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Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η «Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου» δέχεται άρθρα, μελέτες και σχολιασμένες 

ή μη δικαστικές αποφάσεις, που είναι πρωτότυπες και δεν έχουν δημοσιευθεί σε 

άλλο έντυπο ή αποστέλλονται ως προδημοσίευση και σχετίζονται με ζητήματα του 

οικονομικού δικαίου με επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Τα άρθρα και οι 

μελέτες παρακαλούμε να μην υπερβαίνουν τις 6.000 λέξεις και οι σχολιασμένες 

δικαστικές αποφάσεις τις 3.000 λέξεις. Κάθε κείμενο προς δημοσίευση παρακαλούμε 

να χωρίζεται σε περισσότερες ενότητες, με τους αντίστοιχους τίτλους και να 

συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, η οποία θα 

δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού.

Τα προς δημοσίευση κείμενα θα αξιολογούνται από την Συντακτική Επιτροπή, η οποία 

έχει την διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στην δημοσίευσή τους ή μη, επιλέγοντας 

ελεύθερα τον χρόνο και την σειρά δημοσίευσής τους.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα κείμενα σας σε ηλεκτρονική μορφή με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση epoid.info@gmail.com

______________________________________

Οι μελέτες της παρούσας έκδοσης έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας.  

Οι απόψεις και θέσεις που περιέχονται σε αυτές είναι προσωπικές και εκφράζουν 

τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της 

Ένωσης Οικονομικού Δικαίου και της Συντακτικής Επιτροπής. Δεν αποτελούν δε, σε 

καμία περίπτωση, παροχή νομικών συμβουλών και η Ένωση Οικονομικού Δικαίου δεν 

φέρει ευθύνη για οιαδήποτε προκληθείσα ζημία εξ αυτών.
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Δίκαιο και Οικονομία ανέκαθεν δύο κλάδοι 

αλληλεπιδρώντες και πάντοτε εξαρτώμενοι άμεσα 

ο ένας από τον άλλο. Η Επισκόπηση Οικονομικού 

Δικαίου, επιχειρεί να αναδείξει τις σύγχρονες εκφάνσεις 

αυτής της σχέσης, με την  παρουσίαση επίκαιρων 

νομικών θεμάτων, ορισμένα εκ των οποίων ενδεχομένως 

να μην έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής. 

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε νομικούς και 

δικηγόρους, που πιστεύουν στην σημασία της μελέτης 

και της εμβάθυνσης στην ανωτέρω σχέση για λόγους 

επιστημονικούς και επαγγελματικούς. Έχοντας έναν 

τέτοιο προσανατολισμό, η Συντακτική Επιτροπή θα 

επιμελείται μια νομικά επίκαιρη και ενδιαφέρουσα για 

τον σύγχρονο νομικό και δικηγόρο της πράξης έκδοση.

  

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση,

Η Διεύθυνση Έκδοσης,

Σταύρος Κουρμπέτης

Ιωάννης Πετράς

Γεώργιος Σιδηρόπουλος

Αθήνα, Αύγουστος 2020

Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
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Ι. ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

H σύμβαση1 πίστωσης2 εξυπηρετεί τις ολοένα 

αυξανόμενες συναλλακτικές ανάγκες των 

συμβαλλομένων μερών, δεδομένου ότι η εφάπαξ 

καταβολή του χρέους του οφειλέτη, πολλές 

φορές, δεν καθίσταται ευχερής. Η αφόρητη 

πίεση που δέχεται ο οφειλέτης από τον δανειστή 

του, προκειμένου να εκπληρώσει αμελλητί την 

υποχρέωση απόδοσης του πληρωτέου ποσού, 

1 Γεωργιάδης Απ., Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 
2, §1, παρ. 4: ο πιστοδότης αναλαμβάνει την ενοχική 
υποχρέωση να παράσχει στον πιστολήπτη άμεση ή έμμεση 
χρηματοδότηση, την πίστωση, ως προσωρινή οικονομική 
συνδρομή.

2 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 1, §1, 
παρ. 1-3. Γιοβανόπουλος Ρ., Τραπεζική Ενέγγυα Πίστωση 
και Ελαττωματικότητα των Εγγράφων, Αρμ 2001, 161, 
υποσημ. 1 όπου πρβλ. Κοτσίρη Λ., Προβλήματα αστικής 
ευθύνης τραπεζών έναντι τρίτων κατά την άσκηση 
της πιστωτικής λειτουργίας. Σύγχρονα Προβλήματα 
Εμπορικού Δικαίου, 1995, 653 επ. (659), σύμφωνα με τον 
οποίο η τραπεζική ενέγγυα πίστωση κατατάσσεται στις 
έμμεσες πιστωτικές πράξεις, δηλαδή πίστωση με αύξηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου, χωρίς την άμεση 
παροχή χρηματικού ποσού (όπως η πίστωση τιμήματος και 
η προκαταβολή). Βλ. αντίθ. Γεωργιάδη, Η Εξασφάλιση των 
πιστώσεων, 2-3, §1, παρ. 5,11, όπου η ενέγγυα πίστωση 
εντάσσεται στις μορφές άμεσης πίστωσης, με απευθείας 
χρηματοδότηση του πιστούχου από χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα  (όπως το δάνειο και η σύμβαση ανοίγματος 
πίστωσης υπέρ πελάτη της τράπεζας), άποψη που κατά 
την κρίση μας είναι ορθότερη, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ενέγγυας πίστωσης.

τον αποτρέπει από το να συμμετέχει ενεργά σε 

οικονομικές δραστηριότητες3. 

Συγκεκριμένα, η σύμβαση ανοίγματος πίστωσης4, 

στην οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους, 

κατά συναλλακτική πρακτική, χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα (τράπεζα), θέτει στη διάθεση του 

αντισυμβαλλομένου του, πιστούχου, ορισμένο 

χρηματικό ποσό (πίστωση), η καταβολή του οποίου 

τελεί υπό την εξουσιαστική αίρεση της ζήτησής 

του από τον πιστούχο, συμβάλλει στην ταχύτερη 

υλοποίηση των συναλλακτικών επιδιώξεων, προς 

όφελος των μερών αλλά και της οικονομίας εν γένει. 

Η πλέον αντιπροσωπευτική σύμβαση ανοίγματος 

πίστωσης αλλά υπέρ τρίτου, με αξιόλογο θεωρητικό 

και νομολογιακό ενδιαφέρον, είναι η σύμβαση 

3 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 1, §1, 
παρ. 3.

4 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 3, §1, 
παρ. 8 πρβλ. Ψυχομάνη Σπ., Τραπεζικό Δίκαιο, 2001, ε΄ 
έκδ., 291.

Η τραπεζική ενέγγυα πίστωση ως ιδιόμορφη 
χρηματοπιστωτική σύμβαση: η διαδικασία σύναψης, 
η τρίμερης σχέση και η νομική της φύση

Γιοβάνη Κατερίνα,           
Δικηγόρος, 
ΜΔΕ Αστικού, Αστικού Δικονομικού & Εργατικού Δικαίου ΑΠΘ

Α. Μελέτες
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της τραπεζικής ενέγγυας5 πίστωσης6. Ως 

χρηματοπιστωτική σύμβαση, με αδιαμφισβήτητη 

πρακτική εφαρμογή και τεράστια οικονομική 

σημασία, ιδιαίτερα στις διεθνείς εμπορικές 

συναλλαγές σημαντικής αξίας, συμβάλλει 

καταλυτικά στην ευόδωση των διαπραγματεύσεων 

μεταξύ ενός προμηθευτή-εξαγωγέα σε μια χώρα 

και ενός αγοραστή-εισαγωγέα σε μια άλλη. 

Επίσης, προωθεί την ασφαλέστερη7 και ταχύτερη 

ικανοποίηση της απαίτησης του δικαιούχου της 

πίστωσης, ο οποίος συμβάλλεται μεν με διαφορετικό 

πρόσωπο, πληρώνεται δε από άλλο.

Η εν λόγω ιδιόμορφη τραπεζική σύμβαση 

εκμηδενίζει την τυχόν γεωγραφική απόσταση που 

χωρίζει πωλητή και αγοραστή και η κατάρτισή 

της δεν επηρεάζεται από τις τυχόν διαφορετικές 

5 Βελέντζας Ι., Τραπεζική διαμεσολάβηση προς 
εξασφάλιση απαιτήσεων, 70: ο όρος «ενέγγυα» υπονοεί 
εσφαλμένα ότι η τράπεζα συμμετέχει στη σύμβαση ως 
εγγυητής του πελάτη της, διαπίστωση που δεν ευσταθεί. 
Απλά ο έλληνας νομοθέτης προσπάθησε να αποδώσει 
στα ελληνικά τον χαρακτηρισμό «βεβαιωμένη» όπως 
συνάγεται από το γαλλικό όρο «CREDIT CONFIRME», 
σε παρένθεση στο άρ. 25 του ν.δ. 17.7/13.8.1923. Μεταξύ 
όμως των ειδών της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, ανήκει 
και η μη βεβαιωμένη πίστωση.

6 Βλ. ΕφΑΘ 6953/1995, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: 
έχει επικριθεί ως αδόκιμος ο όρος αυτός και προτείνεται 
ως ορθότερος όρος «πίστωση έναντι εγγράφων» κατά 
μετάφραση του αντίστοιχου γαλλικού όρου «credit docu-
mentaire» πρβλ. σχ. Μάζη Π., Εμπράγματη εξασφάλιση 
τραπεζών και ανωνύμων εταιριών, β’ έκδ. 1993, 346. Βλ. 
επίσης Βελέντζα, Τραπεζική Διαμεσολάβηση…, 69: ο όρος 
«τραπεζική ενέγγυα πίστωση» χρησιμοποιείται από το 
νόμο (βλ. άρ. 25 επ. του ν.δ. 17.7/13.8.1923), ενώ στην 
πράξη επικράτησε ως «πίστωση έναντι εγγράφων» (πρβλ. 
Μάζη, Η ενέγγυα πίστωση, Θέματα αστικού, εμπορικού 
και δικονομικού δικαίου, 1993, 238, πρβλ. Αιγυπτιάδη, 
Η ρήτρα προκαταβολής στην πίστωση έναντι εγγράφων, 
ΔΕΕΤ 1990. Α., 67) ή «πίστωση έναντι φορτωτικών 
εγγράφων» (πρβλ. μεταξύ άλλων Θεοφιλόπουλο, Η 
πίστωσις έναντι φορτωτικών εγγράφων, ε΄ έκδ., 1976. 
Ωστόσο, και αυτοί οι όροι δεν αποσαφηνίζουν επακριβώς 
και προκαλούν σύγχυση και εσφαλμένες εντυπώσεις.

7 Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση…, 71.

οικονομικές συνθήκες και νομοθετικές ρυθμίσεις 

του τόπου καθενός από τους συμβαλλομένους8. Οι 

ενέγγυες πιστώσεις κατέχουν περίοπτη θέση στο 

οικονομικό γίγνεσθαι και αποτελούν, όχι άδικα, την 

πρώτη επιλογή μεγάλης μερίδας συναλλασσομένων 

ανά τον κόσμο. 

ΙΙ.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σύμβαση της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης 

(Letter of Credit, LC ή L/C, documentary 

credit, crédit confirmé, Dokumentenakkreditiv), 

ως αποτελεσματικός τρόπος πληρωμής9, 

εξασφάλισης και χρηματοδότησης10, κατέχει 

κυρίαρχο ρόλο στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές 

και πρωτίστως στο εξαγωγικό εμπόριο αγαθών. 

Ουσιαστικά, η ενέγγυα πίστωση είναι ένα έγγραφο 

(άρ. 25 §3 ν.δ. 17.7/13.8.1923), το οποίο εκδίδεται 

από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ενσωματώνει 

εγγύηση πληρωμής, της τράπεζας11 συνήθως, 

8 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 232, 
§11, παρ. 5.

9 Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 71, 
Ρόκας Ν., Γκόρτσος Χρ., Μικρουλέα Αλ., Λιβαδά Χρ., 
Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, 630: μέσο πληρωμής χωρίς 
μετρητά, αν και η σημασία της έγκειται κυρίως στην 
εξασφάλιση αλλοδαπού εξαγωγέα στις διασυνοριακές 
εμπορικές συναλλαγές.

10 Γιοβανόπουλος, Αρμ 2001, 161, με περαιτέρω 
παραπομπές. πρβλ. Κοτσίρη Λ., Προβλήματα αστικής 
ευθύνης τραπεζών έναντι τρίτων κατά την άσκηση 
της πιστωτικής λειτουργίας. Σύγχρονα Προβλήματα 
Εμπορικού Δικαίου, 1995, 653 επ. (659), σύμφωνα με τον 
οποίο η τραπεζική ενέγγυα πίστωση κατατάσσεται στις 
έμμεσες πιστωτικές πράξεις.

11 Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 70, όπου 
υπογραμμίζει ότι ο όρος «πίστωση» δεν αποτυπώνει την 
ουσία του θεσμού (πρβλ. σε υποσημ. 262 τον ίδιο, Δίκαιο 
τραπεζικών συμβάσεων (εργασιών), 387), δεδομένου ότι 
η τράπεζα δεν αποσκοπεί μόνο στην παροχή πίστωσης, 
αλλά αναλαμβάνει τον, καίριας σημασίας, ρόλο της 
διαμεσολάβησης, συνεισφέροντας στην εκπλήρωση 
αμοιβαίων υποχρεώσεων ανάμεσα στον πελάτη της και 
τον αντισυμβαλλόμενό του. Από την άλλη, δεν μπορούμε 
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ορισμένου χρηματικού ποσού στον δικαιούχο. Η 

καταβολή του ποσού εξαρτάται από την πλήρωση 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Αν και διεθνώς αναγνωρισμένο νομικό μόρφωμα, η 

τραπεζική ενέγγυα πίστωση ρυθμίζεται από τα 

εθνικά δίκαια των διαφόρων χωρών και ειδικότερα 

στην Ελλάδα από τις διατάξεις των άρθ. 25 έως 34 

του ν.δ. 17.7/13.8.1923 περί «ειδικών διατάξεων 

επί ανωνύμων εταιριών»12. Το νομοθέτημα αυτό 

αποτέλεσε την πρώτη απόπειρα ρύθμισης του 

θεσμού σε εθνικό επίπεδο13. Σύμφωνα με τη 

ρητή διατύπωση του άρ. 27 του ως άνω ν.δ., το 

οποίο συνοψίζει το πρακτικό αποτέλεσμα της 

ενέγγυας πίστωσης: «Η καταβολή προς τον τρίτον 

δύναται να γίνει είτε υπό της πιστώτριας είτε υπό 

να παραβλέψουμε ότι η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει 
και στοιχεία παροχής πίστης (εμπιστοσύνης), με την 
έννοια ότι η τράπεζα «εξαφανίζει» τυχόν επιφυλάξεις 
των μερών –για την ευόδωση της σύμβασης- λόγω της 
γεωγραφικής απόστασης που τους χωρίζει. Επίσης, η ίδια η 
τράπεζα εμπιστεύεται τον πελάτη της ο οποίος δεσμεύεται 
να την πληρώσει μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, 
εφόσον η τράπεζα πληρώσει (όπως υπόσχεται) στον τρίτο 
(αντισυμβαλλόμενο του πελάτη της) το συμφωνηθέν 
χρηματικό ποσό.

