος 
στο άρθρο 4 αριθμ. 7 ΑπΠλΕΕΣ δυνητικός λόγος άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ. Αν και η παρούσα 
ρύθμιση αφορά εκ πρώτης όψεως στις προϋποθέσεις εκτέλεσης του εντάλματος σε συνάρτηση 
προς την αρχή της εδαφικότητας, αλλά και γενικότερα προς τους κανόνες του διεθνούς ποινικού 
δικαίου οι οποίοι ρυθμίζουν τα όρια ισχύος των ποινικών νόμων, σκοπός των κρατών-μελών ήταν 
πρωτίστως να περιορίσουν μέσω της διάταξης αυτής την άρση της αρχής του διττού αξιοποίνου και 
να προλάβουν ενδεχόμενα συνταγματικά προβλήματα από τις συνέπειες που θα είχε η άρση αυτή 
σε ορισμένες περιπτώσεις185. Έτσι, όπως θα φανεί και παρακάτω από την ανάλυση των δύο επιμέ-
ρους περιπτώσεων, οι δύο προϋποθέσεις του άρθρου 11 στοιχ. ζ΄ Ν. 3251/2004 και οι αντίστοιχες 
του άρθρου 4 αριθμ. 7 ΑπΠλΕΕΣ ουσιαστικά περιορίζουν την άρση του διττού αξιοποίνου, ώστε 
κατ’ αποτέλεσμα η εκτέλεση ΕΕΣ για μη αξιόποινη κατά τα δίκαιο του εκζητούμενου κράτους πράξη 
να είναι δυνατή μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς δύο προϋποθέσεις: αφενός η πράξη να έχει 
τελεσθεί, έστω και εν μέρει, στο έδαφος του κράτους έκδοσης του εντάλματος και αφετέρου να μην 
έχει τελεσθεί, ούτε εν μέρει, στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος.

2.7.2. Πράξη τελεσθείσα σε ελληνικό έδαφος (στοιχ. ζ΄ περ. ι)
Σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση του άρθρου 11 στοιχ. ζ΄ Ν. 3251/2004 η εκτέλεση ΕΕΣ απαγο-
ρεύεται, όταν η πράξη τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην Ελλάδα. Το ζήτημα αν μια πράξη 
τελέστηκε –έστω και εν μέρει– στο ελληνικό έδαφος κρίνεται με βάση το άρθρο 16 ΠΚ, σύμφωνα 
με το οποίο ως τόπος τέλεσης θεωρείται τόσο ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε την αξιόποινη 
ενέργεια ή παράλειψη, όσο και ο τόπος όπου πραγματώθηκε το αξιόποινο αποτέλεσμα186. 

182 Böse, σε: Grützner/Pötz/Kreß, Internationaler Rechtshilfeverkehr in Strafsachen3, § 80 αριθμ. 31.
183 Αριθμ. 54.
184 Μουζάκης, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 2009, 533. Αντίθ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΔικ 2004, 1298 
επ., 1302. 
185 Βλ., για την διαδικασία υιοθέτησης της παρούσας ρύθμισης, Keijzer, σε: Keijzer/Sliedregt, The 
european arrest warrant in practice, 2009, σ. 89 επ., 93 (για το άρθρο 4 αριθμ. 7 στοιχ. α΄ ΑπΠλΕΕΣ) και 96 
επ. (για το άρθρο 4 αριθμ. 7 στοιχ. β΄ ΑπΠλΕΕΣ), κατά τον οποίον η διάταξη εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο 
τον περιορισμό της άρσης του διττού αξιοποίνου και δευτερευόντως το συμφέρον δίωξης μίας πράξης. 
186 Βλ., συγκεκριμένα για το ΕΕΣ, ΣυμβΑΠ 1255/2005 ΠοινΧρ 2005, 844 επ., σύμφωνα με την οποία επί 
κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος κάθε πράξη διατηρεί την αυτοτέλειά της και συνεπώς για τις μερικό-
τερες εκείνες πράξεις οι οποίες δεν τελέστηκαν στην ημεδαπή δεν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 11 
στοιχ. ζ΄ περ. ι Ν. 3251/2004 (αντίθ. μειοψ.)· ΣυμβΑΠ 810/2010 ΠοινΧρ 2011, 216, ΣυμβΑΠ 659/2012 
Nomos, σύμφωνα με τις οποίες, επί εγκλημάτων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας και αποδοχής προϊό-
ντων φοροδιαφυγής, το κάθε κράτος διατηρεί αυτοτελή ποινική αξίωση για τους μη καταβληθέντες 
φόρους, και συνεπώς, ακόμα και αν τα παράνομα προϊόντα διήλθαν από το ελληνικό έδαφος, πρόκειται 
για περισσότερα αυτοτελή αδικήματα και όχι για ένα ενιαίο με αποτέλεσμα να μην βρίσκει εφαρμογή η 
απαγόρευση εκτέλεσης του εντάλματος κατ’ άρθρον 11 στοιχ. ζ΄ περ. ι Ν. 3251/2004· βλ., σχετικώς, και 
ΣυμβΕφΑθ 29/2005 ΠοινΔικ 2005, 1160 επ., ΣυμβΑΠ 244/2008 ΠοινΧρ 2009, 52 επ., ΣυμβΑΠ 994/2010 
ΤΝΠ ΔΣΑ, καθώς και Τόγια, ΠοινΔικ 2013, 1154 επ., 1157 επ.
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Δικαιολογητική βάση της διάταξης αυτής αποτελεί η σκέψη ότι, από πλευράς ποινικού δικαίου, 
μια πράξη εμφανίζει ισχυρότερο δεσμό προς την έννομη τάξη του κράτους εκείνου στο έδαφος 
του οποίου διαπράττεται. Με την αρχή της εδαφικότητας εκφράζεται, δηλαδή, το ισχυρότερο 
συνδετικό στοιχείο μεταξύ εγκλήματος και ποινικής έννομης τάξης187. Για τον λόγο αυτόν, σε πε-
ρίπτωση που η πράξη για την οποία ζητείται το ένταλμα τελέστηκε έστω και εν μέρει στο ημεδαπό 
έδαφος, δικαιολογημένα το ελληνικό κράτος προκρίνει την ποινική εξουσία του επί της πράξης 
αυτής σε βάρος της ποινικής εξουσίας του κράτους έκδοσης του εντάλματος και επιφυλάσσει για 
το ίδιο την ποινική αξιολόγηση της πράξης188. 
Με τον τρόπο αυτόν, όμως, όπως αναφέρθηκε ήδη, το άρθρο 11 στοιχ. ζ΄ περ. ι Ν. 3251/2004 εισάγει 
έναν σημαντικό περιορισμό στην άρση της αρχής του διττού αξιοποίνου, αφού ο δράστης μιας 
μη αξιόποινης για την Ελλάδα πράξης η οποία εμπίπτει μεν στις αναφερόμενες στο άρθρο 10 παρ. 2 
Ν. 3251/2004 κατηγορίες εγκλημάτων αλλά τελέστηκε έστω και εν μέρει σε ελληνικό έδαφος δεν θα 
μπορεί να εκδοθεί, παραμένοντας έτσι ατιμώρητος, όπως προβλέπεται κατά το ελληνικό δίκαιο189. 
Σε αντίθεση προς την κρατούσα αυτή άποψη, όμως, υποστηρίζεται ότι η απαγόρευση που εισάγε-
ται με το άρθρο 11 στοιχ. ζ΄ περ. ι (και περ. ιι) Ν. 3251/2004 δεν αναφέρεται στις πράξεις του άρ-
θρου 10 παρ. 2 Ν. 3251/2004· ότι, δηλαδή, η απαγόρευση εκτέλεσης του εντάλματος λόγω της 
αρχή της εδαφικότητας προϋποθέτει αξιόποινη στην Ελλάδα πράξη, και συνεπώς, ως προς τις 
κατηγορίες εγκλημάτων για τις οποίες το διττό αξιόποινο έχει καταργηθεί, η Ελλάδα εξακολουθεί 
να έχει υποχρέωση παράδοσης του εκζητούμενου προσώπου, ακόμη και αν πρόκειται για πράξη 
τελεσθείσα σε ελληνικό έδαφος190. Ως επιχείρημα προβάλλεται, κατ’ αρχάς, το γράμμα του άρ-
θρου 11 στοιχ. ζ΄ περ. ι Ν. 3251/2004 στο οποίο γίνεται λόγος για “αξιόποινη πράξη” η οποία 
θεωρείται «κατά τον ελληνικό ποινικό νόμο ότι τελέστηκε» στο ελληνικό έδαφος. Κατά την εν λό-
γω άποψη, από την παραπάνω διατύπωση προκύπτει ότι για την εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχ. 
ζ΄ Ν. 3251/2004 απαιτείται αξιόποινη κατά το ελληνικό δίκαιο πράξη, ενώ παράλληλα δεν είναι 
δυνατόν να προσδιορίζεται τόπος τέλεσης ενός εγκλήματος χωρίς να υφίσταται έγκλημα191. Το 
επιχείρημα, όμως, αυτό δεν ευσταθεί. Όταν στο άρθρο 11 στοιχ. ζ΄ περ. ι Ν. 3251/2004 γίνεται λό-
γος για “τέλεση” “αξιόποινης πράξης”, οι όροι αυτοί δεν αναφέρονται στο αξιόποινο κατά το ελλη-
νικό δίκαιο. Πρόκειται για αυτούσια μεταφορά του άρθρου 4 αριθμ. 7 ΑπΠλΕΕΣ και συνεπώς, όπως 
έγινε δεκτό και ανωτέρω192, οι εν λόγω όροι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από 

187 Βλ. Oehler, Internationales Strafrecht2, σ. 132, Markees, Schweizerisches Jahrbuch für Internationales 
Recht 1985, 121 επ., 122, Voulgaris, Transnationales „ne bis in idem“, 2016, σ. 103 επ.
188 Βλ. Murschetz, Auslieferung und Europäischer Haftbefehl, 2007, σ. 333, Hinterhofer/Schallmoser, σε: 
Höpfel/Ratz, WK-StGB2, EU-JZG, 78. Lfg., § 6 αριθμ. 2.
189 Συμεωνίδου-Καστανίδου, ΠοινΔικ 2004, 773 επ., 777· βλ., ομοίως, ως προς τα αντίστοιχα άρθρα 2 
παρ. 2 και 4 παρ. 7 ΑπΠλΕΕΣ, Fuchs, JBl 2003, 405 επ., 409, Keijzer, σε: Keijzer/Sliedregt, The european 
arrest warrant in practice, 2009, σ. 89 επ., 93, Schwaighofer, σε: Lagodny/Wiederin/Winkler, Probleme 
des Rahmenbeschlusses am Beispiel des Europäischen Haftbefehls, 2007, σ. 73 επ., 79 επ., Lensing, σε: 
Blekxtoon/Ballegooij, Handbook on the European Arrest Warrant, 2005, σ. 209 επ., 211, Hinterhofer/
Schallmoser, σε: Höpfel/Ratz, WK-StGB2, EU-JZG, 78. Lfg., § 6 αριθμ. 2 επ.
190 Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΔικ 2004, 1294 επ., 1300 (ιδίως υποσ. 48 και 49), η οποία αναφέρεται στο συγκε-
κριμένο ζήτημα με στόχο να καταδείξει τα προβλήματα από την άρση της αρχής του διττού αξιοποίνου· 
πρβλ. και Μουζάκη, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 2009, σ. 519 επ. (ιδίως 522 επ.), ο οποίος, αν και 
θεωρεί ότι το άρθρο 11 στοιχ. ζ΄ περ. ι Ν. 3251/2004 αναφέρεται μόνο σε αξιόποινες κατά το ελληνικό 
δίκαιο πράξεις, καταλήγει, μέσω μίας σύμφωνης προς το Σύνταγμα ερμηνείας, στο συμπέρασμα ότι η 
εκτέλεση εντάλματος για πράξη που τελέστηκε εν όλω ή εν μέρει στην ημεδαπή αποκλείεται, ακόμη και 
αν πρόκειται για πράξη μη αξιόποινη στην Ελλάδα.
191 Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΔικ 2004, 1294 επ., 1300, υποσ. 48, Μουζάκης, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 
2009, σ. 519· βλ., επίσης, Blekxtoon, σε: Blekxtoon/Ballegooij, Handbook on the European Arrest Warrant, 
2005, σ. 217 επ., 237 και Hinterhofer/Schallmoser, σε: Höpfel/Ratz, WK-StGB2, EU-JZG, 78. Lfg., § 6 αριθμ. 3, κα-
τά τους οποίους προτιμότερη θα ήταν η χρήση στο άρθρο 4 αριθμ. 7 ΑπΠλΕΕΣ των όρων “Handlung” ή “act” 
αντί των χρησιμοποιούμενων όρων “Straftat” και “off ence” στο γερμανικό και αγγλικό κείμενο αντίστοιχα.
192 Βλ. για τον όρο “δίωξη”, ανωτέρω, αριθμ. 56 επ.
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εθνική σκοπιά. Το ένταλμα ζητείται πάντοτε για αξιόποινη (κατά το δίκαιο του κράτους έκδοσης 
του εντάλματος) πράξη, ειδάλλως δεν θα υπήρχε εξ αρχής υποχρέωση για εκτέλεση αυτού. Η 
φράση “κατά τον ελληνικό ποινικό νόμο” έχει δε προφανώς ως στόχο να θέσει το ελληνικό ποινικό 
δίκαιο ως βάση για την κρίση περί του τόπου τέλεσης της πράξης (αρ. 16 ΠΚ) και όχι να περιστείλει 
το πεδίο εφαρμογής της διάταξης στις αξιόποινες κατά το ελληνικό δίκαιο πράξεις. 
Ως περαιτέρω επιχείρημα ενάντια στην κρατούσα άποψη χρησιμοποιείται και η διατύπωση του 
άρθρου 10 Ν. 3251/2004, στο οποίο η επιφύλαξη υπέρ των απαγορεύσεων του άρθρου 11 δι-
ατυπώνεται μόνο στην παρ. 1 αυτού και όχι και στην δεύτερη παράγραφο, η οποία και αφορά 
στην άρση του διττού αξιοποίνου193. Όμως, όταν στην παρ. 2 του άρθρου 10 Ν. 3251/2004 γίνεται 
λόγος για εκτέλεση εντάλματος «χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου» ουσιαστικά εισάγεται μια 
εξαίρεση ως προς το συγκεκριμένο στοιχείο της παρ. 1 στοιχ. α΄ του ίδιου άρθρου («εφόσον [...] 
συνιστά έκγλημα σύμφωνα και με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους») και όχι ένας νέος αυτο-
τελής κανόνας ανεξάρτητος εκείνου του άρθρου 10 παρ. 1 Ν. 3251/2004. Από την άποψη αυτή 
η επιφύλαξη που τίθεται ως προς τον γενικό κανόνα του άρθρου 10 παρ. 1 ισχύει και ως προς 
την εξαίρεση που εισάγεται στην παρ. 2. Άλλωστε, αν η επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 1 δεν 
ίσχυε και για την παρ. 2, θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι για τις εκεί (στην παρ. 2) προβλεπόμενες 
κατηγορίες εγκλημάτων επιτρέπεται η εκτέλεση του ΕΕΣ σε κάθε περίπτωση, παρά οποιαδήποτε 
απαγόρευση, είτε αυτή π.χ. αφορά στην αρχή ne bis in idem (άρθρο 11 στοιχ. β΄ Ν. 3251/2004), 
είτε σε περιπτώσεις ΕΕΣ εκδοθέντος επί τη βάσει φυλετικών ή άλλων διακρίσεων (άρθρο 11 στοιχ. 
ε΄ Ν. 3251/2004), ενώ καμία από τις εγγυήσεις του άρθρου 13 δεν θα μπορούσε να βρει στις πε-
ριπτώσεις αυτές εφαρμογή. Μία τέτοια ερμηνεία, όμως, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, ενώ έρχεται σε 
ευθεία αντίθεση και με το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο και ιδίως την ΧΘΔΕΕ. Οι απαγορεύσεις 
του άρθρου 11 Ν. 3251/2004 καταλαμβάνουν, επομένως, τόσο το άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3251/2004 
όσο και την παρ. 2 αυτού. 
Τέλος, ως επιχείρημα για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 11 στοιχ. ζ΄ Ν. 
3251/2004 αποκλειστικά στις αξιόποινες κατά το ελληνικό δίκαιο πράξεις αναφέρεται ότι η ratio 
του άρθρου 11 στοιχ. ζ΄ Ν. 3251/2004 συνίσταται στον σεβασμό της αρχής της εδαφικότητας· 
αυτή δε δεν βλάπτεται όταν μια πράξη δεν τιμωρείται στην Ελλάδα, αφού τότε έτσι και αλλιώς η 
χώρα μας δεν είναι δυνατόν να θεμελιώσει αρμοδιότητα για την δίωξη μιας τέτοιας πράξης194. Η 
ποινική εξουσία, όμως, ενός κράτους, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την αρχή της εδαφικότη-
τας, περιλαμβάνει το δικαίωμα του κράτους να ορίζει όχι μόνο τι είναι αξιόποινο αλλά και τι δεν 
είναι. Σεβασμός στην αρχή της εδαφικότητας σημαίνει, επομένως, σεβασμό του δικαιώματος ενός 
κράτους να καθορίζει τι απαγορεύεται αλλά και τι επιτρέπεται εντός του εδάφους του. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 11 στοιχ. ζ΄ περ. 
ι Ν. 3251/2004 αποκλειστικά στις αξιόποινες κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο πράξεις δεν δικαιο-
λογείται. Αυτό προκύπτει, άλλωστε, και βάσει μιας ιστορικής ερμηνείας, καθώς, όπως ήδη ανα-
φέρθηκε, βούληση των κρατών ήταν ακριβώς να περιορίσουν μέσω της παρούσας διάταξης τις 
συνέπειες από την άρση της αρχής του διττού αξιοποίνου195. 

2.7.3. Πράξη τελεσθείσα σε τρίτο κράτος (στοιχ. ζ΄ περ. ιι)
Εάν η πράξη βάσει της οποίας εκδόθηκε το ΕΕΣ δεν τελέστηκε, έστω και μερικώς, ούτε σε ελληνικό 
έδαφος (οπότε θα εφαρμοζόταν η περ. ι του στοιχ. ζ΄) αλλά ούτε και στο έδαφος του κράτους έκδο-
σης του εντάλματος, το ΕΕΣ δεν εκτελείται παρά μόνον αν επιτρέπεται η δίωξη για το ίδιο έγκλημα 
που διαπράττεται εκτός του εδάφους της Ελλάδας. Παρόμοια ρύθμιση περιλαμβανόταν και στο 
άρθρο 7 παρ. 2 ΕυρΣυμβΕκδ. Ως δικαιολογητική βάση της διάταξης αυτής θεωρείται η αρχή της 

193 Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΔικ 2004, 1294 επ., 1300, υποσ. 49.
194 Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΔικ 2004, 1294 επ., 1300, υποσ. 49.
195 Keijzer, σε: Keijzer/Sliedregt, The european arrest warrant in practice, 2009, σ. 89 επ., 93 επ.· πρβλ., επί-
σης, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πρόταση για υιοθέτηση απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου 
για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών-μελών, COM 
(2001) 522 τελικό, Βρυξέλλες 19.9.2001, σ. 19 (αντίστοιχο άρθρο 28 της πρότασης). 
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κάποια εκ των προβλεπόμενων εγγυήσεων254. Για να θεωρηθεί δε ότι ο κατηγορούμενος παραιτή-
θηκε σιωπηρά, με την συμπεριφορά του, από ορισμένο δικαίωμα του άρθρου 6 ΕΣΔΑ, θα πρέπει 
να μπορούσε να προβλέψει τις συνέπειες της συμπεριφοράς του255. Περαιτέρω, σχετική είναι και 
η νομολογία του ΕΔΔΑ ως προς την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου. Έτσι, αν και κρίνεται 
αναγκαίο ο εθνικός νομοθέτης να μπορεί να αποθαρρύνει τον κατηγορούμενο από το να απέχει 
αδικαιολόγητα από την δίκη, δεν μπορεί να τον τιμωρεί, στερώντας του το δικαίωμα να εκπροσω-
πείται από δικηγόρο256. 
Με βάση τα ανωτέρω, το άρθρο 4α ΑπΠλΕΕΣ αντιμετωπίζεται ως κωδικοποίηση της σχετικής 
νομολογίας του ΕΔΔΑ257. Ειδικότερα, το στοιχ. α΄ του άρθρου αυτού συνιστά περίπτωση οικειο-
θελούς παραιτήσεως του κατηγορουμένου από το δικαίωμά του για αυτοπρόσωπη παράσταση 
στην δίκη, αφού αυτός απουσιάζει παρά το γεγονός ότι γνωρίζει τόσο για την προγραμματισμένη 
διεξαγωγή της δίκης (υποστοιχ. ι) όσο και για τις συνέπειες από την απουσία του (υποστοιχ. ιι). Το 
ίδιο ισχύει και ως προς το στοιχ. β΄, καθώς η κατ’ εντολήν του κατηγορουμένου παράσταση του 
δικηγόρου στην δίκη συνιστά οικειοθελή παραίτηση από το δικαίωμα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. 
Η δυνατότητα μάλιστα εκπροσώπησης του κατηγορουμένου από δικηγόρο είναι, κατά την προ-
εκτεθείσα νομολογία του ΕΔΔΑ, επιβεβλημένη. Περαιτέρω, το στοιχ. γ΄ αφορά περιπτώσεις στις 
οποίες ο ερήμην καταδικασθείς, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και ανεξαρτήτως του 
λόγου για τον οποίον δεν παρέστη κατά την δίκη, ενημερώθηκε σχετικώς και παραιτήθηκε από την 
δυνατότητα επανεκδίκασης της υπόθεσης, είτε ρητώς (στοιχ. γ΄ περ. ι) είτε σιωπηρώς, αφήνοντας 
δηλαδή την προθεσμία για την άσκηση του σχετικού ενδίκου μέσου να παρέλθει άπρακτη (στοιχ. 
γ΄ περ. ιι). Τέλος, στο στοιχ. δ΄ εξασφαλίζεται η δυνατότητα του κατηγορουμένου, εφόσον δεν συ-
ντρέχει κάποια από τις προηγηθείσες περιπτώσεις, να ζητήσει να επανεξετασθεί η υπόθεσή του. 

2.6.3. Η μεταφορά του ά. 4α ΑπΠλΕΕΣ στην ελληνική έννομη τάξη 
2.6.3.1. Ο κανόνας (παρ. 1 στοιχ. στ΄) – Δυνατότητα μη εκτέλεσης του ΕΕΣ
Κατ’ αντιστοιχία προς το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4α της ΑπΠλΕΕΣ, στην παρ. 1 στοιχ. 
στ΄ του άρθρου 12 Ν. 3251/2004 προβλέπεται ως δυνητικός λόγος άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ, η 
περίπτωση κατά την οποία ο εκζητούμενος (προς τον σκοπό εκτέλεσης ποινής) δεν εμφανίστηκε 
αυτοπροσώπως στην δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Tupikas258, προκειμένου περί διαδικασίας η οποία περι-
ελάμβανε περισσότερες διαδοχικές αποφάσεις διαφόρων βαθμών δικαιοδοσίας, ως «δίκη που 
οδήγησε στην έκδοση της απόφασης» νοείται εκείνη με την οποία κρίθηκε τελεσιδίκως το 
ζήτημα της ενοχής του ενδιαφερομένου και του επιβλήθηκε ποινή. Εάν συνεπώς ο εκζητούμενος 
δικάσθηκε ερήμην σε πρώτο βαθμό, κατόπιν δε άσκησε έφεση και παρεστάθη στον δεύτερο βαθ-
μό, όπου και καταδικάσθηκε, η διάταξη δεν είναι εφαρμοστέα. 
Περαιτέρω, όμως, όπως κρίθηκε στην υπόθεση Zdziaszek259, ως «δίκη που οδήγησε στην έκδο-
ση της απόφασης» δύναται να θεωρηθεί, όχι μόνον η δίκη η οποία οδήγησε στην καταδικαστική 
απόφαση καθεαυτήν αλλά και η τυχόν μεταγενέστερη διαδικασία, όπως είναι αυτή με την οποία 
επιβάλλεται συνολική ποινή, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαστήριο που εξέδωσε την τελευταία 
αυτή απόφαση (επί της συνολικής ποινής) είχε κάποια εξουσία εκτιμήσεως. Αντίθετα, δεν εμπίτ-

254 ΕΔΔΑ, απόφ. της 1.3.2006 (Sejdovic κατά Ιταλίας), αριθμ. αιτ. 56581/00, σημ. 86, ΕΔΔΑ, απόφ. της 
24.4.2012 (Haralampiev κατά Βουλγαρίας), αριθμ. αιτ. 29648/03, σημ. 32. Ομοίως, ΔΕΕ, απόφ. της 
26.2.2013 (Melloni), υπόθ. C-399/11, σημ. 49.
255 ΕΔΔΑ, απόφ. της 22.5.2012 (Idalov κατά Ιταλίας), αριθμ. αιτ. 5826/03, σημ. 173, ΕΔΔΑ, απόφ. της 
1.3.2006 (Sejdovic κατά Ιταλίας), αριθμ. αιτ. 56581/00, σημ. 87. 
256 ΕΔΔΑ, απόφ. της 1.3.2006 (Sejdovic κατά Ιταλίας), αριθμ. αιτ. 56581/00, σημ. 93.
257 Yves Bot, Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα της 2ας Οκτωβρίου 2012, υπόθ. C-399/11, σημ. 80. Βλ., 
επίσης, ΔΕΕ, απόφ. της 26.2.2013 (Melloni), υπόθ. C-399/11, σημ. 52.
258 ΔΕΕ, απόφ. της 10.8.2017, υπόθ. C-270/17 PPU (Tupikas).
259 ΔΕΕ, απόφ. της 10.8.2017, υπόθ. C-271/17 PPU (Zdziaszek).
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πει στην έννοια της «δίκης» του άρθρου 4α ΑπΠλΕΕΣ, κατά την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση 
Ardic260, η διαδικασία που οδήγησε σε απόφαση με την οποία ανακλήθηκε η υφ’ όρον αναστολή 
της ποινής, εφόσον δεν μετεβλήθη ούτε η φύση ούτε το ύψος της αρχικώς επιβληθείσας ποινής.  
Η δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος μπορεί, ακόμα και αν δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις 
της παρ. 2, να προβεί και σε αυτή την περίπτωση στην εκτέλεση του εντάλματος, αιτιολογώντας 
όμως ειδικά την απόφαση αυτή. Επίσης, κατά το ΔΕΕ, τυχόν αμφιβολία ως προς την συνδρομή 
των προϋποθέσεων του ά. 4α παρ. 1 στοιχ. α΄ έως δ΄ ΑπΠλΕΕΣ δύναται να οδηγήσει σε άρνηση 
εκτέλεσης του ΕΕΣ. Συγκεκριμένα, όπως έγινε δεκτό στην ίδια ως άνω υπόθεση (Ζdziaszek), σε 
περίπτωση που ούτε οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο του ΕΕΣ ούτε και εκείνες που 
παρέχονται συμπληρωματικά μέσω του άρθρου 15 παρ. 2 ΑπΠλΕΕΣ περιέχουν επαρκή στοιχεία 
για να διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο ά. 4α παρ. 
1 στοιχ. α΄ έως δ΄ ΑπΠλΕΕΣ, η αρχή εκτελέσεως του ΕΕΣ μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση αυτού.

