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Αξηζκόο 73/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Σ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ, Γεώξγην 

Αλαζηαζάθν - Δηζεγεηή θαη Μαξία Γεσξγίνπ, Αξενπαγίηεο. 

 

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2017, κε 

ηελ παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αζαλάζηνπ Καηζηξώδε (γηαηί 

θσιύεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα 

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο - θαηεγνξνπκέλνπ Β., θαηνίθνπ ..., πνπ 

παξαζηάζεθε κε ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Γεώξγην Μπνπξκά, γηα αλαίξεζε ηεο 

ππ'αξηζ.ΒΣ146/2017 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο Πιεκ/θείνπ Πεηξαηά. Σν Σξηκειέο 

Πιεκ/θείν Πεηξαηά κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα ιεπηνκεξώο 

αλαθέξνληαη ζ' απηή, θαη o αλαηξεζείσλ - θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηελ αλαίξεζε απηήο, 

γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ'αξηζ.πξση. 4022/9-5-2017 αίηεζή ηνπ 

αλαηξέζεσο, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό 826/17. 

Αθνύ άθνπζε Σνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε όζα 

αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε λα γίλεη 

δεθηή ελ κέξεη ε πξνθείκελε αίηεζε αλαίξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ πξώην ιόγν 

απηήο θαη λα απνξξηθζεί θαηά ηα ινηπά. 

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 εδαθ. α' ηνπ λ. 2523/1997, όπνηνο εθδίδεη 

πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία θαζώο θαη όπνηνο απνδέρεηαη εηθνληθά 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ή λνζεύεη ηέηνηα ζηνηρεία, αλεμάξηεηα από ην αλ δηαθεύγεη ή κε 

ηελ πιεξσκή ηνπ θόξνπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) 

κελώλ, θαηά δε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, εηθνληθό είλαη ην ζηνηρείν 

πνπ εθδίδεηαη γηα ζπλαιιαγή αλύπαξθηε ζην ζύλνιν ηεο ή γηα κέξνο απηήο ή γηα 

ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από πξόζσπα δηαθνξεηηθά από απηά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν ή ην έλα από απηό είλαη άγλσζην θνξνινγηθήο πξόζσπν, 

κε ηελ έλλνηα όηη δελ έρεη δειώζεη ηελ έλαξμε ηνπ επηηεδεύκαηνο ηνπ, νύηε έρεη 

ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηελ θαηά ηόπν αξκόδηα, ζύκθσλα, κε ηελ αλαγξαθόκελε ζην 

ζηνηρείν δηεύζπλζε, δεκόζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία. Δηθνληθό είλαη επίζεο ην ζηνηρείν 

πνπ θέξεηαη όηη εθδόζεθε ή έρεη ιεθζεί από νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή από 

θπζηθό πξόζσπν γηα ην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη είλαη παληειώο ακέηνρν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, νπόηε ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζρεηηθή 

δηνηθεηηθή θύξσζε επηβάιιεηαη θαη ε ζρεηηθή πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ 

πξαγκαηηθνύ ππεπζύλνπ πνπ ππνθξύπηεηαη. Από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πνπ 

εθαξκόδνληαη επί αδηθεκάησλ εθδόζεσο ή απνδνρήο εηθνληθώλ ηηκνινγίσλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη από 1.1.1998 θαη εθεμήο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 



5 ηνπ λ. 2523/1997 θαη πξηλ από ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 κε ην όξζξν 

40 παξ. 1 ηνπ λ. 3220/2004, γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ αλσηέξσ εγθιήκαηνο 

θνξνδηαθπγήο απαηηείηαη, αληηθεηκεληθώο, ε έθδνζε από ην δξάζηε πιαζηώλ ή 

εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ή ε απνδνρή εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, 

ππνθεηκεληθώο δε, δόινο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε γλώζε έζησ θαη κε ηελ έλλνηα 

ηεο ακθηβνιίαο ηεο πιαζηόηεηαο ή ηεο εηθνληθόηεηαο ησλ εθδηδόκελσλ θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη, επί απνδνρήο ηεο εηθνληθόηεηαο απηώλ, θαη πεξαηηέξσ ηε ζέιεζε ή 

απνδνρή ηνπ δξάζηε λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ πιαζηώλ ή εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ. Δμάιινπ ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε έρεη ηελ απαηηνύκελε από ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 Κ.Πνηλ.Γ., εηδηθή θαη 