12 ΑΠ 1738/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕΦ ΑΘ 
5534/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Βελέντζας, Τραπεζική 
Διαμεσολάβηση .., 73, Θεμελή, Αρμ 2004, 338. Ιδιαίτερη 
πρακτική σημασία εμφανίζουν οι διατάξεις των άρθρων 28 
(«Ελλείψει εναντίας συμφωνίας, α) εάν ο τρίτος ειδοποιηθείς 
υπό της πιστώτριας περί ανοίξεως της πιστώσεως εδήλωσε 
προς αυτήν αποδοχήν, δεν δικαιούται η πιστώτρια ν’ 
ανακαλέσει την πίστωσιν, πλην εάν εν τη ειδοποιήσει 
η πιστώτρια ρητώς εχαρακτήριζε την πίστωσιν ως 
ανακλητήν,…») – βλ. γι’ αυτό και ΜονΠρΛαρ 556/1993, 
ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ όπου επικαλείται το 877 ΑΚ για 
το μη ανακλητό της πίστωσης από την τράπεζα- και 30 
(«... 2. Η πιστώτρια ευθύνεται δι’ ίδιον δόλον και αμέλειαν, 
περιλαμβανομένης και της αμελείας περί την εκλογήν 
ανταποκριτού…»).

13 Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 242, 
§11, παρ. 33 πρβλ. Βελέντζα, Τραπεζική Ενέγγυα Πίστωση, 
17 σημ. 21. Βλ. και Ρόκα/Γκόρτσο/Μικρουλέα/Λιβαδά, 
Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, 630: η ρύθμιση του ν.δ. είναι 
ελλιπής και ξεπερασμένη, αφορά δε μόνο την κλασική μορφή 
ενέγγυας πίστωσης.

του ανταποκριτού αυτής εν τη ημεδαπή ή εν τη 

αλλοδαπή». Βέβαια, η ισχύς του ν.δ. αυτού έρχεται 

σε αντίθεση με τη διεθνή επιταγή για την εφαρμογή 

ενοποιημένου νομικού πλαισίου της ενέγγυας 

πίστωσης14.

Η συστηματική χρήση της ενέγγυας πίστωσης από 

συναλλασσομένους και πιστωτικούς οργανισμούς 

σε όλο τον κόσμο κατέστησε επιβεβλημένη τη 

θέσπιση ενιαίων κανόνων ώστε να επιτευχθεί 

ομοιόμορφη ερμηνεία των επιμέρους όρων που 

συνομολογούνται, οποιαδήποτε κι αν είναι η 

χώρα σύναψης και εκτέλεσης της τραπεζικής 

ενέγγυας πίστωσης. Οι τράπεζες, λοιπόν, 

εφαρμόζουν παράλληλα και τους Ομοιόμορφους 

Κανόνες και Συνήθειες του Διεθνούς Εμπορικού 

Επιμελητηρίου, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί και από 

την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Δεν είναι τυχαίο 

ότι οι «Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες για τις 

Τραπεζικές Ενέγγυες Πιστώσεις»15 τροποποιούνται 

14 Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 242, 
§11, παρ. 34. Αιγυπτιάδης Απ., Ομοιόμορφοι Κανόνες και 
Συνήθειες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις 
Ενέγγυες Πιστώσεις, 25 επ.

15 Ενδεικτική νομολογία ΑΠ 1738 & 1739/2014, 
www.areiospagos.gr, ΑΠ 38/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ: 
λαμβάνονται υπόψη ως “τραπεζικές συνήθειες”, κατά 
την ερμηνεία της σύμβασης, για τη συμπλήρωση των 
κενών της (ΑΚ 200), καθώς και για τον καθορισμό 
του τρόπου εκπλήρωσης της παροχής (288 ΑΚ), ΕΦ 
ΑΘ 5534/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6953/1995, 
ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠολΠρΘεσσαλ 12604/1995, 
ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠολΠρΑθ 9227/1994, ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Βλ. όμως και Θεμελή, Αρμ 2004, 338, με 
περαιτέρω παραπομπές, και ενδεικτικά 

ΑΠ 1738/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 2858/2007, 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 7470/2003, ΕΤρΑξΧρΔ 
2006,88, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 2134/2001, ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠολΠρΚαβ 220/1997, ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: οι κανόνες αυτοί, (άλλοτε χαρακτηρίζονται 
ως εθιμικοί κανόνες δικαίου, άλλοτε εμπορικές συνήθειες, 
άλλοτε κανόνες sui generis) οι οποίοι εφαρμόζονται κατά 
την ερμηνεία της σύμβασης τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης 
κατά το άρθ. 200 και 288 ΑΚ (ιδίως όταν οι συμβαλλόμενοι 
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τακτικά προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες 

διαρκώς εξελισσόμενες συναλλακτικές ανάγκες, 

πρακτικές και διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον ενιαίο διεθνή ορισμό, αλλά και τη 

διάταξη του άρθρου 25 §1 του ν.δ. της 

17.7/13.8.1923, ως σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας 

πίστωσης περιγράφεται η ενοχική συμφωνία16 

μεταξύ της τράπεζας και ενός πελάτη της, βάσει 

μνημονεύουν ρητά τους εν λόγω κανόνες), δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως νομικοί κανόνες με νομοθετική ισχύ (ούτε καν 
με ισχύ κανόνων ενδοτικού δικαίου), αφού προέρχονται από 
όργανο που δεν έχει νομοθετική εξουσία, ούτε και ως εθιμικό 
δίκαιο, η δε συμβατική ρήτρα ότι η συγκεκριμένη σύμβαση 
ενέγγυας πίστωσης διέπεται από τους όρους αυτούς, 
καθιστά αυτούς συμβατικούς όρους της ενέγγυας αυτής 
πίστωσης. Επομένως δεν υπερισχύουν του εθνικού δικαίου 
(πρβλ. Γέσιου - Φάλτση, Γνωμοδ. Αρμ 1983, 950, ΕφΑθ 
6953/1995 ΝοΒ 44, 651, ΕφΑθ 2396/1989 ΕΕμπΔ 
1989, 210, ΕφΑθ 9188/1984, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, 
ΕφΘεσ 2541/1983, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ), ΜονΠρΑθ 
23647/1993, ΝοΒ 1994, 1024. Ως προς τη νομική φύση 
των κανόνων βλ. και Γεωργιάδη, Η Εξασφάλιση των 
πιστώσεων, 243, §11, παρ. 36 με περαιτέρω παραπομπές, 
Αιγυπτιάδης, 131 επ., 143 επ. με περαιτέρω παραπομπές. 
Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 73 επ., 
Γιοβανόπουλος, Αρμ 2001, 161 υποσημ. 2 με περαιτέρω 
παραπομπές: οι κανόνες αυτοί καταρτίστηκαν για πρώτη 
φορά από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ, διεθνώς 
ICC) το 1933 για την ομοιόμορφη ρύθμιση της ενέγγυας 
πίστωσης στο διεθνές εμπόριο. Έχουν ακολουθήσει από τότε 
πολλές αναθεωρήσεις (1951, 1962, 1974, 1983, 1993, με 
πιο πρόσφατη αυτή του 2007 (έκδ. ΔΕΕ αρ. 600) η οποία 
ισχύει σήμερα για την ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση. Σκοπός 
αυτής της έκδοσης είναι η προσαρμογή των κανόνων στις 
νέες διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται κατά 
την εκτέλεση των συμφωνιών καταβολής του τιμήματος 
πώλησης μέσω της τραπεζικής υπηρεσίας της Ενέγγυας 
Πίστωσης. Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν μεταξύ 
άλλων τη σύντμηση των νέων κανόνων σε 39 άρθρα αντί 
49 και την εισαγωγή νέου άρθρου με τίτλο «Ορισμοί». 
Οι κανόνες αυτοί υιοθετούνται από ορισμένες τράπεζες. 
Αντιμετωπίζονται διεθνώς ως εθιμικοί κανόνες ενώ, κατά 
την άποψη που επικρατεί στην ελληνική έννομη τάξη, είναι 
Γενικοί Όροι Συναλλαγών ή γενικοί επαγγελματικοί όροι. 
(βλ. γι’ αυτό και ΕφΑθ 6953/1995, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: 
κρατούσα γνώμη στη Γερμανία C a n a r i s, C l a u s - W i 
l h e l m μελέτη στο NJW 1968. 726 και για τη Γαλλία R o 
d i θ r e / R i v e s - L a n g e, Droit bancaire, έκδ. γ’ 1980 
παρ. 353 435 επ.). 

16 ΑΠ 1739/2014, ΑΠ 394/2006, www.areiospa-
gos.gr, ΕφΑθ 7470/2003, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕΤρΑξΧρΔ 
2006,88, Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 71, 76.

της οποίας η τράπεζα, που ονομάζεται εκδότρια 

– πιστώτρια (κατά κανόνα του τόπου προορισμού 

των εμπορευμάτων/υπηρεσιών), μετά από εντολή 

του πελάτη της (παραλήπτη των εμπορευμάτων 

-εντολέως), αναλαμβάνει (έναντι αμοιβής17) την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο χρηματικό 

ποσό (την αξία των εμπορευμάτων/υπηρεσιών) σε 

τρίτο πρόσωπο, τον πωλητή των εμπορευμάτων 

(δικαιούχο), ανοίγοντας πίστωση υπέρ αυτού, 

έναντι της προηγούμενης εμφάνισης εκ μέρους 

του τελευταίου ορισμένων εκ των προτέρων 

καθορισμένων εγγράφων, όπως έγκυρης 

φορτωτικής, τιμολογίων, ασφαλιστήριο, ή να 

εξουσιοδοτήσει άλλη τράπεζα, συνήθως του τόπου 

κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του 

δικαιούχου, να προβεί στην εν λόγω πληρωμή18. 

Πρόκειται για σύμβαση παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια 

συγκεκριμένης τραπεζικής εργασίας. Κατά 

17 Την καταβάλλει ο πελάτης της εκδότριας τράπεζας 
και αυτός μπορεί να την αξιώσει μετά από τον δικαιούχο της 
ενέγγυας πίστωσης.

18 ΑΠ 1738/2014, ΑΠ 1739/2014, ΑΠ 
1316/2007, ΑΠ 38/2006, ΑΠ 394/2006, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 476/1990 ΝοΒ 39, 918, ΕΦ ΑΘ 
5534/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 5603/2012, ΕΕμπΔ 
2013, 690 επ., ΕΦ ΑΘ 6217/2005, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 
ΕφΑθ 2134/2001, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΑθ 
6953/1995, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΑθ 2396/1986, 
ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΘεσσαλ 2541/1983, ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠολΠρΘεσσαλ 12604/1995,  Αρμ 1997, 
62, ΠολΠρΘεσσαλ 1096/1994, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, 
ΜΠρΑθ 2967/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠΡ Θεσσαλ 
24240/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 3037/2007, 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Ψυχομάνης, Η πίστωση έναντι εγγράφων, 
19 επ., 37 επ., Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 71 
επ., Ρόκας Ι., Εμπορικό Δίκαιο- Γενικό Μέρος, 2015, 144 
επ., Τριανταφυλλάκης Γ., Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, 
Τ. 3β, 1046 επ., Γέσιου-Φαλτσή, Αρμ 1983, 948 επ. 
(950), Θεμελή Χ., Η αυτονομία της ενέγγυας πίστωσης 
υπό αμφισβήτηση; Αρμ  2004, 338, Γεωργιάδης Απ., Η 
Εξασφάλιση των πιστώσεων, 231, §11, παρ. 1.
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τη συνηθέστερη μορφή ενέγγυας πίστωσης, η 

πιστώτρια τράπεζα δίδει στον εντολέα της τα 

έγγραφα που έλαβε από τον τρίτο και ο εντολέας, 

την ίδια στιγμή («χέρι με χέρι») ή αργότερα, 

καταβάλλει σε αυτή το ποσό της πίστωσης19.

III. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Για την κατανόηση του περιεχομένου της σύμβασης 

ανοίγματος ενέγγυας πίστωσης, απαιτείται η 

παρουσίαση ενός υποθετικού πλην ρεαλιστικού 

παραδείγματος20. Πιο συγκεκριμένα:

Η επιχείρηση A με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ιατρικού 

εξοπλισμού (μηχανημάτων και συσκευών) από 

την επιχείρηση B με έδρα το Βερολίνο (Γερμανία), 

η οποία συνεργάζεται με την τράπεζα Δ της 

Γερμανίας. Η Α, που διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό 

στην τράπεζα Γ της Ελλάδας, επιθυμεί να προβεί 

στην αγορά ακτινολογικού και οδοντιατρικού 

εξοπλισμού, συνολικής αξίας 200.000,00 ευρώ, 

από τη B. Η Β συμφωνεί να πωλήσει στην Α 

19 Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 72 και 
υποσημ. 272.