2.6.3.2. Οι εξαιρέσεις (παρ. 2) – Υποχρέωση εκτέλεσης του ΕΕΣ
Ως προς την προβλεπόμενη στο στοιχ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3251/2004 εξαίρεση και 
με βάση την δικαιολογητική βάση που έγινε ανωτέρω δεκτή, ότι δηλαδή πρόκειται κατ’ ουσίαν για 
σιωπηρή παραίτηση του κατηγορουμένου από το δικαίωμά του για αυτοπρόσωπη παράσταση 
στην δίκη, προκύπτει ότι η κλήτευση ή η κατ’ άλλον τρόπο ενημέρωση του κατηγορουμένου πρέ-
πει να είναι πραγματική, υπό την έννοια ότι ο κατηγορούμενος έλαβε πράγματι γνώση περί της 
διεξαγωγής της δίκης, ειδάλλως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε του δικαιώματός του 
για αυτοπρόσωπη παράσταση261. Το τυπικά νόμιμο της κλήτευσης, όπως π.χ. όταν πρόκειται για 
κλήτευση διά θυροκολλήσεως, δι’ επιδόσεως σε τρίτον, ή δι’ άλλων πλασματικών τρόπων επίδο-
σης, καθώς επίσης η απλή δυνατότητα του κατηγορουμένου να λάβει γνώση δεν αρκούν για την 
εφαρμογή της παρούσας εξαίρεσης262. Αυτό συνάγεται, άλλωστε, και από το γράμμα του ά. 4α 
ΑπΠλΕΕΣ («είχε κλητευθεί [...] και από την κλήτευση είχε ενημερωθεί [...], είτε είχε δι’ άλλων μέσων 
ενημερωθεί πραγματικά»), αλλά και από το γράμμα της διάταξης της παρ. 2 στοιχ. α΄ του παρό-
ντος άρθρου, κατά το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς ότι ο καταδικασθείς τελούσε εν 
γνώσει της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής της δίκης. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να γίνει 
δεκτό ότι, αν και από την διάταξη δεν προκύπτει ευθέως κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν υπάγονται στην 
εξαίρεση του άρθρου 12 παρ. 2 στοιχ. α΄ Ν. 3251/2004 (και συνεπώς, εφόσον πληρούνται και οι 
λοιπές προϋποθέσεις, η δικαστική αρχή εκτέλεσης έχει την δυνατότητα να αρνηθεί να εκτελέσει 
το ένταλμα), οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο κατηγορούμενος, αν και κλητεύθηκε και έλαβε 
πραγματικά γνώση περί της διεξαγωγής της δίκης, δεν κατόρθωσε να παραστεί σε αυτήν λόγω 
ανωτέρας βίας· και εδώ δεν μπορεί να γίνει λόγος για οικειοθελή παραίτηση από το δικαίωμά του 
για αυτοπρόσωπη παράσταση. Η κλήτευση πρέπει δε να είναι έγκαιρη, υπό την έννοια ότι πρέπει 
να δίνεται στον κατηγορούμενο πραγματικά και ουσιαστικά η δυνατότητα να παραστεί στην δίκη. 
Ως προς το περιεχόμενο της κλήτευσης, ρητώς απαιτείται πλέον όχι μόνο να αναφέρεται ο τόπος 
και ο χρόνος διεξαγωγής της δίκης αλλά και το ενδεχόμενο έκδοσης απόφασης σε περίπτωση 
απουσίας του κατηγορουμένου, ώστε ο τελευταίος να είναι ενήμερος ως προς τις συνέπειες της 
συμπεριφοράς του263. Εάν ο καταδικασθείς είχε κλητευθεί μεν νομοτύπως και πραγματικά, δεν 

260 ΔΕΕ, απόφ. της 22.12.2017, υπόθ. C-571/17 PPU (Ardic).
261 Βλ. και ΔΕΕ απόφ. της 24.5.2016, υπόθ. C-108/16 (Dworzecki), κατά την οποία η επίδοση σε πρόσωπο 
διαφορετικό από τον ενδιαφερόμενο, και συγκεκριμένα σε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, το οποίο 
ανέλαβε να παραδώσει το έγγραφο κλητεύσεως στον ενδιαφερόμενο δεν πληροί την έννοια της προ-
βλεπόμενης στο ά. 4α παρ. 1 στοιχ. α΄ περ. i ΑπΠλΕΕΣ έννοιας της αυτοπρόσωπης κλητεύσεως. 
262 Βλ. Böse, σε: Grützner/Pötz/Kreß, Internationaler Rechtshilfeverkehr in Strafsachen3, § 83 αριθμ. 6, 
Hackner, σε: Schomburg/Lagodny/Gleß/Hackner, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen5, § 83 αριθμ. 
6, Μουζάκη, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 2009, σ. 552. Βλ., επίσης, OLG Karlsruhe StV 2004, 547 επ., 
548, OLG Oldenburg NJW 2009, 2320 επ., 2321.
263 Βλ., σχετικώς, ΣυμβΑΠ 1853/2007 ΠοινΔικ 2008, 537 [περιληπτικώς].
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είχε ενημερωθεί όμως ως προς το ενδεχόμενο ερήμην καταδίκης του σε περίπτωση μη αυτοπρό-
σωπης εμφάνισής του, το ΕΕΣ δύναται να μην εκτελεσθεί. 
Ως προς την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από συνήγορο, σύμφωνα με το στοιχ. β΄, η διά-
ταξη κάνει μεν λόγο για συνήγορο διορισθέντα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή το κράτος, θα 
πρέπει όμως να πρόκειται για δικηγόρο που δρα “κατ’ εντολήν” τού κατηγορουμένου. Έτσι, αν και 
είναι κατ’ αρχήν αδιάφορο αν πρόκειται για συνήγορο διορισθέντα από το κράτος ή όχι, ωστόσο 
δεν αρκεί για την εφαρμογή του άρθρου 4α στοιχ. β΄ ΑπΠλΕΕΣ ο αυτεπάγγελτος διορισμός συνη-
γόρου και η παράσταση αυτού στην δίκη άνευ γνώσεως του κατηγορουμένου, αλλά θα πρέπει ο 
τελευταίος να έχει λάβει γνώση και να συμφωνεί με την εκπροσώπησή του από τον συνήγορο 
αυτόν264, ειδάλλως ούτε στην περίπτωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι ο κατηγορούμενος παραι-
τήθηκε οικειοθελώς από το δικαίωμά του για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. 
Για την εφαρμογή του στοιχ. γ΄ απαιτείται πραγματική υπό την ανωτέρω έννοια λήψη γνώσης της 
ερήμην εκδοθείσας απόφασης, καθώς και της δυνατότητας ασκήσεως ενδίκου μέσου. Το προβλε-
πόμενο ένδικο μέσο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στον κατηγορούμενο να παρασταθεί κατά 
την νέα συζήτηση της υπόθεσης και να προσκομίσει νέα αποδεικτικά μέσα, ενώ η νέα δίκη θα 
πρέπει να μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης. Αν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις αυτές, το ΕΕΣ εκτελείται υποχρεωτικώς, εφόσον ο κατηγορούμενος δήλωσε ρητώς ότι δεν 
αμφισβητεί την απόφαση. Η μη αμφισβήτηση της απόφασης δεν μπορεί επομένως να τεκμαίρεται 
από την συμπεριφορά του εκζητουμένου. Ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει δηλώσει ρητώς 
ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της απόφασης και ότι αποδέχεται την καταδίκη του. Εάν δεν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο το ΕΕΣ εκτελείται και πάλι υποχρεωτικώς, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν 
έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας. 
Όπως και στην περίπτωση του στοιχ. α΄, έτσι και εδώ, από την τροποποίηση με την ΑπΠλ 2009/299 
του σημείου δ΄ του σχετικού εντύπου του ΕΕΣ προκύπτει ότι πρέπει να αναφέρεται η ακριβής ημε-
ρομηνία επίδοσης της απόφασης, προκειμένου η δικαστική αρχή εκτέλεσης να μπορεί να ελέγξει 
τη συνδρομή αυτού του στοιχείου. 
Με το στοιχ. δ΄ ο αρχικώς προβλεπόμενος στο άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3251/2004 (και ήδη καταργη-
θείς) όρος περί εγγύησης του κράτους-έκδοσης του εντάλματος σχετικά με την επανεξέταση της 
υπόθεσης μετεβλήθη φαινομενικώς σε περίπτωση κατ’ εξαίρεσιν υποχρεωτικής εκτέλεσης του 
εντάλματος. Ουσιαστικά, πάντως, ο εν λόγω όρος (δυνατότητα άρνησης εκτέλεσης του εντάλμα-
τος, εκτός εάν μετά την παράδοση του προσώπου επιδοθεί η απόφαση και η ουσία της υπόθεσης 
επανεξετασθεί), αναφέρεται σε μελλοντική ενέργεια, και συνεπώς πρόκειται και πάλι για εγγύηση 
εκ μέρους των αρχών του κράτους έκδοσης του εντάλματος προς τις αρχές του κράτους εκτέλε-
σης. Η εγγύηση αυτή παρέχεται πλέον απλώς με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου υπό το ση-
μείο δ΄ του ειδικού εντύπου για το ΕΕΣ. 
Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε265, σε αντίθεση προς το προϊσχύσαν 
άρθρο 5 παρ. 1 ΑπΠλΕΕΣ, το νέο άρθρο 4α ΑπΠλΕΕΣ δεν καθιερώνει απλώς μια συγκεκριμένη 
υποχρέωση ως προς το κράτος εκτέλεσης του εντάλματος αλλά παράλληλα επιβάλλει στο κράτος 
έκδοσης του εντάλματος κανόνες οι οποίοι αφορούν στην ουσιαστική αντιμετώπιση των ερήμην 
καταδικασθέντων. Έτσι, στην συγκεκριμένη περίπτωση, το κράτος-μέλος έκδοσης του εντάλμα-
τος υποχρεώνεται πλέον μέσω της ΑπΠλΕΕΣ να επανεξετάσει την υπόθεση στην ουσία της, πα-
ρουσία του κατηγορουμένου, και μάλιστα εν ευθέτω χρόνω (άρθρο 4α παρ. 3 ΑπΠλΕΕΣ), ενώ η 
σχετική δίκη θα πρέπει να μπορεί να οδηγήσει στην ανατροπή της αρχικής απόφασης. 
Η επανεξέταση της υπόθεσης μπορεί να συνίσταται στην άσκηση ενδίκου μέσου έπειτα από την 
οποία η υπόθεση θα εκδικασθεί από δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Δεν αποκλείεται, δηλαδή, με την 

264 Lagodny, σε: Schomburg/Lagodny/Gleß/Hackner, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen5, § 73 α-
ριθμ. 84, Vogel, σε: Grützner/Pötz/Kreß, Internationaler Rechtshilfeverkehr in Strafsachen3, § 73 αριθμ. 
87, Μουζάκης, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 2009, σ. 555.
265 Βλ. ανωτέρω, αριθμ. 28.
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σχετικής αίτησης από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του πα-
ρόντος.
3. Η κατά το στοιχείο ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου αίτηση συγκατάθεσης, η οποία υπο-
βάλλεται στην δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφε-
τών, συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος 
και από τη μετάφραση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.
4. Όταν ζητείται η συγκατάθεση της ελληνικής δικαστικής αρχής που αποφάσισε την εκτέλε-
ση του εντάλματος, προκειμένου ο προσαχθείς να διωχθεί ή κρατηθεί στο κράτος έκδοσης 
εντάλματος για αξιόποινη πράξη προγενέστερη και διαφορετική από εκείνη για την οποία είχε 
εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η ανωτέρω δικαστική αρχή αποφαίνεται το αργό-
τερο σε τριάντα ημέρες μετά την παραλαβή της αίτησης, καθώς και της μετάφρασης και των 
πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3. Συγκατάθεση δίδεται, αν για 
την αξιόποινη πράξη, για την οποία ζητείται, χωρεί προσαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10. 
Η δικαστική αρχή αρνείται τη συγκατάθεση, αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 11, καθώς και αν το κράτος έκδοσης του εντάλματος δεν παρέχει τις τυχόν αιτηθείσες 
εγγυήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13. Η δικαστική αρχή μπορεί να αρνηθεί τη συγκατάθεση 
για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος.
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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η αρχή της ειδικότητας αποτελεί παραδοσιακή αρχή στο δίκαιο της έκδοσης, ωστόσο αμφισβη-
τείται αν πρόκειται για εθιμικά καθιερωμένο κανόνα του διεθνούς δικαίου344. Μέσω αυτής δια-
σφαλίζεται ότι ο εκδοθείς θα διωχθεί και ενδεχομένως θα καταδικασθεί μόνο για τις πράξεις για τις 
οποίες ζητήθηκε η έκδοσή του, όχι δε και για άλλες πράξεις τελεσθείσες πριν από την έκδοσή του. 
Η αρχή της ειδικότητας συνδέεται στενά με την αρχή της κρατικής κυριαρχίας, καθώς με αυτήν 
διασφαλίζεται ότι το εκζητούν κράτος δεν θα επεκτείνει την ποινική του αξίωση σε πράξεις για την 
δίωξη των οποίων δεν είχε συναινέσει το εκζητούμενο κράτος όταν ζητήθηκε η έκδοση345. Πα-
ράλληλα, όμως, προστατεύει και το ίδιο το εκζητούμενο πρόσωπο από τον κίνδυνο δίωξής του 

344 Υπέρ της άποψης αυτής Μυλωνόπουλος, ΠοινΧρ 1993, 117 επ., Χρυσικός, Η έκδοση ως θεσμός του 
Ποινικού Δικαίου, 2003, 87, Συμεωνίδου-Καστανίδου, ΠοινΔικ 2004, 773 επ., 779. Ομοίως, ΣυμβΑΠ 
1303/2011 ΠοινΧρ 2012, 494. Αντίθετα, Rohlff , Der europäische Haftbefehl, 2003, 97. Βλ. και Lagodny, σε: 
Schomburg/Lagodny/Gleß/Hackner, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen5, § 11 αριθμ. 5 επ., κατά 
τον οποίον το ερώτημα αν η αρχή της ειδικότητας αποτελεί γενικώς αναγνωρισμένη αρχή του διεθνούς 
δικαίου είναι άνευ σημασίας, καθώς ελλείψει διεθνούς συμβάσεως δεν υφίσταται καν υποχρέωση έκδο-
σης. Αντίθετα, σε περίπτωση που υφίσταται διεθνής σύμβαση ή που εγκρίνεται μεμονωμένα η έκδοση 
κάποιου προσώπου, είναι ζήτημα ερμηνείας της σύμβασης αυτής ή της συγκεκριμένης πράξης με την 
οποία εγκρίθηκε η έκδοση.
345 Μυλωνόπουλος, ΠοινΧρ 1993, 117 επ., 119, Χρυσικός, Η έκδοση ως θεσμός του Ποινικού Δικαίου, 
2003, 96, Μουζάκης, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 2009, 282. Βλ., επίσης, ΣυμβΑΠ 1303/2011 
ΠοινΧρ 2012, 494, ΔΕΚ, απόφ. της 1.12.2008 (Leymann-Pustovarov), υπόθ. C-388/08 PPU, σημείο 44.

1

2

EYRVP ENTAL SYLL II.indd   70EYRVP ENTAL SYLL II.indd   70 1/13/20   11:25 AM1/13/20   11:25 AM



Βούλγαρης (71)

Ν. 3251/2004Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΙΙ) 34

στο εκζητούν κράτος για πράξεις για τις οποίες είτε δεν εγκρίθηκε η έκδοσή του στην συγκεκριμέ-
νη περίπτωση είτε δεν επιτρεπόταν ούτως ή άλλως να εκδοθεί346. Βασικός ρόλος της αρχής της 
ειδικότητας θεωρείται, πάντως, η διασφάλιση της τήρησης των υπόλοιπων αρχών του δικαίου 
της έκδοσης. Ιδίως η αρχή του διττού αξιοποίνου και η απαγόρευση δίωξης για πολιτικά εγκλήμα-
τα θα καθίσταντο γράμμα κενό, αν το εκζητούν κράτος είχε την δυνατότητα, μετά την παράδοση 
του εκζητούμενου προσώπου, να επεκτείνει την δίωξη και σε πράξεις άλλες πέραν εκείνων για την 
οποία ζητήθηκε η έκδοση, καταστρατηγώντας έτσι τις αρχές αυτές347. 
Αν και στόχος της Επιτροπής ήταν η κατάργηση της αρχής της ειδικότητας στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού εντάλματος σύλληψης348, η λύση που υιοθετήθηκε στην ΑπΠλΕΕΣ ήταν η διατήρηση του 
θεσμού με ορισμένες εξαιρέσεις. Το άρθρο 27 ΑπΠλΕΕΣ, στο οποίο προβλέπεται η αρχή της ειδι-
κότητας με τις επιμέρους εξαιρέσεις, βασίζεται στο άρθρο 14 της ΕυρΣυμβΕκδ349, καθώς και στα 
άρθρα 10 και 11 της ΣυμβΕκδΕΕ. 
Στο άρθρο 27 παρ. 1 ΑπΠλΕΕΣ προβλέπεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παραιτηθούν με 
δήλωσή τους προς την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου από την αρχή της ειδικότητας απέναντι 
σε άλλα κράτη-μέλη τα οποία θα προβούν ή έχουν προβεί σε αντίστοιχη δήλωση. Της δυνατότη-
τας αυτής έχουν κάνει χρήση προς το παρόν η Αυστρία, η Εσθονία και η Ρουμανία350, με αποτέλε-
σμα μεταξύ τους να μην εφαρμόζεται η αρχή της ειδικότητας παρά μόνον εφόσον η αρμόδια δι-
καστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος ορίσει διαφορετικά στην σχετική απόφασή της. 

2. Η αρχή της ειδικότητας – Ο κανόνας (παρ. 1)
Με την παρ. 1 του άρθρου 34 Ν. 3251/2004 η Ελλάδα συμμορφώνεται προς την αρχή της ειδικό-
τητας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 2 ΑπΠλΕΕΣ. Έτσι, το πρόσωπο το οποίο έχει 
προσαχθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα κατ’ εκτέλεσιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εκδοθέ-
ντος από τις ελληνικές αρχές δεν μπορεί να διωχθεί, να καταδικασθεί ή να στερηθεί με άλλον 
τρόπο της ελευθερίας του για αξιόποινη πράξη, η οποία τελέστηκε πριν από την προσαγωγή του 
και είναι διαφορετική από εκείνη για την οποία έχει εκδοθεί το ΕΕΣ. 
Ως χρόνος τέλεσης της πράξης, προκειμένου να διακριβωθεί αν αυτή τελέστηκε πριν από την 
προσαγωγή του εκζητουμένου ή όχι, νοείται, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΠΚ, ο χρόνος κατά τον 
οποίον ο υπαίτιος ενέργησε ή όφειλε να ενεργήσει, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίον 
επήλθε το αποτέλεσμα351. 
Η αρχή της ειδικότητας εμποδίζει την δίωξη του δράστη για διαφορετική πράξη από εκείνη για την 
οποία εκδόθηκε το ΕΕΣ352. Το ζήτημα αν πρόκειται για την ίδια ή διαφορετική πράξη κρίνεται με 
βάση τα πραγματικά περιστατικά χωρίς να επηρεάζει ο διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός353. 

