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*Στοιχεία οικονομικού και 
φορολογικού ενδιαφέροντος: 
μπορεί να είναι αμοιβές, 
αποζημιώσεις, οικονομικές 
ενισχύσεις, επιδοτήσεις, 
απαιτήσεις από δικαστικές 
διεκδικήσεις, στοιχεία για την 
παροχή αδειών άσκησης 
επαγγέλματος, στοιχεία 
λογαριασμών ή μη που άνοιξαν 
ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν, 
στοιχεία για μεταφορές 
πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες 
χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές, 
εισπράξεις μέσω πιστωτικών 
καρτών, καθώς και δάνεια προς 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
καθώς και στοιχεία και 
πληροφορίες για ακίνητη και 
κινητή περιουσία, ιδίως κατοχή 
ακινήτων, αυτοκινήτων, 
αεροσκαφών, πλοίων ή 
σκαφών αναψυχής και λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων ή 
ανακριβή δήλωση στοιχείων, 
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
στοιχείο στη διαδικασία ελέγχου 
 

   Το νομοθετικό πλέγμα κατά της φοροδιαφυγής 

   Λογική και αναλογικότητα 

                   ---------------------------------------------- 

 

     Το πλέγμα των διατάξεων που εξοπλίζουν την 

φορολογική διοίκηση κατά την επιβολή και την είσπραξη των 

φόρων, τελών κλπ. είναι εκτεταμένο και  πυκνό.  

      Θα επιχειρήσω να δώσω μια σφαιρική εικόνα . 

 

       Ελεγκτικές εξουσίες της φορολογικής διοικήσεως 

       Στο πλαίσιο ελέγχου της φορολογητέας ύλης,  αλλά και 

τυχόν παραβιάσεως της φορολογικής νομοθεσίας,  

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 

Υποχρέωση τηρήσεως  αξιοπίστου λογιστικού συστήματος  
και καταλλήλων  λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα 
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική 
νομοθεσία 
Άρθρο  13 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
-Χρόνος διαφύλαξης: κατ’ αρχήν 5ετία 
 
Yποχρέωση παροχής πληροφοριών από τον  

φορολογούμενο   

Άρθρο  14  του ΚΦΔιαδικασίας. 

 

Οι υποχρεώσεις τρίτων προς παροχή πληροφοριών  

άρθρ. 15 ΚΦΔιαδικασίας. 

          Πληροφορίες που θεωρούνται αναγκαίες για τη 

διευκόλυνση του ελέγχου*  μπορούν να ζητηθούν εκ μέρους 

της Φορολογικής Αρχής όχι μόνο από τον ίδιο τον 

ελεγχόμενο φορολογούμενο,  αλλά και από κρατικές 

υπηρεσίες και κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών 

αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και 

εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, 

καθώς και των ανεξάρτητων αρχών,  

          Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής 

αιτημάτων για χορήγηση πληροφοριών ή εγγράφων από 
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λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, τα επιμελητήρια, τους συμβολαιογράφους, τους 

υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματολογικών 

γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή 

επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις (π.χ. επιχειρήσεις 

ιδιωτικής ασφάλισης, ταμεία κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης, εταιρειες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,  

ιδιωτικά σχολεία). 

        Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό 

απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση πληροφοριών  που 

αφορούν οικονομικές συναλλαγές τους με τον 

φορολογούμενο. Για τις λοιπές πληροφορίες που 

προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο, απαιτείται 

έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.  

[η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δεν προϋποθέτει 

προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του φυσικού 

προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται ούτε και 

προηγούμενη άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων] 

 

-Το τραπεζικό απόρρητο-  ν.δ. 1059/1971 

Η κάμψη του τραπεζικού απορρήτου  

[άρθρο 13 του Ν. 1828/1989 άρθρο 27 του Ν. 1868/1989  

άρθρο 44 παρ. 1 του Νόμου 2065/1992] 

Άρση του τραπεζικού και λοιπών απορρήτων   

 

Βλ. και τις υποχρεώσεις συμβολαιογράφων κλπ σε σχέση με 

τον ΕΝΦΙΑ  

(άρθρο 54Α) 

 

Βλ. επίσης τις υποχρεώσεις των κατά το άρθρο 5 του ν. 

