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Αξηζκόο 77/2018  

 

ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ' ΠΟΗΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ  

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ Αληηπξόεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ - Δηζεγήηξηα, 

Γεώξγην Αλαζηαζάθν θαη Μαξία Γεσξγίνπ, Αξενπαγίηεο. 

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2017, κε ηελ 

παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δπάγγεινπ Εαραξή (γηαηί θσιύεηαη 

ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέα Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα δηθάζεη ηελ 

αίηεζε ηνπ αλαηξεζεηόλησλ-θαηεγνξνπκέλσλ 1. Ο. Ν. Π. ζπδύγνπ Γ. Κ., θαηνίθνπ ..., 

πνπ παξέζηε κε ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο Παλαγηώηε Σζνπκάλε θαη 2. Γ. Κ. 

ηνπ Β., θαηνίθνπ ..., πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ 

Παλαγηώηε Σζνπκάλε, γηα αλαίξεζε ηεο ππ'αξηζ. 113/2017 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο 

Δθεηείνπ Θξάθεο. 

Σν Σξηκειέο Δθεηείν Θξάθεο, κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα ιεπηνκεξώο 

αλαθέξνληαη ζ' απηή, θαη νη αλαηξεζείνληεο - θαηεγνξνύκελνη δεηνύλ ηελ αλαίξεζε 

απηήο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππ'αξηζκ. πξση. …/11-8-2017 θαη 

…/11-8-2017 αληίζηνηρα δύν (2) αηηήζεηο αλαηξέζεσο, νη νπνίεο θαηαρσξίζηεθαλ ζην 

νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό …/2017. 

Αθνύ άθνπζε Σνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ησλ δηαδίθσλ, πνπ δήηεζε όζα 

αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε: α) λα 

θεξπρζεί ε παξαγξαθή γηα ηηο αμηόπνηλεο πξάμεηο ηεο κε θαηαβνιήο ρξεώλ πξνο ην 

Γεκόζην, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο αλαηξεζείνληεο θαη θέξεηαη όηη ηειέζζεθαλ 

ππ'απηώλ από ηελ 1-1-2008 έσο ηελ 31-8-2008 (ήηνη ηα ρξέε ππό ηνπο αξηζκνύο … 

ηνπ έλδηθνπ πίλαθα θαη β) λα γίλνπλ δεθηέο, όζνλ αθνξά ηα ππόινηπα ρξέε, νη 

θξηλόκελεο αηηήζεηο αλαίξεζεο θαη αθνινύζσο λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα λέα 

ζπδήηεζε. 

 

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Οη θξηλόκελεο από 7-8-2017 κε αξηζκνύο γεληθνύ πξση. … θαη …/11-8-2017 αηηήζεηο 

ησλ 1) Ο. Ν. Π., ζπδύγνπ Γ. Κ. θαη 2) Γ. Κ. ηνπ Β. γηα αλαίξεζε ηεο ππ'αξηζκ. 

113/2017 θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιεκ/ησλ) Θξάθεο, 

έρνπλ αζθεζεί λνκόηππα θαη εκπξόζεζκα. Δπνκέλσο, είλαη παξαδεθηέο θαη πξέπεη, 

ζπλεθδηθαδόκελεο σο ζπλαθείο, λα εμεηαζηνύλ πεξαηηέξσ.± Καηά ην άξζξν 34 παξ. 1 

ηνπ λ. 3220/2004, πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ λ. 1882/1990, όπσο 

απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2523/1997 θαη όπσο ίζρπε πξηλ 

ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3702/2011, ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ 

βεβαησκέλσλ ζηηο δεκόζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (ΓΟΤ) θαη ηα ηεισλεία ρξεώλ 

πξνο ην Γεκόζην, ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θ.ι.π γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν ησλ ηεζζάξσλ κελώλ, δηώθεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο ΓΟΤ θ.ι.π πξνο ηνλ εηζαγγειέα πξσηνδηθώλ ηεο έδξαο ηνπο θαη ηηκσξείηαη, κε 

πνηλή θπιάθηζεο : α) ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ κελώλ, εθόζνλ ην ζπλνιηθό ρξένο από 

θάζε αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηόθσλ ή πξνζαπμήζεσλ κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ πίλαθα ρξεώλ, ν νπνίνο ζπλνδεύεη ππνρξεσηηθά ηελ σο 

άλσ αίηεζε, ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ, β) έμη 

ηνπιάρηζηνλ κελώλ, εθόζνλ ην ζπλνιηθό ρξένο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ πελήληα 



ρηιηάδσλ (50.000) επξώ θαη γ) ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, εθόζνλ ην ζπλνιηθό ρξένο, 

ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ (120.000) επξώ. Ζ ίδηα δηάηαμε 

ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ λ. 3943/2011 θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4321/2015 σο εμήο : "1. Όπνηνο δελ θαηαβάιιεη ηα βεβαησκέλα 

ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ρξέε πξνο ην Γεκόζην, ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ ηηκσξείηαη κε πνηλή 

θπιάθηζεο: α) ελόο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο, εθόζνλ ην ζπλνιηθό ρξένο από θάζε αηηία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηόθσλ ή πξνζαπμήζεσλ θαη ινηπώλ 

επηβαξύλζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ πίλαθα ρξεώλ, ππεξβαίλεη ην πνζό 

ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξώ, β) ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηώλ, εθόζνλ ην 

ζπλνιηθό ρξένο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α, ππεξβαίλεη 

ην πνζό ησλ εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξώ. Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη 

ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ, ή ησλ Διεγθηηθώλ Κέληξσλ ή ηνπ 

Σεισλείνπ πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ ηεο έδξαο ηνπο, πνπ ζπλνδεύεηαη 

ππνρξεσηηθά από πίλαθα ρξεώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηόθσλ ή 

πξνζαπμήζεσλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ...". Σα πνζά ησλ πεξηπηώζεσλ α θαη β ηεο 

παξ. 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ αλαπξνζαξκόζηεθαλ ζε 100.000 θαη 200.000 επξώ 

αληίζηνηρα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 4337/2015. Καηά ηε ζαθή δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 25, 

όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 34 παξ. 1 ηνπ λ. 3220/2004 

γηα θάζε πίλαθα ρξεώλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα κε ηελ αίηεζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ αζθείηαη μερσξηζηή πνηληθή δίσμε πνπ πεξηιακβάλεη, σο 

κία πξάμε, ηελ κε θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ ρξένπο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα, ην 

νπνίν είλαη δπλαηόλ λα πξνέξρεηαη από νπνηαδήπνηε αηηία, ρσξίο δηάθξηζε πιένλ θαη 

επηξξνή αλάινγα κε ην ύςνο θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ θάζε επί κέξνπο ρξένπο ηνπ 

πίλαθα. Γελ πξόθεηηαη, δειαδή, ιόγσ ηεο κε θαηαβνιήο ελόο εθάζηνπ ρξένπο ηνπ 

πίλαθα, γηα θαη' εμαθνινύζεζε έγθιεκα, ήηνη γηα πεξηζζόηεξεο πξάμεηο ηειεζζείζεο 

κε ελόηεηα δόινπ, αιιά ν λόκνο, θπξηαξρηθώο, ζεσξεί όηη ηα πεξηερόκελα ζε θάζε 

πίλαθα ρξέε, κε θαηαβιεζέληα, ζπληζηνύλ έλα θαη κόλνλ έγθιεκα, ηεο κε θαηαβνιήο 

ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ρξεώλ ηνπ πίλαθα θαη δε κε ρξόλν ηειέζεσο ηε ζπκπιήξσζε 

ηεηξακήλνπ από ηελ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο. Πξόθεηηαη δειαδή γηα ηδηόηππν 

αζξνηζηηθό έγθιεκα, ηνπ νπνίνπ ε αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ζπλαπαξηίδεηαη από ηα 

νξηδόκελα ζηνλ λόκν ζηνηρεία θαη από δεκόζηα ρξέε ηνπ ππαηηίνπ, πνπ 

ζπλαζξνίδνληαη θαη εληαηνπνηνύληαη γηα ηε λνκνηππηθή ηνπ ζπγθξόηεζε, ρσξίο λα 

πεξηέρεη ζηνηρεία εμαθνινπζεηηθήο, θαη' επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα ηέιεζεο, πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην αζξνηζηηθό έγθιεκα. Από όζα πξναλαθέξζεθαλ παξέπεηαη: 1) Όηη, 

αθνύ πξόθεηηαη γηα έγθιεκα πνπ ηειείηαη εθάπαμ θαη όρη εμαθνινπζεηηθά, θαηά 

ινγηθή θαη λνκηθή αλαγθαηόηεηα, σο ρξόλνο ηέιεζεο απηνύ λνείηαη ε ζπκπιήξσζε 

ηεηξακήλνπ από ηνλ ρξόλν ηακεηαθήο βεβαίσζεο (από θαη κε ηελ νπνία ε ζρεηηθή 

αζηηθή αμίσζε γίλεηαη ιεμηπξόζεζκε) ηνπ κεξηθόηεξνπ ρξένπο κε ηε ρξνληθά 

εγγύηεξε ηακεηαθή βεβαίσζε πξνο ηε ζύληαμε ηνπ νηθείνπ πίλαθα ρξεώλ πνπ 

ζπλνδεύεη ηελ αίηεζε γηα άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο, ν νπνίνο ρξόλνο θαιύπηεη θαη 

ηνπο αληίζηνηρνπο ρξόλνπο ησλ ππνινίπσλ ρξεώλ πνπ έρνπλ πξνγελέζηεξεο ηακεηαθέο 

βεβαηώζεηο θαη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λόκνπ, ζπζζσκαηώλνληαη ζε έλα θαη κόλν 

αζξνηζηηθό ρξένο. Καη 2) Όηη ηα ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο ππόζηαζεο ηνπ ζρεηηθνύ 

εγθιήκαηνο είλαη α) ε κε θαηαβνιή ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Τ. ή ζηα 

ηεισλεία ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην θαη ηα ινηπά αλαθεξόκελα πξόζσπα ηνπ επξύηεξνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα από νπνηαδήπνηε αηηία, β) ε παξέιεπζε ηεηξακήλνπ από ηνλ ρξόλν 

πνπ έπξεπε ην ρξένο λα θαηαβιεζεί θαη γ) ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ησλ κεξηθόηεξσλ 