20 Για πρακτικούς λόγους παρατίθεται παράδειγμα 
με τη συμμετοχή κι άλλης τράπεζας, πέραν της εκδότριας, η 
οποία λέγεται «ανταποκρίτρια τράπεζα», η οποία εδρεύει 
ή διατηρεί υποκατάστημα στον τόπο επαγγελματικής 
εγκατάστασης του δικαιούχου πίστωσης και διαμεσολαβεί, 
χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις, μεταξύ της πιστώτριας 
και του δικαιούχου, προς πληρέστερη εξασφάλιση του 
πελάτη της- δικαιούχου της πίστωσης (βλ. Γιοβανόπουλο, 
Αρμ 2001, 162). Με αυτό τον τρόπο αποτυπώνεται 
παραστατικά μια διασυνοριακή συναλλαγή. Εάν δεν 
παρεμβάλλεται κι άλλη τράπεζα, ο πωλητής (είναι σαφές ότι) 
παραδίδει τα φορτωτικά έγγραφα στην εκδότρια τράπεζα 
απευθείας και εφόσον αυτά συμφωνούν με τους όρους της 
πίστωσης, η εκδότρια του καταβάλει το ποσό της πίστωσης.

συγκεκριμένα μηχανήματα και συσκευές. Επιπλέον, 

η Β δίδει στην Α προθεσμία 60 ημερών προκειμένου 

να πληρώσει γι’ αυτά, υπό τον όρο ότι τα πωληθέντα 

παρέχονται με ενέγγυα πίστωση 90 ημερών για 

το πλήρες ποσό21. Τα διαδοχικά στάδια μετά τη 

σύναψη της αγοραπωλησίας, με τελικό τη λήψη 

της ενέγγυας πίστωσης από τη Β, διαμορφώνονται 

ως εξής: 

• Η πωλήτρια αποστέλλει στην αγοράστρια 

προτιμολόγιο στο οποίο περιέχονται οι όροι της 

σύμβασης και αφού επέλθει συμφωνία, μετά 

την κατάρτιση της ως άνω αγοραπωλησίας, η 

Α υποβάλλει αίτηση στην τράπεζα Γ για 

τη χορήγηση-έκδοση ενέγγυας πίστωσης22 

ποσού 200.000,00 ευρώ, με δικαιούχο της την, 

αντισυμβαλλόμενή της, την πωλήτρια Β. Η 

αίτηση έκδοσης (άνοιγμα) ενέγγυας πίστωσης 

(στην οποία γίνεται μνεία των εγγράφων που 

πρέπει να αποσταλούν) μπορεί να υποβληθεί και 

καταχωρηθεί και ηλεκτρονικά, δυνατότητα που 

προσφέρουν σήμερα οι τράπεζες στους πελάτες 

τους. Βασικές προϋποθέσεις για κάθε άνοιγμα 

ενέγγυας πίστωσης είναι αφενός η εξασφάλιση 

από το κατάστημα συνεργασίας ότι θα εγκρίνει 

το άνοιγμα της πίστωσης αφετέρου η υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης μεταξύ της τράπεζας Γ και 

21 Στο παράδειγμά μας θεωρείται δεδομένο, για 
λόγους κατανόησης, ότι η τραπεζική ενέγγυα πίστωση είναι 
μεταγενέστερης πληρωμής, ήτοι ότι η ημερομηνία λήξης 
της ενέγγυας πίστωσης διακρίνεται από την ημερομηνία 
καταβολής του πιστωτικού ποσού. Βλ. γι’ αυτό Βελέντζας, 
Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 72 με περαιτέρω παραπομπές.

22 Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 75 
υποσημ. 300: η σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης 
είναι ανεξάρτητη από την πώληση (βασική σχέση) την 
οποία εξυπηρετεί.
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της αγοράστριας Α (εντολέως23 της Γ). Από το 

χρονικό αυτό σημείο γεννάται η υποχρέωση της 

τράπεζας να -προεκπληρώσει- καταβάλει το ποσό 

της πίστωσης, ισόποσο του τιμήματος της πώλησης, 

στην επιχείρηση Β. 

• Η τράπεζα Γ εκδίδει ενέγγυα πίστωση υπέρ της 

Β, εφόσον ζητήσει εξασφάλιση από εγγυήσεις ή 

εφόσον η Α καταθέσει το τίμημα των 200.000,00 

ευρώ μαζί με τα έξοδα, σε λογαριασμό που διατηρεί 

η τράπεζα Γ. 

• H εκδότρια-πιστώτρια24 τράπεζα Γ που ανοίγει 

την πίστωση στέλνει προς ενημέρωση ένα 

αντίγραφο της ενέγγυας πίστωσης στη γερμανική 

τράπεζα Δ, η οποία πληροφορεί τη Β ότι η ενέγγυα 

πίστωση τέθηκε σε εφαρμογή. Με την έγγραφη 

ειδοποίηση του δικαιούχου25 της πίστωσης για το 

άνοιγμα αυτής και τους όρους της, εκπληρώνεται 

η, προς το δικαιούχο, υποχρέωσή της προς 

23 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 231, 
§11, παρ. 2: Applicant, Akkreditiv –Auftraggeber oder 
Akkreditivsteller. Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 
80: μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

24 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 
231, §11, παρ. 2 (Αποδίδεται με τους όρους Issuing Bank, 
Eröffnende Bank oder Akkreditivbank) υποσημ. 3: 
Σύμφωνα με το άρ. 25 του ν.δ. πιστώτρια μόνο ανώνυμη 
εταιρεία μπορεί να είναι, η οποία εμπίπτει στο υποκειμενικό 
πεδίο εφαρμογής του ν.δ. κατ’ άρ. 1 παρ. 1. Στην πράξη, 
είναι συνήθως τράπεζα, γι’ αυτό και ο χαρακτηρισμός της 
ενέγγυας πίστωσης ως τραπεζικής. Επίσης, βλ. και Βελέντζα, 
Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 79-80: ως πιστωτής 
μπορεί να είναι και άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 
οπότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. εκτός εάν οι 
συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν να ισχύουν όλες ή κάποιες 
διατάξεις του ν.δ. (361 ΑΚ).

25 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 
231, §11, παρ. 2: Beneficiary, Begünstigter oder 
Akkreditivempfänger. Βελέντζας, Τραπεζική 
Διαμεσολάβηση …, 80: μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο.

πληρωμή, η οποία, συνήθως συνίσταται στην 

καταβολή του τιμήματος της πώλησης26. 

• H Β ελέγχει αν όλοι οι όροι που τίθενται στην 

ενέγγυα πίστωση είναι σύμφωνοι με τα 

συμφωνηθέντα. Αν είναι σύμφωνη, παραδίδει το 

εμπόρευμα για φόρτωση με πλήρη διαβεβαίωση της 

πληρωμής και αποστέλλει, μέσω της τράπεζας Δ, τη 

φορτωτική καθώς και τα άλλα σχετικά φορτωτικά 

έγγραφα στην εκδότρια Γ. 

• Με την αποστολή των ορισμένων, στην ενέγγυα 

πίστωση, εγγράφων στην Γ από την πωλήτρια 

Β, μέσω της τράπεζας Δ, είτε με τηλεομοιοτυπία 

(fax) είτε ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής, 

η εκδότρια τράπεζα Γ, προτού προβεί στην 

καταβολή προς τον δικαιούχο του ποσού της 

ανοιγείσης υπέρ αυτού πίστωσης, οφείλει να 

προβεί, μέσα σε εύλογη χρονική προθεσμία, στον 

έλεγχο των παραληφθέντων από αυτή φορτωτικών 

εγγράφων, προκειμένου να διαπιστώσει την “κατ’ 

όψη” εξωτερική κανονικότητα αυτών, συνισταμένη 

στο εάν αυτά έχουν εκδοθεί νομίμως και εάν τα 

αναγραφόμενα εμπορεύματα είναι σύμφωνα με 

τις οδηγίες του αγοραστή που διαλαμβάνονται 

στην σύμβαση27. Εφόσον ολοκληρώσει τον 

έλεγχο, η τράπεζα ενημερώνει τον αγοραστή, ότι 

τα έγγραφα αυτά έχουν περιέλθει στην κατοχή 

26 ΜονΠρΧαλκ 3007/2005, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. 
Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 80: Σκοπός της 
ειδοποίησης να εκτελεστεί η σύμβαση ενέγγυας πίστωσης 
με την αποδοχή της πίστωσης εκ μέρους του τρίτου. Η 
ειδοποίηση έχει τον τύπο της «πιστωτικής επιστολής», 
δηλαδή το έγγραφο που αποτελεί το «εισιτήριο» του τρίτου 
για την είσπραξη του ποσού της πίστωσης.

27 ΑΠ 1739/2014, www.areiospagos.gr
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της, ανταποκρίνονται28 στα συμφωνηθέντα και 

τον καλεί να της καταθέσει το ποσό της ενέγγυας 

πίστωσης και αφού αυτό επιτευχθεί, του παραδίδει 

τα φορτωτικά έγγραφα για την παραλαβή. 

• Σε αντίστοιχο έλεγχο των φορτωτικών εγγράφων 

προβαίνει και η βεβαιούσα Τράπεζα Δ, εφόσον 

έχει μεσολαβήσει στην ενέγγυα πίστωση και σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των εγγράφων, μπορεί να 

αρνηθεί την περαιτέρω διαδικασία που προβλέπει 

αποστολή εκ μέρους της των φορτωτικών εγγράφων 

στην εκδότρια τράπεζα για να προχωρήσει η 

διαδικασία, εκτός αν επέλθει διαπραγμάτευση29. 

• Μετά την αποστολή και τον έλεγχο των εγγράφων 

από την πιστώτρια, η ίδια η Γ υποχρεούται 

να καταβάλει το ποσό της πίστωσης στη Β, 

έστω κι αν η αγοραπωλησία μεταξύ Α-Β δεν 

εκπληρωθεί. Η αποπληρωμή της εκδοθείσας 

από την τράπεζα πίστωσης μπορεί να ζητηθεί 

οποτεδήποτε (αναλόγως με τους σχετικούς 

όρους). Η ρευστοποίηση της ανοιγείσας πίστωσης 

28 Η εκδότρια τράπεζα δικαιούται να αρνηθεί την 
πληρωμή (ακόμα κι αν η συναλλαγή εκπληρώθηκε και 
τα εμπορεύματα απεστάλησαν στον αγοραστή), εάν 
διαπιστώσει ότι τα, προσδιορισμένα στην ενέγγυα πίστωση, 
έγγραφα δεν προσκομίστηκαν ή δεν ανταποκρίνονται κατά 
την εξωτερική τους όψη στους όρους της ενέγγυας πίστωσης. 
ΜονΠρΧαλκ 3007/2005, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. 
Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 75: ο οφειλέτης 
δικαιούται να δώσει εντολή προς πληρωμή στην τράπεζα 
έστω κι αν τα έγγραφα παρουσιάζουν ελλείψεις. Αν λοιπόν 
ο αγοραστής ζημιωθεί λόγω των ελλείψεων αυτών, δεν 
στοιχειοθετείται αδικοπρακτική ευθύνη της τράπεζας, ούτε 
βάσει του ν.δ. 1923 ούτε βάσει του ΑΚ για πλημμελή 
εκτέλεση της εντολής.

 Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 70, 
όπου χαρακτηρίζει την ειδική αυτή συμφωνία ως πρόσθετη 
σύμβαση με σκοπό την παροχή πίστωσης (αυτή τη φορά 
η τράπεζα Γ στο παράδειγμά μας πιστώνει το ποσό, που 
η ίδια κατέβαλε σε τρίτο, για την επιχείρηση-πελάτη Α, 
επιδιώκοντας να το εισπράξει από αυτήν).

29 ΕΦ ΑΘ 5534/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

από την τράπεζα λαμβάνει χώρα με ή κατά την 

προσκόμιση των έγκυρων φορτωτικών εγγράφων 

ή σε μεταγενέστερο της προσκόμισης χρόνο30. 

Στην υπόθεση εργασίας μας, η ελληνική τράπεζα 

Γ μεταφέρει το ποσό των 200.000,00 ευρώ στη 

γερμανική τράπεζα Δ, η οποία με τη σειρά της 

πιστώνει το λογαριασμό της Β με αυτό το ποσό. Η 

ικανοποίηση όμως του δικαιούχου μπορεί να γίνει 

και με αποδοχή συναλλαγματικών31.

• Η πληρωμή της Β από τη Γ συνεπάγεται και την 

εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης της 

εντολέως της Α από τη συναφθείσα με την Β 

αγοραπωλησία (513 ΑΚ). Πρακτικά, η ενέγγυα 

πίστωση, όταν εξυπηρετεί μια διασυνοριακή και 

γενικά διεθνή εμπορική συναλλαγή, αποτελεί 

μέσο πληρωμής του τιμήματος. Με αυτόν τον 

τρόπο, όπως και στο παράδειγμά μας, η τράπεζα 

εξουσιοδοτεί μια άλλη τράπεζα (ανταποκρίτρια) 

στον τόπο κατοικίας ή επαγγελματικής 

εγκατάστασης του τρίτου (δικαιούχου), να τον 

πληρώσει αυτή, για λογαριασμό της (εκδότριας 

τράπεζας), υπό τους ίδιους όρους32. 

Α. Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ

Ο εντολέας της ενέγγυας πίστωσης, η Α στο 

παράδειγμά μας, καταβάλλει την αμοιβή 

(προμήθεια) στην Γ και μπορεί να ζητήσει το ποσό 

αυτό από το δικαιούχο, δηλαδή την πωλήτρια Β. Η 

30 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 4, §1, 
παρ. 11. Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση…,72.

31 Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 72.
32 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 4, §1 

παρ. 12.
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τράπεζα Γ φροντίζει να εισπράξει την προμήθεια 

από την Α, γι’ αυτό και μετά την πληρωμή 

του δικαιούχου της πίστωσης, παραδίδει στην 

εντολέα της Α τα συνοδευτικά φορτωτικά και 

λοιπά έγγραφα, με αντάλλαγμα να πληρωθεί από 

την αγοράστρια Α το ποσό που κατέβαλε στη 

Β. Το ποσό αυτό δεν λαμβάνει αμέσως η Γ αλλά 

το πιστώνει. Γίνεται αντιληπτό ότι η τραπεζική 

ενέγγυα πίστωση συνδυάζεται με την παροχή 

πίστωσης, λόγω ειδικής συμφωνίας της τράπεζας Γ 

και αγοράστριας Α33.

Αν η Α αδυνατεί να καταβάλει την πίστωση (ή 

κηρυχθεί σε πτώχευση), η τράπεζα Γ δεν μπορεί 

να εισπράξει τα χρήματα που έχει πληρώσει ήδη 

στην Β. Αυτός ο πιστωτικός κίνδυνος «βαρύνει» 

την πιστώτρια.