346 Χρυσικός, Η έκδοση ως θεσμός του Ποινικού Δικαίου, 2003, 86, Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΔικ 2004, 1294 
επ., 1306, Μουζάκης, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 2009, 282 επ. Βλ., ομοίως, Hinterhofer, σε: WK-
StGB2, EU-JZG, 98. Lfg., § 31 αριθμ. 8.
347 Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΔικ 2004, 1294 επ., 1305 επ., Rohlff , Der europäische Haftbefehl, 2003, 97, Χρυ-
σικός, Η έκδοση ως θεσμός του Ποινικού Δικαίου, 2003, 85, Μουζάκης, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, 
2009, 282, Βλ. και Böse, σε: Grützner/Pötz/Kreß, Internationaler Rechtshilfeverkehr in Strafsachen3, § 83h 
αριθμ. 1.
348 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πρόταση για υιοθέτηση απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου 
για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών-μελών, COM 
(2001) 522 τελικό, Βρυξέλλες 19.9.2001, άρθρο 41 (σ. 24 επ.).
349 Βλ. ΣυμβΑΠ 462/1992 ΝοΒ 1992, 912.
350 Βλ. Lagodny/Rosbaud, σε: Keijzer/van Sliedregt, The european arrest warrant in practice, 2009, σ. 265 
επ., 277 επ.
351 Βλ. ΣυμβΑΠ 462/1992 ΝοΒ 1992, 912.
352 Βλ., σχετικώς, Lagodny/Rosbaud, σε: Keijzer/van Sliedregt, The european arrest warrant in practice, 
2009, σ. 265 επ., 288 επ.
353 ΣυμβΑΠ 963/2010 ΠοινΧρ 2011, 274.
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2. Το ζήτημα των δυαδικών κυρώσεων
Στο Τελωνειακό Ποινικό Δίκαιο ανακύπτει με ιδιαίτερη ευκρίνεια η διάκριση μεταξύ απλής φορο-
λογικής παράβασης (διοικητικού αδίκου), που επισύρει μόνο διοικητική κύρωση (πρόστιμο), την 
οποία ο ΕΤΚ ονομάζει «απλή τελωνειακή παράβαση», και φορολογικού εγκλήματος (ποινικού 
αδίκου), δηλ. «λαθρεμπορίας», στην οποία επιβάλλονται σωρευτικά διοικητικές («πολλαπλό τέ-
λος») και ποινικές κυρώσεις21. Στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο εν γένει η επιβολή σωρευτικά διοι-
κητικών και ποινικών κυρώσεων, όταν πραγματώνεται η υπόσταση ενός φορολογικού ποινικού 
αδικήματος, αποτελεί θεσμικά και πρακτικά τον κανόνα και η επιβολή της ποινικής κύρωσης δεν 
αποκλείει (ούτε συμψηφίζεται, προκειμένου ιδίως περί χρηματικών κυρώσεων, με) την ταυτόχρο-
νη ή επιγενόμενη επιβολή της διοικητικής κύρωσης και αντίστροφα22. Τούτο προβλέπεται και 
ρητά στο άρθρο 155 παρ. 1 εδ. τελευταίο ΕΤΚ, σύμφωνα με το οποίο οι παραβάσεις του άρθρου 
155 παρ. 1 επισύρουν κατά των υπευθύνων πολλαπλό τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΤΚ, 
ακόμη και αν «ήθελε κριθεί αρμοδίως ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεμπορίας». 
Ομοίως προβλέπει το άρθρο 119Α παρ. 2 εδ. τελευταίο ειδικά για τον Ε.Φ.Κ. 
Η «διοικητική» κύρωση του πολλαπλού τέλους επιβάλλεται ειδικότερα κατά το άρθρο 142 παρ. 
2 ΕΤΚ, εφόσον λάβει χώρα «η με οποιονδήποτε τρόπο, από τους αναφερόμενους στο άρθρο 155 
του παρόντα Κώδικα, διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της πληρωμής των δασμών, φόρων και λοι-
πών επιβαρύνσεων, καθώς και η μη τήρηση των καθοριζομένων, στο άρθρο 155 του παρόντα 
Κώδικα, διατυπώσεων, … ακόμη και αν κρινόταν, αρμοδίως, ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιό-
ποινης λαθρεμπορίας». Το πολλαπλό τέλος επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 150 ΕΤΚ κατά των 
με οποιονδήποτε τρόπο συμμετεχόντων στην τελωνειακή παράβαση του άρθρου 142 παρ. 2 και 
ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής εκάστου, ιδιαίτερα στον καθένα και αλληλέγγυα, άσχετα από 
την ποινική δίωξη αυτών και ανέρχεται σε ποσό από το τριπλάσιο μέχρι το πενταπλάσιο των δα-
σμοφορολογικών επιβαρύνσεων, που αναλογούν στο αντικείμενο αυτής, συνολικά για όλους τους 
συνυπαιτίους23. Επομένως η τελωνειακή παράβαση του άρθρου 142 ΕΤΚ και η ποινική παράβαση 
του άρθρου 155 ΕΤΚ αφορούν κατ’ ανάγκην μία πράξη που ταυτίζεται απολύτως κατά τα αντικει-
μενικά και υποκειμενικά της στοιχεία, ένα idem factum24. Έτσι η τέλεση του ποινικού αδικήματος 
επισύρει, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις, και μία επιπλέον σοβαρή διοικητική κύρωση οικονομι-
κής/χρηματικής φύσης («δυαδικό σύστημα κυρώσεων»). Ωστόσο, το δυαδικό σύστημα κυρώσε-
ων είναι αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, ιδίως από τότε που το 
ΕΔΔΑ διαμόρφωσε αυτόνομα κριτήρια, τα λεγόμενα κριτήρια «Engel» (επειδή διαμορφώθηκαν το 
πρώτον στην απόφασή του επί της υπόθεσης Engel και λοιποί κατά Κάτω Χωρών της 08.06.1976), 
για τον χαρακτηρισμό μίας κύρωσης και της διαδικασίας που καταλήγει στην επιβολή της ως «ποι-
νικής», με αποτέλεσμα κυρώσεις που θεωρούνται διοικητικές στα εθνικά δίκαια να είναι «ποινι-
κές» κατά την έννοια της ΕΣΔΑ και να ενεργοποιούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της, 
που κατοχυρώνουν το τεκμήριο αθωότητας και την αρχή ne bis in idem25. Πάντως το ΕΔΔΑ έχει 
κρίνει στην υπόθεση Α και Β κατά Νορβηγίας (απόφ. της 15.11.2016) σε σχηματισμό Ολομέλειας 
ότι το σύστημα των δυαδικών κυρώσεων κατ’ αρχήν δεν αντιβαίνει στην ΕΣΔΑ, αλλά τα κράτη 
μέλη της του Συμβουλίου της Ευρώπης που συμμετέχουν στη σύμβαση μπορούν να οργανώσουν 
τα νομικά τους συστήματα «επιλέγοντας συμπληρωματικές νομικές αντιδράσεις σε [μία] κοινωνι-

21 Παπακυριάκου, ΦορΠοινΔ, αριθμ. 45 (και υποσ. 157, 265). ήδη Κοφινάς, Περί φορολογικού αδικήμα-
τος, σ. 20 επ. (υπό τον ΤΚ). Βλ. ιδίως τα άρθρα 142, 119Α ΕΤΚ. 
22 Παπακυριάκου, ΦορΠοινΔ, αριθμ. 44. Για την δικαιοκρατική επιταγή αποτροπής τέτοιας σώρευσης 
βλ. τον ίδιο, αυτόθι, αριθμ. 138. επίσης ως υπέρμετρα επαχθή θεωρεί την σώρευση ο Τσιρίδης, Μελέτες 
Ποινικού Δικαίου, σ. 13. 
23 Για την καταγωγή και την φύση του πολλαπλού τέλους βλ. Η. Αναγνωστόπουλο, ΝοΒ 2011, 2273 επ.
24 Η. Αναγνωστόπουλος, ΝοΒ 2011, 2277 με παραπομπές στη νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ.
25 Για τα ζητήματα που ανακύπτουν λόγω του «δυαδικού συστήματος κυρώσεων» υπό το φως της νομο-
λογίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ βλ. ιδίως Αναγνωστόπουλο, ΠοινΧρ 2015, 623 επ.. Τσόλκα, ΠοινΧρ 2015, 625 
επ. και τις σχετικές αποφάσεις από την ευρωπαϊκή νομολογία που παρατίθενται σε ΠοινΧρ 2015, 609 επ.. 
επίσης Α. Κωνσταντινίδη, ΠοινΧρ 2019, 493 επ. 
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η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 92/12/ΕΟΚ)88. Πρόκειται ωστόσο για φόρους που επιβάλλονται 
σε αμιγώς εθνικό επίπεδο και δεν συνδέονται κατ’ ανάγκην με τη διασυνοριακή διακίνηση εμπο-
ρευμάτων. Ωστόσο, κατά το άρθρο 2 της ισχύουσας Οδηγίας 2008/118/ΕΟΚ και τα υποκείμενα σε 
Ε.Φ.Κ. προϊόντα διακρίνονται αφενός σε παραγόμενα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ήδη Ε.Ε.) αφετέ-
ρου σε εισαγόμενα σε αυτή. Οι αξιώσεις του Δημοσίου από την επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης παρουσιάζουν έτσι μια ιδιαιτερότητα, η οποία δημιουργεί ένα από τα πλέον φλέγοντα 
ζητήματα σχετικά με το εύρος της ποινικής προστασίας που παρέχεται διά των διατάξεων του ΕΤΚ. 
Οι αξιώσεις του Δημοσίου από Ε.Φ.Κ. αποτελούν φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αφορούν 
τόσο εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) ή εξάγονται προς τέτοια χώρα, οπό-
τε βεβαιώνονται παράλληλα και συνεισπράττονται με τις αντίστοιχες δασμολογικές αξιώσεις της 
Ε.Ε., όσο και εμπορεύματα που παράγονται και διακινούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα ή προέρχο-
νται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή αποστέλλονται προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.89. Συνεπώς, 
όπως συμβαίνει και με τον Φ.Π.Α. (τον γενικό φόρο κατανάλωσης) η οφειλή από Ε.Φ.Κ. μπορεί να 
δημιουργείται είτε παράλληλα με την δασμολογική οφειλή, όταν πρόκειται για προϊόντα που εισά-
γονται από χώρα εκτός Ε.Ε. ή εξάγονται προς χώρα εκτός Ε.Ε., είτε αυτοτελώς, δηλαδή χωρίς να 
γεννάται παράλληλα και δασμολογική οφειλή (πράγμα που είναι και το πλέον σύνηθες), όταν πρό-
κειται για προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην Ελλάδα ή προέρχονται από κράτος μέ-
λος της Ε.Ε., και εν γένει για προϊόντα που παράγονται και διακινούνται εντός του ενιαίου τελωνει-
ακού εδάφους της Ε.Ε.90. Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για μία αμιγώς εθνική φορολογική 
οφειλή, χωρίς το διασυνοριακό στοιχείο που διαπνέει τις ποινικές διατάξεις της λαθρεμπορίας. 
Το άρθρο 54 ΕΤΚ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 85 παρ. 1 Ν. 3842/2010) διακρίνει σαφώς 
μεταξύ των κατ’ άρθρο 53 και 53Α υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων όσα «παράγονται ή εξορύσ-
σονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο εσωτερικό της χώρας» και όσα «προέρχονται από άλλα 
κράτη-μέλη» από όσα «εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας»91. Στη διάκριση αυτή προβαίνει ήδη 
και το νεότερο άρθρο 53Α ΕΤΚ. Κατά το άρθρο 55 περ. η΄ (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 
του με το Ν. 3842/2010) «εισαγωγή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων» είναι 
μόνο «η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων 
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη, εκτός εάν τα προϊόντα, κατά την είσοδο τους στο εσωτερικό της 
χώρας, υπάγονται σε τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής, κα-
θώς και η έξοδος τους από τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστο-
λής»92. Επομένως δεν στοιχειοθετείται οπωσδήποτε γνήσια λαθρεμπορία (155 παρ. 1 ΕΤΚ), 
όταν τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. εμπορεύματα προέρχονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε. και δεν ει-
σάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη, ακόμα και αν δεν καταβλήθηκε ο Ε.Φ.Κ., αλλά απλή τελω-
νειακή παράβαση93. Αυτό ισχύει για αμφότερες τις ειδικές υποστάσεις της γνήσιας λαθρεμπορίας του 

88 Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 248.
89 Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 248.
90 Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 248.
91 Επί των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων του άρθρου 53 εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελω-
νειακής και συναφούς με τον ΕΤΚ νομοθεσίας και κατ’ αναλογία οι διατυπώσεις που προβλέπονται από 
τις ενωσιακές τελωνειακές διατάξεις για την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων προς και από το τελωνει-
ακό έδαφος της Ένωσης ή έδαφος που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ. 5 ΕΤΚ. 
92 «Τρίτη χώρα» είναι κράτος ή έδαφος, στο οποίο δεν εφαρμόζεται η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας [ήδη Ε.Ε.] (55 περ. ε΄ ΕΤΚ), «τρίτα εδάφη» είναι τα εδάφη που απαριθμούνται στο άρθρο 
54 παρ. 5 και 6 ΕΤΚ (55 περ. δ΄ ΕΤΚ), «τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς ανα-
στολής» είναι οποιαδήποτε από τις ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/1992, σχετικά με την τελωνειακή επιτήρηση στην οποία υπόκεινται τα μη κοινοτικά εμπορεύματα 
κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, την προσωρινή εναπόθεση, τις ελεύθερες 
ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες, καθώς και οποιοδήποτε από τα καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 
84 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ του εν λόγω Κανονισμού (55 περ. στ΄ ΕΤΚ). Η θέση σε ισχύ του ΕνΤΚ και του 
νέου εκτελεστικού Κανονισμού καθιστά αδήριτη και την προσαρμογή του ΕΤΚ στη νέα πραγματικότητα 
της Ένωσης, που διαδέχθηκε την Κοινότητα.
93 ΑΠ 135/2010 ΠοινΧρ 2011, 33. αναλυτικά Φινοκαλιώτης, ΔΔικ 2002, 6 επ. (κατ’ αυτόν ούτε καν απλή 
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άρθρου 155 παρ. 1 ΕΤΚ, αφού η μεν πρώτη, η εν στενή εννοία λαθρεμπορική συμπεριφορά, προϋποθέ-
τει ρητά «εισαγωγή ή εξαγωγή», ενώ η δεύτερη, η γενική ρήτρα, προϋποθέτει «εισαγόμενα» ή «εξαγό-
μενα» προϊόντα94. Ισχύει επίσης και για τις ειδικές μορφές εμφάνισης του εγκλήματος, όπου χρησι-
μοποιείται η τεχνική νομική έννοια της «εισαγωγής» ή «εξαγωγής», ήτοι για τις ειδικές υποστάσεις 
των άρθρων 155 παρ. 2 περ. α΄, β΄, ζ΄ και θ΄95. Μπορεί ενδεχομένως να στοιχειοθετηθεί μόνο η ει-
δική μορφή του άρθρου 155 παρ. 2 περ. α΄ ΕΤΚ, δηλ. διάθεση στην κατανάλωση άνευ αδείας νομί-
μως εισαχθέντων (υπό την ανωτέρω έννοια) εμπορευμάτων, εφόσον, εννοείται, τα εμπορεύματα 
είχαν προηγουμένως νομίμως εισαχθεί από τρίτη χώρα. Επομένως πράγματι κατά την άποψη που 
είχε υποστηριχθεί ήδη στην αρχική μορφή του παρόντος, η θεμελίωση του ποινικού κολασμού 
εξαρτάται από την πλήρωση των προϋποθέσεων είτε των ειδικών υποστάσεων της γνήσιας λα-
θρεμπορίας (155 παρ. 1 ΕΤΚ), είτε κάποιας από τις ειδικές υποστάσεις της οιονεί λαθρεμπορίας 
(155 παρ. 2 ΕΤΚ) και συνακόλουθα τα παραγόμενα και διακινούμενα αποκλειστικά στην Ελλάδα ή 
προερχόμενα από κράτος μέλος υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. εμπορεύματα εκφεύγουν κατ’ αρχήν του 
πεδίου εφαρμογής των ποινικών διατάξεων του ΕΤΚ όσον αφορά τις αντίστοιχες φορολογικές 
αξιώσεις του Δημοσίου96. 
Χωρίς να διακρίνει ωστόσο η μεγαλύτερη μερίδα της νομολογίας δεχόταν πριν τις ανωτέρω τρο-
ποποιήσεις του ΕΤΚ με τον Ν. 3842/2010 ότι από τον συνδυασμό των άρθρων 53, 118 παρ. 5 (όπως 
αντικαταστάθηκε με το Ν. 3583/2007. ήδη νέο 119Α ΕΤΚ μετά το Ν. 3842/2010) και 155 επ. ΕΤΚ 
προκύπτει ότι και υπό την ισχύ του ΕΤΚ η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής 
της καταβολής του οφειλομένου για τα προϊόντα του άρθρου 53 ΕΤΚ Ε.Φ.Κ. είναι πράξη ποινικώς 
κολάσιμη χαρακτηριζόμενη ως λαθρεμπορία και τιμωρούμενη με τις προβλεπόμενες γι’ αυτήν 
από τον ως άνω νόμο ποινές, δεν μπορεί δε να συναχθεί προθυστέρως αντίθετη προς τα ανωτέρω 
νομοθετική βούληση από το ότι, με τη μεταγενέστερη αντικατάσταση της παρ. 5 του ως άνω άρ-
θρου 118 (με το άρθρο 1 παρ. 33 Ν. 3583/2007), τούτο κατέστη ακόμη πιο σαφές97. Η νομολογία 
αυτή υποστηρίζει στη νεότερη εκδοχή της (κατά την τυποποιημένη διατύπωσή της) αναλυτικότε-
ρα τα εξής: «Εξάλλου, κατά μεν την διάταξη του άρθρου 53 του νόμου 2960/2001, επιβάλλεται 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στο οινόπνευμα και τα αλκοολούχα 
ποτά και βιομηχανοποιημένα καπνά και καθορίζονται τα περί παραγωγής, μεταποίησης, κατοχής 
και κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα, κατά δε 
τη διάταξη του άρθρου 118 παρ. 5 αυτού, η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυ-
γής της καταβολής των οφειλομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και η μη τήρηση 
των διατυπώσεων που προβλέπονται από το τρίτο μέρος του παρόντα Κώδικα, με σκοπό τη μη 
καταβολή των ως άνω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων χαρακτηρίζονται και τιμωρούνται διοικη-
τικώς και ποινικώς ως λαθρεμπορία κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του Κώδικα 
αυτού και επισύρουν την επιβολή κατά των με οποιονδήποτε τρόπο συμμετεχόντων στην παρά-
βαση των διατυπώσεών του που αναφέρονται στο άρθρο 142 και στα άρθρα 152 και 155 του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προστίμων και πολλαπλών τελών. Από τις ως άνω διατάξεις σε συν-
δυασμό και με εκείνη του αναφερομένου άνω άρθρου 155 του ίδιου νόμου, που καθορίζει την 
έννοια της λαθρεμπορίας προκύπτει ότι και υπό την ισχύ του ως άνω νέου Τελωνειακού Κώδικα, η 
καθοιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής του οφειλομένου για τα πε-
τρελαιοειδή προϊόντα, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και βιομηχανοποιημένα καπνά, 

τελωνειακή παράβαση νοείται). Ασπρογέρακας-Γρίβας, ΠοινΧρ 1998, 1051 επ.. πρβλ. επίσης BGHSt NStZ 
2007, 592. Αντίθ. ΑΠ 267/2009 ΠοινΧρ 2010, 28. Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, 
τομ. 1., σ. 24. Βλ. και κατωτ. ερμηνεία υπό το άρθρο 119Α. 
94 Πρβλ. Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 249-250.
95 Πρβλ. Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 250.
96 Πρβλ. Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 249-250.
97 ΑΠ 516/2000 ΠοινΧρ 2000, 980. ΑΠ 2200/2006 ΠοινΧρ 2007, 906. ΑΠ 780/2008 ΠοινΧρ 2009, 247. 
ΑΠ 2068/2008 ΠοινΧρ 2009, 407. ΑΠ 1986/2009 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 309/2010 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 939/2011 ΤΝΠ 
Nomos. ΑΠ 713/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 1056/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 1775/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 379/2017 ΤΝΠ 
Nomos. Κριτική της άποψης αυτής βλ. σε Φινοκαλιώτη, ΔΔικ 2002, 1 επ. 
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μπει «ad hoc» η εισαγγελική πρόταση στο ως άνω βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ναι 
μεν αφορούν παρόμοιες περιπτώσεις εισαγωγής υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. (τσιγάρων, πετρελαιοει-
δών), πλην όμως δεν περιλαμβάνουν νομικές σκέψεις για την επίλυση του ως άνω κρίσιμου ζητήματος 
(εν αντιθέσει με τη δογματική επιχειρηματολογία που παραθέτει η ίδια), το οποίο (ζήτημα) δεν 
έχει τύχει μέχρι στιγμής της πρέπουσας δογματικής επεξεργασίας, αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς 
τη συχνότητα που απαντά πλέον στην ποινική πράξη λόγω της ένταξης όμορων χωρών, όπως 
ιδίως η Βουλγαρία, στην Ε.Ε. Αν λ.χ. κάποιος μεταβεί οδικώς στη Βουλγαρία και αγοράσει από εκεί 
όσα κιβώτια αλκοολούχων ποτών, νομίμως κυκλοφορούντων στη χώρα αυτή (με την σχετική ειδι-
κή ένσημη ταινία της βουλγαρικής αρχής επί του πώματος της φιάλης) χωρά το επιβατικό Ι.Χ. αυ-
τοκίνητό του, τελεί λαθρεμπορία κατά την ως άνω ειδική περίπτωση αδικήματος φοροδιαφυγής, 
όταν διαβεί τα σύνορα επιστρέφοντας στην Ελλάδα (ασκώντας δηλαδή τις βασικές ενωσιακές 
ελευθερίες της διακίνησης αγαθών και προσώπων); 
Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε, υπό το ισχύον δίκαιο μείζον ζήτημα με εξαιρετικό πρακτικό ενδια-
φέρον εγείρεται σχετικά με την έννοια της διατύπωσης «...τιμωρούνται διοικητικώς και ποινικώς 
ως λαθρεμπορία κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του παρόντος Κώδικα». Δεν κα-
θίσταται δηλαδή απολύτως σαφές από το γράμμα της διάταξης, αν παραπέμπει μόνο στις ποινι-
κές κυρώσεις, δηλαδή στο κυρωτικό σκέλος των διατάξεων των άρθρων 155 επ. ΕΤΚ ή αν για να 
επιβληθούν οι ως άνω κυρώσεις δεν αρκεί μόνο η «με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα 
διαφυγής της καταβολής των οφειλόμενων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και η μη τή-
ρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το τρίτο μέρος του παρόντος Κώδικα με σκοπό τη 
μη καταβολή των ως άνω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων», αλλά απαιτείται, επιπλέον, η πλήρωση 
και όλων των στοιχείων του πραγματικού των κανόνων των άρθρων 155 επ., δηλαδή, να συντρέχουν 
σωρευτικά και όλα τα λοιπά στοιχεία κάποιας από τις ειδικές υποστάσεις που προβλέπει ο ΕΤΚ, ιδίως 
στο άρθρο 155. 
Μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. είναι π.χ. ιδιαίτερα συχνές οι περιπτώσεις που αλκοο-
λούχα ποτά και καθαρό οινόπνευμα ή τσιγάρα μεταφέρονται οδικώς από τη χώρα αυτή στη 
χώρα μας, χωρίς να καταβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. ή να ακολουθείται λ.χ. η διαδικασία της «φορολογικής 
αποθήκης». Είναι σαφές ότι τα προϊόντα αυτά είναι υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ., πλην όμως είναι εξίσου 
σαφές ότι δεν «εισάγονται» από Τρίτη Χώρα, ιδίως αν έχουν πληρωθεί στη χώρα αυτή οι σχετικές 
φορολογικές επιβαρύνσεις και έχουν εκεί νόμιμα τεθεί στο εμπόριο (π.χ. τα ποτά έχουν τη σχετική 
ειδική ένσημη ταινία στο πώμα). Η κατάφαση της ποινικής ευθύνης εξαρτάται, λοιπόν, από την 
απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, αφού λ.χ. το άρθρο 155 παρ. 1 τιμωρεί μόνο την «εισαγωγή» 
λαθρεμπορεύματος, η οποία νοείται μόνο, εφόσον τα εμπορεύματα προέρχονται από Τρίτη Χώρα 
(εκτός Ε.Ε.), ενώ η κατοχή λαθρεμπορεύματος (155 παρ. 1 στ. ζ΄ ΕΤΚ), προϋποθέτει ομοίως λαθρε-
μπορική προέλευση (να έχουν «εισαχθεί» από Τρίτη Χώρα), η οποία δε νοείται επί εμπορευμάτων 
που προέρχονται από κράτος μέλος της Ε.Ε. (βλ. σχετ. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, αριθμ. 21 επ. 
και άρθρα 155, 156 αριθμ. 13, 16)127. 
Αν όμως με το άρθρο 119A παρ. 2 του ΕΤΚ εισάγεται μια ειδική περίπτωση φοροδιαφυγής, την 
οποία ο νομοθέτης περιγράφει αποκλειστικά στη διάταξη αυτή ως προς τα στοιχεία της ειδικής 
της υπόστασης και παραπέμπει μόνο ως προς τις ποινικές κυρώσεις στα άρθρα 155 επ. ΕΤΚ, όπως 
υποστηρίζει η ως άνω άποψη (βλ. ανωτ. αριθμ. 3), τότε κατά λογική ακολουθία το άρθρο 119Α 
παρ. 2 ΕΤΚ ως διάταξη ειδική και περιγράφουσα αποκλειστικώς την αξιόποινη πράξη θα πρέπει να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε μείζονος προτάσεως, η οποία αφορά περίπτωση φοροδιαφυ-
γής στον Ε.Φ.Κ., όταν τα πραγματικά περιστατικά δεν σχετίζονται παντάπασι με εισαγωγή από 
Τρίτη Χώρα ή προέλευση από κράτος μέλος της Ε.Ε. Ωστόσο, στην πλέον πρόσφατη ΟλΑΠ 
1/2016, με την οποία κρίθηκε μια τέτοια περίπτωση αυστηρά «εσωτερικής» φοροδιαφυγής στον 

και ότι η «κατάσταση αυτή είναι προβληματική, τόσο από την άποψη της αποτελεσματικής προστασίας 
των αντίστοιχων φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, όσο και από την άποψη της ασφάλειας δικαίου», 
ώστε «είναι αναγκαία η ταχεία νομοθετική αποσαφήνιση του συζητούμενου καθεστώτος». 
127 Στην διάκριση αυτή μεταξύ «εισαγόμενων» από Τρίτη Χώρα και «προερχόμενων» από άλλο κράτος 
μέλος προβαίνει με ενάργεια και το ΣυμβΕφΑθ 1499/2017 (αδημ.).
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1. Η ρύθμιση του νόμου
Το ιδιαίτερα μακροσκελές άρθρο 155 ΕΤΚ περιλαμβάνει τις ειδικές υποστάσεις της λαθρεμπορίας 
υπό μορφή ορισμού, χωρίς να προβλέπει την ποινική τους κύρωση1. Οι κύριες και παρεπόμενες 
ποινές προβλέπονται στα άρθρα 157 και 159, 160 ΕΤΚ (αντίστοιχα). Η παρ. 1 του άρθρου 155 πε-
ριλαμβάνει τις δύο ειδικές υποστάσεις της γνήσιας λαθρεμπορίας («Λαθρεμπορία είναι...»)2. Η 
περ. α΄ τυποποιεί την εν στενή εννοία λαθρεμπορική συμπεριφορά, ενώ η περ. β΄ φέρει τον χαρα-
κτήρα γενικής ρήτρας («διάταξη-αρπάγη». Auff angtatbestand). Η παρ. 2 περιγράφει συμπεριφο-
ρές που αυτοτελώς μεν δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν στην εν στενή εννοία λαθρεμπορία ή 
στην γενική ρήτρα (ή εν πάση περιπτώσει είναι αμφίβολο κατά πόσο θα μπορούσαν να υπα-
χθούν), τις οποίες ο νόμος θεωρεί ότι ενέχουν την αυτή απαξία και τις εξομοιώνει (κατά πλάσμα) 
με την εν στενή εννοία λαθρεμπορία, ήτοι τις ειδικές μορφές της λεγόμενης οιονεί λαθρεμπορί-
ας («Ως λαθρεμπορία θεωρείται...»)3. 
Υποστηρίζεται ότι οι τυποποιούμενες συμπεριφορές της παρ. 1 και της παρ. 2 συνιστούν συλλή-
βδην ένα γνήσιο πολύτροπο ή υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα, όπου ο κάθε τρόπος τέλεσης σε 
σχέση με τους άλλους δεν συνιστά ίδιο και αυτοτελές έγκλημα, αλλά πρόκειται για πρόβλεψη 
διαφόρων δυνατοτήτων διαπράξεως ενός και του αυτού εγκλήματος με ενιαία αντικειμενική υπό-
σταση, ώστε η πραγμάτωση περισσοτέρων τρόπων τελέσεως συνιστά πάντοτε ένα μόνο έγκλη-
μα4. Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές για δύο λόγους: Πρώτον, το άρθρο 155 παρ. 2 περ. ζ΄μπο-