ρξεώλ, κε θάζε είδνπο ηόθνπο θαη πξνζαπμήζεηο, θαηά ηνλ ρξόλν ζύληαμεο ηνπ 



νηθείνπ πίλαθα ρξεώλ λα ππεξβαίλεη ην νξηδόκελν από ηνλ λόκν ρξεκαηηθό πνζό κε 

ηηο δηαθξίζεηο θαη θιηκαθώζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δλώ, γηα ηελ πιήξσζε ηεο 

ππνθεηκεληθήο ππόζηαζεο ηνπ ελ ιόγσ εγθιήκαηνο, απαηηείηαη δόινο (πξόζεζε) κε 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 1 ΠΚ, ν νπνίνο πξέπεη λα θαιύπηεη όια ηα ζηνηρεία 

ηεο αληηθεηκεληθήο ππόζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο, αθνύ δελ θαζνξίδεηαη ζηελ νηθεία 

δηάηαμε άιιε κνξθή ππαηηηόηεηαο (άκεζνο ή ππεξρεηιήο δόινο). Δπνκέλσο, θξίζηκα 

ζηνηρεία ζεκειίσζεο ηνπ ζρεηηθνύ εγθιήκαηνο, πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, γηα λα ππάξρεη ε απαηηνύκελε εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε 

αηηηνινγία, είλαη: α) Ζ αξκόδηα αξρή πνπ βεβαίσζε ην ρξένο, β) ην ύςνο ηνπ ρξένπο, 

γ) ν ηξόπνο πιεξσκήο ηνπ, δ) ν αθξηβήο ρξόλνο θαηαβνιήο ηνπ ρξένπο θαη ε) ε κε 

πιεξσκή ηνπ ελνπνηεκέλνπ ρξένπο θαηά ηε ιήμε ηνπ ηεηξακήλνπ από ηνλ ρξόλν πνπ 

απηό έπξεπε λα θαηαβιεζεί, νπόηε πξνζδηνξίδεηαη έκκεζα θαη ν ρξόλνο ηέιεζεο ηεο 

πξάμεο (ΑΠ 1513/2016, ΑΠ 1655/2016). Δμάιινπ, ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε έρεη 

ηελ απαηηνύκελε από ηα άξζξα 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ηνπ ΚΠΓ εηδηθή 

θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξύεη ηνλ από ην άξζξν 510 

παξ. 1 ζηνηρ. Γ' ηνπ ίδηνπ Κώδηθα πξνβιεπόκελν ιόγν αλαηξέζεσο, όηαλ εθηίζεληαη ζ' 

απηήλ, πξνθεηκέλνπ πεξί θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο, κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη 

ρσξίο αληηθάζεηο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία 

ζην αθξναηήξην ζρεηηθά κε ηα ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ 

εγθιήκαηνο, νη απνδείμεηο επί ησλ νπνίσλ ζεκειηώλνληαη ηα πεξηζηαηηθά απηά θαζώο 

θαη νη ζθέςεηο, κε ηηο νπνίεο ην δηθαζηήξην ππήγαγε ηα απνδεηρζέληα πεξηζηαηηθά 

ζηελ εθαξκνζζείζα πνηληθή δηάηαμε. Γηα ηελ ύπαξμε ηέηνηαο αηηηνινγίαο είλαη 

παξαδεθηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ κε ην δηαηαθηηθό, πνπ απνηεινύλ 

εληαίν όιν. Ζ από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο επηβαιιόκελε εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε 

αηηηνινγία ηεο απόθαζεο πξέπεη λα ππάξρεη όρη κόλν σο πξνο ηελ θαηεγνξία αιιά λα 

εθηείλεηαη θαη ζηνπο πξνβαιιόκελνπο από ηνλ θαηεγνξνύκελν ή από ην ζπλήγνξν 

ηνπ, θαηά ηξόπν ζαθή θαη νξηζκέλν, απηνηειείο ηζρπξηζκνύο, εθείλνπο, δειαδή, νη 

νπνίνη πξνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 170 παξ. 2 

θαη 333 παξ. 2 ΚΠΓ θαη ηείλνπλ ζηελ άξζε ηνπ άδηθνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ή ηεο 

ηθαλόηεηαο γηα θαηαινγηζκό ή ζηε κείσζε ή ζηελ εμάιεηςε ηνπ αμηνπνίλνπ ηεο 

πξάμεο ή ζηε κείσζε ηεο πνηλήο. Σέηνηνο απηνηειήο ηζρπξηζκόο είλαη θαη απηόο πεξί 

πξαγκαηηθήο πιάλεο από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 1 ηνπ ΠΚ, αθνύ ε απνδνρή 

ηνπ άγεη ζην κε θαηαινγηζκό ηεο πξάμεο ζην δξάζηε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

αζώσζε ηνπ. 

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ πξνζβαιιόκελε ππ'αξηζκ. 

113/2017 απόθαζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν (Πιεκ/ησλ) Θξάθεο, πνπ δίθαζε ζε δεύηεξν 

βαζκό κεη'αλαίξεζε ηεο εθδνζζείζαο επί ηεο πξνθεηκέλεο ππνζέζεσο ππ'αξηζκ. 