3691/2008  προσώπων [ορκωτοί λογιστες, φορολογικοί ή 

φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή 

φοροτεχνικών συμβουλών, τραπεζικοί, δικηγόροι, 

κτηματομεσίτες ενεχυροδανειστές, οίκοι δημοπρασίας) για 

αναφορά υπόπτων συναλλαγών (βρώμικο χρήμα) 
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άρθρο 26 του ν. 3691/2008  

 

εξουσίες φορολογικής διοίκησης  προς διενέργεια  

φορολογικών ελέγχων (άρθρο 23 του ΚΦΔιαδικασίας) 

- πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία  (άρθρο 24 του ΚΦΔιαδ.) 

  είσοδος σε εγκαταστάσεις   

                 και σε οικία (άρθρο 25 του ΚΦΔιαδικασίας) 

[σε οικία με παρουσία δικαστικού λειτουργού μετά το ν. 

4410/2016,  όχι μόνο με εντολή Εισαγγελέα] 

 

 

     Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς 

βεβαίωση των φόρων 

     Παρατάσεις 

     Απόφαση ΣτΕ 675/2017  (7μ.)  

 

   Διασφαλιστικά μέτρα  

Άρθρο 30 παρ.5 περ. ε΄   του ν. 3296/2004   

βλ. ΣτΕ 3316/2014 ολομ. 

 

άρθρο 46 παρ. 5-6 του ΚΦορΔιαδ 

Εφ’ όσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, 

ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση 

Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, 

επιρριπτόμενων  φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη 

μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 

εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και 

είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν 

παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την 

παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την 

αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, 

μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε 

βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά 

του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος 

χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να 

μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που 
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απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην 

περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των 

καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και 

παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του 

υπόχρεου παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων 

και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο 

σύνολό τους» [το άρθρο 14 του ν. 2523/1997] 

***Δεν επιβάλλονται μέτρα διασφάλισης βάσει των παρ.5 και 

6 του άρθρου 46 για παραβάσεις εκδόσεως και λήψεως 

εικονικών, πλαστών κλπ τιμολογίων των περ. δ΄ και ε΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 55 του ΚΦορΔιαδ. 

 

άρθρο 46 παρ.2-4  του ΚΦορολΔιαδ 

Για την αποτροπή επικειμένου κινδύνου αναφορικά με την 

είσπραξη των φόρων η  Φορολογική Διοίκηση προβαίνει 

στην λήψη ασφαλιστικών μέτρων πριν ή μετά την έκδοση 

εκτελεστού τίτλου με διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών ΔΔ 

χωρίς προηγούμενη κλήτευση του φορολογουμένου 

(όπως συντηρητική κατάσχεση, προσημείωση υποθήκης, 

μεσεγγύηση, προσωρινή ρύθμιση κατάστασης) 

Με τις αυτές προϋποθέσεις μπορεί να προβαίνει στην 

εγγραφή υποθήκης 

 

άρθρο 46 παρ.1 του ΚΦορΔιαδ  

Για την αποτροπή επικειμένου κινδύνου 

 Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίζει την 

είσπραξη φόρων, μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις ή για 

να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη των 

φόρων, να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του 

άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη λήξη της προθεσμίας 

καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην 

επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά 

όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του 

Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. 

Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε 
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αναγκαστική με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας 

καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της 

αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής της 

 

Αρθρο 49 παρ.1 του ΚΦορΔιαδ 

 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή 

υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος θα προβεί σε μεταβίβαση 

περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε 

προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα 

ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την 

είσπραξη του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να 

λαμβάνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο μέτρα αναγκαστικής 

εκτέλεσης ακόμη και πριν τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής 

της οφειλής ή την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης ή 

την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας που 

προβλέπεται για την καταβολή της οφειλής 

 

Διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα)  

Πρόστιμα για διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)  

Λογω μη συμμορφώσεως προς τις υποχρεώσεις  

Πρόστιμα για παραβάσεις συμβολαιογράφων, φυλάκων 

μεταγραφών κλπ σε σχέση με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων  (άρθρο 54Α) 

Διοικητικές κυρώσεις για τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 

5 του ν. 3691/2008 (βρωμικο χρήμα) 

 
Πρόστιμα  συναπτόμενα με την υποχρέωση καταβολής 

φόρων  

Πρόστιμο ανακριβούς  δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης 

Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ και τους 

παρακρατούμενους φόρους (Άρθρα 58, 58Α, 59 

ΚΦΔιαδικασίας ) 