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

1 ζηνηρ. Γ' Κ.Πνηλ.Γ ιόγν αλαηξέζεσο, όηαλ αλαθέξνληαη ζ' απηήλ κε πιεξόηεηα, 

ζαθήλεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ηα πξνθύςαληα από ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε 

ζπλδξνκή ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη ππνθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, νη 

απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειηώλνπλ θαη νη λνκηθέο ζθέςεηο θαη ζπιινγηζκνί κε βάζε ηνπο 

νπνίνπο έγηλε ε ππαγσγή ησλ πεξηζηαηηθώλ απηώλ ζηελ νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε 

πνπ εθαξκόζζεθε. Γηα ηελ ύπαξμε ηέηνηαο αηηηνινγίαο είλαη παξαδεθηή ε 

αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ κε ην δηζηαθηηθό πνπ απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν 

θαη αξθεί λα αλαθέξνληαη ηα απνδεηθηηθά κέζα γεληθώο θαηά ην είδνο ηνπο ρσξίο λα 

εθηίζεηαη ηη πξνθύπηεη ρσξηζηά από ην θαζέλα απ'απηά. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, 

ην θαη'έθεζε δηθάζαλ Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ, θήξπμε έλνρν ηνλ 

θαηεγνξνύκελν γηα ηελ πξάμε ηεο απνδνρήο εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

επέβαιε ζ'απηόλ πνηλή θπιάθηζεο δύν (2) εηώλ, ηελ νπνία θαη κεηέηξεςε. Σν 

δηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα αρζεί ζηελ πην πάλσ θαηαδηθαζηηθή θξίζε ηνπ θαη κε 

κλεία θαη'είδνο ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ, ηα νπνία έιαβε ππόςε ηνπ, δέρζεθε, θαηά 

ηξόπν επηγξακκαηηθό όηη ν θαηεγνξνύκελνο: "ηελ …, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 18-2-2003 έσο 14-5-2003, ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ κε ηνλ ΟΠΑΓ 

ηαηξνύ κηθξνβηνιόγνπ θαη ζπλεξγαδόκελνπ θαηά ην έηνο 2003 κε ηελ εηαηξεία "... 

ΔΠΔ", ε νπνία ιεηηνπξγνύζε σο δηαγλσζηηθό θέληξν, ηέιεζε ην αδίθεκα ηεο έθδνζεο 

θαη απνδνρήο εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη'εμαθνινύζεζε, όηη πεξηγξάθεηαη 

ζην θαηεγνξεηήξην θαη επνκέλσο, πξέπεη λα θεξπρζεί έλνρνο, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα εηδηθόηεξα ζην δηαηαθηηθό ηεο παξνύζεο". Με απηά πνπ δέρζεθε ην 

Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Πεηξαηά, δελ δηέιαβε ζηελ απόθαζή ηνπ ηελ 

επηβαιιόκελε από ηηο πξναλαθεξόκελεο λνκηθέο δηαηάμεηο εηδηθή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε νπνία ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε είλαη ειιηπήο, 

αθνύ ην δηθαζηήξην, ηόζν ζην ζθεπηηθό όζν θαη ζην δηαηαθηηθό ηεο απόθαζήο ηνπ, 

δελ εθζέηεη θαζόινλ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη κε πνηεο ζθέςεηο, εθηηκώληαο ηα 

απνδεηθηηθά κέζα θαηαιήγεη ζην απνδεηθηηθό πόξηζκα όηη ηα ηηκνιόγηα είλαη εηθνληθά 

θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε ππαξθηέο ζπλαιιαγέο. 

πλεπώο, ν ζπλαθήο από ην άξζξν 510 παξ.1 ζηνηρ.Γ'ηνπ ΚΠΓ ιόγνο αλαίξεζεο κε 

ηνλ νπνίν απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε ε πιεκκέιεηα ηεο ειιηπνύο 

αηηηνινγίαο, είλαη βάζηκνο θαη πξέπεη λα γίλεη δεθηόο. Πεξέιθεη, δε, κεηά από απηά, ε 

έξεπλα ησλ ινηπώλ ιόγσλ αλαίξεζεο. Καη'αθνινπζίαλ, πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε 



αίηεζε, λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα λέα 

ζπδήηεζε ζην ίδην δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε, ζπγθξνηνύκελν από δηθαζηέο 

άιινπο από εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (άξζξν 519 ΚΠΓ). 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ. 

 

Αλαηξεί ηελ απόθαζε 146/2017 ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Πεηξαηά. 

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην δηθαζηήξην, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί 

από άιινπο δηθαζηέο. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2017.  

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 19 

Ιαλνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