475/2015 απόθαζεο ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ, θήξπμε ελόρνπο, κε ην ειαθξπληηθό ηνπ 

άξζξνπ 84 παξ. 2 β' ΠΚ, ηνπο αλαηξεζείνληεο γηα κε θαηαβνιή ρξεώλ πξνο ην 

Γεκόζην θαη'εμαθνινύζεζε θαη θαηαδίθαζε ηνλ θαζέλα από απηνύο ζε πνηλή 

θπιάθηζεο είθνζη (20) κελώλ, ηελ νπνία κεηέηξεςε πξνο πέληε (5) επξώ γηα θάζε 

εκέξα θπιάθηζεο. ην ζθεπηηθό ηεο σο άλσ απόθαζεο, ην δηθάζαλ Δθεηείν, κεηά από 

ζπλεθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο 

πξνο ην είδνο ηνπο ζ' απηή (κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη ππεξάζπηζεο, πξαθηηθά 

πξσηνβάζκηαο δίθεο θαη αλαγλσζζέληα έγγξαθα), δέρηεθε θαηά ηελ αλαηξεηηθά 

αλέιεγθηε πεξί ηα πξάγκαηα θξίζε ηνπ όηη απνδείρηεθαλ ηα αθόινπζα: "Οη 

θαηεγνξνύκελνη ζηελ Καβάια θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1- 2008 έσο ηελ 27-

6-2010 ελεξγώληαο από θνηλνύ κε πεξηζζόηεξεο από κία πξάμεηο πνπ ζπληζηνύλ 

εμαθνινύζεζε ηνπ ίδηνπ εγθιήκαηνο, κε πξόζεζε θαζπζηέξεζαλ σο ππόρξενη ηελ 

θαηαβνιή ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξόζεζκσλ ζηηο δεκόζηεο νηθνλνκηθέο 



ππεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ, ην δε ζπλνιηθό ρξένο από θάζε αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θάζε είδνπο πξνζαπμήζεσλ κέρξη θαη ηελ εκέξα ζύληαμεο ηνπ πίλαθα ρξεώλ 

ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 120.000 επξώ θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην άλσ ρξνληθό 

δηάζηεκα, κε ηελ ηδηόηεηα ε πξώηε ηεο Πξνέδξνπ θαη Αλαπιεξώηξηαο Γηεπζύλνπζαο 

πκβνύινπ θαη ν δεύηεξνο ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, ηεο 

αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "... Α.Δ.", θαζπζηέξεζαλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν ησλ ηεζζάξσλ κελώλ, ηελ θαηαβνιή ησλ αθόινπζσλ βεβαησκέλσλ, 

ζηνπο θαησηέξσ ρξόλνπο, ρξεώλ ζηε Γ.Ο.Τ. …, πνπ θαηαβάιινληαη εθάπαμ θαη 

αθνξνύλ πξόζηηκα Κ.Β.., πξόζηηκα Τπ. Δκπνξίνπ, έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, 

πξόζηηκα Τπ. Δξγαζίαο, Φ.Π.Α., πξόζηηκα Φ.Π.Α, εηζόδεκα, πξόζηηκα εηζνδήκαηνο 

129/80, έθηαθηε εηζθνξά ζην εηζόδεκα, θαη δε: 1) πνζνύ 362,74 επξώ, κε 

εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 31-7-2007, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Κ.Φ.., 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2007, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 

31-8-2007, απηνί ηελ 1-1-2008 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία 

θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ 

ηελ θαηαβνιή ηνπ, 2) πνζνύ 604,56 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 31-7- 2007, 

πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Κ.Φ.., νηθνλνκηθνύ έηνπο 2007, θαηαβαιιόκελνπ 

εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 31- 8-2007, απηνί ηελ 1-1-2008 παξαβίαζαλ 

ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ 

θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 3) πνζνύ 846,38 

επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 31-7-2007, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Κ.Φ.., 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2007, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 

31-8- 2007, απηνί ηελ 1-1-2008 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία 

θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ 

ηελ θαηαβνιή ηνπ, 4) πνζνύ 598,50 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 6-9-2007, 

πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Τπ. Δκπνξίνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2007, 

θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 31- 10-2007, απηνί ηελ 1-3-

2008 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, 

αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 5) πνζνύ 598,50 

επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 6-9-2007, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Τπ. 

Δκπνξίνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2007, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 31- 10-2007, απηνί ηελ 1-3-2008 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 6) πνζνύ 399,00 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 6-9-2007, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Τπ. Δκπνξίνπ, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2007, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 31- 10-2007, 

απηνί ηελ 1-3-2008 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ 

παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή 

ηνπ, 7) πνζνύ 456,02 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 1-10-2007, πξνεξρόκελνπ 

από έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2007, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, 

κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 31-11-2007, απηνί ηελ 1-4-2008 παξαβίαζαλ ηελ 

πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ 

πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 8) πνζνύ 1.150 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 17-3- 2009, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Τπ. Δξγαζίαο, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2008, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 30-4-2009, 

απηνί ηελ 31-8-2009 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ 

παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή 

ηνπ, 9) πνζνύ 1.110 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 10-7- 2009, πξνεξρόκελνπ 

από πξόζηηκν Τπ. Δξγαζίαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2009, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε 



εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 31-8-2009, απηνί ηελ 1-1-2010 παξαβίαζαλ ηελ 

πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ 

πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 10) πνζνύ 19.989,40 επξώ, κε 

εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 4- 9-2009, πξνεξρόκελνπ από Φ.Π.Α., νηθνλνκηθνύ έηνπο 

1991, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 30-10- 2009, απηνί 

ηελ 1-3-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ 

ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 11) 

πνζνύ 9.916,35 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 4-9-2009, πξνεξρόκελνπ από 

πξόζηηκν Φ.Π.Α., νηθνλνκηθνύ έηνπο 1991, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-10- 2009, απηνί ηελ 1-3-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 12) πνζνύ 15,99 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 4-9-2009, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν, Φ.Π.Α., νηθνλνκηθνύ έηνπο 

1989, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 30-10- 2009, απηνί 

ηελ 1-3-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ 

ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 13) 

πνζνύ 63,39 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 9-10-2009, πξνεξρόκελνπ από 

πξόζηηκν Φ.Π.Α., νηθνλνκηθνύ έηνπο 1988, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11- 2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 14) πνζνύ 15,84 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 9-10-2009, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Φ.Π.Α., νηθνλνκηθνύ έηνπο 

1988, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 30-11- 2009, απηνί 

ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ 

ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 15) 

πνζνύ 86,42 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 9-10-2009, πξνεξρόκελνπ από 

Φ.Π.Α., νηθνλνκηθνύ έηνπο 1988, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11- 2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 16) πνζνύ 35.376,69 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 13-10- 2009, πξνεξρόκελνπ από εηζόδεκα, νξηζηηθή βεβαίσζε (κε 

παξαθξαηεζέλ) νηθνλνκηθνύ έηνπο 1989, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 17) πνζνύ 62.431,01 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 13-10-2009, πξνεξρόκελνπ από εηζόδεκα, νξηζηηθή βεβαίσζε (κε 

παξαθξαηεζέλ) νηθνλνκηθνύ έηνπο 1990, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 18) πνζνύ 54.995,72 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 13-10-2009, πξνεξρόκελνπ από εηζόδεκα, νξηζηηθή βεβαίσζε (κε 

παξαθξαηεζέλ) νηθνλνκηθνύ έηνπο 1991, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 19) πνζνύ 55.963,18 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 13-10-2009, πξνεξρόκελνπ από εηζόδεκα, νξηζηηθή βεβαίσζε (κε 

παξαθξαηεζέλ) νηθνλνκηθνύ έηνπο 1992, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 20) πνζνύ 5.048,58 επξώ, κε εκεξνκελία 



βεβαίσζεο ηελ 13- 10-2009, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν εηζνδήκαηνο Ν. 129/89, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 1989, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 

30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία 

θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ 

ηελ θαηαβνιή ηνπ, 21) πνζνύ 9.361,21 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 13- 10-

2009, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν εηζνδήκαηνο Ν. 129/89, νηθνλνκηθνύ έηνπο 1990, 

θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-

2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, 

αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 22) πνζνύ 

8.245,77 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 13- 10-2009, πξνεξρόκελνπ από 

πξόζηηκν εηζνδήκαηνο Ν. 129/89, νηθνλνκηθνύ έηνπο 1991, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, 

κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ 

πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ 

πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 23) πνζνύ 8.389,58 επξώ, κε 

εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 13- 10-2009, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν εηζνδήκαηνο 

Ν. 129/89, νηθνλνκηθνύ έηνπο 1992, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 24) πνζνύ 5.666,19 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 13- 10-2009, πξνεξρόκελνπ από έθηαθηε εηζθνξά ζην εηζόδεκα, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 1990, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 

30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία 

θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ 

ηελ θαηαβνιή ηνπ, 25) πνζνύ 1.360,76 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 22- 10-

2009, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Κ.Φ.., νηθνλνκηθνύ έηνπο 2009, 

θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 30-11-2009, απηνί ηελ 1-4-

2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, 

αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 26) πνζνύ 

1.655,59 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 22-10-2009, πξνεξρόκελνπ από 

πξόζηηκν Κ.Φ.., νηθνλνκηθνύ έηνπο 2009, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11- 2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 27) πνζνύ 1.694,48 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 22-10-2009, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν Κ.Φ.., νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2009, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 3-11- 2009, απηνί ηελ 

1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ 

ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 28) 

πνζνύ 1.671,78 επξώ, κε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηελ 22-10-2009, πξνεξρόκελνπ από 

πξόζηηκν Κ.Φ.., νηθνλνκηθνύ έηνπο 2009, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηελ 30-11- 2009, απηνί ηελ 1-4-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ, 29) πνζνύ 157,50 επξώ, κε εκεξνκελία 

βεβαίσζεο ηελ 12-1-2010, πξνεξρόκελνπ από πξόζηηκν" Τπ. Δκπνξίνπ, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2009, θαηαβαιιόκελνπ εθάπαμ, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ 26- 2-2010, 

απηνί ηελ 27-6-2010 παξαβίαζαλ ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ 

παξαπάλσ ρξένπο, αθνύ θαζπζηέξεζαλ ησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηελ θαηαβνιή ηνπ. 