1 Ομοίως υπό τον ΤΚ: Βλ. σχετικά Δασκαλόπουλο, ΠοινΧρ 1986, 23 επ. Παραδόξως ο αρχαιότερος ελλη-
νικός ειδικός ποινικός νόμος υιοθετεί τη νομοτεχνική λογική σύγχρονων νομοθετημάτων που ακολου-
θούν ξένα πρότυπα (όπως π.χ. η ποινική νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες: βλ. διαδοχικά Ν. 2331/1995, 3691/2008, 4557/2018). 
2 Ο Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τομ. 1., σ. 238 ομιλεί για «την κατηγορία των 
γενικών μορφών του εγκλήματος της λαθρεμπορίας». 
3 Παπαχρήστου, Λαθρεμπορία, σ. 9 επ., 19 (για τις όμοιες διατάξεις του ΤΚ). Κοφινάς, Περί φορολογικού 
αδικήματος, σ. 7, 11. Καραστεργίου, ΦορΕπιθ 1999, 1497. ΑΠ 1109/1988 ΠοινΧρ 1989, 78. Ο Παπακυριά-
κου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τομ. 1., σ. 238 ομιλεί για «την κατηγορία των ειδικών μορφών 
του συζητούμενου εγκλήματος» της λαθρεμπορίας. Πρβλ. και Παπαδογιάννη, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, σ. 
1244. επίσης ΑΠ 188/2006 ΤΝΠ Nomos και ΑΠ 474/2001 ΠοινΧρ 2002, 53, ο οποίες αναφέρουν ότι με την 
παρ. 2 του άρθρου 100 ΤΚ (ήδη 155 παρ. 2 ΕΤΚ) «διευρύνεται η έννοια της λαθρεμπορίας»). πρβλ. ομοίως 
Δασκαλόπουλο, ΠοινΧρ 1986, 33. Δεν είναι επομένως απολύτως ακριβές από λογική άποψη ότι πρόκει-
ται για 12 (και ήδη 13) ειδικότερους τρόπους πλήρωσης της αντικειμενικής υπόστασης της λαθρεμπορί-
ας, όπως υποστηρίζουν οι Ζιούβας, εις: Τα Οικονομικά Εγκλήματα ΙΙ, σ. 83 (υπό τον ΕΤΚ). Δασκαλόπουλος, 
ΠοινΧρ 1986, 29 (υπό τον ΤΚ). Τσιρίδης, Μελέτες Ποινικού Δικαίου, σ. 3. Πρόκειται για 13 άλλους τρόπους, 
οι οποίοι συμπληρώνουν την βασική έννοια της λαθρεμπορίας του άρθρου (πρώην 100 παρ. 1 περ. α΄ ΤΚ 
και νυν) 155 παρ. 1 περ. α΄ ΕΤΚ (όπως ορθά συνεχίζουν οι ανωτέρω συγγραφείς, αυτόθι). Συνιστούν δηλ. 
αυτοτελείς τρόπους τέλεσης, οι οποίοι κατά περίπτωση υπαλλάσσουν, συρρέουν, αλληλοαποκλείονται 
ή σωρεύονται (βλ. αναλυτικά κατωτ. στο κείμενο αριθμ. 2). αντίθ. Παπαχρήστου, Λαθρεμπορία, σ. 10, 19.
4 Δασκαλόπουλος, ΠοινΧρ 1986, 29 (υπό τον ΤΚ). Ζιούβας, εις: Τα Οικονομικά Εγκλήματα ΙΙ, σ. 83. Τσιρίδης, 
Μελέτες Ποινικού Δικαίου, σ. 3, 7. Καϊάφα-Γκμπάντι, Υπερ. 1993, 1182. ΣυμβΠλημΑθ 1330/2006 ΠοινΔικ 
2006, 727. Πρβλ. επίσης ΑΠ 642/2010 ΠοινΧρ 2011, 202 (με παρατηρήσεις Ι. Μοροζίνη). Υπό τον ΤΚ υπο-
στηρίχθηκε ωσαύτως η άποψη ότι οι υποστάσεις της παρ. 2 (τότε άρθρο 100, νυν άρθρο 155) συνι-
στούν ένα σωρευτικώς μικτό έγκλημα και τελούν σε σχέση φαινόμενης συρροής με εκείνες της παρ. 1 
(ΣυμβΠλημΑθ 1953/1977 ΠοινΧρ 1977, 903, με αντίθ. εισ. πρότ. Γ. Σανιδά [υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα η 
παρ. 2]). Υποστηρίχθηκε όμως και ότι οι υποστάσεις της παρ. 2 τελούν μεταξύ τους σε σχέση υπαλλακτι-
κώς μικτού εγκλήματος και συρρέουν φαινομενικά με σχέση απορρόφησης με τις υποστάσεις της παρ. 1 
(ΣυμβΠλημΘεσ 1497/1993 Υπερ. 1993, 1177 [με παρατηρήσεις Καϊάφα-Γκμπάντι]). Επίσης υποστηρίχθηκε 
από τον Τσιρίδη, Μελέτες Ποινικού Δικαίου, σ. 7, ότι οι περ. α΄ και β΄ του άρθρου 100 παρ. 1 ΤΚ (αντί-
στοιχο 155 παρ. 1 ΕΤΚ) τελούν μεταξύ τους σε σχέση σωρευτικώς μικτού εγκλήματος, αφού «υπάρχει 

1
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λοιπές επιβαρύνσεις29. Ομοίως πρόκειται περί αξιόποινης εισαγωγής όταν ο δράστης παραπλανά 
τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παριστώντας ψευδώς ότι τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο 
ελληνικό τελωνειακό έδαφος είναι ενωσιακά (ενώ λ.χ. έχουν ήδη απολέσει τον ενωσιακό τους χα-
ρακτήρα λόγω προγενέστερης εξαγωγής τους σε Τρίτη Χώρα), δηλ. ότι δεν πρόκειται περί «εισα-
γωγής» κατά την έννοια του νόμου (βλ. κατωτ. αριθμ. 14 επ.)30. Πρόκειται π.χ. επίσης για αξιόποι-
νη εισαγωγή, όταν ο δράστης εισάγει τα εμπορεύματα με πλαστά δελτία TIR (βλ. Ν. 1020/1980, με 
τον οποίο κυρώθηκε η τελωνειακή σύμβαση «περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων διά δελ-
τίων TIR») ως δήθεν προορισμένα προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτού, αφού το 
καθεστώς αυτό προσωρινής ατέλειας καθίσταται ανίσχυρο, όταν δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία 
που προβλέπεται, δηλ. η νόμιμη έξοδος και η εξόφληση του TIR στο τελωνείο προορισμού31. 
Γνήσια λαθρεμπορία του άρθρου 155 παρ. 1α΄ ΕΤΚ συνιστά κατεξοχήν η εισαγωγή προϊόντων με 
πλαστά πιστοποιητικά καταγωγής και πλαστά τιμολόγια πώλησης, με τα οποία βεβαιώνεται ψευ-
δώς ότι πρόκειται για εμπορεύματα με καταγωγή από χώρα για την οποία δεν ισχύει ενωσιακός 
δασμός αντιντάμπινγκ, προκειμένου να αποφευχθεί η βεβαίωση και καταβολή του δασμού αυ-
τού32. Επίσης, όσον αφορά την ένταξη εμπορευμάτων σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς διαμετα-
κόμισης η νομολογία δέχεται ότι λαθρεμπορία του άρθρου 155 παρ. 1 θεωρείται και κάθε προσπά-
θεια που γίνεται με τον σκοπό αποφυγής πληρωμής των οφειλομένων δασμών, φόρων, τελών και 
λοιπών δικαιωμάτων, διά της θέσεως των εμπορευμάτων, προερχομένων από τρίτες, μη ενωσιακές, 
χώρες υπό το ειδικό τελωνειακό καθεστώς των υπό διαμετακόμιση εμπορευμάτων με σκοπό την 
εξαγωγή τους, δήθεν, στο εξωτερικό και την εν συνεχεία δια της χρήσεως διαφόρων τεχνασμάτων 
επανεισαγωγή και την διάθεσή τους στην κατανάλωση, χωρίς την καταβολή των οφειλομένων δα-
σμών, φόρων33. Εδώ υπάγει η νομολογία και την ιδιαίτερα συχνή μορφή απάτης σε διεθνές επίπε-
δο τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου» (missing trader intra-community F. - C. F.), όπου οι συναλλα-
γές μέσα σε ένα κράτος μέλος συνδυάζονται με εικονικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές, στις οποίες 
δεν χρεώνεται Φ.Π.Α. μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, οπότε μία, τουλάχιστον, επιχείρηση «εξα-
φανίζεται» και δεν αποδίδει τον Φ.Π.Α. που εισέπραξε, ενώ άλλες επιχειρήσεις στην αλυσίδα της 
απάτης εκπίπτουν πλασματικά ποσά του Φ.Π.Α. εισροών ή λαμβάνουν επιστροφές Φ.Π.Α.. στην 
περίπτωση αυτή τα εμπορεύματα εισάγονται από τρίτη χώρα και τίθενται στο τελωνειακό καθε-
στώς 42, δηλαδή θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ε.Ε. με απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. (και ενδεχομένως αναστολή του Ε.Φ.Κ.), πλην όμως για την απαλ-
λαγή από το Φ.Π.Α. είναι απαραίτητη η παράδοση των εμπορευμάτων στον παραλήπτη του κρά-
τους - μέλους και δεν αρκεί μόνο η φυσική μεταφορά τους στο κράτος - μέλος, αλλά πρέπει η ενδο-
κοινοτική παράδοση των αγαθών να πραγματοποιηθεί στους αναγραφόμενους επί των τιμολογίων 
υποκείμενους στον Φ.Π.Α. παραλήπτες, δηλαδή στις εγκατεστημένες στο άλλο κράτος - μέλος επι-
χειρήσεις, οι οποίες πρέπει να δηλώσουν τις αντίστοιχες αποκτήσεις, ώστε να διασφαλισθεί η κατα-
βολή του Φ.Π.Α. στον τόπο της τελικής κατανάλωσης των αγαθών34. Εδώ ορθότερο είναι να δια-

29 ΟλΑΠ 293/1990 ΝοΒ 1990, 502. ΑΠ 517/1993 ΠοινΧρ 1993, 293. ΑΠ 886/1993 ΠοινΧρ 1993, 779. ΑΠ 
1063/1997 ΠοινΧρ 1998, 376. ΑΠ 1879/1997 ΠοινΧρ 1998, 625. ΑΠ 82/2006 ΠοινΔικ 2006, 803. ΣυμβΕφΘεσ 
128/1966 ΠοινΧρ 1966, 429 (με εισ. πρότ. Π. Δελαπόρτα και αντίθ. παρατηρήσεις Χορομίδη). ΣυμβΕφΠειρ 
348/1997 ΠοινΧρον 1997, 1347. ΣυμβΕφΘεσ 850/1999 Αρμενόπουλος 2000, 1535. ΣυμβΠλημΒερ 90/1998 
ΠοινΧρ 1998, 819. Παπαχρήστου, Λαθρεμπορία, σ. 15. Χριστοφορίδης, ΠοινΧρ 1994, 1327. 
30 ΤρΕφΚακΠειρ 108α, 138/1999 ΠοινΔικ 2000, 251 (με παρατηρήσεις Παπαγεωργάκη). 
31 ΤρΕφΚακΠατρ 465, 466/1998 ΠοινΔικ 1999, 686 (με παρατηρήσεις Αθανασίου). 
32 ΑΠ 1141/2011 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 774/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 1056/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ.
33 ΑΠ 396/2015 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 516/2016 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 1056/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 1431/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ.
34 ΑΠ 865/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 516/2016 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 1056/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ. Το καθεστώς 42 προβλέπε-
ται στο παράρτημα Β΄ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, όπου υπάρχει η εξής επεξήγηση (L 
343/767): «Η απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής του ΦΠΑ και, κατά περίπτωση, η αναστολή πλη-
ρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης χορηγείται επειδή μετά την εισαγωγή ακολουθεί ενδοενωσιακή 
παράδοση ή μεταφορά εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ και, κατά 
περίπτωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα οφείλεται στο κράτος μέλος του τελικού προορισμού».

11 
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3.7. Η αγορά, πώληση και κατοχή λαθρεμπορεύματος (155 παρ. 2 περ. ζ΄ ΕΤΚ)
Το άρθρο 155 παρ. 2 περ. ζ΄ ΕΤΚ αποτελεί μια από τις συνηθέστερα συναντώμενες στη νομολογία 
περιπτώσεις εφαρμογής των ποινικών διατάξεων περί λαθρεμπορίας, καίτοι δεν αποτελεί έστω 
προπαρασκευαστική πράξη γνήσιας λαθρεμπορικής συμπεριφοράς, αλλά κατ’ ουσία κολάζει ποι-
νικά την μεταγενέστερη αυτής κατοχή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων λαθρεμπορίας και συγκε-
κριμένα την αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί ή τεθεί στην κατα-
νάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Ο ποινικός κολασμός δεν στρέφε-
ται πρωτίστως κατά του λαθρεμπόρου, αλλά κατά του αποδέκτη των προϊόντων λαθρεμπορίας, 
ήτοι αποτελεί ειδική μορφή της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος του άρθρου 394 
ΠΚ282. Η διάταξη έχει κριθεί ως συνταγματική σε συνδυασμό με την γενική ρήτρα του άρθρου 155 
παρ. 1β΄ ΕΤΚ: «Οι περί λαθρεμπορίας ως άνω διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 και 2ζ΄ του ν. 
2960/2001, δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1α΄ και 25 παρ. 1δ΄ του Συντάγματος, 
ούτε παραβιάζεται με αυτές η αρχή της αναλογικότητας καθόσον η προπεριγραφείσα αξιόποινη 
πράξη της λαθρεμπορίας καυσίμων ήτοι της αγοράς και διαθέσεως προς πώληση καυσίμων, χωρίς 
την πληρωμή των αναλογούντων και οριζομένων από το νόμο φόρων και δασμών υπερ του Δημο-
σίου ή της Ε.Ε. δεν περιορίζει ανεπιτρεπτώς την ελευθερία δράσεως του ατόμου, αλλά αφορά σε 
ρύθμιση της εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα αυτών με θέσπιση νομίμων περιορισμών»283. 
Στη νομολογία έχει παγιωθεί η εξής στερεότυπη διατύπωση: «Ως λαθρεμπορία, θεωρείται και 
η αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση κατά 
τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Στην τελευταία αυτή μορφή καθιδρύεται, τόσο 
κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Τελωνειακού Κώδικα, όσο και κατά τις διατάξεις του ισχύο-
ντος Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, αυτοτελής νομοτυπική μορφή του εγκλήματος της λαθρεμπο-
ρίας, του οποίου η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στην αγορά, πώληση ή κατοχή από πρό-
σωπα, εκτός του εισαγωγέα, εμπορευμάτων που υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό, τέλος, φόρο 
δικαίωμα, που έχουν εισαχθεί εντός των συνόρων του Ελληνικού Κράτους, χωρίς άδεια της τελω-
νειακής αρχής, υποκειμενικώς δε, για τη στοιχειοθέτηση στην περίπτωση αυτή του εγκλήματος 
της λαθρεμπορίας, απαιτείται δόλος, που συνίσταται στη γνώση, κατά τον κρίσιμο χρόνο, του 
υπαιτίου ότι το εμπόρευμα που αγόρασε, πώλησε ή κατέχει είναι προϊόν λαθρεμπορίας, κατά την 
πιο πάνω έννοια, καθώς και τη θέληση αυτού να αποστερήσει το Ελληνικό Δημόσιο από τον οφει-
λόμενο δασμό, τέλος ή δικαίωμα. Επομένως, έγκλημα λαθρεμπορίας υφίσταται και μόνο επί κατο-
χής ορισμένου λαθρεμπορεύματος, εφόσον ο κάτοχος γνωρίζει την λαθρεμπορική του προέλευ-
ση, χωρίς να απαιτείται άλλο στοιχείο»284. Υποστηρίζεται ότι με βάση τη διατύπωση αυτή η νομο-
λογία «διευρύνει τα στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης αυτής της μορφής, αξιώνοντας γνώση 
για τη λαθρεμπορική προέλευση του αντικειμένου και θέληση αποστέρησης του Δημοσίου από 

282 Ζιούβας, εις: Τα Οικονομικά Εγκλήματα ΙΙ, σ. 85. Για την αναγκαιότητα της εισαγωγής της παρούσας 
μορφής λαθρεμπορίας μετά την θέση σε ισχύ του ΠΚ και την σχέση της με το άρθρο 394 ΠΚ βλ. αναλυ-
τικά Παπαχρήστου, Λαθρεμπορία, σ. 31 επ. 
283 ΑΠ 938/2011 ΤΝΠ Nomos.
284 ΑΠ 364/2003 ΠοινΧρ 2003, 1079. ΑΠ 1204/2003 ΠοινΔικ 2003, 1407. ΑΠ 2080/2003 ΠοινΧρ 2004, 
753. ΑΠ 294/2006 ΠοινΧρ 2006, 822. ΑΠ 2082/2006 ΠοινΧρ 2007, 832. ΑΠ 2097/2006 ΠοινΧρ 2007, 
835. ΑΠ 2200/2006 ΠοινΧρ 2007, 906. ΑΠ 1967/2007 ΠοινΧρ 2008, 710. ΑΠ 105/2008 ΝοΒ 2008, 1929. 
ΑΠ 1418/2008 ΠοινΧρ 2009, 530. ΑΠ 267/2009 ΠοινΧρ 2010, 28. ΑΠ 1799/2009 ΠοινΧρ 2010, 592. ΑΠ 
135/2010 δημοσ. σε www.areiospagos.gr. ΑΠ 979/2010 δημοσ. σε www.areiospagos.gr. ΑΠ 938/2011 
ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 939/2011 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 713/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 845/2012 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 1018/2013 
ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 1109/2013 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 51/2014 ΠοινΧρ 2015, 114. ΑΠ 733/2014, ΠοινΧρ 2016, 117. ΑΠ 
1359/2014 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 1086/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 865/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 876/2015 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 
1037/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 1322/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 516/2016 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 832/2016 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 
1431/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 1775/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ. ΑΠ 379/2017 ΤΝΠ Nomos. ΟλΑΠ 1/2019 ΤΝΠ Nomos. Πρβλ. 
αντίθ. ΑΠ 120/2005 ΠοινΔικ 2005, 1494 και ΣυμβΠλημΘεσ 1497/1993 Υπερ. 1993, 1177 (με παρατηρήσεις 
Καϊάφα-Γκμπάντι), κατά το οποίο η αγορά, πώληση και κατοχή δεν συνιστά ίδιο αυτοτελές αδίκημα λα-
θρεμπορίας, αλλά ειδικό τρόπο τελέσεώς της. 
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δεκτό ότι η ανωτέρω διάταξη προβλέπει συγκεκριμένες αξιόποινες συμπεριφορές, οι οποίες και 
μόνο, κατά το σαφές γράμμα της, μπορούν να κριθούν ως λαθρεμπορία συστέλλοντας έτσι σε 
ανεκτά όρια και «περιχαρακώνοντας» τις συμπεριφορές που πλήττουν το ειδικότερο αντικείμενο 
προστασίας που ενσαρκώνει το Τέλος Ταξινόμησης. Έτσι, όπως ορθά υποστηρίζεται, περίπτωση 
λαθρεμπορίας λόγω μη καταβολής του Τέλους Ταξινόμησης «συντρέχει μόνο εφόσον τελεσθούν 
πράξεις που κατατείνουν στην παραπλάνηση των φορολογικών αρχών σε σχέση με τα αληθή χα-
ρακτηριστικά των οχημάτων ή την αληθή αξία αγοράς αυτών ή τη νόμιμη ταξινόμηση αυτών»421. 
Η διάταξη αυτή προβλέπει λοιπόν υπαλλακτικώς μικτά συγκεκριμένες συμπεριφορές και αξιόποι-
νο αποτέλεσμα συνιστάμενο σε βλάβη του προστατευόμενου εννόμου αγαθού. Ειδικότερα προβλέ-
πει ότι οι διατάξεις περί λαθρεμπορίας εφαρμόζονται αν ο δράστης α) δηλώσει ψευδή στοιχεία ή 
β) παραποιήσει τα κατατιθέμενα παραστατικά ή γ) χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα τεχνάσματα, με απο-
τέλεσμα τη μη είσπραξη ή την είσπραξη μειωμένου Τέλους Ταξινόμησης. Μεταξύ των αξιόποινων 
συμπεριφορών και του αποτελέσματος πρέπει να υφίσταται αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος 
και αντικειμενικός καταλογισμός σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Ποινικού Δικαίου. Η δήλωση 
ψευδών στοιχείων ή η παραποίηση των κατατιθέμενων παραστατικών πρέπει να αφορά στοιχεία 
από τα οποία εξαρτάται ο προσδιορισμός του ύψους του Τέλους Ταξινόμησης, όπως το έτος πρώ-
της κυκλοφορίας του οχήματος ή το επίπεδο της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του422. Ειδάλλως 
θα ελλείπει ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αξιόποινης συμπεριφοράς και μη εί-
σπραξης του Τέλους Ταξινόμησης. 
Εν αντιθέσει λοιπόν με όσα ισχύουν για τα οχήματα που προέρχονται από Τρίτη Χώρα (βλ. ερμη-
νεία υπό το άρθρο 137), η απλή μη καταβολή του τέλους ταξινόμησης για όχημα που προέρχεται 
από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. συνιστά απλή διοικητική παράβαση που επισύρει τις αντίστοιχες 
διοικητικές κυρώσεις, αλλά δεν κολάζεται ποινικά, εφόσον δεν συντρέχει μία από τις ανωτέρω 
περιπτώσεις δολίας παραπλάνησης των τελωνειακών αρχών423. Συνεπώς στις λοιπές περιπτώσεις 
η ενωσιακή προέλευση του αυτοκινήτου αποκλείει πάντοτε τον ποινικό κολασμό κατά τις περί 
λαθρεμπορίας διατάξεις του ΕΤΚ424. Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως η αρεοπαγητική νομολογία 
που αναπτύχθηκε τα τελευταία έτη σχετικά με την απόδειξη της ενωσιακής προέλευσης. Έτσι 
κατά τη νομολογία αυτή « … σύμφωνα με το άρθρο 320 του Κανονισμού ΕΟΚ 2454/1993, εφόσον 
πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας Οδικού οχήματος με κινητήρα, ταξινομημένου σε 
Κράτος-Μέλος της Κοινότητας, το εν λόγω όχημα θεωρείται ως κοινοτικό, εφόσον συνοδεύεται 
από την πινακίδα κυκλοφορίας και το έγγραφο ταξινόμησης του και εφόσον τα χαρακτηριστικά 
ταξινόμησης του, όπως αυτά προκύπτουν από το έγγραφο ταξινόμησης και, ενδεχομένως, από 
την πινακίδα κυκλοφορίας, πιστοποιούν κατά τρόπο ασφαλή τον Κοινοτικό χαρακτήρα. Έτσι, ο 
κοινοτικός χαρακτήρας του οχήματος αποδεικνύεται κατά τον ως άνω αποκλειστικό τρόπο (ΑΠ 
1956/2010) […]. Εξάλλου για να κριθεί κατά το άρθρο 137 μέρος Α΄ παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδι-
κα, ως απλή τελωνειακή παράβαση η κατοχή και η κυκλοφορία αυτοκινήτου που εισήχθη από το 
εξωτερικό χωρίς στη συνέχεια να τηρηθούν οι διατυπώσεις των άρθρων 129 και 130 του ίδιου 
Κώδικα, πρέπει να αποδειχθεί θετικά κατά το ως άνω άρθρο 320 του 2454/1993 Κανονισμού ΕΟΚ 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ότι πρόκειται για κοινοτικό όχημα, διαφορετικά, δια-
πράττεται λαθρεμπορία, για την οποία αρκεί κατά την έννοια του αρθρ. 155 παρ. 1 και 2 του Τελω-
νειακού Κώδικα το ότι δεν προκύπτει ο Κοινοτικός χαρακτήρας του οχήματος, χωρίς να ενδιαφέ-
ρει κατά τα λοιπά η ειδικότερη χώρα προέλευσης του. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν προκύπτει η 
χώρα αυτή δεν σημαίνει ότι το όχημα θα θεωρηθεί ως κοινοτικό, ώστε να τύχει εφαρμογής το 
άρθρο 137 του Τελωνειακού Κώδικα»425. Η συγκεκριμένη νομολογία του Αρείου Πάγου αποτελεί 
ρωγμή στο ισχύον ποινικό δικονομικό σύστημα, καθώς διά της εισαγωγής ενός συστήματος νομι-

421 Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 258.
422 Παπακυριάκου, ΦορΠοινΔ, αριθμ. 142 (υποσ. 12). 
423 Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 258.
424 ΑΠ 817/2011 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 729/2011 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 1812/2011 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 801/2012 ΤΝΠ 
Nomos. ΑΠ 1517/2013 ΤΝΠ Nomos. ΑΠ 1811/2016 ΤΝΠ Nomos. Επίσης ΑΠ 1956/2010 ΤΝΠ Nomos.
425 Βλ. αμέσως προηγούμενη υποσ.
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Ν. 2960/2001Λαθρεμπορία (ΙΙI) 157

Ν. 2960/2001

Κύριες ποινές 

157 Ποινές Λαθρεμπορίας. 1. Η κατά το άρθρο 155 του παρόντα Κώδικα λαθρεμπορία τι-
μωρείται:

α) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Εάν όμως το αντικείμενο της λαθρεμπορίας δεν 
έχει σημαντική αξία και προορίζεται για ατομική χρήση ή ανάλωση του υπαίτιου, το ελάχιστο 
όριο της ποινής μειώνεται στο ένα έκτο.
β) Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους στις εξής περιπτώσεις:
– εάν διαπράχθηκε καθ’ υποτροπήν,
– εάν διαπράχθηκε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων μαζί,
– εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και άνω και
– εάν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα,
γ) Με κάθειρξη, εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
2. Σε περίπτωση υποτροπής ουδέποτε δύναται να επιβληθεί ποινή ελαφρότερη αυτής που έχει 
προηγουμένως επιβληθεί.
3. Σε περίπτωση απόπειρας επιβάλλεται η ποινή που επιβάλλεται στην τετελεσμένη λαθρεμπο-
ρία, στους δε συνεργούς δύναται να επιβληθεί η ποινή που επιβάλλεται κατά των αυτουργών. 