Η τράπεζα, με την καταβολή των χρημάτων ή με 

την ανάληψη αξιογραφικής υποχρέωσης για την 

πληρωμή του τρίτου και μέχρι την εξόφλησή της 

από τον εντολέα της, έχει ανάγκη να εξασφαλίσει 

την απαίτησή της –προμήθεια, επιπρόσθετα έξοδα, 

αμοιβή- κατά του πελάτη της. Γι’ αυτό, ο νομοθέτης 

εξοπλίζει ρητά την τράπεζα με το δικαίωμα 

σύστασης νόμιμου ενεχύρου στα πωληθέντα 

πράγματα, που περιγράφονται στα φορτωτικά 

έγγραφα, όπως προβλέπει στο άρ. 25 § 2 του 

33 Βελέντζας, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 70, 
όπου χαρακτηρίζει την ειδική αυτή συμφωνία ως πρόσθετη 
σύμβαση με σκοπό την παροχή πίστωσης (αυτή τη φορά 
η τράπεζα Γ στο παράδειγμά μας πιστώνει το ποσό, που 
η ίδια κατέβαλε σε τρίτο, για την επιχείρηση-πελάτη Α, 
επιδιώκοντας να το εισπράξει από αυτήν).

ν.δ. της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 192334. 

Επιπλέον, ο αγοραστής παρέχει στην τράπεζα 

«περιθώριον» κατ’ άρ. 29 του ν.δ., το οποίο μπορεί 

να είναι χρηματικό ποσό ή χρεόγραφα, επί των 

οποίων αυτή αποκτά επίσης δικαίωμα ενεχύρου από 

την παραλαβή, χωρίς αναγκαστικά να τηρηθούν οι 

διατυπώσεις του ενεχύρου.

Β. ΠΟΙΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ; 

Ενόψει του ότι η τραπεζική ενέγγυα πίστωση 

προϋποθέτει λειτουργικά τη σύμπραξη τριών 

τουλάχιστον, προσώπων, δηλαδή του οφειλέτη, 

της πιστώτριας τράπεζας και του δικαιούχου, αλλά 

κατά κανόνα και τέταρτου προσώπου, δηλαδή της 

δεύτερης τράπεζας που μεσολαβεί, δημιουργούνται, 

αυτόνομα μεταξύ τους, ζεύγη έννομων σχέσεων35: 

i)  Ο ενοχικός δεσμός μεταξύ του εντολέως 

-αγοραστή εμπορευμάτων ή εισαγωγέας προϊόντων 

ή υπηρεσιών, και του δικαιούχου της πίστωσης 

-πωλητή εμπορευμάτων, προηγείται χρονικά 

34 Βλ. ΜονΠρΠειρ 138/1989, ΕπιθΤραπΔ 1994, 
42, 426, ΝοΒ 1994, 1024: Στις συμβάσεις τραπεζικής 
ενεγγύου πιστώσεως, η πιστώτρια Τράπεζα δεν γίνεται 
κυρία του μεταφερομένου φορτίου, ακόμη κι αν είναι νόμιμη 
κομίστρια των φορτωτικών εγγράφων. Όμως από την 
καταβολή της πίστωσης στο δικαιούχο, αποκτά νόμιμο 
ενέχυρο επί του φορτίου, και μπορεί, ως οιονεί νομέας, σε 
περίπτωση απώλειας (παράδοσης φορτίου σε τρίτους) ή 
καταστροφής του, να αξιώσει αποζημίωση. Επίσης, βλ. 
Βελέντζα, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 77, 79, Γεωργιάδη, 
Η Εξασφάλιση των πιστώσεων, 4, §1, παρ. 13, 231, §11, 
παρ. 1.

35 ΑΠ 394/2006, www.areiospagos.gr, ΑΠ 
1120/2005, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ: τα μέρη της μιας σχέσης 
δεν δεσμεύονται, αλλά ούτε και μπορούν να προτείνουν 
ενστάσεις που στηρίζονται στην άλλη, εκτός αν υπάρχει 
αντίθετη  συμβατική ρύθμιση ή αν το περιεχόμενο της 
δικαιοπραξίας αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου 
και την καθιστά άκυρη (ΑΚ 174).
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των άλλων δύο σχέσεων και μπορεί να πηγάζει 

από οποιαδήποτε αμφοτεροβαρή σύμβαση, που 

εξυπηρετεί η τραπεζική ενέγγυα πίστωση, λ.χ. 

πώληση, δάνειο (βασική εμπορική σχέση ή 

σχέση αξίας)36. Η υποσχετική αυτή συμφωνία 

καθίσταται η αφορμή για την έκδοση της ενέγγυας 

πίστωσης από την τράπεζα του εντολέως- πελάτη 

της. Με άλλα λόγια, προς εξυπηρέτηση της σχέσης 

αξίας –κατά κανόνα σύμβασης διεθνούς εμπορικής 

αγοραπωλησίας- συνάπτεται η σύμβαση ενέγγυας 

πίστωσης. Ως προς το χρόνο κατάρτισης της 

βασικής σχέσης και τη συσχέτιση αυτού με τον 

αντίστοιχο χρόνο της ενέγγυας πίστωσης, ο Άρειος 

Πάγος και μεγάλη μερίδα της θεωρίας δέχονται ότι 

η κατάρτιση της βασικής σχέσης προϋποθέτει την 

πλήρωση των προβλεπόμενων εκ του νόμου όρων 

σύναψης της ενέγγυας πίστωσης37. Υποστηρίζεται 

όμως και η ορθότερη κατά την κρίση μας άποψη 

ότι η βασική σχέση καταρτίζεται με συμφωνία των 

μερών για τα ουσιώδη στοιχεία της (essentialia 

negotii), όχι όμως υποχρεωτικά και για το άνοιγμα 

ενέγγυας πίστωσης38. 

36 ΑΠ 1120/2005, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Αιγυπτιάδης, 
125, Σύμφωνα με Γεωργιάδη, Η εξασφάλιση των 
πιστώσεων, 258, §11, παρ. 79, Ρόκα, Γκόρτσο, Μικρουλέα, 
Λιβαδά, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, 633. Βλ. όμως ΑΠ 
394/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 2967/2007 ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ όπου αναγνωρίζουν τη σχέση πιστώτριας 
τράπεζας και δικαιούχου –αντισυμβαλλομένου του 
αγοραστή ως σχέση αξίας.

37 Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 259, 
§11, παρ. 81 πρβλ. ΑΠ 116/1965 ΝοΒ 13, 946, ΑΠ 
805/1958, ΝοΒ 7, 433, ΕφΑθ 10148/1987, ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (όπου μνημονεύονται οι προηγούμενες 
αποφάσεις του Αρείου Πάγου), Γεωργιάδη, Ο χρόνος 
κατάρτισης της σύμβασης διεθνούς πώλησης και η αρχή της 
«αυτονομίας» της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, ΔΕΕ 2, 
764 επ. με περαιτέρω παραπομπές.

38 Ψυχομάνης, Η πίστωση έναντι εγγράφων, 113 
επ., Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 259, 
§11, παρ. 82 με περαιτέρω παραπομπές. Βελέντζας, 

ii) Η έννομη σχέση μεταξύ εκδότριας-

πιστώτριας τράπεζας και εντολέως της αποτελεί 

τη σχέση κάλυψης, κατά την οποία η τράπεζα 

υποχρεούται να κοινοποιήσει στον τρίτο το άνοιγμα 

υπέρ αυτού της πίστωσης, να παραλάβει τα 

αποδεικτικά έγγραφα αυτού και να προκαταβάλει 

το ποσό της πίστωσης. Κατά την κρατούσα άποψη 

θεωρίας και νομολογίας39, είναι σύμβαση έμμισθης 

εντολής, διεπόμενη από τις διατάξεις των 713 επ. 

ΑΚ, με εντολέα τον αγοραστή και εντολοδόχο 

την τράπεζα. Μερίδα της θεωρίας υιοθετεί και 

την άποψη ότι πρόκειται για μικτή σύμβαση, η 

οποία συγκεντρώνει αφενός στοιχεία σύμβασης 

ανοίγματος πίστωσης αφετέρου της μίσθωσης 

έργου40 ή της σύμβασης εντολής, με κριτήριο το αν 

η τράπεζα λαμβάνει αμοιβή ή όχι41. Όσον αφορά 

Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 75 και υποσημ. 300: η 
κατάρτιση της υποσχετικής σύμβασης πώλησης (βασικής 
σχέσης) επέρχεται με τη συμφωνία των μερών για το 
πράγμα και το τίμημα (και τρόπο καταβολής του). Το 
άνοιγμα της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης δεν αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τη σύναψη της πώλησης αλλά βοηθά 
στην εκπλήρωση της πώλησης. 

39 ΑΠ 394/2006, www.areiospagos.gr, ΑΠ 
1120/2005, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Αιγυπτιάδης, 125-
126, Ψυχομάνης, Η πίστωση έναντι εγγράφων, 127 επ., 
Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 260, §11, 
παρ. 83 με περαιτέρω παραπομπές, Τετριμέλη, Τραπεζική 
Ενέγγυα Πίστωση, 52, Γιοβανόπουλος, Αρμ 2001, 162 
υποσημ. 4 με περαιτέρω παραπομπές. Μεμονωμένα βλ. 
(πρβλ. ΕφΑθ 253/1995, ΕΕμπΔ 1995, 589 επ. (590) 
Ψυχομάνη, Τραπεζικό Δίκαιο, Ι, 1999, 65) και Ρόκα, 
Γκόρτσο, Μικρουλέα, Λιβαδά, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, 
633, οι οποίοι δέχονται ότι πρόκειται για σύμβαση έργου με 
στοιχεία εντολής, καθώς ο άμισθος χαρακτήρας θεωρείται 
στοιχείο του πραγματικού της εντολής.

40 ΕφΑθ 2134/2001, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, 
Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 260, §11, παρ. 
83

41 Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 260, 
§11, παρ. 83 με περαιτέρω παραπομπές: Επίσης υιοθετείται 
η άποψη ότι η σχέση πιστώτριας και οφειλέτη είναι 
σύμβαση έργου με αντικείμενο την επιμέλεια των υποθέσεων 
ενός προσώπου, ή σύμβαση επιμέλειας ξένων υποθέσεων με 
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στον τύπο της σύμβασης τραπεζικής ενέγγυας 

πίστωσης, η διάταξη του άρ. 25§3 του ανωτέρω 

ν.δ. προβλέπει την κατάρτισή της με έγγραφο, 

χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Συνεπώς, με βάσει 

τη γραμματική και την τελολογική ερμηνεία της 

επίμαχης διάταξης, αρκεί και το ιδιωτικό έγγραφο. 

Δεν υπάρχει ομοφωνία για τον χαρακτήρα του 

εγγράφου αυτού. Η κρατούσα θέση τάσσεται υπέρ 

του αποδεικτικού χαρακτήρα, τόσο γιατί το εν 

λόγω έγγραφο «μαρτυρά» την κατάρτιση της 

σύμβασης αυτής, όσο και γιατί συναποτελεί, με τα 

φορτωτικά έγγραφα, εκτελεστό τίτλο –«όπλο» 

της τράπεζας να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση 

των πωληθέντων εμπορευμάτων, εφόσον έχει νόμιμο 

ενέχυρο42 (άρ. 29 §1, 31, 40 και 41 του ν.δ.).

iii) Η ενοχική σχέση μεταξύ πιστώτριας 

τράπεζας και δικαιούχου της πίστωσης, όπως 

και η έννομη σχέση της δεύτερης τράπεζας και 

του δικαιούχου, χαρακτηρίζεται ως αφηρημένη 

υπόσχεση χρέους (873 ΑΚ), σύμφωνα με την 

κρατούσα θέση4344. Ως χρόνος κατάρτισής της 

στοιχεία σύμβασης έργου ή τέλος για σύμβαση έργου στο 
πλαίσιο της εντολής

42 Οι Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 
260, §11, παρ. 84 πρβλ. μεταξύ άλλων Βελέντζα,Τραπεζική 
ενέγγυα πίστωση, 21, ο ίδιος, Τραπεζική Διαμεσολάβηση …, 
78 υπέρ του αποδεικτικού τύπου. Βλ. όμως Ψυχομάνη, Η 
πίστωση έναντι των εγγράφων, 42 που δέχεται το συστατικό 
χαρακτήρα του εγγράφου, για να μην μείνουν «σκοτεινά» 
σημαντικά σημεία της σύμβασης καθώς και να σκεφτούν οι 
συμβαλλόμενοι τη δεσμευτικότητα της σύμβασης και την 
ανάγκη διατύπωσης των όρων της με ακρίβεια, σαφήνεια 
και πληρότητα.

43 Γιοβανόπουλος, Αρμ 2001, 162, υποσημ. 5 πρβλ. 
Γέσιου-Φαλτσή, Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών 
δικαστηρίων για κρίση διαφορών από τραπεζική ενέγγυο 
πίστωση, Αρμ 1983, 948 επ. (953) με περαιτέρω 
παραπομπές.

44 ΑΠ 394/2006 www.areiospagos.gr, ΑΠ 
38/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1120/2005, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 7470/2003, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: 

θεωρείται η στιγμή που ο δικαιούχος αποδεχθεί την 

έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλει η τράπεζα, 

σε εκπλήρωση της δικής της υποχρέωσης απέναντι 

στον εντολέα της- οφειλέτη του δικαιούχου. Αρκεί 

και η σιωπηρή αποδοχή του δικαιούχου (193 

ΑΚ), η οποία τεκμαίρεται από την ανεπιφύλακτη 

παραλαβή της πιστωτικής επιστολής της τράπεζας, 

χωρίς να χρειάζεται και περιέλευση της αποδοχής 

στην τράπεζα45.