Γειαδή δελ θαηέβαιαλ ζην Γεκόζην ζπλνιηθά πνζό 288.231,13 επξώ. Σα αλσηέξσ 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απνδείρηεθαλ από ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηύξσλ θαηεγνξίαο 

θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαγλώζηεθαλ δελ αλαηξνύληαη δε από ηελ θαηάζεζε ηνπ 

κάξηπξα ππεξάζπηζεο ή άιια απνδεηθηηθά κέζα". Πεξαηηέξσ, όπσο πξνθύπηεη από 



ηελ επηηξεπηή επηζθόπεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο, νη 

αλαηξεζείνληεο- θαηεγνξνύκελνη, δηα ησλ ζπλεγόξσλ ηνπο, πξνέβαιαλ ηνλ ηζρπξηζκό 

όηη "ε πξάμε πνπ ηνπο απνδίδεηαη, κε θαηαβνιή βεβαησζέλησλ ρξεώλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ 1988 έσο 1992 (ρξέε πίλαθα κε αξηζκνύο 12 έσο 26), δελ πξέπεη 

λα ηνπο θαηαινγηζζεί, ιόγσ ζπλδξνκήο ζην πξόζσπν ηνπο πξαγκαηηθήο πιάλεο. 

Δηδηθόηεξα δε, ηζρπξίζηεθαλ όηη ηα κε αξηζκνύο 12 έσο 26 ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

ρξεώλ, ηα νπνία, επαλαβεβαίσζε ε Υ1 Γ.Ο.Τ. …, αληηζηνηρνύλ ζε δηαγξαθέληα ρξέε 

ησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 1988 έσο 1992, ιόγσ αθύξσζεο ησλ πξνζσξηλώλ θύιισλ 

ειέγρνπ ηεο Υ2 Γ.Ο.Τ. …, ιόγσ αλαξκνδηόηεηαο ηεο ηειεπηαίαο, ηα νπνία 

(δηαγξαθέληα ρξέε) είρε ήδε εμνθιήζεη ε αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία "... 

Α.Δ.", θαηά ην δηάζηεκα από 28-1-2002 έσο 31-03-2006, κε ηα αλαθεξόκελα 22 

γξακκάηηα θαηαβνιήο πξνο ηελ Υ1 Γ.Ο.Τ. …, πνζνύ 619.575,14 επξώ, 

επξηζθνκέλνπ εηο ρείξαο ηνπ Γεκνζίνπ (Γ.Ο.Τ. …) θαη, ζπλεπώο, επιόγσο πίζηεπαλ 

όηη δελ είραλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εθ λένπ, βεβαησζέλησλ, γηα ηελ ίδηα αηηία ρξεώλ, 

ησλ ίδησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ, θαη, όηη έρνπλ δηθαίσκα λα κελ θαηαβάινπλ απηά εθ 

λένπ ρσξίο απηό λα ζπληζηά άδηθε πξάμε, ζύκθσλα κε ηελ θνηλή ινγηθή ηνπ κέζνπ 

ερέθξνλνο αλζξώπνπ, όηη δελ λνείηαη λα πιεξώλεηο δύν θνξέο ην ίδην ρξένο, επεηδή ε 

Υ2 Γ.Ο.Τ. … αλαξκνδίσο εμέδσζε ηα πξνζσξηλά θύιια ειέγρνπ θαη ε Υ1 Γ.Ο.Τ. … 

επαλέιαβε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηαινγηζκνύ". 

Ζ πξνζβαιινκέλε απόθαζε απέξξηςε σο αβάζηκν ηνλ αλσηέξσ απηνηειή ηζρπξηζκό 

πεξί πξαγκαηηθήο πιάλεο κε ηελ αθόινπζε, θαηά πηζηή κεηαθνξά, αηηηνινγία : " Ο 

ηζρπξηζκόο πεξί πξαγκαηηθήο πιάλεο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, θαζόζνλ 

απνδείρζεθε όρη ηα θαηαβιεζέληα εθ κέξνπο ηεο σο άλσ εηαηξίαο ρξεκαηηθά πνζά 

ζπκςεθίζηεθαλ, κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Μνλνκεινύο θαη Σξηκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Καβάιαο (όισλ έηνπο 2007), ηε δηαγξαθή ησλ αξρηθώλ 

ρξεώλ, ηνλ επαλέιεγρν θαη επαλαβεβαίσζε ησλ ρξεώλ, κε πθηζηάκελεο (θαηά ην 

ρξόλν ηνπ ζπκςεθηζκνύ) απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ζε βάξνο ηεο (εηαηξίαο) από 

Φ.Π.Α., έηνπο 2005 κε απνηέιεζκα ηελ απόζβεζε ησλ νθεηιώλ ηεο ηειεπηαίαο θαηά 

ηα αληίζηνηρα πνζά (βι. θαηάζεζε κάξηπξα θαηεγνξίαο Γ. Β., ππαιιήινπ ηεο Γ.Ο.Τ. 