Νομοθετικές μεταβολές
• Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 παρατίθεται ως έχει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 3 παρ. 3 
του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66/31.3.2011). Προηγουμένως, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 είχε προστε-
θεί με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010) και είχε ως εξής: «γ) Με κάθειρξη μέχρι 
δέκα (10) έτη, εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.»

Ειδική βιβλιογραφία
[Βλ. Ειδική βιβλιογραφία υπό τα άρθρα 155 και 156 ΕΤΚ.]

Το βασικό πλαίσιο ποινής για τις πράξεις λαθρεμπορίας του άρθρου 155 προβλέπεται στο άρθρο 
157 παρ. 1 περ. α΄ εδ. α΄ ΕΤΚ και είναι ποινή φυλάκισης από έξι (6) μήνες έως πέντε (5) έτη. Κατά το 
άρθρο 463 παρ. 2 του νέου ΠΚ 2019, όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή φυλάκισης, προστί-
θεται διαζευκτικά και η χρηματική ποινή, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 57 του νέου ΠΚ. Συ-
νεπώς για όλα τα πλημμελήματα της λαθρεμπορίας, των οποίων οι ποινές καταστρώνονται στο 
άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ απειλείται πλέον διαζευκτικά και χρηματική ποινή. Η ισοπεδωτι-
κή λογική που ακολούθησε η επιτροπή που συνέταξε το σχέδιο του νέου ΠΚ σχετικά με τους ειδι-
κούς ποινικούς νόμους (κατ’ ανάγκην μέχρι να καταστεί δυνατός ο εξορθολογισμός των ποινικών 
κυρώσεων που απειλούνται σε ειδικούς ποινικούς νόμους διά μίας αντίστοιχης μεταρρυθμιστικής 
προσπάθειας) εκδηλώνει τις συνέπειές της ιδίως στη λαθρεμπορία, όπου ισχύει ανάκαθεν ένα κυ-
ρωτικό πλαίσιο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να ανακύπτει με ιδιαίτερη σφοδρότη-
τα το πρόβλημα του δυαδικού συστήματος κυρώσεων (βλ. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις υπό 2.). Έτσι 
η καταδίκη για πλημμεληματική λαθρεμπορία μπορεί να συνεπάγεται υπό το νέο ΠΚ χρηματική 
ποινή έως 180 ημερήσιες μονάδες (άρθρο 57 παρ. 2 περ. β΄ ΠΚ 2019) και σωρευτικά δήμευσή ή 
χρηματική ποινή κατά το άρθρο 160 ΕΤΚ ανερχόμενη στο ύψος της αξίας CIF των εμπορευμάτων 
που αποτέλεσαν το υλικό αντικείμενο της λαθρεμπορίας και επιπλέον, επίσης σωρευτικά, πολλα-
πλό τέλος από το τριπλάσιο έως το πενταπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Υπό αυτά 
τα δεδομένα, συνυπολογιζομένου και του πολλαπλού τέλους, που αποτελεί αναμφισβήτητα «ποι-
νή» κατά τα κριτήρια Engel του ΕΔΔΑ (βλ. ομοίως Εισαγωγικές Παρατηρήσεις υπό 2.), ενώ εκ πρώ-
της όψεως φαίνεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 463 παρ. 2 ΠΚ 2019 να εισάγει μία ευνοϊκή 
ρύθμιση για τον κατηγορούμενο, εντούτοις αν εξετάσει κανείς την προσθήκη αυτή υπό το πρίσμα 
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του συνολικού, δυαδικού κυρωτικού πλαισίου που προβλέπει ο ΕΤΚ σε συνδυασμό και με το άρθρο 
80 παρ. 6 ΠΚ, κατά το οποίο η χρηματική ποινή, εφόσον δεν αποτιθεί, εκτίεται ως στερητική της 
ελευθερίας ποινή, χωρίς μάλιστα να εφαρμόζεται η διάταξη περί αναστολής του άρθρου 99 ΠΚ, 
είναι λίαν αμφίβολο κατά πόσο πρόκειται για μία επιεικέστερη ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή, 
δηλαδή, η οικονομική εξάντληση του κατηγορουμένου από τις δυαδικές κυρώσεις μπορεί εν τοις 
πράγμασι να τον οδηγήσει στη φυλακή, ακόμη και σε περιπτώσεις που η διαζευκτικά απειλούμενη 
στερητική της ελευθερίας ποινή δεν θα μπορούσε να επιμετρηθεί σε χρονική διάρκεια άνω των 
τριών ετών και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 99 ΠΚ για τη χορήγηση του ευεργετήμα-
τος της αναστολής. Επομένως θα πρέπει να γίνει δεκτό με μια τελεολογική συσταλτική ερμηνεία 
ότι, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 99 ΠΚ και η επιμέτρηση της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής δεν θα μπορούσε να υπερβεί τα τρία έτη φυλάκιση, δεν επιβάλλεται η διαζευκτι-
κά απειλούμενη χρηματική ποινή κατ’ άρθρο 463 παρ. 2 ΠΚ, αλλά μόνο η στερητική της ελευθερίας 
ποινή. Για τις πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ (01.07.2019) αυτή η θέση 
στηρίζεται και στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, ως η in concreto επιεικέστερη εφαρμογή των περισσό-
τερων νόμων που ίσχυσαν από την τέλεση μέχρι την εκδίκαση της πράξης. 
Το άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄ εδ. β΄ ΕΤΚ προβλέπει έναν ειδικό λόγο μείωσης της ποινής1, κατά 
τον οποίο το ελάχιστο όριο της ποινής μειώνεται στο ένα έκτο, δηλ. στον ένα μήνα, αν συντρέχουν 
σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) το αντικείμενο της λαθρεμπορίας να μην έχει σημαντική αξία, 
δηλ. να είναι ασήμαντης αξίας, και β) να προορίζεται για ατομική χρήση ή ανάλωση του υπαιτί-
ου2. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι προϋποθέσεις αυτές ταυτίζονται με εκείνες του άρθρου 377 ΠΚ, 
με την επιφύλαξη ότι εδώ δεν χρειάζεται η πράξη της λαθρεμπορίας να τελείται από ανάγκη για 
άμεση χρήση ή ανάλωση του αντικειμένου της, αλλά αρκεί αυτό να προορίζεται «για ατομική χρή-
ση ή ανάλωση». Συνεπώς το αντικείμενο της λαθρεμπορίας ευτελούς αξίας μπορεί να προορίζεται 
και για την κάλυψη αναγκών του μέλλοντος, σε αντίθεση με το αντικείμενο της κλοπής ευτελούς 
αξίας του άρθρου 377 εδ. β΄ ΠΚ3. Κρίθηκε πρόσφατα ότι τέτοια περίπτωση συνιστά η αγορά από 
τον κατηγορούμενο ποσότητας λαθραίου καπνού για την κατασκευή από τον ίδιο χειροποίητων 
(στριφτών) τσιγάρων4. Ως αξία νοείται η πραγματική (αγοραία) αξία του λαθρεμπορεύματος5. 
Η μη «σημαντική» αξία είναι διαβαθμίσιμη έννοια και κρίνεται με βάση τις αντιλήψεις των συναλ-
λαγών και τις συνθήκες του δράστη6. 
Στο άρθρο 157 παρ. 1 περ. β΄ ΕΤΚ προβλέπονται τέσσερις διακεκριμένες περιπτώσεις πλημμε-
ληματικής λαθρεμπορίας7, οι οποίες επισύρουν αυξημένο πλαίσιο ποινής από ένα (1) έως πέ-
ντε (5) έτη φυλάκιση. Αυτές συντρέχουν, εάν αυτή διαπράχθηκε καθ’ υποτροπήν, εάν διαπράχθη-
κε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων μαζί, εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που 
στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χι-
λιάδων (30.000) ευρώ και άνω και εάν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα. 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις του «καθ’ υποτροπήν», του «ενόπλως» και των «ιδιαιτέρων τεχνασμά-
των» απαντούσαν ως έννοιες και στον Ποινικό Κώδικα του 1950, συνεπώς έπρεπε να ερμηνεύο-
νται κατά τον αυτό τρόπο8. Η έννοια της υποτροπής οριζόταν στο άρθρο 88 του ΠΚ 1950 (σε 
συνδ. με το άρθρο 12 ΠΚ)9, πλην όμως οι σχετικές διατάξεις περί υποτροπής καταργήθηκαν από 

1 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 12 και δι’ αυτού το άρθρο 82 ΠΚ, αφού ο ειδικός ποινικός νόμος ορίζει ρητά 
άλλως. Πρόκειται για διάταξη με την οποία πραγματώνεται η ιδέα της επιείκειας (πρβλ. Κοφινά, Περί 
φορολογικού αδικήματος, σ. 18). 
2 Δασκαλόπουλος, ΠοινΧρ 1986, 36. 
3 Πρβλ. Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος3, σ. 106 επ. 
4 ΟλΑΠ 1/2019 ΤΝΠ Nomos.
5 Πρβλ. Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος3, σ. 102. 
6 Πρβλ. Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος3, σ. 102 επ. 
7 Δασκαλόπουλος, ΠοινΧρ 1986, 36 (υπό τον ΤΚ). 
8 Δασκαλόπουλος, ΠοινΧρ 1986, 36. 
9 Παπαχρήστου, Λαθρεμπορία, σ. 46 επ. 
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τική (αυτοδίκαιη) έκπτωση από την υπαλληλική θέση, ακόμη και για ποινές φυλάκισης από τριών 
μηνών και άνω, δηλαδή ακόμη και για πλημμεληματική λαθρεμπορία. Τρίτον, η αυτοδίκαιη έκπτω-
ση από την υπαλληλική θέση επέρχεται κατά το άρθρο 159 παρ. 1 ΕΤΚ ήδη με την καταδίκη σε 
πρώτο βαθμό, ο δε υπάλληλος επανέρχεται στη θέση του (και λαμβάνει αναδρομικά τις αποδοχές 
που στερήθηκε), εφόσον εν συνεχεία αθωωθεί αμετάκλητα. Αντίθετα κατά το άρθρο 60 παρ. 2 ΠΚ 
2019 απαιτείται η απόφαση να έχει γίνει αμετάκλητη για να επέλθει η αποστέρηση. Εφόσον η έκ-
πτωση από δημόσια θέση διατηρείται από το νέο ΠΚ ως παρεπόμενη ποινή, δεν τίθεται εδώ ζήτη-
μα εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 463 παρ. 5 ΠΚ 2019. Εφαρμόζεται συνεπώς 
το άρθρο 159 παρ. 1 ΕΤΚ ως ειδικότερο. 
Το άρθρο 159 παρ. 2 προβλέπει κατά την εισηγητική έκθεση του ΕΤΚ την επιβολή παρεπομένων 
ποινών του Ποινικού Κώδικα στις περιπτώσεις διάπραξης λαθρεμπορίας από πλοιάρχους, μηχανι-
κούς, και όλα τα μέλη του πληρώματος εν γένει εμπορικού πλοίου ή αεροσκάφους, υπαλλήλους 
της υπηρεσίας πρακτορείων των πλοίων και των αεροπορικών και των δι’ αυτοκινήτων συγκοινω-
νιών, σιδηροδρομικούς υπαλλήλους παντός βαθμού, καθώς και οδηγούς αυτοκινήτων, όχι όμως 
υποχρεωτικά, αλλά κατά την κρίση του δικαστηρίου75. Αυτές συνίστανται σε στέρηση του διπλώ-
ματός τους ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους ή έκπτωση από τη θέση που κατέχουν. Η 
στέρηση ή έκπτωση είναι όμως ρητά πρόσκαιρη κατά την κρίση του ποινικού δικαστηρίου. Συνε-
πώς αποκλείεται η επιβολή ισόβιας στέρησης ή έκπτωσης, η οποία ούτως ή άλλως στο νέο ΠΚ δεν 
προβλέπεται για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος και την αφαίρεση άδειας οδήγησης ή 
εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου (πρβλ. άρθρα 65, 66 ΠΚ 2019). Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτό, 
με συσταλτική ερμηνεία, ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά ως προς τις προϋποθέσεις και τη 
διάρκεια των στερήσεων αυτών οι σχετικές διατάξεις του ΠΚ (άρθρα 65, 66 ΠΚ 2019), διότι άλλως 
η πρόβλεψη αυτή αντίκειται στην αρχή nulla poena sine lege certa.

Η δήμευση και η χρηματική ποινή

160 1. Σε κάθε περίπτωση λαθρεμπορίας τα εμπορεύματα, τα οποία αποτελούν το αντικεί-
μενο αυτής, δημεύονται.

2. Επίσης δημεύονται τα ζώα, οι άμαξες, το οχήματα, τα πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, 
τα εφοδιαστικά πλοία που προβαίνουν σε εικονικούς εφοδιασμούς και κάθε άλλο μεταφορικό 
μέσο, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του αποτελούντος το αντικείμενο της λαθρε-
μπορίας εμπορεύματος. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε καταστεί αδύνατη η δήμευση των 
κατά το παρόν άρθρο αντικειμένων λαθρεμπορίας, επιβάλλεται στον ένοχο ποινή χρηματική 
ίση με την αξία CIF αυτών, επιπροσθέτως πάσης άλλης ποινής επιβαλλομένης κατά τον παρό-
ντα Κώδικα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης ρυθμίζεται η 
διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της χρηματικής ποινής που έχει επιδικασθεί.
3. Η δήμευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό επέρχεται ανεξάρτητα της συμμετοχής στο αδίκη-
μα του έχοντος οποιοδήποτε δικαίωμα επί του πράγματος εκτός από της περιπτώσεως που ο 
ίδιος αποδείξει έλλειψη συμμετοχής ή γνώσης της τελεσθείσας αξιόποινης πράξης.
4. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο ένοχος της λαθρεμπορίας έλαβε στην κατοχή του 
με αδίκημα τα σε δήμευση, κατά το παρόν άρθρο, υποκείμενα, οπότε αποδίδονται μεν αυτά 
στον κύριο, αντί δε της δήμευσης επιβάλλεται στον ένοχο ποινή χρηματική ίση με την αξία CIF 
του αντικειμένου της λαθρεμπορίας, επιπροσθέτως πάσης άλλης ποινής που επιβάλλεται κατά 
τον παρόντα Κώδικα. Εξαιρούνται επίσης από τη δήμευση αυτοκίνητα, των οποίων ο ιδιοκτή-
της δεν διώκεται ποινικά ή απαλλάχθηκε αμετάκλητα και απέκτησε το αυτοκίνητο καλόπιστα 
και εν όψει του είδους, του τρόπου και των λοιπών περιστάσεων της συναλλαγής δεν μπορούσε 
να προβλέψει ότι ήταν μέσο ή αντικείμενο λαθρεμπορίας ή συναφούς με αυτή πράξης.
5. Τα δημευόμενα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο μετά την τελεσιδικία της περί δήμευσης από-
φασης του Ποινικού Δικαστηρίου που δίκασε τη λαθρεμπορία περιέρχονται στην κυριότητα 

75 Εισηγητική Έκθεση ΕΤΚ, εις: Αδάμου, Λαθρεμπορία, σ. 724. Αντίθ. ο ΤΚ (βλ. Κοφινά, Περί φορολογικού 
αδικήματος, σ. 15). 
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γορουμένου οριστικά, λόγω παραγραφής»78. «Ένοχος» δηλ. κατά την έννοια της διάταξης είναι 
όχι μόνο εκείνος, που καταδικάστηκε και του επεβλήθη κύρια ποινή, αλλά και εκείνος, που μολο-
νότι τέλεσε την πράξη απαλλάχθηκε λόγω έλλειψης δόλου ή για κάποιον άλλο προσωπικό λόγο ή 
έπαυσε η ποινική δίωξη του λόγω παραγραφής79. Συνεπώς η επιβολή δήμευσης σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο προϋποθέτει με βάση την πάγια νομολογία στοιχειοθέτηση αδικήματος λαθρεμπο-
ρίας κατά την αντικειμενική του (μόνο) υπόσταση80. Πάντως ακόμη και υπό την άποψη αυτή σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί δήμευση, αν δεν υπάρχει αξιόποινη συμπεριφορά, ήτοι 
πράξη ή παράλειψη, που να πληροί την αντικειμενική υπόσταση μίας από τις ειδικές υποστάσεις 
της λαθρεμπορίας81. Η απλή μη καταβολή του δασμού, χωρίς να συντρέχουν άλλα στοιχεία που 
να καθιστούν την πράξη εξ αντικειμένου λαθρεμπορική συμπεριφορά δεν καθιστά φυσικά τα 
εμπορεύματα δημευτέα λαθρεμπορεύματα82. Η παραγραφή της σχετικής αξίωσης του κράτους 
και της παρεπόμενης ποινής της δήμευσης αρχίζει από την επιβολή της83. Κρίθηκε ωστόσο ότι 
πριν χαρακτηριστεί το εμπόρευμα που μεταφέρεται ως αντικείμενο λαθρεμπορίας και ενόσω συ-
νεχίζεται ο προς ανακάλυψη αυτού έλεγχος από τους τελωνειακούς υπαλλήλους, η μεταφορά αυ-
τού μέχρι του σημείου του ελέγχου είναι νόμιμη και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει δημευτέο το μετα-
φορικό μέσο84. Πάντως στην παλαιότερη νομολογία υποστηριζόταν και η άποψη ότι το μεταφο-
ρικό μέσο είναι (ήδη) δημευτέο και κατασχετέο, εφόσον έχουν φορτωθεί σε αυτό τα λαθρεμπο-
ρεύματα, ακόμα και αν δεν πραγματοποιήθηκε η μεταφορά τους, γιατί τούτο χρησιμοποιείται ήδη 
έτσι για την απόκρυψη ή συγκάλυψη της λαθρεμπορίας85. Ωστόσο, επειδή στον ΕΤΚ απαλείφθη-
κε η πρόβλεψη του άρθρου 107 παρ. 2 εδ. β΄ ΤΚ ότι δημεύεται και κάθε αντικείμενο «όπερ εχρησι-
μοποιήθη προς απόκρυψιν ή συγκάλυψιν του αντικειμένου της λαθρεμπορίας» είναι ορθότερη η 
άποψη ότι το μεταφορικό μέσο δεν είναι δημευτέο, εάν το μεταφορικό μέσο χρησίμευσε απλώς 

78 ΑΠ 97/1998 ΠοινΧρ 1998, 749. ΑΠ 890/2001 ΠΛογ 2001, 1037. ΑΠ 1743/2003 ΠΛογ 2003, 1966. ΑΠ 
2116/2004 ΠοινΧρ 2005, 754. ΑΠ 196/2006 ΠοινΧρ 2006, 801. ΑΠ 2050/2009 ΠοινΧρ 2009, 668 με παρατη-
ρήσεις Σ. Αγγέλη. ΑΠ 948/2010 δημοσ. σε www.areiospagos.gr. ΑΠ 1343/2012 ΤΝΠ Νomos. ΑΠ 756/2014 
ΤΝΠ Νomos. ΣυμβΕφΠειρ 20/1999 Αρμενόπουλος 1999, 733 (με παρατηρήσεις Μπιτζιλέκη). 
79 ΑΠ 1880/1997 ΠοινΧρ 1998, 629. ΑΠ 1743/2003 ΠοινΔικ 2004, 238. ΑΠ 2116/2004 ΠοινΧρ 2005, 754. ΑΠ 
1343/2012 ΤΝΠ Νomos. ΑΠ 756/2014 ΤΝΠ Νomos. 
80 Αγγέλης, ΠοινΧρ 2010, 671 με παραπομπές και σε παλαιότερη νμλγ.
81 Ι. Ανδρουλάκης, ΠοινΧρ 2017, 246.
82 Ι. Ανδρουλάκης, ΠοινΧρ 2017, 242, 246-247. Επομένως είναι δικαιολογημένη η κριτική του σε απόφαση 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, την οποία παραθέτει και η οποία επέβαλε χρηματική ποινή 
κατά το άρθρο 160 παρ. 2 εδ. β΄ ΕΤΚ λόγω αδυναμίας δήμευσης των εμπορευμάτων επειδή «τα κακώς 
καταταγέντα εμπορεύματα διατηρούν το χαρακτήρα του λαθραίου εμπορεύματος καθόσον αντικειμε-
νικά διαπιστώθηκε η ύπαρξη λαθρεμπορίας αφού το ελληνικό δημόσιο στερήθηκε τους αναλογούντες 
στην εισαγωγή των εμπορευμάτων αυτών δασμούς», μολονότι προηγουμένως είχε εκδώσει αθωωτική 
απόφαση για τους κατηγορουμένους, επειδή κατά την αιτιολογία της «δεν προέκυψε ότι προέβησαν 
κατά την διαδικασία εκτελωνισμού των εισαχθέντων από την εταιρεία την οποία εκπροσωπούν προϊό-
ντων (…) σε ενέργειες με σκοπό την αποστέρηση του ελληνικού δημοσίου των υπ’ αυτών εισπρακτέων 
δασμών, δεδομένου ότι η (εσφαλμένη) κατάταξη των προς τελωνισμό εμπορευμάτων στην οικεία δι-
άκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας του δασμολογίου ενεργήθηκε από την αρμόδια τελωνειακή 
αρχή και όχι από τους ίδιους».
83 ΑΠ 75/2006 ΠοινΧρ 2006, 700. ΑΠ 196/2006 ΠοινΧρ 2006, 801. 
84 ΑΠ 801/1989 ΠοινΧρ 1990, 172. ΑΠ 261/1992 ΠοινΧρ 1992, 427. ΑΠ 1044/2002 ΠοινΔικ 2002, 1222. 
Παπακυριάκου, εις: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά, τ. 1., σ. 263 υποσ. 735. Βλ. κριτική της θέσης αυτής 
από τον Ζύγουρα, ΠοινΧρ 1993, 464 επ. και αντίθετη κριτική από τον Χριστοφορίδη, ΠοινΧρ 1994, 1327. 
85 ΑΠ 1554/2000 ΝοΒ 2001, 446 (με σημ. Χ. Αργυρόπουλου). επίσης Ζύγουρας, ΠοινΧρ 1993, 465. Χριστο-
φορίδης, ΠοινΧρ 1994, 1327 (ήδη κατά τη διάρκεια του τελωνειακού ελέγχου και πριν την ολοκλήρωσή 
του). Αντίθετα κατά την εισ. πρότ. Δ. Βλάχου στην ΑΠ 1205/1989 ΠοινΧρ 1990, 470 δεν είναι δημευτέο 
μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται απλώς για την απόκρυψη ή συγκάλυψη και δεν συνιστά «μέσο 
τέλεσης του αδικήματος». 
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της327. Όπως αναφέρθηκε, κατά το άρθρο 589 παρ. 1 εδ. α΄ του νέου ΚΠΔ 2019 οι διατάξεις του 
εφαρμόζονται και στις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από ειδικούς ποινικούς νόμους, ενώ 
κατά το άρθρο 586 στοιχ. θ΄ ΚΠΔ 2019 καταργείται από της έναρξης της ισχύος του και «κάθε άλλη 
γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζει ο παρών Κώδικας Ποινικής Δικο-
νομίας». Ωστόσο, δεδομένου ότι, πρώτον, στο νέο ΚΠΔ 2019 δεν ρυθμίζεται ρητώς η ειδική αυτή 
περίπτωση κατάσχεσης μεταφορικών μέσων και, δεύτερον, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει μεγάλη 
πρακτική αξία και σημαντική εμβέλεια εφαρμογής, που εκτείνεται στους σημαντικότερους ειδι-
κούς ποινικούς νόμους, τυχόν δε κατάργησή της θα δημιουργούσε σοβαρό κενό και μεγάλα προ-
βλήματα στην πράξη (π.χ. πως θα κατασχεθούν πλωτά μέσα και που θα φυλαχθούν κλπ.), δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι καταργήθηκε από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΠΔ 2019. Επομένως 
εξακολουθεί να ισχύει και να ρυθμίζει ειδικά την τύχη των ειδικών αυτών κατασχέσεων και υπό το 
καθεστώς του νέου ΚΠΔ.