Η σχέση αυτή, η οποία αποκαλείται τραπεζική ενέγγυος 
πίστωση με στενή έννοια, απορρέει από τη σύμβαση, η 
οποία καταρτίζεται ανάμεσα στην πιστώτρια - εκδότρια 
τράπεζα και τον δικαιούχο με την αποδοχή, εκ μέρους του, 
της πίστωσης που ανοίχτηκε μετά την ειδοποίησή του εκ 
μέρους της πιστώτριας και διαμορφώνεται πάνω στη βάση 
του περιεχομένου της ειδοποίησης, λειτουργεί δε ανεξάρτητα 
από τις υπόλοιπες σχέσεις. Περιεχόμενό της είναι η 
ανάληψη προσωπικής και αυτόνομης υποχρέωσης της 
πιστώτριας τράπεζας για την καταβολή στο δικαιούχο του 
ποσού της πιστώσεως. Ειδικότερα, η τράπεζα, προκειμένου 
να καταστήσει ενεργή την υποχρέωσή της, οφείλει να 
προβεί στη γνωστοποίηση - ειδοποίηση του δικαιούχου 
της πίστωσης εγγράφως. Έκτοτε η τράπεζα θεωρείται ότι 
εκπλήρωσε τη βασική της υποχρέωση. Το άνοιγμα της 
πίστωσης υπέρ του δικαιούχου θεωρείται ότι τελείωσε από 
τη στιγμή της αποδοχής εκ μέρους του. Η κοινοποίηση 
της πιστώσεως στο δικαιούχο αποτελεί την πρόταση της 
πιστώτριας τράπεζας για τη σύναψη της συμβάσεως. Η 
σύμβαση αυτή, λοιπόν, καταρτίζεται με σχετική πρόταση, 
που απευθύνει η πιστώτρια τράπεζα στον τρίτο, για τη 
σύναψη της συμβάσεως και τελειούται, κατά μία άποψη, 
με την παραδοχή εκ μέρους του τρίτου (δικαιούχου), ενώ 
κατ’ άλλη, κρατούσα άποψη, η σύμβαση τελειούται με 
μόνη την κοινοποίηση της προτάσεως στο δικαιούχο [άρθ. 
167 ΑΚ], χωρίς να χρειάζεται περιέλευση αποδοχής στην 
πιστώτρια. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο τεκμήριο της 
σιωπηρής αποδοχής του δικαιούχου, η οποία προκύπτει από 
τα νομικά και πραγματικά περιστατικά που χαρακτηρίζουν 
την τελειούμενη έννομη σχέση (Γέσιου - Φάλτση, ό.π., 
953, Βελέντζα, Τραπεζική Ενέγγυα Πίστωση, 25 και 
Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, 410-411), ΕφΘεσσαλ 
2541/1983, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αιγυπτιάδης, 126 
επ., Ψυχομάνης, Η πίστωση έναντι εγγράφων, 151 επ., 
Τετριμέλη, Τραπεζική Ενέγγυα Πίστωση, 53, Γεωργιάδης, 
Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 279, §11, παρ. 136, Ρόκας, 
Γκόρτσος, Μικρουλέα, Λιβαδά, Στοιχεία Τραπεζικού 
Δικαίου, 634.

45 Ενδεικτική νομολογία ΑΠ 394/2006 www.areio-
spagos.gr: πρβλ. ΑΠ 1121/2005 καταρτίζεται με σχετική 
πρόταση που απευθύνει η εκδότρια τράπεζα στον τρίτο, για 
τη σύναψη της σύμβασης, ΑΠ 38/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 
= ΧρΙΔ 6, 452 = ΝοΒ 54,1540= ΕλλΔνη 47, 1091, ΕφΑθ 
6953/1995, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ πρβλ. Λουκόπουλο, Η 
αμετάκλητος αποσβεστική πίστωσις, 1953, 50 επ., 53, ενώ 
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Εάν παρεμβάλλεται και δεύτερη τράπεζα του 

δικαιούχου, η έννομη σχέση της διαμεσολαβούσας 

τράπεζας με την πιστώτρια τράπεζα αποτελεί 

μίσθωση έργου, με στοιχεία εντολής46, δεδομένου 

ότι η πρώτη διεκπεραιώνει υπόθεση της πιστώτριας, 

άρα υπόκειται στις διατάξεις των 713 επ. ΑΚ, 

αναλογικά εφαρμοζόμενες. Η ανταποκρίτρια 

τράπεζα δικαιούται να αξιώσει από την πιστώτρια 

ο,τιδήποτε δαπάνησε για την εκτέλεση της 

εντολής που της δόθηκε (723 ΑΚ), ανεξάρτητα 

από το εάν η πιστώτρια ικανοποιηθεί στο τέλος 

από τον εντολέα της47. Ως προς τη σχέση μεταξύ 

της ανταποκρίτριας τράπεζας και του οφειλέτη 

υποστηρίζεται ότι αναλογικά εφαρμόζεται η 

διάταξη του 716 § 3 ΑΚ48.

ΙV. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΝΕΓΓΥΑΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Ο νομικός χαρακτηρισμός της τραπεζικής ενέγγυας 

πίστωσης έχει διχάσει θεωρία και νομολογία. 

Στην επιστήμη, αντιμετωπίζεται ως ενιαία 

σύμβαση49. Η κρατούσα, στην ελληνική 

στη θεωρία βλ. Γεωργιάδη, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 
235 επ. με περαιτέρω παραπομπές, 278, §11, παρ. 131, με 
περαιτέρω παραπομπές και Βελέντζα, Τραπεζική ενέγγυα 
πίστωση, 1995, 25, τον ίδιο, Τραπεζική Διαμεσολάβηση 
…, 80: η αποδοχή του τρίτου απαιτείται για να ολοκληρωθεί 
η σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, ήτοι να 
εισπράξει ο τρίτος το ποσό της πίστωσης, πρβλ. ΜονΠρΑθ 
23647/1993, ΕΕμπΔ 1994, 218.

46 Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 279, 
§11, παρ. 136, πρβλ. ενδεικτικά ΕφΑΘ 7470/2003, 
ΕΤρΑξΧρΔ 2006, 88, ΕφΠειρ 1223/1995 ΕΤρΑξΧρΔ 
1996, 384, ΕφΑθ 6953/1995, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.

47 Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 279, 
§11, παρ. 136 πρβλ. Κατσαμπής Ι., Εκτέλεσις ενεγγύου 
πιστώσεως, ΕΕμπΔ 4, 10.

48 Γεωργιάδης, Η Εξασφάλιση πιστώσεων, 280.
49 Γεωργιάδης, Η  Εξασφάλιση πιστώσεων, 246.

θεωρία50 και νομολογία51, άποψη χαρακτηρίζει 

την σχέση της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης 

ως έκταξη υπό ευρεία έννοια, στην οποία 

έχουν ανάλογη συμπληρωματική εφαρμογή 

οι περί έκταξης διατάξεις των άρθρων 876 επ. 

ΑΚ, όταν παρουσιάζεται κενό στην υπάρχουσα 

ειδική νομοθετική ρύθμιση (ενν. του ν.δ.52). Το 

βασικό επιχείρημα αυτής της θέσης έγκειται 

στη δημιουργία τριών διαφορετικών, αυτοτελών, 

εννόμων σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Ταυτόχρονα στηρίζεται και στο γεγονός ότι στην 

ενέγγυα πίστωση δεν συντρέχει ο απαιτούμενος 

κατά νόμο, για την ύπαρξη  της έκταξης, όρος 

της εγχείρισης εγγράφου από τον εκτάσσοντα 

(αγοραστή) στον υπέρ ου η έκταξη (λήπτη- 

δικαιούχο της πίστωσης). 

50 Τετριμέλη, 38 πρβλ. Μάζη, Η Εμπράγματη 
εξασφάλιση Τραπεζών και Ανωνύμων Εταιρειών, 1993, 353, 
Γέσιου-Φαλτσή, Αρμ 1983, 952, Γεωργιάδης, Εξασφάλιση 
των πιστώσεων, 246 πρβλ. Βελέντζα, Τραπεζική ενέγγυα 
πίστωση, 31, Ψυχομάνης, Τραπεζικό Δίκαιο, 2001, ε’ έκδ. 
75.

51 ΑΠ 1738/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 
1739/2014, www.areiospagos.gr, ΑΠ 38/2006, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 394/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσσαλ 
2641/2009, ΕφΑΔ 4/2011, 444 επ.., ΕΦ ΑΘ 6217/2005, 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 5603/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 
ΕφΑθ 7470/2003, ΕΤρΑξΧρΔ 2006,88, πρβλ. ΕφΑθ 
2134/2001, ΕλΔ 43.507, ΕφΑθ 253/1995 ΕΕμπΔ 
ΜΣΤ, 589, ΕφΑθ 6953/1995, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, 
ΜονΠρΘεσσαλ 24240/2007, ΔΕΕ 11/2007, 1205, 
ΜονΠρΧαλκ 3007/2005, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ πρβλ. 
ΑΠ 81/57 ΕΕμπΔ Θ’ 139 και ΝοΒ 5, 546, ΜονΠρΑθ 
23647/1993, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Βελέντζας, 
Τραπεζική Ενέγγυα Πίστωση, έκδ. 1995, 31, ο ίδιος, Δίκαιο 
Τραπεζικών Συμβάσεων, έκδ. 1996, 404.

52 ΑΠ 394/2006 www.areiospagos.gr, πρβλ. 
ΑΠ 1150/1998, ΑΠ 81/1957, ΑΠ 38/2006, ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: το ν.δ. δεν περιέχει διατάξεις αναγκαστικού 
δικαίου, αφού ρυθμίζονται θέματα που δεν έχουν εξαιρεθεί 
από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Συνεπώς, τα μέρη 
μπορούν να συμφωνήσουν, στο πλαίσιο της ελευθερίας των 
συμβάσεων, να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.δ. Βλ. 
γι’ αυτό και Βελέντζα, Τραπεζική Διαμεσολάβηση προς 
Εξασφάλιση Απαιτήσεων, 75.
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V. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ53 ΤΗΣ 
ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

(Αντί επιλόγου)

1. Η παρεμβολή της τράπεζας μεταξύ του πελάτη 

της και του αντισυμβαλλομένου του εξασφαλίζει 

αμφότερες τις απαιτήσεις των μερών: ο πωλητής 

λαμβάνει ταχύτατα το τίμημα από την εκδότρια-

πιστώτρια τράπεζα χωρίς καθυστέρηση, ενώ 

ο αγοραστής, που επιδιώκει να καταβάλει το 

τίμημα μόνο αφού βεβαιωθεί εκ των προτέρων 

ότι τα εμπορεύματα ανταποκρίνονται στους 

συμφωνηθέντες όρους, εξασφαλίζεται κυρίως με 

τον έλεγχο από την εκδότρια ή ανταποκρίτρια 

πληρώτρια τράπεζα των συνοδευτικών 

εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αποστολή 

των εμπορευμάτων.

2. Η κατάρτιση της σύμβασης ενέγγυας πίστωσης 

επιτρέπει στον αγοραστή- εντολέα της τράπεζας 

να αποφύγει ή να μειώσει σημαντικά το ποσό της 

προκαταβολής. Άρα, είναι επωφελέστερη για τον 

ίδιο συγκριτικά με τον δικαιούχο της πίστωσης. 

3. Ο δικαιούχος της πίστωσης γνωρίζει ότι θα 

πληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις, με την παράδοση 

του συμφωνηθέντος πράγματος στον αγοραστή. 

Αυτό ταυτόχρονα ελλοχεύει κίνδυνο για τον 

αντισυμβαλλόμενό του, αφού, εάν το εμπόρευμα, 

που έχει αποσταλεί ή παραληφθεί, εμφανίζει 

πραγματικό ελάττωμα ή του λείπει συμφωνημένη 

ιδιότητα (λ.χ. δεν είναι της ποιότητας και αξίας 

53 Kier Bamford, Commercial and Intellectual 
Property Law and Practice 2020, §16.3.2. (ebook).

που επιθυμούσε ο αγοραστής), ο αγοραστής 

«εκτίθεται», καθώς αδυνατεί πλέον να αξιώσει 

μείωση του τιμήματος ή να το παρακρατήσει 

ώσπου να εκπληρώσει ο πωλητής πλήρως τις 

συμφωνημένες υποχρεώσεις του.

4. Η ενέγγυα πίστωση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 

μη πληρωμής για τα απεσταλμένα πωληθέντα. 

Αν ο πωλητής προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα 

συνοδευτικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την 

αποστολή των εμπορευμάτων, η πιστώτρια τράπεζα 

δεσμεύεται να καταβάλει το ποσό που ορίζεται στην 

πίστωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι εγγυάται ακόμα 

και από τη στιγμή της έναρξης παραγωγής ότι τα 

εμπορεύματα λ.χ. θα παραδοθούν στον παραλήπτη 

τους. 

5. Τυχόν απαιτήσεις του αγοραστή για τα 

παρεχόμενα πωληθέντα πράγματα δεν επηρεάζουν 

την ενέγγυα πίστωση, ούτε την καταβολή του 

ποσού αυτής, με αποτέλεσμα ο πωλητής να αποκτά 

ένα σημαντικό όπλο: να ανταπαντήσει στους 

ισχυρισμούς του αγοραστή, χωρίς να χάσει το ποσό 

της πίστωσης. 

6. Η ενέγγυα πίστωση προωθεί τη διαρκή 

ανάπτυξη της οικονομίας, προσφέροντας και 

στα δύο μέρη τη βεβαιότητα ότι εξασφαλίζεται η 

άμεση και, χωρίς προβλήματα φερεγγυότητας ή 

απροθυμίας πληρωμής του οφειλέτη, τοις μετρητοίς 

καταβολή της απαίτησης του δανειστή.
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις    

Η αντιμετώπιση των φορολογικών 

παραβάσεων από τον Έλληνα νομοθέτη 

ερείδεται παραδοσιακά στη θέσπιση και επιβολή 

αφενός διοικητικών – φορολογικών και αφετέρου 

ποινικών κυρώσεων. Εκτός από την αξιοσημείωτη 

συχνότητα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, 

η οποία αναδεικνύει και την τεράστια πρακτική 

σημασία τους, συχνά η αυστηρότητά τους τις 

καθιστούν ισάξιες ή ακόμη και βαρύτερες1 των 

κυρώσεων της ποινικής νομοθεσίας, γεγονός που 

εγείρει ζητήματα απαγορευμένης επιβολής δυο 

κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα για την τιμώρηση 

της ίδιας παράβασης. Ωστόσο, το εύρος εφαρμογής 

των  διοικητικών – φορολογικών κυρώσεων τις 

καθιστά ειδικό κεφάλαιο που κρίνεται σκόπιμο να 

αποτελέσει κατ’ ιδίαν αντικείμενο μελέτης και να 

εκφύγει του πεδίου της παρούσας ανάλυσης. 