…), γεγνλόο ην νπνίν ήηαλ ζε γλώζε ησλ εθθαινύλησλ-θαηεγνξνπκέλσλ, όπσο 

ζπλνκνινγείηαη, κάιηζηα δε, νη ίδηνη ελδεηθηηθώο αλαθέξνπλ αξηζκνύο δηπινηύπσλ 

ηεο Υ1 Γ.Ο.Τ. … κε ηα αληίζηνηρα πηζησζέληα πνζά ζε Φ.Π.Α., εθδνζέληα ην έηνο 

2009, ήηνη: α) ππ' αξηζκ. …/2009 πνζνύ 8.961,07 επξώ, β) ππ' αξηζκ. …/2009 πνζνύ 

15.950,56 επξώ, γ) ππ' αξηζκ. …/2009 πνζνύ 263.780,46 επξώ, δ) ππ' αξηζκ. …/2009 

πνζνύ 63.052,28 επξώ, ε) ππ' αξηζκ. …/2009 πνζνύ 170.986,66 επξώ θαη ζη) ππ' 

αξηζκ. …/2009 πνζνύ 23.958,91 επξώ, ζπλνιηθνύ ύςνπο 546.419,93 επξώ, όπσο 

πξνθύπηεη θαη εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ από 6-5-2015 εγγξάθνπ ηεο εηαηξίαο ("...") 

πξνο ηε Γ.Ο.Τ. … (ππ' αξηζκ. εηζεξρνκέλνπ πξση. …/07-05-2015). 

πλεπώο, ν πξνβιεζείο από ηνπο εθθαινύληεο- θαηεγνξνπκέλνπο (δηα ηνπ ζπλεγόξνπ 

ηνπο) ηζρπξηζκόο όηη επιόγσο είρε δεκηνπξγεζεί ζ' απηνύο ε πεπνίζεζε όηη δελ είραλ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο εθ λένπ ησλ επαλαβεβαησζέλησλ ρξεώλ, αθνύ είραλ 

εμνθιήζεη ηα αξρηθώο βεβαησζέληα ρξέε, είλαη αβάζηκνο, αθνύ νη γελόκελεο 

θαηαβνιέο πξνο εμόθιεζε ησλ αξρηθώο βεβαησζέλησλ θαη κεηέπεηηα δηαγξαθέλησλ 

ρξεώλ ζπκςεθίζηεθαλ κε απαηηήζεηο από Φ.Π.Α. ηνπ Γεκνζίνπ ζε βάξνο ηεο 

εηαηξίαο (θαη αληηζηνίρσο απνζβέζηεθαλ νη ππνρξεώζεηο ηεο ηειεπηαίαο), γεγνλόο ην 

νπνίν γλώξηδαλ νη εθθαινύληεο-θαηεγνξνύκελνη. Σνύην δε εληζρύεηαη θαη από ηελ ππ' 

αξηζ. 396/8-3-2012 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Καβάιαο, κε ηελ 

νπνία νη θαηεγνξνύκελνη απαιιάρζεθαλ γηα (2) επηκέξνπο πξάμεηο παξάβαζεο 

άξζξνπ 25 παξ.ΐγ', 2α, 3, 5 θαη 7 Ν.1882/1990, ήηνη ρξέε πξνο ην Γεκόζην θαη 

επνκέλσο δελ δύλαληαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ λα ζεκειηώλνπλ ηζρπξηζκό πεξί 



απαιιαγήο ηνπο από νθεηιόκελν ΦΠΑ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξίαο ηνπο, γηα ηελ νπνία νθεηιή ηνπο ζεκεησηένλ δελ έρεη 

εθδνζεί κέρξη ζήκεξα δηθαζηηθή απόθαζε, ε νπνία λα ηνπο απαιιάζζεη, γεγνλόο πνπ 

επίζεο γλσξίδνπλ νη θαηεγνξνύκελνη". 

Με ηηο παξαδνρέο όκσο απηέο, ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε δελ δηέιαβε ηελ 

απαηηνύκελε από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, 

όζνλ αθνξά ηελ απόξξηςε ηνπ αλσηέξσ απηνηεινύο ηζρπξηζκνύ, θαζόζνλ ην 

Γηθαζηήξην γηα λα ζεκειηώζεη ηελ αληίθξνπζε ηνπ επηθαιείηαη ην από 6-5-2015 

έγγξαθν ηεο εηαηξείαο "..." πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. …, ρσξίο όκσο, όπσο 

πξνθύπηεη από ηελ επηηξεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αλαηξεηηθνύ ειέγρνπ επηζθόπεζε 

ηνπ ελ ιόγσ εγγξάθνπ, λα ιάβεη ππόςε θαη λα εθηηκήζεη ην πεξηερόκελν απηνύ ζην 

ζύλνιν ηνπ. Δηδηθόηεξα, ην δηθαζηήξην δέρζεθε κε βάζε ην αλσηέξσ έγγξαθν, όηη νη 

αλαηξεζείνληεο ζπλνκνινγνύλ, όηη γλώξηδαλ πσο νη εθ κέξνπο ηεο νθεηιέηξηαο 

εηαηξείαο γελόκελεο θαηαβνιέο πξνο εμόθιεζε ησλ αξρηθώο βεβαησζέλησλ θαη 

κεηέπεηηα δηαγξαθέλησλ ρξεώλ ζπκςεθίζζεθαλ κε ηα αλαθεξόκελα ππ' αξηζκνύο 

…/2009, …/2009, …/2009, …/2009, …/2009 θαη …/2009 δηπιόηππα ηεο Υ1 Γ.Ο.Τ. 