2. Μεσεγγυούχος
Η γενική ρύθμιση του άρθρου 268 ΚΠΔ 2019 (ομοίως και το προηγούμενο άρθρο 266 ΚΠΔ 1950) 
δεν εφαρμόζεται, ήτοι τα μεταφορικά μέσα δεν παραδίδονται στον γραμματέα του δικαστηρίου 
–πράξη εξ αντικειμένου ιδιαίτερα δυσχερής–, δεν διορίζεται φύλακας ή μεσεγγυούχος ούτε είναι 
δυνατή η αντικατάστασή του από το δικαστικό συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, 
διότι αποκλειστικός μεσεγγυούχος κατά το (ειδικότερο) άρθρο 177 παρ. 1 ΕΤΚ είναι η αρμόδια τελωνει-
ακή αρχή ή για πλωτά μέσα η αρμόδια λιμενική αρχή328. Δεν καταλείπεται λοιπόν καμία διακριτική 
ευχέρεια στις διωκτικές και ανακριτικές αρχές ως προς τον διορισμό και την αντικατάσταση με-
σεγγυούχου329, εκτός από την ειδική περίπτωση της παρ. 2 εδ. γ΄ του άρθρου 177, όπου για πλω-
τά μέσα μπορεί υπό τις προϋποθέσεις της να οριστεί ειδικός μεσεγγυούχος από τους εγγεγραμμέ-
νους στον ειδικό κατάλογο πραγματογνωμόνων. Συνεπώς σχετική αίτηση στο Συμβούλιο για διο-
ρισμό λ.χ. του καλόπιστου ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου ή τρίτου ως μεσεγγυούχου δεν 
στηρίζεται στο νόμο330. 

3. Άρση κατάσχεσης και απόδοση μεταφορικών μέσων 
Επίσης, όπως υπό τον παλαιό, έτσι και υπό τον νέο ΚΠΔ 2019 δεν εφαρμόζονται για την άρση της 
κατάσχεσης οι γενικές διατάξεις των άρθρων 269 παρ. 3 (πριν 268 παρ. 3 ΚΠΔ 1950) σε συνδ. με 
307 περ. β΄ ΚΠΔ, των οποίων κατισχύει η ειδική διάταξη του άρθρου 177 ΕΤΚ331. Το άρθρο 177 
προβλέπει ειδικά για περιπτώσεις που κατάσχονται χερσαία, πλωτά ή εναέρια μεταφορικά μέσα ή 

327 Βλ. παραπομπές σε Παπαδογιάννη, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, σ. 1252. 
328 Πριν την αντικατάσταση του άρθρου 177 ΕΤΚ με το άρθρο 8 του Ν. 4474/2017 ήταν ο Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. 
ή οι υπηρεσίες των Περιφερειών του κράτους στις οποίες έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα σύμ-
φωνα με την Υ.Α. 2/20010/0025/3.9.2002 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Βλ. σχετικώς 
ΣυμβΕφΘρακ 78/2007 ΠοινΧρ 2008, 452. ΣυμβΕφΔυτΣτερΕλ 76/2014 ΠοινΧρ 2015, 698. ΣυμβΠλημΑθ 
1554/2007 ΠοινΧρ 2008, 163. ΣυμβΠλημΘεσπρ 63/2009 Αρμενόπουλος 2010, 29. ΣυμβΠλημΚαβ 35/2011 
ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΒολ 173/2014 ΠοινΧρ 2016, 305. ΣυμβΠλημΠρεβ 6/2014 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλη-
μΕδ 23/2015 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΚαλ 83/2015 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΚαστ 8/2015 ΤΝΠ Nomos. 
ΣυμβΠλημΠατρ 205/2016 ΤΝΠ Nomos. Βεργώνης, ΠοινΔικ 2011, 503. 
329 Βεργώνης, ΠοινΔικ 2011, 503. ΣυμβΕφΔυτΣτερΕλ 76/2014 ΠοινΧρ 2015, 698. ΣυμβΠλημΒολ 173/2014 
ΠοινΧρ 2016, 305. 
330 ΣυμβΕφΘρακ 78/2007 ΠοινΧρ 2008, 452. ΣυμβΠλημΓιαν 46/2009 (αδημ.). ΣυμβΠλημΘεσπρ 63/2009 
Αρμενόπουλος 2010, 29. ΣυμβΠλημΣερ 82/2009 ΤΝΠ Nomos. 
331 ΣυμβΕφΔυτΣτερΕλ 76/2014 ΠοινΧρ 2015, 698. ΣυμβΠλημΘεσπρ 63/2009 Αρμενόπουλος 2010, 29. 
ΣυμβΠλημΣερ 82/2009 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΚαβ 35/2011 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΚιλκ 12/2014 ΤΝΠ 
Nomos. ΣυμβΠλημΠρεβ 6/2014 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΕδ 23/2015 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΚαλ 83/2015 
ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΚαλ 145/2015 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΚαστ 8/2015 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΠατρ 
173/2016 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΠατρ 205/2016 ΤΝΠ Nomos. ΣυμβΠλημΠατρ 263/2016 ΤΝΠ Nomos. 
ΣυμβΠλημΚαλ 5/2016 ΤΝΠ Nomos. Βεργώνης, ΠοινΔικ 2011, 502 επ. (passim). Για την φθίνουσα αντίθετη 
άποψη βλ. νομολογία συμβουλίων κατωτ. υποσ. 353, 357.
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Σοφός / Οικονόμου (1)

ΕισΠαρΝομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ι) Ν. 4557/2018

Ν. 4557/2018
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ Α΄ 139/30.7.2018)

Νομοθετικές μεταβολές
• Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 2 στοιχ. α΄ και δ΄ του Ν. 4557/2018 («Τροποποιούμενες – καταργούμενες 
διατάξεις [άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849]»): «2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) τα 
άρθρα 1 έως και 54 του ν. 3691/2008, […] δ) κάθε άλλη διάταξη νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής από-
φασης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος».
• Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 3-4 του Ν. 4557/2018 («Μεταβατικές διατάξεις»): «3. Όπου στην κείμενη 
νομοθεσία γίνεται αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, νοείται η Αρχή. – 4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται 
αναφορά στα άρθρα 1 έως 54 του ν. 3691/2008, νοούνται οι, κατά περιεχόμενο, αντίστοιχες διατάξεις του 
παρόντος».

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Ελληνική
Ηλ. Αναγνωστόπουλος, Ζητήματα της ποινικής δίωξης Υπουργών και συμμετόχων – Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 
1/2011 απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4 του Συντάγματος, ΠοινΧρ 2011, 569· ο 
ίδιος, “Πάγωμα” περιουσιακών στοιχείων: Δικονομικό μέτρο ή πρόωρη δήμευση, Εισήγηση στην Εταιρία Δικα-
στικών Μελετών την 24.11.2011, προσπελάσιμη σε: http://www.etdime.gr/images/pdf/pagoma_24%20
11_2011_fi nal.doc· Ιω. Αναστασοπούλου, Ποινική ευθύνη Υπουργών (άρθρα 1-22 Ν. 3126/2003), σε: Στ. Παύλου 
/ Θ. Σάμιου [εκδ. επιμ.], Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Π.Ν. Σάκκουλας 2016· η ίδια, Η κατ’ άρθρον 86 παρ. 3 Συντ. απο-
σβεστική προθεσμία δίωξης: το “αγκάθι” της ποινικής ευθύνης υπουργών, ΠοινΧρ 2016, 411 = Τιμ. Τόμ. Χρ. 
Αργυρόπουλου, Νομική Βιβλιοθήκη 2016, σ. 71· Ν. Ανδρουλάκης, Η ποινική δογματική και η απήχησή της στην 
πράξη 50 χρόνια μετά (ένα παράδειγμα), ΠοινΧρ 2002, 289· ο ίδιος, Η επικίνδυνη διάχυση ενός ελληνικού «νο-
μικού ρεαλισμού», ΠοινΧρ 2012, 721· Π. Βασιλακόπουλος, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος (κριτικές παρατηρή-
σεις στις ποινικές διατάξεις του Ν. 2331/1995), ΠοινΧρ 1996, 1361· ο ίδιος, Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος (Εθνι-
κές και διεθνείς διαστάσεις), σε: Το Ποινικό Δίκαιο στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον – Πρακτικά του 2ου Διεθνούς 
Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2001, σ. 115· Θ. Γιαννόπουλος, Η νομιμοποίη-
ση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ΠοινΧρ 1993, 1241· Γ. Δημήτραινας, Ξέπλυμα βρώμικου χρήμα-
τος, Νομική Βιβλιοθήκη 2002· ο ίδιος, Νομιμοποίηση εσόδων: Θέσεις της νομολογίας σε ειδικότερα ζητήματα 
εφαρμογής του Ν. 2331/1995 – Με αφορμή το Βούλευμα του ΣυμβΕφΛαρ 50/2004, ΠοινΔικ 2004, 588· ο ίδιος, 
Η διεύρυνση (;) της έννοιας της “βασικής” εγκληματικής δραστηριότητας στο έγκλημα της νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες, ΠοινΧρ 2006, 351· ο ίδιος, Ο δράστης του εγκλήματος της νομιμοποί-
ησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ΠοινΧρ 2007, 392 = Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – “Καθαρή” ή 
Ελεύθερη Κοινωνία; – Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΠ, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2007, σ. 139· ο ίδιος, Νομιμοποί-
ηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Οι ανακριτικές διατάξεις δέσμευσης και απαγόρευσης εκποί-
ησης των περιουσιακών στοιχείων του κατηγορουμένου υπό το πρίσμα των διατάξεων για την κατάσχεση και 
ειδική δήμευση των κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων – Από το ν. 2331/1995 στο ν. 3691/2008, ΠοινΧρ 2008, 
943 = Τιμ. Τόμ. Α. Καρρά, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2010, σ. 391· ο ίδιος, Η ταυτότητα του δράστη του εγκλήματος της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συμβολή στην αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημά-
των διαχρονικού δικαίου, ΠοινΔικ 2009, 71· Αθ. Διονυσοπούλου, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δρα-
στηριότητα και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Μια συμβολή στο ζήτημα του προστατευόμενου εννόμου 
αγαθού του άρ. 2 παρ. 1 N. 2331/95, ΠοινΧρ 1999, 988· η ίδια, Η δήμευση των προϊόντων εγκληματικής δραστη-
ριότητας – Παρατηρήσεις και de lege ferenda προτάσεις στις διατάξεις του Ν. 2331/1995, Υπερ. 2000, 793· η 
ίδια, Πότε ένα περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα; – Συμβολή στον καθορισμό 
του κύκλου των πρόσφορων αντικειμένων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, 
ΠοινΧρ 2006, 361· Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – “Καθαρή” ή Ελεύθερη Κοινω-
νία; – Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΠ, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2007· Κ. Ζαχαρής, H δυνατότητα αναλογικής εφαρ-
μογής του άρθρου 232 παρ. 2 ΠΚ στην περίπτωση του άρθρου 45 παρ. 1 περ. δ΄ εδ. α΄ Ν. 3691/2008, ΠοινΔικ 
2018, 827· Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Μεταξύ διεθνούς, 
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ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από το αν είναι τιμωρητέος ή 
όχι ο υπαίτιος του εγκλήματος, από το οποίο προέρχεται το περιουσιακό στοιχείο, ή αν το έγκλημα 
αυτό τελέστηκε στην αλλοδαπή. – 3. Ως περιουσιακά στοιχεία κατά την έννοια της πρώτης παρα-
γράφου νοούνται κινητά και ακίνητα πράγματα, δικαιώματα και έγγραφα που αποτελούν τίτλο 
ιδιοκτησίας ή ενσωματώνουν ή αποδεικνύουν περιουσιακά δικαιώματα, το τίμημά τους και τα 
αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω αυτών».
Προκειμένου, ωστόσο, να δοθεί η εντύπωση θεσμοθέτησης ενός πληρέστερου νομικού πλαισί-
ου που θωρακίζει κατά το δυνατόν περισσότερο έναντι των μορφών ξεπλύματος, και προς συμ-
μόρφωση ιδίως στις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας (Οδηγία 91/308/ΕΟΚ) ψηφίστηκε δύο χρόνια 
αργότερα ο Ν. 2331/1995. Με τον Ν. 2331/1995 καταργήθηκε το άρθρο 394Α ΠΚ, και η ποινική 
διάσταση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος εντάχθηκε στην ύλη των ειδικών ποινικών νόμων, 
αποτελώντας έτσι αναπόσπαστο σύνολο με τις διοικητικού περιεχομένου διατάξεις για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα46.
Με τον Ν. 3424/2005, ακολούθως, ο νομοθέτης ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Δεύ-
τερη Οδηγία (Οδηγία 2001/97/ΕΚ) και προέβη σε εκτενή μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για 
το ξέπλυμα, μέσω της τροποποίησης του Ν. 2331/1995. Οι σημαντικότερες αλλαγές47 αφορούν: α) 
στην δημιουργία “δύο κατηγοριών” βασικών αδικημάτων νομιμοποίησης, αφενός μεν στα δε-
καέξι εκείνα που κατονομάζονται ρητώς στον νόμο, αφετέρου δε σε εκείνα που εμπίπτουν στην γε-
νική ρήτρα «κάθε αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των έξι 
μηνών, εφόσον προέκυψε από την τέλεσή της περιουσία τουλάχιστον 15.000 ευρώ»48· β) στην δυ-
νατότητα “αυτοξεπλύματος”, δηλαδή στο αν και υπό ποίες προϋποθέσεις μπορεί ο δράστης του 
βασικού αδικήματος από το οποίο παράγεται η παράνομη περιουσία να είναι και δράστης νομιμο-
ποίησης49· γ) στην εμπλοκή διοικητικών μηχανισμών στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης, όπως 
η Επιτροπή του άρθρου 750· δ) στην έκταση της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων και στην επι-
βολή δέσμευσης αυτών κατά το στάδιο της προδικασίας (“πάγωμα” τραπεζικών λογαριασμών)51.
Σκοπός της ψήφισης του Ν. 3691/2008, όπως αναφέρεται ρητώς στην Αιτιολογική του Έκθεση, 
υπήρξε η αναβάθμιση των εν γένει μηχανισμών της χώρας για την πρόληψη και καταστολή των 
αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδό-
τησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία της ακεραιότητας και φήμης του χρηματοπι-
στωτικού τομέα από τα ανωτέρω αδικήματα. Ενσωματώνονται, έτσι, στην ελληνική νομοθεσία 
οι διατάξεις της Τρίτης Οδηγίας (Οδηγία 2005/60/ΕΚ) και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ, που αποτελεί 
εφαρμοστικό μέτρο της τελευταίας.
Με τον Ν. 3691/2008 αναπροσαρμόζεται κατ’ αρχάς ο κατάλογος των βασικών αδικημάτων, 
αλλά παραμένει η διάκρισή τους, όπως και στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, σε ρητώς 
κατονομαζόμενα και εμπίπτοντα στην γενική κατηγορία, αυτή την φορά όμως με αποκλειστικό 
κριτήριο την απειλούμενη ποινή και όχι πλέον την περιουσιακή ωφέλεια. Διατηρείται, επίσης, η 
δυνατότητα τιμώρησης του δράστη του βασικού αδικήματος και για νομιμοποίηση, υπό διαφο-
ρετικές ωστόσο προϋποθέσεις, ενώ αναβαθμίζονται σημαντικά οι διατάξεις για την επιβολή δή-
μευσης και δέσμευσης.

1.6.2. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς – Η Αιτιολογική Έκθεση
Τον Ν. 3691/2008 διαδέχθηκε ο Ν. 4557/2018, με τον οποίο ενσωματώνεται στην εθνική έννομη 

46 Διονυσοπούλου, ΠοινΧρ 1999, 988, 991.
47 Βλ. αναλυτικά Παύλου, ΠοινΧρ 2006, 342, 345.
48 Δημήτραινας, ΠοινΧρ 2006, 351, 354. 
49 Παύλου, ΠοινΧρ 2006, 342, 348.
50 Λίβος, ΠοινΧρ 2006, 380.
51 Παύλου, ΠοινΧρ 2006, 342, 348-349.
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τύπο του αδίκου που θέλει να αποδώσει, καθόσον ουδέποτε κατέστη σαφές ποιο έννομο αγα-
θό προστατεύουν οι διατάξεις για το ξέπλυμα, ούτε, άλλωστε, στην θεωρία υπάρχει ομόφωνη 
θέση74. Η σιωπή του νομοθέτη και η επιμονή του στις Αιτιολογικές Εκθέσεις των σχετικών νόμων 
να υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής του νομοθετικού καθεστώτος λόγω των ευ-
ρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντί να προβαίνει στην χάραξη κάποιας κατευ-
θυντήριας γραμμής ως προς τον εντοπισμό του εννόμου αγαθού, γιγάντωσε περαιτέρω την όλη 
συζήτηση και επέτεινε την ανασφάλεια γύρω από το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων75.

2.1. Η απονομή δικαιοσύνης και η δυνατότητα επιβολής δήμευσης
Ισχυρά υποστηριζόμενη σε θεωρία και νομολογία είναι η άποψη ότι με το σύνολο των διατάξεων 
της νομιμοποίησης προστατεύεται η απονομή της δικαιοσύνης76, σύμφωνα δε με μια διακρίνου-
σα προσέγγιση77 στην προστασία της απονομής της δικαιοσύνης κατατείνουν μόνο οι λεγόμενες 
διατάξεις του “γνησίου ξεπλύματος”, δηλαδή οι υπαλλαγές της επιδίωξης και της συγκάλυψης. 
Επιχειρώντας να προσδώσει νομιμοφάνεια στην νομιμοποιούμενη περιουσία και να εξαφανίσει 
τα ίχνη της, ο δράστης αποβλέπει παράλληλα και στην συσκότιση τέλεσης του βασικού αδική-
ματος και στην ματαίωση της δίωξης εξαιτίας αυτού, θέση που επιβεβαιώνεται ήδη από την υπο-
κειμενική υπόσταση της υπαλλαγής της επιδίωξης78 (άρθρο 2 παρ. 2 περ. α΄ Ν. 4557/2018: «… 
με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της …»). Η εκτενής και 
κομβικής σημασίας διάταξη περί δημεύσεως επιρρωνύει την προσέγγιση αυτή, καθιστώντας 
σαφή την θέληση του νομοθέτη να αποστερήσει από τον δράστη, υπό τον μανδύα της τιμώρησης 
του ξεπλύματος, την περιουσία που αποκτήθηκε από την αρχική εγκληματική δράση79.
Η επίκληση της διατυπώσεως της υποκειμενικής υπόστασης δεν αρκεί για τον εντοπισμό του εν-
νόμου αγαθού. Και τούτο, γιατί στις πλείστες των περιπτώσεων, ιδίως δε όταν δεν πρόκειται για 
αυτοξέπλυμα, ο βασικός σκοπός του δράστη δεν έγκειται τόσο στην απόκρυψη της εγκληματικής 
αλυσίδας καθ’ εαυτήν, αλλά κυρίως στην εξασφάλιση και απόλαυση της παράνομης περιου-
σίας80. Η εισαγωγή, όμως, των παρανόμων εισόδων στην νόμιμη οικονομία και η κυκλοφορία 
στους κόλπους της, ακόμα και όταν πρόκειται για περίπλοκες και δαιδαλώδεις μετατροπές και 
μεταβιβάσεις, λειτουργεί μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση του αποπροσανατολισμού της 

74 Η άποψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις που χαρακτηρίζεται μία συμπεριφορά ως έγκλημα, χωρίς να 
αποτελεί προσβολή εννόμου αγαθού, είναι, πάντως, γνωστή ήδη από τον Μανωλεδάκη, ΠοινΔ – Γενι-
κή Θεωρία, 2004, αριθμ. 36, ο οποίος πρώτος έκανε λόγο για τυποποίηση χωρίς πραγματικό κοινω-
νικό αντίκρισμα, για καθαρά τυπική κατασκευή, δημιουργία ενός τυπικού αδίκου που δεν τυποποιεί 
κανένα ουσιαστικό άδικο, αλλά κατασκευάζει άδικο. Μπορεί ο Ποινικός Κώδικας στην ταξινόμηση των 
κυρωτικών κανόνων και στην συγκρότηση των επιμέρους κεφαλαίων να χρησιμοποιεί ως κριτήριο το 
έννομο αγαθό, τούτο όμως υπογραμμίζει τον λόγο θεσπίσεως των διατάξεων και διευκολύνει την ορθή 
ερμηνεία τους. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι τίτλοι, όπως ορθά έχει υποστηριχθεί, δεν αποτελούν πάντοτε δογ-
ματικά εξασφαλισμένη και ερμηνευτικά ακαταμάχητη αναφορά σε συγκεκριμένο έννομο αγαθό, αφού 
υπάρχουν περιπτώσεις, που ολόκληρα κεφάλαια δεν έχουν συγκροτηθεί με βάση ένα κοινό έννομο αγα-
θό, ενώ η καθ’ εαυτήν συγκρότηση δεν απηχεί τους όρους του υιοθετούμενου εννόμου αγαθού· έτσι ο 
Παπαδαμάκης, Προσβολές κατά της διεθνούς κρατικής υπόστασης, 1995, σ. 21.
75 Για μια κριτική επί των υποστηριχθεισών θεωριών βλ. Σοφού, Ενοχή χωρίς αγαθό, σ. 182 επ.
76 Dionyssopoulou, Der Tatbestand der Geldwäsche, σ. 49 επ., Διονυσοπούλου, ΠοινΧρ 1999, 988, 991, 
Κάτσιος, Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σ. 274. Έτσι και ΑΠ 1185/2014 ΠοινΧρ 2016, 445, 446 = 
ΠοινΔικ 2015, 114, 115, ΑΠ 1054/2017 ΠοινΧρ 2019, 42, 44, ΠεντΕφΑθ 2202/2015 ΠοινΧρ 2017, 216, 
217, ΣυμβΠλημΑθ 112/2016 ΠοινΧρ 2017, 70, 71, (με εισ. πρότ. Β. Γνεσούλη) (πάγια νομολογία).
77 Τριανταφύλλου, σε: Τιμ. Τόμ. Ανδρουλάκη, σ. 739, 766 με περαιτέρω τεκμηρίωση.
78 Βλ. σχετικώς Τριανταφύλλου, σε: Τιμ. Τόμ. Ανδρουλάκη, σ. 739, 763 επ.
79 Τριανταφύλλου, σε: Τιμ. Τόμ. Ανδρουλάκη, σ. 739, 772 επ., ιδίως 774-775. Την νευραλγική σημασία 
της ρυθμίσεως της δήμευσης στην νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης αναγνωρίζει και ο Τζαννετής, 
Η δήμευση των νομιμοποιούμενων προϊόντων της εγκληματικής δραστηριότητας, σε: ΕΕΠ, “Καθαρή” ή 
Ελεύθερη Κοινωνία;, σ. 249.
80 Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 760-761.
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εγκληματικότητα, με αναπόφευκτη συνέπεια την υπαγωγή μεγάλου ποσοστού του οικονομικού 
εγκλήματος στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων104.