-τα πρόστιμα για έκδοση, αποδοχή εικονικών, πλαστών κλπ 

τιμολογίων καταργήθηκαν με το ν. 4337/2015. Περί των 

παραβάσεων αυτών προβλέπονται πλέον μόνον ποινικές 

κυρώσεις 
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Ποινικές κυρώσεις 

 

Κεφάλαιο Δωδέκατο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

προστεθέν με το ν. 4337/2015 (Εγκλήματα φοροδιαφυγής  -

Ποινικές κυρώσεις)   

Ποινές για εγκλήματα φοροδιαφυγής στον φόρο εισοδήματος 

και φόρο ακινήτων, στον φπα και στους παρακρατούμενους 

φόρους (ά. 66 παρ.1-4) 

Εγκλήματα φοροδιαφυγής λόγω εκδόσεως πλαστών ή 

εικονικών φορολογικών στοιχείων (α. 66 παρ. 5) 

 Αυτουργοί συνεργοί ά. 67   

 

***Παραγραφή άρχεται από την τελεσιδικία της αποφάσεως 

επί της προσφυγής ή, αν δεν ασκήθηκε προσφυγή, από την 

οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με την άπρακτη 

πάροδο της προθεσμίας προσφυγής. 

      Παράσταση του Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος  για 

τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα εγκλήματα 

φοροδιαφυγής  68 παρ.5  

 

ξέπλυμα μαύρου χρήματος 

ν.2331/1995, ν. 3424/2005 και ν. 3691/08  

ά. 3  η χρήση μιας περιουσίας που προέρχεται ευθέως από 

τα αποκαλούμενα βασικά εγκλήματα  

τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές 

είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη' του ν. 

3691/2008, α) της φοροδιαφυγής και β) της μη καταβολής 

χρεών προς το Δημόσιο, υπό τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στηνως άνω διάταξη. 

 

 

Αμεση καταβολή φόρου 

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρων   

Οφείλονται από την λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής  

( α. 53 του ΚΦορολΔιαδ)  σε μηνίαια βάση (8,76% ετησίως, 
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0,73% μηνιαίως) 

    Δεν συνιστούν πρόστιμο 

    Δεν οφείλονται πλέον  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής κατά το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ 

     Μετά την κατάργηση του άρθρου 57 με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4321/2015 (Α' 32), δεν 

προβλέπεται πλέον παράβαση ούτε αντίστοιχο πρόστιμο για 

την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου ή άλλου δημοσίου εσόδου 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ. 

 

Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και 

τρίτους 

άρθρο 25 του ν. 1882/1990 

«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική 

Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: 

 α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος 

από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 

τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την 

ημερομηνία  

σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό "των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ". 

 β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α, 

υπερβαίνει το ποσό  "των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 

ευρώ" . 

 

 

Προϋποθέσεις-περιορισμοί για την πρόσβαση στην 

Δικαιοσύνη 

Ενδικοφανής προσφυγή  

Καταβολή 50%  [100% επί αμέσου ή διοικητικού 

προσδιορισμού του φόρου]  

αίτηση  διοικητικής αναστολής  αρθρο 63 ΚΦΔιαδικασίας 
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αιτηση αναστολής της καταλογιστικής πράξεως  ενώπιον του 

διοικητικού δικαστηρίου 

όροι χορήγησης: μόνον εφ’ όσον ο αιτών επικαλεσθεί και 

αποδείξει ανεπανόρθωτη βλάβη  προερχομένη από την λήψη 

αναγκαστικών μέτρων είσπραξής ή διοικητικών μέτρων για 

την διασφάλιση εισπράξεως της οφειλής ή αν το ένδικο 

βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. ΕΑ 496/2011 Ολομ. 

α. 202 παρ.2 ΚΦΔικον.: «Ειδικώς επί φορολογικών, 

τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, το 

δικαστήριο μπορεί, με την απόφασή του, να ορίσει ότι το 

ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή 

περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή 

διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση 

της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών 

στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην 

απόφαση». 