Στο πρώτο μέρος του παρόντος επιχειρείται η 

ακροθιγής σκιαγράφηση του κυρίως νομοθετικού 

πλαισίου της ποινικής καταστολής των 

φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, ενώ 

1 Έτσι και Θ. Παπακυριάκου, Φορολογικό Ποινικό 
Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλας 2005, σελ. 91 επ.

το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην εφαρμογή 

της αρχής ne bis in idem μεταξύ διοικητικών 

και ποινικών κυρώσεων επί φορολογικών και 

τελωνειακών υποθέσεων στην ελληνική έννομη 

τάξη και τη σταδιακή συμμόρφωση σε σημαντικό 

βαθμό της ελληνικής νομολογίας με τα πορίσματα 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου. 

Ι. Νομικό πλαίσιο  

Ο Ν. 2523/1997 (γνωστός και ως φορολογικό 

ποινολόγιο) αποτελούσε επί σειρά ετών το 

σημαντικότερο κυρωτικό φορολογικό νομοθέτημα, 

καθώς τυποποιούσε το ποινικό αδίκημα της 

φοροδιαφυγής, η οποία πλέον ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 66 – 71 του Ν. 4174/2013 

(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Πριν την 

θέση σε ισχύ του Ν. 4174/2013 η φοροδιαφυγή 

ρυθμιζόταν από το άρθρο 18 του Ν. 2523/1997, 

το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 71 § 1 του Ν 

4337/2015. Στις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 

2523/1997 συνεχίζουν να περιλαμβάνονται ακόμη 

διοικητικές κυρώσεις.  

Όψεις της ποινικής καταστολής των φορολογικών 
παραβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη – 
Νομολογιακή προσέγγιση και διάλογος με το ΕΔΔΑ

Ζαχαριάδου Νικολέτα,                                                                                                             
Ασκούμενη Δικηγόρος, Απόφοιτος Νομικής Σχολής ΑΠΘ 
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Ποινικές διατάξεις περιλαμβάνονται επίσης στο ν. 

2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), 

ο οποίος προσπάθησε να αναμορφώσει το 

τελωνειακό κυρωτικό σύστημα αντικαθιστώντας 

τον παρωχημένο Ν. 1165/1918, χωρίς ωστόσο 

να ανταποκρίνεται στην προσδοκία αυτή σε 

σημαντικό βαθμό. 

Βαρύνουσας σημασίας ποινική διάταξη εισάγει το 

άρθρο 25 του Ν. 1882/1990, το οποίο τυποποιεί το 

αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 

και τρίτους, γνωστό και ως φοροϋπερημερία. Επί 

σειρά ετών απασχόλησε έντονα τη θεωρία και τη 

νομολογία η συρροή2 μεταξύ φοροδιαφυγής και 

φοροϋπερημερίας. Ωστόσο, τελικά η λύση δόθηκε 

με τη νομοθετική τροποποίηση που εισήγαγε το 

άρθρο  469 του Ν. 4619/2019 (νέος Ποινικός 

Κώδικας), το οποίο προσέθεσε στην παρ. 1 του 

2 Υπέρ της αληθινής συρροής συνηγορούσαν κυρίως  
το γεγονός ότι τα προστατευόμενα έννομα αγαθά στο 
έγκλημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 66 του Ν.4174/2013) 
είναι η περιουσία και η ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, 
ενώ η διάταξη που τυποποιεί το αδίκημα της μη καταβολής 
χρεών προς το Δημόσιο/φοροϋπερημερίας (άρθρο 25 του 
Ν. 1882/1990) προστατεύει αποκλειστικά την περιουσία 
του Δημοσίου, καθώς και  η λήψη υπόψη μόνο του αρχικού 
χρέους για το αδίκημα της φοροδιαφυγής σε αντίθεση με το 
συνυπολογισμό  τόκων και προσαυξήσεων για το έγκλημα 
της  φοροϋπερημερίας. Αντίθετα, η άποψη περί φαινομενικής 
συρροής με εφαρμοστέα διάταξη αυτή του άρθρου 66 του 
Ν.4174/2013 για τη φοροδιαφυγή και τη μη καταβολή 
χρεών να αποτελεί μη τιμωρητή ύστερη πράξη (κατ’ 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 του Ν.4174/2013) 
στηριζόταν στην τυποποίηση βαρύτερων ποινών για τη 
φοροδιαφυγή σε σύγκριση με αυτές για τη φοροϋπερημερία, 
την πρόβλεψη του περαιτέρω σκοπού αποφυγής πληρωμής 
(ως έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης) και σε 
κάποιες περιπτώσεις τη στοιχειοθέτηση εξαπάτησης της 
φορολογικής αρχής σε επίπεδο αντικειμενικής υπόστασης, 
βλ. αναλυτικά Χ. Καράμπελη, Ζητήματα συρροής μεταξύ 
των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και του αδικήματος της 
μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, Ποινική Δικαιοσύνη, 
Τεύχος 10, Οκτώβριος 2016, Β. Αδάμπας, Το αδίκημα 
της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους, 
Σάκκουλας 2018

άρθρου 25 του  Ν. 1882/1990 τρίτο εδάφιο που 

ορίζει ρητά ότι για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος 

της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ή τρίτους 

δε συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται 

χρέη από την παράβαση της φοροδιαφυγής μαζί 

με τις σχετικές προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές 

επιβαρύνσεις. Η συγκεκριμένη τροποποίηση  

απέκλεισε  πλέον τη συρροή μεταξύ των δυο 

εγκλημάτων και αποτελεί μια καινοτόμο εξέλιξη με 

θετικό πρόσημο. Καταληκτικά, ο Ν. 4689/2020 

της 27ης Μαΐου 2020 (ΦΕΚ 103) με το άρθρο 28  

κατήργησε το ν. 2803/2000 που τυποποιούσε το 

αδίκημα της κοινοτικής απάτης (απάτη σε βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων), προβλέποντας πλέον την ανάλογη 

εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου νόμου ή των 

αντίστοιχων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. 

Αξίζει να σημειωθεί3 ότι  οι ποινικές διατάξεις για 

την κοινοτική απάτη εφαρμόζονται παράλληλα με 

τις διατάξεις περί λαθρεμπορίας του Ν. 2960/2001, 

εφόσον οι δασμοί που επιβάλλονται στα εισαγόμενα 

και εξαγόμενα αγαθά αποτελούν έσοδα του 

προϋπολογισμού της Ε.Ε. και εισπράττονται από 

τις ελληνικές τελωνειακές αρχές. 

 

II. Η εφαρμογή της αρχής ne bis in idem 

Η θεμελιώδους αξίας αρχή ne bis in idem, όπως 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του 7ου Πρωτοκόλλου 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 

3 Έτσι και Θ. Παπακυριάκου, Φορολογικό Ποινικό 
Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλας 2005, σελ. 40
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Ανθρώπου, διαφυλάσσει το δικαίωμα του προσώπου 

να μην υπόκειται σε δεύτερη ποινική διαδικασία 

ή ποινική κύρωση για την ίδια παράβαση. H 

ανάδειξη της παραπάνω αρχής σε ακρογωνιαίο 

λίθο του νομικού συστήματος της ΕΣΔΑ 

επιβεβαιώνεται από την απαγόρευση οποιασδήποτε 

απόκλισης από αυτή (άρθρο 4 παρ. 3 του 7ου 

Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ), γεγονός που την εντάσσει 

στο σκληρό πυρήνα των δικαιωμάτων ανεπίδεκτων 

οποιουδήποτε περιορισμού ή παρέκκλισης4. 

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά 

τις οποίες η εφαρμογή στην ελληνική έννομη 

τάξη της  αρχής ne bis in idem δοκιμάζεται 

επικίνδυνα και σχετικοποιείται, εξαιτίας  άστοχων 

νομοθετικών επιλογών, αμφισβητήσιμης ορθότητας 

νομολογιακών κατευθύνσεων και δυσλειτουργιών 

οργανωτικής φύσης του δικαιοδοτικού συστήματος  

Το ΕΔΔΑ υπό το φως της αρχής της αυτόνομης 

ερμηνείας των διατάξεων της Σύμβασης - μέθοδο 

που όπως είναι γνωστό υιοθετεί με σκοπό τη 

διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της ΕΣΔΑ 

στις εσωτερικές έννομες τάξεις των συμβαλλόμενων 

κρατών - έχει αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής και 

έχει αναπτύξει μέσα από νομολογιακές διακυμάνσεις 

τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. 

Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής 

4 Σε καμία περίπτωση δε γίνεται δεκτή απόκλιση, 
ακόμη κα σε συνθήκες πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου 
που απειλεί τη ζωή του έθνους, Επεξηγηματική Έκθεση του 
Πρωτοκόλλου 7, παρ. 33

Τα εννοιολογικά στοιχεία της αρχής εξειδικεύονται 

από τη νομολογία του ΕΔΔΑ ως εξής: 

 

1. Ποινικός χαρακτήρας των δυο διαδικασιών 

Όπως έχει καθιερωθεί από τη νομολογία του 

ΕΔΔΑ, οι εγγυήσεις  του άρθρου 6 ΕΣΔΑ, το 

οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, 

δεν εφαρμόζονται επί  διοικητικών, άρα ούτε και  επί 

φορολογικών, διαδικασιών. Με σκοπό να ερμηνεύσει 

την αυτόνομη έννοια των  «ποινικών κατηγοριών» 

οι οποίες μαζί με τα ιδιωτικού δικαίου δικαιώματα 

συνιστούν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6, το 

Δικαστήριο θέτει τις εξής προϋποθέσεις5, ευρέως 

γνωστές ως κριτήρια Engel (Engel και άλλοι κατά 

Ολλανδίας), των οποίων η συνδρομή εξετάζεται 

διαζευκτικά και όχι σωρευτικά6:  

I) Νομικός χαρακτηρισμός από το εθνικό  δίκαιο: Το 

πρώτο κριτήριο Engel αφορά την εντός της 

εσωτερικής έννομης τάξης κατηγοριοποίηση  της 

υπό κρίση παράβασης ως ποινικής ή διοικητικής ή 

συνδυαστικά ως διοικητικής και ποινικής. Εφόσον η 

παράβαση χαρακτηρίζεται από τον εθνικό νομοθέτη 

ως ποινική, η υπόθεση αυτοδικαίως εμπίπτει στο 

προστατευτικό πεδίο του άρθρου 6, συνεπώς, 

οποιαδήποτε περαιτέρω ερμηνεία ή έρευνα παρέλκει. 

Αντίθετα, σε περιπτώσεις έλλειψης νομοθετικού 

χαρακτηρισμού (Weber κατά Ελβετίας, §§32-34) 

5 Σισιλιάνος Λ.-Α., Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική 
Βιβλιοθήκη 2017, σελ. 243 επ.

6 Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov, Protecting 
the right to a fair trial under the European Convention  
on Human Rights - A handbook  for legal practitioners  
Council of Europe, 2nd edition prepared by Dovydas 
Vitkauskas, September 2017, σελ. 23 επ.



modern magazine

ΕπΟιΔ  21

ή ασάφειας της εθνικής ρύθμισης που τυποποιεί 

την παράβαση  (Ravnsborg κατά Σουηδίας, §33 

σχετικά με πρόστιμο που επιβλήθηκε σε διάδικο 

εξαιτίας ανάρμοστων δηλώσεων σε δικαστήριο στο 

πλαίσιο πολιτικής διαδικασίας), είναι απαραίτητη η 

εξέταση των επόμενων δυο κριτηρίων. 

II) Φύση της παράβασης: Το συγκεκριμένο κριτήριο 

έγκειται στη σύγκριση μεταξύ της εθνικής 

ρύθμισης που προβλέπει την παράβαση και άλλων 

παρόμοιων ποινικών ή διοικητικών διατάξεων 

εντός της ίδιας εθνικής έννομης τάξης (Engel και 

άλλοι κατά Ολλανδίας, §§80-85). Σε περίπτωση 

που διαγιγνώσκεται ο τιμωρητικός σκοπός της 

ρύθμισης, η παράβαση είναι κατ’ αρχήν ποινική. 

Εντούτοις, ο τιμωρητικός και ο αποτρεπτικός 

σκοπός δεν αλληλοαποκλείονται (Öztürk κατά 

Γερμανίας, §53), αλλά είναι πιθανό να συνυπάρχουν 

σύμφωνα με το πνεύμα της εξεταζόμενης ρύθμισης. 

Όταν η διάταξη που τυποποιεί την παράβαση 

απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα ή κατηγορία 

του πληθυσμού (π.χ. στρατιώτες ή κρατούμενοι 

, Demicoli κατά Μάλτας, §33)   είναι πιθανότερο 

να θεωρηθεί κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου 

ως διοικητικής φύσης, επομένως, τίθεται εκτός 

του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 6 ΕΣΔΑ. Στον 

αντίποδα, η δυνατότητα τέλεσης του αδικήματος 

από το γενικό πληθυσμό αποτελεί ένδειξη υπέρ 

της ποινικής φύσης του. Άλλη κρίσιμη παράμετρος 

που καταδεικνύει τον ποινικό χαρακτήρα της 

παράβασης είναι η αυξημένη βαρύτητά της 

(Campbell and Fell κατά Ηνωμένου Βασιλείου 

§101)  χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται η  ποινική 

φύση ελαφρύτερων αδικημάτων. Ο ποινικός 

χαρακτήρας της παράβασης, επομένως, δεν απαιτεί 

ορισμένο βαθμό βαρύτητας, αν και παραμένει ένας 

σημαντικός παράγοντας. 

Η μικτή φύση της παράβασης εντοπίζεται 

συνηθέστερα σε εθνικές έννομες τάξεις, στις οποίες 

προβλέπονται σωρευτικά διοικητικές και ποινικές 

κυρώσεις για την ίδια πράξη, κυρίως σε αδικήματα 

των οποίων η καταστολή συνεπάγεται έρευνα 

σε επίπεδο τόσο διοικητικής όσο και ποινικής 

διαδικασίας (Ezeh και Connors κατά Ηνωμένου 

Βασιλείου  §§103-130).  