2.5. Η αναγκαιότητα μιας πλουραλιστικής προσέγγισης
Η αναγκαιότητα μιας πλουραλιστικής θεώρησης του προβλήματος, συνιστάμενης στην σύζευ-
ξη των επιμέρους υποστηριχθεισών θεωριών, κατέστη αισθητή από νωρίς στην γερμανική θε-
ωρία. Εν αντιθέσει προς τις μονιστικές απόψεις, παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού των επι-
χειρημάτων κάθε επιμέρους προσέγγισης, ώστε η συγκεκριμενοποίηση του εννόμου αγαθού να 
προσαρμόζεται βάσει της εκάστοτε περίπτωσης είτε στην απονομή της δικαιοσύνης, είτε στο 
προσβληθέν από το βασικό αδίκημα αγαθό, είτε στην ακεραιότητα και καθαρότητα του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος105. Μαζί με την επιχειρηματολογία, όμως, μεταφέρονται και οι αδυναμίες 
των επιμέρους μονιστικών θεωριών, χωρίς να καταβάλλεται προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

2.6. Η αναζήτηση αντεγκληματικών στόχων αντί εννόμων αγαθών
Ενόψει του αδιεξόδου στο οποίο οδηγούν οι μέχρι τώρα υποστηριχθείσες θεωρίες περί εννόμου 
αγαθού, η παραδοχή ότι με τις διατάξεις κατά του ξεπλύματος περιγράφεται ένα ιδιότυπο άδι-
κο106 και προστατεύεται ένα εξαιρετικά ασαφές και δυσχερώς συγκεκριμενοποιήσιμο έννομο 
αγαθό ιδιαίτερης φύσεως107 φαίνεται αναπόφευκτη και, αν μη τι άλλο, ειλικρινής. Ειλικρινέστε-
ρη, όμως, θα ήταν η παραδοχή ότι με την νομοθεσία περί νομιμοποιήσεως εσόδων εξυπηρετείται 
κυρίως ο αντεγκληματικός στόχος της απομόνωσης και αχρήστευσης της βρόμικης περιουσίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή η αποβολή της από την νόμιμη οικονομία μέσω της δήμευσης. Η αγ-
γλοσαξονική προέλευση του αδικήματος, η ευρύτητα στην διατύπωση της σχετικής νομοθεσίας 
και οι πρακτικές διευκολύνσεις κατά την εφαρμογή της, από κοινού με την επιβεβαιωμένη απο-
δοτικότητά της στο πλαίσιο της ποινικής καταστολής, επιρρωνύουν την διαπίστωση ότι κατά την 
ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κειμένων στην εθνική έννομη τάξη ο νομοθέτης επικεντρώθηκε 
στην δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου προσανατολισμένου στην αποτελεσματικότητα108 
παρά στην ένταξη του νέου τύπου αδίκου στο ελληνικό σύστημα.

3. Ευθύνη Υπουργών
Αφορμή της προβληματικής αναφορικά με το εύρος των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο του νόμου περί ευθύνης Υπουργών αποτέλεσε η πολύκροτη υπόθεση της ποινικής δίωξης 
κατά Υπουργού για τα κατά την διάρκεια της υπουργικής του θητείας τελεσθέντα αδικήματα της 
παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης των εσόδων που πήγασαν εξ αυτής. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στο αν η νομιμοποίηση εσόδων που τελείται από Υπουργό μπορεί να θεω-
ρηθεί αδίκημα τελεσθέν κατά την άσκηση των καθηκόντων του τελευταίου, αν δηλαδή με-
ταξύ της τέλεσης της νομιμοποίησης και της υπουργικής ιδιότητας μπορεί να καταφαθεί τέτοια 
στενή και λειτουργική σύνδεση, ώστε η πρώτη να θεωρηθεί ότι λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 
δεύτερης και όχι ανεξαρτήτως ή επ’ ευκαιρία αυτής. Επρόκειτο, μάλιστα, για ιδιαιτέρως κομβικό 
ερώτημα, ενόψει της παρελεύσεως της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 86 παρ. 3 Συντ. και 
του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3126/2003 ως προς το βασικό αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας. 
Η κατάφαση της λειτουργικής σύνδεσης θα συνεπαγόταν την υπαγωγή της νομιμοποίησης στον 
νόμο περί ευθύνης Υπουργών και συνακόλουθα την εξάλειψη του αξιοποίνου της λόγω της παρέ-
λευσης της αποσβεστικής προθεσμίας, ακριβώς όπως και επί της παθητικής δωροδοκίας. Αν, αντι-
θέτως, γινόταν δεκτό ότι η νομιμοποίηση τελέσθηκε από τον Υπουργό ως ιδιώτη και όχι κατά την 

104 Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 752.
105 Nestler/El-Ghazi, in: Herzog GwG3 § 261 StGB Rn. 27.
106 BGH NJW 1997, 3322, 3323.
107 BVerfGE 110, 226, 250-251 = NJW 2004, 1305, 1307.
108 Έτσι και Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 757 επ. Σε αυτή την κατεύθυνση και ο 
Δημήτραινας, ΠοινΧρ 2007, 392, 394.
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1. Υλικό αντικείμενο του εγκλήματος – Η έννοια της “περιουσίας”
Υλικό αντικείμενο του εγκλήματος είναι η περιουσία η οποία προέρχεται από τις εγκληματικές 
δραστηριότητες που περιοριστικά προβλέπονται στον νόμο. Ως “περιουσία” νοούνται σύμφωνα 
με τον ορισμό του άρθρου 3 αριθμ. 1 κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, ενσώματα ή ασώματα, 
κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, καθώς και έγγραφα ή στοιχεία οποιασδήποτε μορφής, έντυπης, 
ηλεκτρονικής ή ψηφιακής, που αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώματα προς απόκτηση τέ-
τοιων περιουσιακών στοιχείων. Εμπίπτουν έτσι στην έννοια της “περιουσίας” τα πράγματα, κινητά 
και ακίνητα, ξένα, αδέσποτα ή ακόμα και όσα ανήκουν στον δράστη, τα αξιόγραφα, καθώς και 
το λογιστικό χρήμα. Εν αντιθέσει προς την νομική-οικονομική έννοια της περιουσίας, που ακο-
λουθείται στο πλαίσιο των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, στο πλαίσιο της 
νομιμοποίησης αρκεί μόνον η οικονομική της διάσταση, το γεγονός δηλαδή ότι είναι αποτιμητή 
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διευρύνει υπέρμετρα τον κύκλο των εγκληματικών προϊόντων, ώστε ως πρόσφορο αντικείμενο 
νομιμοποίησης να εκλαμβάνεται κάθε περιουσιακό στοιχείο που συνδέεται, έστω και αμυδρά, με 
το βασικό αδίκημα. Η εισαγωγή κανονιστικών κριτηρίων από την διδασκαλία περί αντικειμενι-
κού καταλογισμού καθιστά την ήδη ασαφή έννοια της προέλευσης ακόμα πιο αόριστη165. Καθό-
σον γίνεται λόγος για ουσιώδη και επουσιώδη στοιχεία που προσιδιάζουν στην σχέση μεταξύ της 
νομιμοποιούμενης περιουσίας και της προηγούμενης παράνομης πράξης, απαιτούνται κριτήρια 
που χαρακτηρίζονται από διυποκειμενική ελεγξιμότητα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να πηγάζουν από την διαβάθμιση της σπουδαιότητας του αξιολογουμένου αντικειμένου. Αυτό 
το κριτήριο, πέραν της κυκλικότητας που το συνοδεύει αναπόφευκτα, ενέχει τον κίνδυνο θεμελί-
ωσης αξιοποίνου σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τον νόμο. Περαιτέρω, η θεωρία της 
υλικής αντιστοιχίας φαίνεται να ανταποκρίνεται κατά κύριο λόγο στο έγκλημα της ενεργητικής 
δωροδοκίας, επ’ αφορμή του οποίου εξάλλου αναπτύχθηκε, ενώ η αξιοποίηση του κύκλου των 
υποκείμενων σε δήμευση περιουσιακών στοιχείων, αν και προσφέρει ιδιαιτέρως διαφωτιστικά 
επιχειρήματα, ενοποιεί ουσιαστικά δύο προβληματικές με διαφορετικές στοχεύσεις, όπως ακρι-
βώς και επί της συζητήσεως περί εννόμου αγαθού166. Αποτελεσματικότερη αποδεικνύεται, ενόψει 
των ανωτέρω, η περιπτωσιολογική αντιμετώπιση του προβλήματος και η ένταξη των εγκληματι-
κών προϊόντων σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα άμεσα και στα έμμεσα.

3.5.1. Τα άμεσα προϊόντα
Στην έννοια του άμεσου προϊόντος της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας εντάσσο-
νται τα πάσης φύσεως ενσώματα αντικείμενα που παράγονται πρωτογενώς από την προηγούμε-
νη εγκληματική συμπεριφορά (producta sceleris), καθώς και τα ωφελήματα (scelere quaesita) 
που προκύπτουν από αυτήν. Ως producta sceleris νοούνται επί παραδείγματι τα πλαστά έγγρα-
φα, τα πλαστά χαρτονομίσματα, τα πλαστά νομίσματα, η ψευδής βεβαίωση κ.λπ., ενώ με τον όρο 
scelere quaesita αποδίδεται τόσο το περιουσιακό όφελος που προκύπτει από το βασικό αδίκημα 
και περιγράφεται ήδη στην αντικειμενική ή υποκειμενική υπόστασή του, όπως λ.χ. το περιουσιακό 
όφελος από την απάτη, όσο και το περιουσιακό όφελος που προκύπτει από τα βασικό αδίκημα, 
χωρίς ωστόσο να περιγράφεται στην ειδική του υπόσταση, όπως λ.χ. το περιουσιακό όφελος από 
την επ’ αμοιβή ανθρωποκτονία, την επ’ αμοιβή ψευδορκία κ.λπ.
Αν και πρόκειται σε αμφότερες τις περιπτώσεις για περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται άμεσα 
από το βασικό αδίκημα, εν τούτοις μόνο τα ωφελήματα μπορούν να θεωρηθούν πρόσφορο αντι-
κείμενο νομιμοποίησης. Τα producta sceleris, παρ’ ότι κατ’ ακριβολογία παράγονται κατ’ εξοχήν 
αιτιακά από την εγκληματική δραστηριότητα, αποκλείονται από τον κύκλο της εγκληματικής 
περιουσίας, διότι δεν μετέχουν –ούτε καν δύνανται να μετάσχουν– στην νόμιμη οικονομία και να 
νομιμοποιηθούν167. Δημεύονται, ωστόσο, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις, η δε κατα-
σκευή, απόκτηση ή θέση τους σε κυκλοφορία τιμωρείται ήδη από άλλες διατάξεις, με αποτέλεσμα 
να μην προκύπτουν κενά στην τιμώρηση των πράξεων από τις οποίες προέρχονται168. Η περιου-
σία, αντιθέτως, που προκύπτει από την αξιοποίηση των producta sceleris (επί παραδείγματι με την 
σύνταξη της οποίας η καταβολή επιτυγχάνεται με την χρήση πλαστών εγγράφων) εμπίπτει στον 
κύκλο των πρόσφορων αντικειμένων νομιμοποίησης169.

165 Βλ. NK-StGB5/Altenhain, § 261 Rn. 59.
166 Βλ αναλυτικά Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 775 επ. και Διονυσοπούλου, ΠοινΧρ 
2006, 361, 362 επ., η οποία υπογραμμίζει ότι «το ορθό […] θα ήταν το αντίστροφο [από το υποστη-
ριζόμενο], δηλαδή ένα περιουσιακό στοιχείο να μπορεί να θεωρηθεί πρόσφορο αντικείμενο νομιμο-
ποίησης, αλλά να μην είναι δυνατόν να δημευθεί λόγω έλλειψης των αυστηροτέρων προϋποθέσεων 
επιβολής δήμευσης είτε ως παρεπόμενης ποινής είτε ως μέτρου ασφαλείας».
167 Dionyssopoulou, Der Tatbestand der Geldwäsche, σ. 106, Τζαννετής, σε: ΕΕΠ, “Καθαρή” ή Ελεύθερη 
Κοινωνία;, σ. 249, 256-257, Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 778.
168 Διονυσοπούλου, ΠοινΧρ 2006, 361, 363-364, Τζαννετής, σε: ΕΕΠ, “Καθαρή” ή Ελεύθερη Κοινωνία;, σ. 
249, 257.
169 Τζαννετής, σε: ΕΕΠ, “Καθαρή” ή Ελεύθερη Κοινωνία;, σ. 249, 257, Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, 
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θηκε στον Ν. 2331/1995 με τον Ν. 3424/2005, στην συνέχεια δε με ρητή διάταξη νόμου, παρά την 
κριτική της θεωρίας211, που επεσήμανε με έμφαση τόσο την υπέρμετρη διεύρυνση του αξιοποί-
νου όσο και την ορολογική σύγχυση μεταξύ “βρόμικου” (παραγόμενου από κάποιο βασικό αδί-
κημα) και “μαύρου” (προερχόμενου από την φοροδιαφυγή) χρήματος. Προκειμένου να μετρια-
σθούν οι συνέπειες της νέας ρύθμισης, ακολούθησε νέα τροποποίηση του Ν. 2331/1995 με τον Ν. 
3472/2006, οπότε και προβλέφθηκε ότι «πρόσοδοι που προέρχονται από τα πλημμελήματα της 
φοροδιαφυγής και μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, δεν συνιστούν έσοδα προερχόμενα 
από εγκληματική δραστηριότητα, κατά την έννοια του παρόντος νόμου». Η διάταξη αυτή, ωστό-
σο, πυροδότησε, λόγω της χρήσης του όρου της “προσόδου” που απαντάται για πρώτη φορά 
στην συναφή προβληματική, νέα σειρά ερμηνευτικών προσπαθειών. Κατά μια άποψη212, η έννοια 
της “προσόδου” χρησιμοποιήθηκε από τον νομοθέτη ως έννοια ταυτόσημη του “οφέλους”. Κατ’ 
άλλη προσέγγιση213, σύμφωνα με την γραμματική του ερμηνεία ο όρος “όφελος” δεν ταυτίζεται με 
την έννοια της “προσόδου”. Γιατί η τελευταία σημαίνει επαύξηση της περιουσίας, υπό την έννοια 
αύξησης του ενεργητικού της. Αντιθέτως, το “όφελος” ταυτίζεται με τον πλουτισμό υπό την έννοια 
του άρθρου 904 ΑΚ. Είναι δηλαδή κάθε βελτίωση της περιουσίας, η οποία μπορεί να επέλθει αφε-
νός μεν με την θετική αύξηση της περιουσίας, δηλαδή είτε με αύξηση του ενεργητικού της είτε 
με μείωση του παθητικού της, αφετέρου δε με την αποθετική αύξηση της περιουσίας, δηλαδή με 
αποφυγή μείωσης του ενεργητικού ή αύξησης του παθητικού, κυρίως με την εξοικονόμηση δαπα-
νών. Έτσι, η έννοια της “προσόδου” δεν είναι ταυτοπλατής με εκείνη του “οφέλους”, αλλά εμφανώς 
στενότερη, αφού συμπίπτει μόνο με την πρώτη πλευρά του, δηλαδή την αύξηση του ενεργητικού 
της περιουσίας. Ανεξαρτήτως τούτου, ο περιορισμός του Ν. 3472/2006 εγκαταλείφθηκε σύντομα 
και η επίμαχη διάταξη απαλείφθηκε ήδη με τον Ν. 3691/2008 – επιλογή που διατηρήθηκε και 
υπό τον Ν. 4557/2018. Ως εκ τούτου, η περιουσία που συνδέεται με φορολογικά αδικήματα πλημ-
μεληματικής ή κακουργηματικής μορφής –με την εξαίρεση του άρθρου 66 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 
4174/2013– αποτελεί, κατά ρητή νομοθετική επιλογή, πρόσφορη προς νομιμοποίηση περιουσία.
Το βασικό ερώτημα γύρω από την υπαγωγή των φορολογικών αδικημάτων214 στην έννοια της 
εγκληματικής δραστηριότητας αφορά, ωστόσο, στο κατά πόσο δύναται να υπαχθεί στην έννοια 
του “προερχόμενου από το βασικό αδίκημα οφέλους” η εξοικονόμηση μιας δαπάνης που επι-
τυγχάνεται μέσω της φοροδιαφυγής. Και τούτο, διότι η αιτιώδης σχέση που ομόφωνα πρέπει να 
καταφάσκεται μεταξύ της εγκληματικής δραστηριότητας, δηλαδή εν προκειμένω της φοροδια-
φυγής, και της προκύψασας περιουσίας είναι εξόχως εριζόμενη. Η περιουσία που εξοικονομεί ο 
δράστης και ισούται με το ύψος του φόρου που απέφυγε να καταβάλει δεν προέρχεται από την 
φοροδιαφυγή, αλλά αντιθέτως προϋπάρχει αυτής ως νόμιμη περιουσία, η οποία δεν μπορεί να 
καταστεί αναδρομικώς βρόμικη. Το συνολικό ποσό που εισπράττει, για παράδειγμα, ο έμπορος 
(και μετέπειτα δράστης φοροδιαφυγής) στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή το αρχικό 
τίμημα των πωληθέντων μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ, δεν μετατρέπονται από νόμιμη περιουσία 
σε βρόμικη, απλώς επειδή ο δράστης της φοροδιαφυγής δεν συμπεριέλαβε και την εν λόγω συ-
ναλλαγή κατά την δήλωσή του και συνεπώς δεν κατέβαλε στο Δημόσιο τον αναλογούντα ΦΠΑ215.
Στην περίπτωση των φορολογικών αδικημάτων η περιουσία που υπάρχει ήδη πριν από την τέλεση 
του φορολογικού αδικήματος αποτελεί εξοικονομηθείσα δαπάνη του δράστη, περιουσιακή ωφέ-
λεια με την μορφή αποσόβησης της μείωσης της περιουσίας του. Οι ταυτόσημοι, όμως, όροι 
της “περιουσίας” και των “εσόδων” χρησιμοποιούνται στον νόμο με την έννοια της αύξησης του 
ενεργητικού της περιουσίας του δράστη του βασικού αδικήματος. Γι’ αυτό, λοιπόν, ο πλουτισμός 

211 Βλ. Παύλου, ΠοινΧρ 2007, 385, 390, Τριανταφύλλου, ΠοινΧρ 2014, 721.
212 Παύλου, ΠοινΧρ 2007, 385, 390.
213 Τριανταφύλλου, ΠοινΧρ 2014, 721, 722.
214 Φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος (άρθρο 66 παρ. 1 στοιχ. α΄ Ν. 4174/2013), φοροδιαφυγή 
στον ΦΠΑ (άρθρο 66 παρ. 1 στοιχ. β΄ Ν. 4174/2013), φοροδιαφυγή στον φόρο πλοίου (άρθρο 66 παρ. 
1 στοιχ. γ΄ Ν. 4174/2013) και έκδοση ή λήψη ανύπαρκτων οικονομικών στοιχείων (άρθρο 66 παρ. 5 Ν. 
4174/2013).
215 Βλ. αναλυτικά Τριανταφύλλου, ΠοινΧρ 2014, 721, 724. Έτσι και Τσακάλης, ΠοινΧρ 2016, 755, 756.
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1. Οι στερητικές της ελευθερίας και οι χρηματικές ποινές
Η σταθερή επιλογή του Έλληνα νομοθέτη να απειλεί εξαιρετικά υψηλές και ασύμβατες με το αξιο-
λογικό σύστημα του ΠΚ ποινές για τα αδικήματα που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους 
επιβεβαιώνεται και στην νομοθεσία κατά του ξεπλύματος. Η εξίσωση της απαξίας όλων των 
υποστάσεων νομιμοποίησης, από την απόκρυψη και μετατροπή της βρόμικης περιουσίας μέχρι 
και την απλή επαφή με αυτήν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η κλιμάκωση της απαξίας μεταξύ του 
μη γνησίου και του γνησίου ξεπλύματος (υπό την μορφή της απλής κατοχής)1, η αναγωγή τους 
κατ’ αρχήν σε κακουργήματα και η πρόβλεψη πλαισίων ποινών κινούμενων εκτός της αρχής 
της αναλογικότητας αποτελούν διαχρονικά τα βασικά χαρακτηριστικά2 του ελληνικού συστήμα-
τος ποινικών κυρώσεων κατά της νομιμοποίησης. Κύρια στόχευση των νομοθετικών αυτών επιλο-
γών δεν ήταν άλλη από το να δίνεται η εντύπωση ότι η χώρα διαθέτει ισχυρό νομικό οπλοστάσιο 
κατά του ξεπλύματος, ώστε να μην κινδυνεύει να εκτεθεί ως μη συμμορφούμενη προς τις διεθνείς 
και ενωσιακές της υποχρεώσεις3. Υπό την πίεση και την έντονη κριτική της θεωρίας, ο νομοθέτης 
εισήγε σταδιακά πολυάριθμα ετερόκλητα κριτήρια4, με σκοπό να αμβλύνει τις αντιθέσεις και να 
αντιμετωπίσει σε κάποιο βαθμό το παράδοξο να τιμωρείται ο δράστης της νομιμοποίησης δυσα-
νάλογα αυστηρότερα σε σχέση με τον δράστη του βασικού αδικήματος, προσπάθεια που κατέ-
ληξε όμως στην διάπλαση ενός δαιδαλώδους πλέγματος διατάξεων, όπου οι κανόνες εναλλάσσο-
νται με εξαιρέσεις και εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Αφενός μεν προβλέφθηκε πλημμεληματική 
μορφή νομιμοποίησης για τις περιπτώσεις όπου η παράνομη περιουσία προέρχεται επίσης από 
πλημμέλημα –κριτήριο που εμπλουτίστηκε και με την παράμετρο του ύψους της προκύψασας 
περιουσίας–, αφετέρου δε ακολουθήθηκε ένα διπλό σύστημα εξάρτησης της ποινής για την 
νομιμοποίηση, βάσει της επαπειλούμενης και βάσει της επιβληθείσας ποινής για το βασικό αδί-
κημα5. Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές διαμορφώνονται, λοιπόν, μετά την θέση σε ισχύ του 
Ν. 4557/2018, στον οποίο επαναλαμβάνονται εν πολλοίς οι ρυθμίσεις του Ν. 3691/2008, και του 
νέου ΠΚ, ως εξής:
Από τον συνδυασμό των άρθρων 39 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν. 4557/2018, 51, 52, 57 παρ. 1-2 στοιχ. 
γ΄, 463 παρ. 3 και 83 στοιχ. γ΄ ΠΚ προκύπτει ότι στον υπαίτιο πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι 
έτη και χρηματική ποινή από 20.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ. Η πράξη διατηρεί τον κακουργηματι-
κό της χαρακτήρα κατά το άρθρο 463 παρ. 3 εδ. β΄ ΠΚ, ο δε καθορισμός της χρηματικής ποινής 
σύμφωνα με το σύστημα του ΠΚ του 1950 δικαιολογείται ελλείψει σχετικής μεταβατικής διάταξης 
στο άρθρο 463 του νέου ΠΚ. 