… κε πθηζηάκελεο θαηά ην ρξόλν ηνπ ζπκςεθηζκνύ απαηηήζεηο από ΦΠΑ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο (θαη αληηζηνίρσο απνζβέζζεθαλ νη ππνρξεώζεηο 

ηεο ηειεπηαίαο), ελώ ζην έγγξαθν απηό αλαθέξεηαη, ρσξίο λα αληηθξνύεηαη 

αηηηνινγεκέλα από ηελ πξνζβαιινκέλε, όηη κόιηο ηπραίσο πιεξνθνξήζεθαλ πσο ε 

Γ.Ο.Τ πίζησζε κε ηα κλεκνλεπόκελα δηπιόηππα ηεο Υ1 Γ.Ο.Τ. … ην πνζό ησλ 

546.419,93 επξώ ζε Φ.Π.Α κε πξαγκαηηθώλ πσιήζεσλ πνπ δελ νθείιεηαη, επεηδή 

πξόθεηηαη γηα δάλεηα (θαη δε ηνθνγιπθηθά) απαιιαζζόκελα από ηνλ ΦΠΑ γηα ηα 

νπνία θαη είραλ απαιιαγεί κε ηελ εθεί αλαθεξόκελε απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Καβάιαο. 

Δλ πξνθεηκέλσ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ιόγσ ηεο απηήο σο άλσ αλεπαξθνύο 

αηηηνινγίαο, κε ηε κε αξηζκό 1747/2016 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, αλαηξέζεθε ε, 

θξίλαζα επί ηεο απηήο ππνζέζεσο, ππ'αξηζκ. 475/15 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο 

Δθεηείνπ Θξάθεο, πιελ όκσο ε ήδε πξνζβαιινκέλε απόθαζε δελ ζπληάρζεθε κε ηα 

αλαθεξόκελα ζην ζθεπηηθό ηεο σο άλσ απόθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, 

επαλαιακβάλνληαο ην ζθεπηηθό ηεο αλαηξεζείζαο απόθαζεο, ελώ ε πξόζζεηε ζθέςε 

απηήο (πξνζβαιινκέλεο) "ηνύην δε εληζρύεηαη θαη από ηελ ππ'αξηζ. 396/8-3-2012 

απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Καβάιαο, κε ηελ νπνία νη 

θαηεγνξνύκελνη απαιιάρζεθαλ γηα (2) επηκέξνπο πξάμεηο παξάβαζεο άξζξνπ 25 παξ. 

1 γ', 2α, 3, 5 θαη 7 Ν. 1882/1990, ήηνη ρξέε πξνο ην Γεκόζην θαη επνκέλσο δελ 

δύλαληαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ λα ζεκειηώλνπλ ηζρπξηζκό πεξί απαιιαγήο ηνπο από 

νθεηιόκελν ΦΠΑ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξίαο 

ηνπο, γηα ηελ νπνία νθεηιή ηνπο ζεκεησηένλ δελ έρεη εθδνζεί κέρξη ζήκεξα δηθαζηηθή 

απόθαζε, ε νπνία λα ηνπο απαιιάζζεη, γεγνλόο πνπ επίζεο γλσξίδνπλ νη 

θαηεγνξνύκελνη", δελ θαζηζηά επαξθή ηελ αηηηνινγία ηεο, αθνύ κε απηήλ νπδόισο 

αηηηνινγείηαη γηαηί ε αζώσζε ησλ αλαηξεζεηόλησλ κε ηελ σο άλσ απόθαζε γηα δύν 

επηκέξνπο πξάμεηο παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 λ. 1882/1990, ρσξίο κάιηζηα 

εηδηθόηεξν πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκό, ζπλεγνξεί ππέξ ηεο γλώζεο ηνπο όηη ηα έλδηθα 

κε αξηζκ. 12 έσο 26 ρξέε πξάγκαηη νθείινληαλ από απηνύο θαη είραλ ππνρξέσζε λα 

ηα θαηαβάιινπλ. Δπνκέλσο, ν ζρεηηθόο, από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ' ΚΠΓ, 

πξώηνο ιόγνο αλαίξεζεο, κε ηνλ νπνίν πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε γηα 

έιιεηςε εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, όζνλ αθνξά ηελ απόξξηςε ηνπ 

παξαπάλσ απηνηεινύο ηζρπξηζκνύ πεξί πξαγκαηηθήο πιάλεο, είλαη βάζηκνο θαη 

πξέπεη λα γίλεη δεθηόο. Μεηά από απηά, παξειθνύζεο ηεο έξεπλαο ησλ ινηπώλ ιόγσλ 

αλαίξεζεο, πξέπεη λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη λα παξαπεκθζεί ε 



ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί 

από άιινπο δηθαζηέο, εθηόο εθείλσλ πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (αξζξ. 519 ΚΠΓ). 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ηελ ππ' αξηζκό 113/2017 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 

(Πιεκκειεκάησλ) Θξάθεο. Καη  

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, ην νπνίν ζα 

ζπγθξνηεζεί από άιινπο δηθαζηέο, εθηόο εθείλσλ πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2017.  

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 19 

Ηαλνπαξίνπ 2018. 

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 