III) Φύση και αυστηρότητα της ποινής: Το τρίτο 

κριτήριο Engel χρησιμοποιείται είτε σωρευτικά 

όταν δεν έχει ήδη εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα 

στη βάση των δυο πρώτων κριτηρίων είτε 

εναλλακτικά ως αυτοδύναμο κριτήριο που 

εγκαθιδρύει την ποινική φύση της υπόθεσης ακόμη 

και σε περιπτώσεις που η φύση της παράβασης 

δεν είναι κατ’ ανάγκη  ποινική. Βέβαια, η ποινή 

που λαμβάνεται υπόψη είναι η in abstracto 

επαπειλούμενη στο νόμο και όχι η ποινή που τελικά 

επιβάλλεται in concreto. Ο τιμωρητικός σκοπός 

φέρει προέχουσα σημασία για το χαρακτηρισμό 

της κύρωσης ως ποινικής. Όπως έχει κριθεί, ο 

τιμωρητικός και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας 

της κύρωσης σε συνδυασμό με τη βαρύτητα των 

πολλαπλών τελών αποδεικνύουν την ποινική φύση 

της κατηγορίας και εγκαθιδρύουν την εφαρμογή 

του άρθρου 6 ΕΣΔΑ (Μαμιδάκης κατά Ελλάδας §§ 
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20 – 21). Στις περιπτώσεις που η επαπειλούμενη 

κύρωση συνεπάγεται στέρηση της ελευθερίας, 

διαγιγνώσκεται κατ’ αρχήν7 ο ποινικός της 

χαρακτήρας ανεξάρτητα από τη διάρκειά της (π.χ. 

«διοικητική» κύρωση τριήμερης κράτησης κρίθηκε 

ως ποινικής φύσης,  Zaicevs κατά Λεττονίας). 

Ειδικότερα όσον αφορά διαδικασίες τυποποιημένες 

ως φορολογικές, στην υπόθεση Jussila κατά 

Φινλανδίας το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι η συνδρομή του 

δεύτερου κριτηρίου Engel κατέδειξε τον ποινικό 

χαρακτήρα των προστίμων και προσαυξήσεων 

που επιβλήθηκαν λόγω φορολογικών παραβάσεων  

(§§ 37 - 38), δεδομένου ότι αφενός οι κυρώσεις 

αυτές προβλέπονται από γενική ρύθμιση που 

αφορά όλους τους φορολογουμένους και όχι μια 

συγκεκριμένη ομάδα πολιτών και αφετέρου οι 

προβλεπόμενες προσαυξήσεις δεν αποσκοπούν 

στην παροχή χρηματικής αποζημίωσης στο κράτος, 

αλλά εξυπηρετούν τιμωρητικό και αποτρεπτικό 

σκοπό. Συνεπώς, αυτός είναι και ο σκοπός της ίδιας 

της ρύθμισης, ο οποίος καταδεικνύει την ποινική 

φύση της παράβασης. Το γεγονός ότι  προβλέπεται 

κύρωση ήσσονος βαρύτητας (3ο κριτήριο Engel) 

δεν αναιρεί τον ποινικό χαρακτήρα του αδικήματος, 

το οποίο επομένως εμπίπτει στη σφαίρα ισχύος του 

άρθρου 6 ΕΣΔΑ. Με αναφορά στο πόρισμα της 

προαναφερθείσας απόφασης, το ΕΔΔΑ καταλήγει 

στον ποινικό χαρακτηρισμό των φορολογικών 

7 Αντίθετα, κρίθηκε ότι τα μέτρα  της απέλασης σε 
ασφαλή χώρα παρά τις υποψίες διάπραξης εγκλήματος 
(Agee κατά Ηνωμένου Βασιλείου) ή παρά την παράνομη 
είσοδο στη χώρα (Zamir κατά Ηνωμένου Βασιλείου) είναι 
διοικητικού χαρακτήρα.

κυρώσεων και στην απόφαση Pirttimaki κατά 

Φινλανδίας (§§ 45- 48). 

Το Δικαστήριο στην υπόθεση Α και Β κατά 

Νορβηγίας, κατόπιν παραπομπής στην απόφαση 

Sergey Zolotukhin κατά Ρωσίας, επιβεβαιώνει ότι 

τα κριτήρια Engel θα αποτελέσουν το πρότυπο 

σύμφωνα με το οποίο θα διαγνωστεί η ποινική ή 

μη φύση της διαδικασίας και θα καταφαθεί στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή του άρθρου 

6 ΕΣΔΑ, επομένως, και  η δυνατότητα εφαρμογής 

της εγγύησης ne bis in idem υπό το άρθρο 4 

παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ (§ 107). 

Επιπλέον, όπως το ΕΔΔΑ επισημαίνει, το Ανώτατο 

Δικαστήριο της Νορβηγίας είχε υιοθετήσει τις 

προοδευτικού χαρακτήρα εξελίξεις της νομολογίας 

του Δικαστηρίου κατά την έκδοση των αποφάσεών 

του με βάση τη νορβηγική φορολογική νομοθεσία 

και είχε κρίνει στο παρελθόν υπέρ της ποινικής 

φύσης φορολογικών προστίμων ύψους 30% 

και 60%. Δεδομένου μάλιστα ότι σε παρόμοιες 

υποθέσεις με αντικείμενο προβλεπόμενες από 

τη σουηδική νομοθεσία  φορολογικές κυρώσεις 

ύψους 20% και 40%, το Δικαστήριο είχε θεωρήσει 

ποινικές τις σχετικές διαδικασίες όχι μόνο για 

τους σκοπούς του άρθρου 6 ΕΣΔΑ8 αλλά και στο 

πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου 

ΕΣΔΑ9, το ΕΔΔΑ εν προκειμένω αποφαίνεται 

υπέρ του ποινικού χαρακτήρα της διαδικασίας 

επιβολής φορολογικού προστίμου ύψους 30%, 

8 Janosevic κατά Σουηδίας, §§ 68-71, Västberga 
Taxi Aktiebolag και Vulic κατά Σουηδίας, §§ 79 - 82

9 Manasson κατά Σουηδίας, Rosenquist κατά 
Σουηδίας, Lucky Dev κατά Σουηδίας, §§ 6 και 5
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σύμφωνα με την αυτόνομη ερμηνεία του άρθρου 4 

παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου, επικυρώνοντας την 

απόφαση του νορβηγικού Ανώτατου Δικαστηρίου 

(§§ 136 - 139). Έχοντας ως πραγματική βάση 

παρόμοια περιστατικά, η απόφαση Johanneson 

και άλλοι κατά Ισλανδίας διαγιγνώσκει την ποινική 

φύση της εξεταζόμενης φορολογικής παράβασης 

με ρητή παραπομπή στο παραπάνω πόρισμα της 

απόφασης Α και Β κατά Νορβηγίας (§§ 43 - 44). 

Στο σκεπτικό της απόφασης Bendenoun κατά 

Γαλλίας (§§ 35, 47) το Δικαστήριο διέγνωσε 

τον ποινικό χαρακτήρα της παράβασης, 

διαπιστώνοντας τη σωρευτική συνδρομή τεσσάρων 

παραγόντων: Πρώτον, η συγκεκριμένη παράβαση 

ήταν τυποποιημένη στο Γενικό Φορολογικό 

Κώδικα, στο υποκειμενικό πεδίο του οποίου 

ενέπιπτε το σύνολο των φορολογουμένων και όχι 

μόνο μια ιδιαίτερη ομάδα με συγκεκριμένο sta-

tus. Επιπλέον, τα επιβληθέντα πρόστιμα είχαν 

αποτρεπτικό χαρακτήρα και όχι αποζημιωτικό, ενώ 

τη νομική βάση  επιβολής τους αποτέλεσε γενικός 

κανόνας δικαίου αποτρεπτικού και τιμωρητικού 

χαρακτήρα. Τέλος, τα χρηματικά πρόστιμα ήταν 

ιδιαίτερα υψηλά και σε περίπτωση μη αποπληρωμής 

τους ήταν μετατρέψιμα σε ποινή στερητική της 

ελευθερίας  επιβαλλόμενη από ποινικό δικαστήριο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα ανωτέρω κριτήρια, 

το Δικαστήριο κατέληξε ότι αυτά σωρευτικά 

καταδεικνύουν την υπεροχή της ποινικής φύσης 

της παράβασης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 

χωρίς όμως κανένα από αυτά να είναι αποφασιστικό 

ώστε να θεμελιώσει αυτοδύναμα το παραπάνω 

συμπέρασμα. 

Σε κάθε περίπτωση, ο νομικός χαρακτηρισμός της 

παράβασης ως φορολογικής  και της 

προβλεπόμενης διαδικασίας ως διοικητικής στο 

πλαίσιο της εσωτερικής νομοθεσίας δεν είναι 

δεσμευτικός για τα πορίσματα του Δικαστηρίου, το 

οποίο εξετάζει τη φύση των κυρώσεων σύμφωνα με 

τα κριτήρια που το ίδιο έχει αναπτύξει και πάντα 

στο πλαίσιο της αυτόνομης ερμηνείας των άρθρων 

6 και 7 ΕΣΔΑ.  

 

2. Ύπαρξη της ίδιας παράβασης (idem) 

Ιδιαίτερα απασχόλησε τη νομολογία του ΕΔΔΑ η 

εννοιολογική οριοθέτηση της «ίδιας παράβασης» 

(idem)10. Ενώ στο παρελθόν είχε αναδείξει 

διάφορες παραμέτρους ως κρίσιμες (ίδιος νομικός 

χαρακτηρισμός σύμφωνα με την Oliveira κατά 

Ελβετίας, ίδια ουσιώδη στοιχεία κατά τη Franz 

Fischer κατά Αυστρίας), το ΕΔΔΑ έχοντας 

πλέον σκοπό να απομακρυνθεί από ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις που κατέτειναν στην περιστολή του 

προστατευτικού για το άτομο πεδίου εφαρμογής 

της διάταξης του άρθρου 4 του 7ου Πρωτοκόλλου 

ΕΣΔΑ, με την απόφαση – σταθμό Sergey 

Zolotukhin κατά Ρωσίας κατέληξε στο κριτήριο 

των ίδιων ή ουσιωδώς όμοιων πραγματικών 

περιστατικών (idem factum) ως καθοριστικών για 

τη στοιχειοθέτηση της έννοιας της ίδιας παράβασης.

10 Ακτύπης  σε Σισιλιάνο , Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική 
Βιβλιοθήκη 2017, σελ. 884 επ.
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Ειδικότερα, το Δικαστήριο παραδέχεται ότι η 

ποικιλία των κριτηρίων που είχε υιοθετήσει στο 

παρελθόν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

επίτευξη της ασφάλειας δικαίου, η οποία αποτελεί 

πρόκριμα για την απόλαυση του θεμελιώδους 

δικαιώματος του πολίτη να μην υπόκειται σε δίωξη 

δεύτερη φορά για την ίδια πράξη και αναγνωρίζει 

την ευθύνη που φέρει το ίδιο να καταλήξει σε μια 

ομοιόμορφη ερμηνεία του όρου «ίδια παράβαση» 

ως εννοιολογικού στοιχείου της αρχής ne bis in 

idem, τονίζοντας παράλληλα αφενός την αξία της 

ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιμότητας και της 

ισότητας απέναντι στο νόμο και αφετέρου  την 

ανάγκη για δυναμική ερμηνεία της Σύμβασης (§ 

78).  

Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι ο όρος «παράβαση» 

στο κείμενο της διάταξης δεν είναι δυνατό να 

υπόκειται σε συσταλτική ερμηνεία και διακηρύσσει 

ότι η ΕΣΔΑ πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που 

να διασφαλίζει την πρακτική και αποτελεσματική 

προστασία των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει (§ 

80), αναγνωρίζοντας περαιτέρω ότι το κριτήριο 

του νομικού χαρακτηρισμού περιορίζει επικίνδυνα 

το προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος του 

προσώπου να μην υπόκειται σε δεύτερη ποινική 

διαδικασία για την ίδια παράβαση και υπονομεύει 

στην πράξη την εφαρμογή της θεσπισμένης στην 

ΕΣΔΑ εγγύησης ne bis in idem, με αποτέλεσμα 

ένα πρόσωπο να βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπο 

με ποινική διαδικασία στην περίπτωση  κατά την 

οποία τα πραγματικά περιστατικά της πράξης του 

στοιχειοθετούν με βάση το κριτήριο του νομικού 

χαρακτηρισμού δύο διαφορετικά αδικήματα (§ 

81). Προκειμένου, λοιπόν,  το Δικαστήριο να 

αποσοβήσει ένα τέτοιο κίνδυνο, προκρίνει ότι 

η έννοια της ίδιας παράβασης, για την οποία 

απαγορεύεται η εκκίνηση δεύτερης ποινικής 

διαδικασίας με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 

παρ.1 του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, θα πρέπει 

να ερμηνευθεί ως η πράξη που στηρίζεται στα ίδια 

ή ουσιωδώς όμοια πραγματικά περιστατικά (idem 

factum). (§ 82).  Τα κρίσιμα στοιχεία, επομένως, 

που ενεργοποιούν την απαγορευτική διάταξη του 

άρθρου 4 παρ.1  του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ 

είναι αφενός η έκδοση καταδικαστικής ή αθωωτικής 

ποινικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου (res 

judicata)11 στο πλαίσιο της πρώτης διαδικασίας 

και αφετέρου η εκκίνηση νέας διαδικασίας ποινικού 

χαρακτήρα για την ίδια παράβαση. Όπως τονίζει  

το Δικαστήριο, η αρχή ne bis in idem εφαρμόζεται 

ανεξάρτητα από το αν η δεύτερη ποινική 

διαδικασία οδήγησε σε καταδίκη ή απαλλαγή του 

κατηγορουμένου, δεδομένου ότι το άρθρο 4 παρ.1 

του 7ου Πρωτοκόλλου θεσπίζει για το άτομο τη 

νομική εγγύηση έναντι του κινδύνου να υπόκειται 

σε δεύτερη ποινική δίκη για το ίδιο αδίκημα (§ 82).  

Όπως επισημαίνεται και στην ελληνική θεωρία12, η 

αντιμετώπιση ως factum της  πράξης που 

11 European Court of Human Rights,  Guide on 
Article 4 of Protocol No.7 to the European Convention 
on Human Rights – Right not to be tried or punished 
twice,  31 August 2019, σελ. 14 επ.