1 Βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΧρ 2008, 916, 918.
2 Βλ. αναλυτικά Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 816 επ.
3 Βλ. και Διονυσοπούλου, ΠοινΧρ 1999, 988, 991.
4 Βλ. Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 822 επ., ο οποίος υπογραμμίζει ότι η αξιοποίη-
ση πολυάριθμων κριτηρίων για την διαμόρφωση της ποινής δεν είναι άνευ ετέρου κατακριτέα επιλογή, 
πλην όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι η πληθώρα των αξιοποιούμενων κριτηρίων δεν 
αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του συστήματος των επαπειλούμενων ποινών, αλλά, αντιθέτως, απο-
δεικνύει την σύγχυση του νομοθέτη ως προς τον άδικο χαρακτήρα του ξεπλύματος.
5 Βλ. αναλυτικά Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 817 επ.
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θεωρία31 και το μεγαλύτερο μέρος της νομολογίας32. Το γεγονός ότι η νομιμοποίηση είναι κοινό 
έγκλημα και στον Ν. 2331/1995 δεν περιεχόταν ρήτρα αποκλεισμού του αυτοξεπλύματος δεν θε-
μελιώνει πειστικά την δυνατότητα στοιχειοθέτησής του. Διότι και στην αποδοχή προϊόντος εγκλή-
ματος ισχύουν οι ίδιες ακριβώς παραδοχές, πλην όμως δεν χωρεί αμφισβήτηση ότι υποκείμενο 
της αποδοχής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε εκτός του δράστη του βασικού αδικήματος33. Η δια-
τύπωση, περαιτέρω, του άρθρου 2 του Ν. 2331/1995 δεν άφηνε περιθώριο κατάφασης του αυτο-
ξεπλύματος. Διότι η αναφορά σε «παροχή συνδρομής στον δράστη της προηγούμενης αξιόποινης 
πράξης» και σε «σκοπό συγκαλύψεως» της εγκληματικής προέλευσης της περιουσίας καθιστούσαν 
σαφές ότι, αν το υποκείμενο της νομιμοποίησης και του βασικού αδικήματος συνέπιπταν, τότε θα 
επρόκειτο περί αυτοϋποθάλψεως, η οποία φυσικά δεν μπορεί να είναι αξιόποινη34. Το επιχείρημα 
τούτο αξιοποιήθηκε εν μέρει από την νομολογία, η οποία στην συνέχεια υιοθέτησε μια διακρί-
νουσα λύση: Όταν ο δράστης της νομιμοποίησης ενεργεί «με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή 
προέλευση ή να παράσχει συνδρομή σε πρόσωπο που ενέχεται σε εγκληματική δραστηριότητα», 
τότε πράγματι δεν είναι δυνατόν το ενεργητικό υποκείμενο της νομιμοποίησης και το ενεργητικό 
υποκείμενο του βασικού αδικήματος να συμπίπτουν, αφού πρόκειται για αυτοϋπόθαλψη, η οποία 
πρέπει να είναι ατιμώρητη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όμως, δεν είναι ολωσδιόλου αδύνατον ο 
δράστη του βασικού αδικήματος να τελεί την μεταγενέστερη νομιμοποίηση, αφού ούτε το γράμμα 
αλλά ούτε ο σκοπός των σχετικών διατάξεων αποκλείουν αυτή την εκδοχή35.
Η κρατούσα γνώμη περί αποκλεισμού του αξιοποίνου του αυτοξεπλύματος ανατράπηκε με τις 
τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν. 3424/200536, στον οποίο, μεταξύ άλλων, διευκρινίστηκε 
ότι η ποινική ευθύνη για το βασικό έγκλημα «δεν αποκλείει την τιμωρία του υπαιτίου και για τις 
πράξεις της νομιμοποιήσεως», ετίθεντο όμως περαιτέρω προϋποθέσεις σε επίπεδο αντικειμενι-
κής υπόστασης37. Για να τιμωρηθεί κάποιος τόσο για το βασικό έγκλημα, όσο και για την (με-
ταγενέστερη) νομιμοποίηση, έπρεπε να επιβεβαιώνεται ότι αυτή η εξελισσόμενη συμπεριφορά 
υπάκουε σε έναν «συνολικό σχεδιασμό», δηλαδή σε μια δεδομένη εκδηλωμένη εμπειρικά συ-
μπεριφορά, που αναδεικνύει τα δύο εγκλήματα ως προσχεδιασμένα και ενταγμένα σε έναν 
γενικότερο εγκληματικό σχεδιασμό38. Βέβαια, η οργάνωση που απαιτείται για να συγκαλύψει 
ο δράστης περιουσία που εν γνώσει του προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή για να 
τελέσει ορισμένες ενέργειες μετατροπής της, ώστε να επιτύχει να προσδώσει σε αυτήν νομιμοφά-
νεια, οδηγεί νοηματικά στο συμπέρασμα ότι, είτε υφίσταται ρητά είτε ως άγραφος όρος της αντι-
κειμενικής υπόστασης, ο συνολικός σχεδιασμός δράσης είναι αυτονόητο ότι πρέπει κάθε φορά 
να προσδιορίζεται με σαφήνεια από τον δικαστή ως ενδείκτης του δόλου του δράστη39. Κατά την 
διαπίστωση του ειδικότερου γνωστικού περιεχομένου του δόλου του δράστη απαιτείται αφενός 
μεν να προβλέπει ο δράστης, όχι απλά ως ενδεχόμενο, αλλά ως βέβαιο το γεγονός ότι η προς νομι-

31 Ανδρουλάκης, ΠοινΧρ 2002, 289, 293, Παύλου, Υπερ. 2000, 633, 644 επ., ο ίδιος, ΠοινΧρ 2003, 193, 194 
επ.., Καρατζογιάννης, ΠραξΛογΠΔ 2004, 503, 505. Βλ. αναλυτικά Δημήτραινα, ΠοινΔικ 2009, 71, 72 με 
περαιτέρω παραπομπές.
32 Βλ. ενδεικτικά ΣυμβΕφΑθ 1102/2002 ΠοινΧρ 2003, 251, 252 (με εισ. πρότ. Π. Νικολούδη), ΣυμβΕφΘρ 
85/2002 ΠοινΧρ 2003, 254, 256 (με εισ. πρότ. Α. Νικολαΐδη), ΤρΕφΘεσ 1825/2013 ΠοινΔικ 2013, 873, 886.
33 Βλ. Μυλωνόπουλου, ΠοινΔ – ΕιδΜ3, σ. 612.
34 Ανδρουλάκης, ΠοινΧρ 2002, 289, 293. Έτσι και Παύλου, ΠοινΧρ 2003, 193, 195.
35 Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 696/2010 ΠοινΧρ 2011, 210, 211, ΑΠ 1161/2010 ΠοινΧρ 2011, 348, 349, ΑΠ 
1550/2016 ΠοινΧρ 2018, 140, 141, ΣυμβΕφΑθ 349/2015 ΠοινΧρ 2016, 219, 224 (με σύμφ. εισ. πρότ. Σ. 
Κωσταρέλλου), ΣυμβΠλημΑθ 594/2014 ΝοΒ 2014, 1683, 1685 (με εισ. πρότ. Ν. Δεληδήμου), ΣυμβΠλημ-
Βολ 282/2018 ΠοινΔικ 2019, 479, 480 (με εισ. πρότ. Α. Κασάπη).
36 Βλ. Δημήτραινα, ΠοινΔικ 2009, 71, 73, ο οποίος με έμφαση υπογραμμίζει ότι σκοπός της νομοθετικής 
μεταβολής υπήρξε η βούληση να αυξηθεί ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός καταδικών για ξέπλυμα.
37 Βλ. Παύλου, ΠοινΧρ 2006, 342, 348, Δημήτραινα, ΠοινΧρ 2007, 392, 396.
38 Παύλου, ΠοινΧρ 2008, 923, 929 επ. Έτσι και Δημήτραινας, ΠοινΔικ 2009, 71, 74.
39 Βλ. και ΣυμβΕφΘρ 85/2002 ΠοινΧρ 2003, 254, 256 (με εισ. πρότ. Α. Νικολαΐδη), ΣυμβΠλημΑθ 2912/2004 
ΠοινΧρ 2005, 166, 168 (με εισ. πρότ. Ν. Φιστόπουλου).
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και της συγκάλυψης, αντιθέτως, φαίνονται πρόσφορες για την στοιχειοθέτηση αυτοξεπλύματος, 
καθ’ ο μέτρο είναι ξεχωριστές και διακριτές από το βασικό αδίκημα πράξεις με αυτοτελές άδικο. Η 
μεταβίβαση της περιουσίας που ο δράστης αποκόμισε από το βασικό αδίκημα που τέλεσε ο ίδιος 
μπορεί να συνιστά, υπό αυτή την οπτική, αυτοξέπλυμα.
Η ως άνω ερμηνεία του άρθρου 39 παρ. 1 στοιχ. ε΄ συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την προσέγ-
γιση της νομολογίας, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις που απαρτίζουν το βασικό αδίκημα πρέ-
πει να είναι διακριτές (ποιοτικά διαφορετικές44) από εκείνες που απαρτίζουν την νομιμοποίηση. 
Παγίως45 γίνεται δεκτό ότι το βασικό αδίκημα από το οποίο προέκυψε η παράνομη περιουσία 
και η νομιμοποίηση συρρέουν αληθώς και πραγματικά, χωρίς, ωστόσο, να εξετάζεται πάντοτε 
υπό αυτό το πρίσμα της διακριτότητας των πράξεων η κατοχή της εγκληματικής περιουσίας και η 
εγκληματική δραστηριότητα καθ’ εαυτήν46.
Με την επιλογή του να ρυθμίσει τις προϋποθέσεις του αξιοποίνου του αυτοξεπλύματος ο Έλληνας 
νομοθέτης ακολούθησε το παράδειγμα της αμερικανικής νομοθεσίας που υιοθετείται σταδιακά 
από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων47. Η κριτική της θεωρίας στην επιλογή 
αυτή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο κατά πόσον η τιμώρηση του αυτοξεπλύματος είναι 
συμβατή με την αρχή της μη αυτοενοχοποιήσεως (nemo tenetur se ipsum accusare)48, την αρχή 
του ατιμωρήτου της αυτοϋποθάλψεως49, καθώς και την αρχή ne bis in idem50.
Η αρχή της μη αυτοενοχοποιήσεως κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 παρ. 3 περ ζ΄ ΔΣΑΠΔ και συ-
νιστά έκφανση της βασικής σκέψης ότι το κράτος δεν μπορεί, υπό την απειλή επιβολής ποινής, να 
εξαναγκάζει τον πολίτη να προβαίνει σε πράξεις ή δηλώσεις επιβαρυντικές για τον ίδιο51. Πρόκειται 
για κατ’ εξοχήν δικονομικό δικαίωμα του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί τόσο δικαίωμα στην 
απόλυτη σιωπή όσο και δικαίωμα στην επιλεκτική αποκάλυψη της αλήθειας, και του οποίου η δικαι-
ολογητική βάση δεν αμφισβητείται στα φιλελεύθερα δικονομικά συστήματα. Εκείνο που αμφισβη-
τείται, αντιθέτως, είναι το κατά πόσον είναι δυνατή –και αν είναι, τότε σε ποια έκταση– η μεταφορά 
του στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Γιατί, σε κάθε περίπτωση, ο προσανατολισμός της 
αρχής nemo tenetur είναι αποκλειστικά αμυντικός52, έχει δηλαδή την έννοια ότι ο κατηγορούμενος 
δικαιούται να σιωπήσει πλήρως ή μερικώς, δεν θεμελιώνει όμως «νομικό δικαίωμα στο ψεύδος», 
οι υποστάσεις όμως του αυτοξεπλύματος περιγράφονται κατά κανόνα ως θετικές συμπεριφορές 

Γνεσούλη), ΣυμβΠλημΑθ 4336/2017 ΠοινΔικ 2017, 953, 956 (με αντίθ. εισ. πρότ. Π. Ηλιόπουλου και παρα-
τηρήσεις Στ. Παπαγεωργίου-Γονατά).
44 Έτσι ΤρΕφΘεσ 1825/2013 ΠοινΔικ 2013, 873, 887.
45 Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 235/2013 ΠοινΧρ 2014, 209, 211, ΑΠ 1185/2014 ΠοινΧρ 2016, 445, 446 = ΠοινΔικ 
2015, 114, 115, ΑΠ 1550/2016 ΠοινΧρ 2018, 140, 141, ΑΠ 1054/2017 ΠοινΧρ 2019, 42, 44, ΣυμβΠλημΑθ 
2611/2011 ΠοινΧρ 2013, 297, 298 (με αντίθ. εισ. πρότ. Σ. Μπαξεβάνη), ΣυμβΠλημΑθ 4304/2015 ΠοινΧρ 
2017, 153, 154 (με εισ. πρότ. Μ. Παπαγιαννίδου) = ΠοινΔικ 2015, 1148, 1149.
46 Βλ. ενδεικτικά ΣυμβΕφΘεσ 801/2016 ΠοινΧρ 2018, 68, 69 επ. (με εισ. πρότ. Θ. Λιούτα), εισ. πρότ. Β. Χολή στην 
ΣυμβΠλημΑθ 3208/2016 ΠοινΧρ 2017, 224, 226, ΣυμβΠλημΡεθ 43/2013 ΠοινΔικ 2014, 384, 385-386 (με εισ. 
πρότ. Γ. Πατεράκη). Βλ. όμως ΤρΕφΘεσ 1825/2013 ΠοινΔικ 2013, 873, 887 επ., ΣυμβΕφΠατρ 223/2016 ΠοινΔικ 
2017, 1225, 1226 (με εισ. πρότ. Γ. Μπισμπίκη), ΣυμβΠλημΑθ 3829/2015 ΠοινΧρ 2017, 222, 223 (με εισ. πρότ. 
Φ.-Χρ. Γκιντώνη), ΣυμβΠλημΑθ 112/2016 ΠοινΧρ 2017, 70, 72 επ. (με εισ. πρότ. Β. Γνεσούλη), ΣυμβΠλημΑθ 
2694/2017 ΠοινΧρ 2017, 749, 750 επ. (με αντίθ. εισ. πρότ. Β. Χολή), ΣυμβΠλημΑθ 4336/2017 ΠοινΔικ 2017, 
953, 956-957 (με αντίθ. εισ. πρότ. Π. Ηλιόπουλου και παρατηρήσεις Στ. Παπαγεωργίου-Γονατά), κατά τις οποίες 
η διακριτότητα των πράξεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την στοιχειοθέτηση της νομιμοποίησης.
47 Βλ. Teixeira, NStZ 2018, 634, 635-636, ο οποίος αναφέρει ότι το αξιόποινο του αυτοξεπλύματος προ-
βλέπεται ήδη στην Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.
48 SSW-StGB4/Jahn, § 261 Rn. 94.
49 Ανδρουλάκης, ΠοινΧρ 2002, 289, 293.
50 SSW-StGB4/Jahn, § 261 Rn. 97.
51 Βλ. Τζαννετή, Αναληθής άρνηση της κατηγορίας και απαγόρευση αυτοενοχοποίησης – Με αφορμή το 
υπ’ αριθμ. 4111/2003 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών, ΠοινΧρ 2004, 764.
52 Βλ. Τζαννετή, ΠοινΧρ 2004, 764, 765. 
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1.  Ο κεντρικός ρόλος των διατάξεων περί δημεύσεως στην νομοθεσία κατά της νομιμοποίη-
σης εσόδων

Η βασική στόχευση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης να στερηθεί ο δράστης την οικο-
νομική ωφέλεια που απέκτησε λόγω της εγκληματικής του δραστηριότητας και να μην μπορέσει 
να απολαύσει τους «καρπούς των κόπων του» υλοποιείται κατ’ εξοχήν μέσω του μέτρου της δή-
μευσης66. Η αρχή ότι το έγκλημα δεν αποφέρει κέρδος (the crime doesn’t pay) εμπεδώνεται 
στην πραγματικότητα μόνο με την αποστέρηση των εγκληματικών προσόδων, λειτουργία που 
οι στερητικές της ελευθερίας ποινές, ανεξαρτήτως του ύψους τους, δεν είναι σε θέση να επιτε-
λέσουν67. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και στα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα, στα οποία 
διαχρονικά δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ρύθμιση της δήμευσης: Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
του Στρασβούργου, που κυρώθηκε με τον Ν. 2655/1998, στην κλίμακα των αναγκαίων προς λήψη 
μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος η δήμευση προτάσσεται των υπολοίπων68, στην 
δε (πρώτη σχετική με το ξέπλυμα) Απόφαση-Πλαίσιο 98/699/ΔΕΥ προβλέπεται δεσμευτικά η δυ-
νητική αναπληρωματική δήμευση, εφόσον η αξία των μη ευρισκόμενων πλην όμως υποκείμενων 
σε δήμευση περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό69.
Στην ελληνική έννομη τάξη το μέτρο της δήμευσης των σχετιζόμενων με ξέπλυμα προϊόντων δι-
ατηρήθηκε ως κεντρικός άξονας ποινικής καταστολής. Με το άρθρο 2 του Ν. 2331/1995 εισήχθη 
ένα αυτόνομο, αυτοτελές και σε μεγάλο βαθμό αποκλίνον από την γενική διάταξη του άρθρου 76 
ΠΚ (1950) σύστημα επιβολής δήμευσης70. Σε αντίθεση προς την ιστορικά διαμορφωμένη σύλλη-
ψη της δήμευσης κατά το άρθρο 76 ΠΚ (1950), αντικείμενο δήμευσης εν προκειμένω δεν αποτε-
λούσαν μόνον τα ενσώματα αντικείμενα αλλά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο –ενσώματο 
ή άυλο–, υπό την προϋπόθεση ότι έχει οικονομική αξία. Επιπλέον, σε δήμευση υπόκειτο όχι το 
προϊόν του εγκλήματος για το οποίο επιβαλλόταν η δήμευση, δηλαδή το προϊόν της νομιμοποίη-
σης, όπως θα ήταν αναμενόμενο, παρά το προϊόν των βασικών αδικημάτων που αποτελούσε το 
αντικείμενο του ξεπλύματος. Αλλά και ως προς αυτά καθ’ εαυτά τα δημευτέα περιουσιακά στοιχεία 
που προέρχονται από το βασικό αδίκημα, η καινοτομία του Ν. 2331/1995 υπήρξε εξίσου σημαντι-
κή, δεδομένης της ευρύτητας της διατύπωσης του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2331/1995. Θεμελιώ-
δους σημασίας ήταν, εξάλλου, και η υποχρεωτική επιβολή δήμευσης –εν αντιθέσει προς την δυ-
νητική του άρθρου 76 ΠΚ (1950)–, ανεξαρτήτως του αν τα δημευτέα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν 
στον δράστη ή σε τρίτο που τελούσε εν γνώσει της εγκληματικής τους προέλευσης71.
Η θέση της δήμευσης στο σύστημα κυρώσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων ενισχύθηκε πε-
ραιτέρω με το άρθρο 46 του Ν. 3691/2008, το οποίο επαναλαμβάνεται αυτούσιο στο άρθρο 40 
του Ν. 4557/2018. Οι καινοτομίες του Ν. 2331/1995 ως προς το μέτρο της διευρυμένης δήμευσης 
διατηρήθηκαν στο ακέραιο και επιχειρήθηκαν δύο καίριες βελτιώσεις: Αφενός μεν ο κύκλος των 

66 Για την συζήτηση περί του αν η δυνατότητα επιβολής δήμευσης αποτελεί προστατευόμενο έννομο 
αγαθό του ξεπλύματος ως ειδικότερη πτυχή του αγαθού της απονομής δικαιοσύνης βλ. ανωτέρω.
67 Τζαννετής, σε: ΕΕΠ, “Καθαρή” ή Ελεύθερη Κοινωνία;, σ. 249. Βλ. πλέον και ΑιτΈκθ ΣχΚΠΔ, σ. 81-82.
68 Βλ. Τζαννετή, σε: ΕΕΠ, “Καθαρή” ή Ελεύθερη Κοινωνία;, σ. 249.
69 Βλ. Χατζηνικολάου, σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Διαφθορά Ι, σ. 833 και αναλυτικά Παύλου, ΠοινΧρ 2005, 769, 
769-770.
70 Επ’ αυτών βλ. αναλυτικά Διονυσοπούλου, Υπερ. 2000, 793, 796-797, Τζαννετή, σε: ΣυστΕρΠοινΚ, άρθρο 
76 πλαγιάρ. 39α επ.
71 Υπό το καθεστώς του άρθρου 76 ΠΚ (1950) η υποχρεωτική επιβολή δήμευσης σε αντικείμενα που 
ανήκαν σε τρίτο (αμέτοχο στο έγκλημα) ήταν νοητή μόνον εφόσον η τελευταία είχε χαρακτήρα μέτρου 
ασφαλείας· βλ. σχετικά Παύλου, Η δήμευση, σ. 50. 
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Από τυπική άποψη πρέπει να διενεργείται έρευνα σχετικά με το έγκλημα της νομιμοποίησης ή 
βασικού αδικήματος αυτής. Η έννοια της “έρευνας” δεν ορίζεται σαφώς στον Ν. 4557/2018, από 
τον συνδυασμό όμως των άρθρων 48 παρ. 2 στοιχ. γ΄ περ. αα΄ και 3 αριθμ. 14 προκύπτει ότι, σε 
αντίθεση με ό,τι γινόταν δεκτό υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς του Ν. 3691/2008158, 
η έρευνα πλέον μπορεί να αφορά τόσο στο ξέπλυμα όσο και στο βασικό αδίκημα. Και τούτο διότι 
η αρμοδιότητα της Α΄ Μονάδας συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση και συσχέτιση των 
αναφορών “ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών”, ως τέτοιες δε νοούνται οι συναλλαγές ή δραστη-
ριότητες από τις οποίες «εκτιμάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες για πιθανή 
απόπειρα ή διάπραξη των αδικημάτων του άρθρου 2 ή για εμπλοκή του συναλλασσόμενου ή του 
πραγματικού δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες […]».
Από ουσιαστική άποψη απαιτείται η σώρευση δύο περαιτέρω προϋποθέσεων: Πρώτον, η συνδρο-
μή “επείγουσας περίπτωσης” και δεύτερον η ύπαρξη βάσιμων υπονοιών και ειδική αιτιολογία 
της απόφασης του προέδρου της Αρχής ως προς την συνδρομή τους. Η έννοια “επείγουσας πε-
ρίπτωσης” ταυτίζεται κατά την απολύτως κρατούσα άποψη με την έννοια του “αμέσου κινδύνου” 
κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ (άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ του 1950). Παρά την σαφή διαφοροποί-
ηση ως προς την ιδιότητα του προσώπου που προβαίνει στην διενέργεια της εκάστοτε πράξης, 
αφού στην περίπτωση της κατ’ άρθρον 245 παρ. 2 ΚΠΔ αστυνομικής προανάκρισης πρόκειται για 
ανακριτικούς υπαλλήλους, επί δε της επιβολής δέσμευσης ο πρόεδρος της Αρχής δεν ενεργεί ως 
δικαστικός (εισαγγελικός) λειτουργός, εν τούτοις η κοινή στόχευση των επίμαχων μέτρων είναι 
προφανής. Η κρίση περί της συνδρομής της “επείγουσας περίπτωσης” δεν συνδέεται, λοιπόν, μόνο 
με το αν τελέστηκε ή όχι το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων ή το βασικό αδίκημα, αλλά με το 
αν, επιπλέον, συντρέχει κίνδυνος να χαθούν τα ίχνη της πιθανώς τελεσθείσας αξιόποινης πράξης159.
Σε αντιστοιχία προς την ουσιαστική προϋπόθεση επιβολής δέσμευσης από τον ανακριτή και το 
δικαστικό συμβούλιο, απαιτείται και εν προκειμένω η συνδρομή βάσιμων υπονοιών ότι τα δε-
σμευόμενα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από την νομιμοποίηση ή το βασικό αδίκημα. Ως 
προς το τελευταίο τούτο στοιχείο η απόφαση του προέδρου της Αρχής πρέπει να είναι ειδικώς 
αιτιολογημένη.
Παρά το σαφές γράμμα του άρθρου 42 παρ. 5, στο οποίο γίνεται ρητή παραπομπή στις προϋπο-
θέσεις επιβολής δέσμευσης με διάταξη του ανακριτή ή βούλευμα του συμβουλίου κατά τις παρ. 
1 και 3, ανακύπτουν αντιρρήσεις ως προς το αν είναι θεμιτή η μεταφορά των προϋποθέσεων επι-
βολής ενός μέτρου δικονομικού καταναγκασμού στην διαμόρφωση ενός μέτρου που επιβάλλεται 
από διοικητική αρχή. Η κυριότερη ένταση αφορά στον βαθμό πιθανολόγησης που πρέπει να έχει 
διαμορφώσει ο πρόεδρος της Αρχής αναφορικά με την ύπαρξη ή μη βασικών υπονοιών, καθόσον 
τόσο στην ανάκριση όσο και κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του προέδρου της 
Αρχής απαιτείται οιονεί δικαστική εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού. Στην δεύτερη, όμως, πε-
ρίπτωση ο πρόεδρος της Αρχής, έστω και αν είναι εκ του νόμου ανώτερος δικαστικός λειτουργός, 
κατά το στάδιο της αρχικής έρευνας ενεργεί στο πλαίσιο μιας διοικητικής αρχής, και μάλιστα επι-
βάλλει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του υπόπτου πριν καν σταλεί το σχετικό πόρισμα 
με τα απαραίτητα έγγραφα στον καθ’ ύλην αρμόδιο εισαγγελέα για την έναρξη της δικαστικής διε-
ρεύνησης της υπόθεσης. Η αντίφαση αυτή μπορεί, σύμφωνα με μια προσέγγιση, να δικαιολογηθεί 
βάσει της ερμηνείας του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42 παρ. 5, που δεν είναι άλλος από την 
ανάγκη διαφύλαξης αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και την παρεμπόδιση πιθανής συνέχισης 
της εγκληματικής δραστηριότητας160. Κατά τούτο, η απόφαση του προέδρου της Αρχής, παρά 

Αλ. Τσαγκαλίδη), ΣυμβΠλημΑθ 5398/2018 ΠοινΧρ 2019, 459 (με εισ. πρότ. Δ. Νομικού), ΣυμβΠλημΓρεβ 
70/2017 ΠοινΧρ 2018, 228, 232 (με εισ. πρότ. Π. Παναγιωτόπουλου).
158 Βλ. Μπαλτά, ΠοινΔικ 2011, 353, 355-356, Τσαγκαλίδη, ΠοινΧρ 2018, 549, 550.
159 Μπαλτάς, ΠοινΔικ 2011, 353, 357, Τσαγκαλίδης, ΠοινΧρ 2018, 549, 550. Από την νομολογία βλ. ενδει-
κτικά ΣυμβΠλημΑθ 298/2017 ΠοινΧρ 2017, 311, 313 (με εισ. πρότ. Α. Σκαφίδα), ΣυμβΠλημΑθ 3721/2017 
ΠοινΧρ 2018, 544, 546 (με εν μέρει αντίθ. εισ. πρότ. Γ. Καλούδη και παρατηρήσεις Αλ. Τσαγκαλίδη), 
ΣυμβΠλημΑθ 5398/2018 ΠοινΧρ 2019, 459, (με εισ. πρότ. Δ. Νομικού). 
160 ΣυμβΠλημΑθ 298/2017 ΠοινΧρ 2017, 311, 313 (με εισ. πρότ. Α. Σκαφίδα), ΣυμβΠλημΑθ 3721/2017 
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