ά. 205 ΚΦΔικον.: «Με την απόφαση, με την οποία 

διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης ή άλλο κατάλληλο μέτρο, 

το Δικαστήριο, ακόμη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα, 

λαμβάνει και κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση του 

δημόσιου συμφέροντος όπως: 

α) την κατάθεση στο καθ' ου η αίτηση, μέσα σε τακτή 

προθεσμία εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας 

για ποσό που καθορίζεται με την απόφαση αυτή ή 

β) την εγγραφή από το καθ' ου προσημείωσης υποθήκης σε 

ακίνητο του αιτούντος, για ποσό που καθορίζεται με την ίδια 

απόφαση ή 

γ) την τήρηση οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρου ήθελε 

κρίνει αναγκαίο το ίδιο για την προστασία των συμφερόντων 

του καθ' ου από την αναστολή.»    

ά.205Α 

1. Στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, στις 

οποίες η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει μερικώς ή στο 

σύνολό της την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, το 

δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της αρχής που εξέδωσε 

την πράξη ή του οργάνου που ορίζεται με απόφαση του 
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Υπουργού Οικονομικών, να διατάξει την εκτέλεση της 

πράξης, ακόμη και στο σύνολό της, αν: 

α) η ασκηθείσα προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή 

προδήλως αβάσιμη ή 

β) η εκ του νόμου αναστολή της προσβαλλόμενης πράξης θα 

καταστήσει εξαιρετικά δυσχερή την εκτέλεσή της σε 

περίπτωση απόρριψης της προσφυγής και η εκτέλεση της 

προσβαλλόμενης πράξης στο σύνολό της δεν θα επιφέρει 

ανεπανόρθωτη βλάβη στον προσφεύγοντα.   

 *Το άρθρο 209Α (αναστολή αποφάσεως επί φορολογικής 

διαφοράς) καταργήθηκε με το άρθρο 28 ν. 4446/2016  

  

Δικαστικά δαπανήματα επί φορολογικών και τελωνειακών 

διαφορών              

 Παράβολο  1% (μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων 

ευρώ) 

 Προκειμένου για χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και 

τελωνειακές εν γένει διαφορές, ο εκκαλών οφείλει να 

καταβάλει μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, με 

ποινή απαραδέκτου της έφεσης, ποσοστό 20% του 

οφειλόμενου, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, κύριου 

φόρου, δασμού, ή τέλους εν γένει.  

 

     Αναγκαστική εκτέλεση  

Αρθρα 47 ΚΦΔιαδικασίας και 7 ΚΕΔΕ (ενιαία ρύθμιση) 

Για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές 

Εφαρμογή του ΚΕΔΕ (επιβολή κατάσχεσης κινητών και 

ακινήτων) με υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης 

ατομικής ειδοποίησης για καταβολή της  οφειλής   και 

παρέλευση 30 ημερών  

Για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια τρίτων & χρημάτων 

δεν απαιτείται η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης  

-Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφειλές, η 

πληρωμή των οποίων τελεί σε νόμιμη ή δικαστική αναστολή 

και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.  

-Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται επίσης για οφειλές 
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που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, 

εφόσον ο φορολογούμενος συμμορφώνεται με το 

πρόγραμμα. 

    

Αρθρο 49 παρ.2  

Το άρθρο 8 του ΚΕΔΕ παραμένει για μη φορολογικές οφειλές 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος μεταβιβάσει 

περιουσιακά στοιχεία του η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να 

προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης για τη διασφάλιση 

των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 939 

κ.ε. του ΑΚ.. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση 

μπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη δικαστική 

μεσεγγύηση σύμφωνα με τα άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας. 

 

                                                     Μάρτιος 2017 

                                                         Ε.Νίκα 
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Η αξιόποινη υπερημερία προς το Δημόσιο (άρθρο 25 Ν. 

1882/1990). Η ουσιαστική (ανομιμοποίητη)  

απαξία του εγκλήματος, τα ανακύπτοντα προβλήματα συρροής 

προς τα φορολογικά εγκλήματα  

και ο προφανής κίνδυνος της (ανεπίτρεπτης) διπλής τιμώρησης 

της ίδιας πράξεως. 

Σχετ.Νομολ.: ΑΠ 357/2013, ΑΠ 446/2014, ΑΠ 492/2014 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ. 

Μελέτη του Στέφανου Παύλου, Καθηγητή Ποινικού Δικαίου στη 

Νομική Σχολή ΔΠΘ, δημοσιευμένη  

στα ΠΟΙΝΧΡ 2016, 3. 

 

 
                                                                              