12 Τζαννετής Α. Η ταυτότητα της δικονομικής 
πράξης, Σάκκουλας 2010,  σελ. 44 – 45 



modern magazine

ΕπΟιΔ  25

αποτελεί αντικείμενο της ποινικής δίκης ενισχύει 

την ασφάλεια δικαίου και συνιστά εγγύηση 

για τον κατηγορούμενο ότι αποκλείεται το 

ενδεχόμενο επανεκδίκασης των περιστατικών που 

συνθέτουν την πραγματική  βάση της παράβασής 

του, ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία  

διαπιστωθεί εκ των υστερών ο εσφαλμένος ή 

ελλιπής νομικός χαρακτηρισμός που απέδωσε 

στην πράξη η αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η 

προαναφερθείσα κρατούσα άποψη επιβεβαιώνεται 

και από διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

(ενδεικτικά άρθρα 273 παρ. 2, 313, 321 παρ.1 στ. 

δ΄ ΚΠΔ) που καταδεικνύουν ότι αντικείμενο της 

ποινικής δίκης είναι τα πραγματικά περιστατικά 

που περιγράφονται στην κατηγορία και συνθέτουν 

ορισμένη πράξη (factum), όπως αναλύθηκε 

παραπάνω. 

3. Ύπαρξη δύο διαδικασιών ποινικής φύσης (bis) 

Η τρίτη προϋπόθεση εφαρμογής της αρχής ne bis 

in idem είναι η ύπαρξη δυο διακριτών διαδικασιών 

ποινικού χαρακτήρα (bis), οι οποίες είναι δυνατό 

να διεξάγονται παράλληλα ή διαδοχικά. Συνεπώς, 

μόλις η πρώτη από αυτές καταλήξει στην έκδοση 

αμετάκλητης απόφασης, η  κίνηση ή συνέχιση της 

δεύτερης διαδικασίας καθίσταται απαράδεκτη. 

Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του 7ου 

Πρωτοκόλλου απαγορεύει την επανάληψη της 

ποινικής δίωξης ή καταδίκης του προσώπου 

για παράβαση για την οποία έχει ήδη εκδοθεί 

αμετάκλητη αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση. 

Σύμφωνα με την Επεξηγηματική Έκθεση του 

7ου Πρωτοκόλλου (παρ. 22), αμετάκλητη είναι η 

απόφαση που έχει αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου 

(res judicata), δηλαδή η απόφαση κατά της 

οποίας δεν επιτρέπεται η άσκηση τακτικού ενδίκου 

μέσου ή  κατά της οποίας οι διάδικοι είτε έχουν 

εξαντλήσει τα τακτικά ένδικα μέσα είτε έχουν 

αφήσει να παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες 

άσκησής τους. Αντίθετα, η δυνατότητα άσκησης 

έκτακτων ενδίκων μέσων δε λαμβάνεται υπόψη 

για τις ανάγκες εφαρμογής της αρχής ne bis in 

idem και δε μεταβάλει το status της ήδη εκδοθείσας 

απόφασης ως «αμετάκλητης». Όπως γίνεται 

αντιληπτό, ο όρος «αμετάκλητη» στο πλαίσιο του 

άρθρου 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου ταυτίζεται 

από άποψη δικονομικής ωριμότητας με τον όρο 

«τελική» στο πλαίσιο της ελληνικής ποινικής 

δικονομίας.  

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο παραβίασης της αρχής 

ne bis in idem σε υπόθεση φορολογικής 

παράβασης, το Δικαστήριο στην απόφαση Α και Β 

κατά Νορβηγίας (§130) τόνισε ότι, σε περιπτώσεις 

αδικημάτων για το οποία επαπειλούνται τόσο 

διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις, η 

ενδεδειγμένη λύση που παρέχει τις απαραίτητες 

εγγυήσεις συμμόρφωσης προς την αρχή ne bis 

in idem είναι η θέσπιση σε επίπεδο εθνικής 

νομοθεσίας των συμβαλλόμενων κρατών μιας 

ενιαίας διαδικασίας που θα προβλέπει ως απάντηση 

της έννομης τάξης σε συγκεκριμένη παράβαση 
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τα κατάλληλα μέτρα διοικητικής ή και ποινικής 

φύσης σε συνάρτηση με τις ανάγκες της εκάστοτε  

κοινωνίας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η πρόβλεψη 

δυο διαφορετικών κυρωτικών διαδικασιών, εφόσον 

πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που 

διασφαλίζουν τη μη παραβίαση της αρχής ne bis in 

idem. Αφού έλαβε υπόψη πορίσματα από μια σειρά 

προηγούμενων αποφάσεων13 του σε παρόμοιες 

υποθέσεις, το ΕΔΔΑ καταλήγει στη θέση ότι οι 

δυο διαδικασίες θα πρέπει να συνδέονται επαρκώς 

από άποψη ουσίας και χρόνου, ώστε να συγκροτούν 

ένα αδιάσπαστο και ομοιόμορφο σύνολο, δηλαδή 

να έχουν απολέσει την αυτοτέλειά τους και να 

συγκροτούν μια ενιαία κυρωτική διαδικασία. 

Συνεπώς, εντός αυτού του  πλαισίου οι σκοποί που 

επιδιώκονται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

για την επίτευξή τους θα πρέπει να τελούν σε 

σχέση ουσιώδους συμπληρωματικότητας και να 

συνδέονται χρονικά, αλλά και οι πιθανές συνέπειες 

που απορρέουν από τη θέσπιση δύο διαδικασιών 

θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές της 

αναλογικότητας και της προβλεψιμότητας.  

Για την ύπαρξη της ουσιώδους σύνδεσης μεταξύ 

των δύο διαδικασιών το ΕΔΔΑ απαιτεί τη 

συνδρομή των ακόλουθων κριτηρίων (§ 132)  : 

α) Οι δυο διαδικασίες μέσω της αντίστοιχης 

κύρωσης - τόσο της επαπειλούμενης όσο και 

της επιβαλλόμενης - θα πρέπει να εξυπηρετούν 

διακριτούς μεταξύ τους σκοπούς, ώστε να 

13 Ρ.Τ. κατά Ελβετίας, Nilsson κατά Σουηδίας, 
Nykanen κατά Φινλανδίας, Καπετάνιος και άλλοι κατά 
Ελλάδας, Σισμανίδης και Σιταρίδης κατά Ελλάδας

απευθύνονται σε διαφορετικές πτυχές της 

τελεσθείσας παράβασης. 

β) Είναι προβλέψιμη με βάση το νόμο και την 

πράξη η δυαδικότητα των διαδικασιών ενόψει της 

τέλεσης της ίδιας παράβασης. 

γ) Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρχών της 

διοικητικής και ποινικής δικαιοδοσίας ως προς τη 

συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων και ως προς 

την εκτίμησή τους, ώστε αφενός να αποφεύγεται 

αλληλοεπικάλυψη ή επανάληψη και αφετέρου τα 

πορίσματα που προκύπτουν από τη μια διαδικασία 

να λαμβάνονται υπόψη και στην άλλη. 

δ) Εφόσον καταστεί αμετάκλητη η απόφαση με την 

οποία είχε επιβληθεί κύρωση  στο πλαίσιο της 

πρώτης διαδικασίας, η κύρωση αυτή λαμβάνεται 

υπόψη στο πλαίσιο της δεύτερης διαδικασίας με 

σκοπό την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

συνολικά ως προς τις επιβαλλόμενες ποινές και 

την αποτροπή του κινδύνου επιβολής υπέρμετρων 

κυρώσεων που θα ισοδυναμούσε με διπλή  ποινική 

τιμωρία της ίδιας πράξης 

Ως προς τη χρονική σύνδεση της διοικητικής και 

της ποινικής διαδικασίας το Δικαστήριο δεν 

αξιώνει την ταυτόχρονη διεξαγωγή τους, αλλά 

αναγνωρίζει στα κράτη τη διακριτική ευχέρεια 

να εγκαθιδρύσουν εναλλακτικά τη σταδιακή 

διενέργειά τους για λόγους που ανάγονται στην 

αποτελεσματικότητα και τη χρηστή διοίκηση 

του δικαιοδοτικού συστήματος και εξυπηρετούν 

διαφορετικούς κοινωνικούς σκοπούς. Ωστόσο, 
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είναι αναγκαίο η χρονική σύνδεση των δυο 

διαδικασιών να είναι στενή, ώστε να μην οδηγεί σε 

παρατεταμένη διεξαγωγή τους και, συνεπώς, σε 

αβεβαιότητα και καθυστερήσεις που επιβαρύνουν 

τον κατηγορούμενο (§ 134). 

Β. Νομολογιακές εξελίξεις στην ελληνική 
έννομη τάξη 

Η  εφαρμογή της αρχής ne bis in idem από την 

ελληνική νομολογία  σε περιπτώσεις παραβάσεων 

που επισύρουν σωρευτική επιβολή διοικητικών – 

φορολογικών και ποινικών κυρώσεων αποτελεί 

διαχρονικά ένα ακανθώδες ζήτημα με ιδιαίτερο 

νομικό και πρακτικό ενδιαφέρον, ενώ ο «διάλογος» 

του ΕΔΔΑ με τα ελληνικά δικαστήρια σε 

αξιοσημείωτο βαθμό έχει εξελιχθεί σε βάθος χρόνου 

και μέσα από διαφωνίες και τριβές. 

Το ΣτΕ  σε πρώιμο στάδιο είχε ευθυγραμμιστεί με 

τη νομολογία του ΕΔΔΑ ως προς την εφαρμογή 

των κριτηρίων Engel, με σκοπό τη διάγνωση 

της ποινικής φύσης διάφορων κυρώσεων που 

προβλέπονται από φορολογικού και τελωνειακού 

δικαίου διατάξεις  (ΣτΕ 2797/2004, ΣτΕ 

628/2009 σχετικά με την ποινική φύση 

πολλαπλών τελών).  Παρά την αρχική υιοθέτηση 

θέσεων σε συμφωνία με τις επιταγές του άρθρου 6 

ΕΣΔΑ, το ΣτΕ σε μεταγενέστερες αποφάσεις του 

απέρριψε να εξετάσει  «διοικητικές» κυρώσεις υπό 

το πρίσμα των κριτηρίων Engel, σημειώνοντας μια 

νομολογιακή στροφή που απέκλειε κατ’ επέκταση 

την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem σε 

υποθέσεις κατ’ ουσία ποινικές. 

Συγκεκριμένα, με την απόφαση του 3183/2010 το 

ΣτΕ14 επιβεβαιώνει ότι σε περιπτώσεις ύπαρξης 

αμετάκλητης ποινικής απόφασης για το ίδιο 

αδίκημα, το οποίο αποτελεί και φορολογική 

- διοικητική παράβαση  με ποινικό χαρακτήρα, 

το διοικητικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται 

μεταγενέστερα της υπόθεσης είναι υποχρεωμένο 

είτε να καταργήσει τη διαδικασία ενώπιόν του 

είτε να ακυρώσει τις επιβληθέντα πολλαπλά τέλη  

είτε να επικυρώσει την απόφαση του κατώτερου 

διοικητικού δικαστηρίου που ακύρωσε τις κυρώσεις 

αυτές. Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητας του 

ζητήματος η υπόθεση παραπέμφθηκε στην 

επταμελή σύνθεση, η οποία κατέληξε στην  

επικριθείσα από τη θεωρία15 απόφαση ΣτΕ 

2067/2011. Το Ανώτατο Δικαστήριο υπογραμμίζει 

την αυτοτέλεια της διοικητικής έναντι της ποινικής 

διαδικασίας και προβάλλει το επιχείρημα ότι η 

συμμόρφωση προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ θα 

οδηγούσε σε παραβίαση των άρθρων 94 παρ. 1 

και 96 παρ. 1 Συντ., δεδομένου ότι οι έννοιες 

της διοικητικής και ποινικής διαφοράς έχουν 

διαφορετικό περιεχόμενο εντός της ελληνικής 

έννομης τάξης σύμφωνα και με τις επιταγές 

14 Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η ΔιοικΕφΚομ 
151/2010

15 Τσόλκα Όλγα, “Ne bis in idem” και εσωτερικό 
δυαδικό σύστημα κυρώσεων για την  «αυτή παράβαση»: 
Μια σύνθετη προβληματική εν μέσω διασταυρώσεων της 
ΕΣΔΑ με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., 
ΠοινΧρον 2015, σελ. 637,  Αναγνωστόπουλος Ηλίας, «Τα 
πολλαπλά τέλη για την λαθρεμπορία υπό το πρίσμα της 
ΕΣΔΑ  (με αφορμή τις ΣτΕ 3182/2010 και 2067/2011)», 
Νομικό Βήμα, 2011, τόμος 59, τεύχος 10, σελ. 2282
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του ελληνικού Συντάγματος. Επομένως, με τις 

κρίσεις αυτές το ΣτΕ όχι μόνο απορρίπτει16 να 

αναγνωρίσει την υπεροχή της ΕΣΔΑ έναντι του 

ελληνικού Συντάγματος και να συμμορφωθεί προς 

τη νομολογία του ΕΔΔΑ, αλλά  επιπλέον ερμηνεύει 

εσφαλμένα τις προαναφερθείσες συνταγματικές 

διατάξεις, από τις οποίες δεν τίθεται υπό 

αμφισβήτηση η δεσμευτικότατα του δεδικασμένου 

που αποκτήθηκε στο πλαίσιο είτε της ποινικής 

είτε της διοικητικής διαδικασίας. Αδιαμφισβήτητα 

υπήρχε η δυνατότητα η αρχή ne bis in idem υπό 

το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ να είχε γίνει 

σεβαστή και να είχε εφαρμοστεί από το ΣτΕ χωρίς 

να οδηγήσει σε συνταγματική παραβίαση.  

Ακολούθως, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 

1741/2015 εμμένει στη θέση της ως προς την 

αντιμετώπιση των πολλαπλών τελών λόγω τέλεσης 

λαθρεμπορίας ως διοικητικών και όχι ως ποινικών 

κυρώσεων αποκλείοντας, επομένως, εν προκειμένω 

την εφαρμογή του άρθρου 4 του 7ου Πρωτοκόλλου 

ΕΣΔΑ. Κατά τη θέση της Ολομέλειας η 

αυστηρότητα και το ύψος των κυρώσεων δεν 

τις εντάσσουν στη σφαίρα του ποινικού δικαίου 

αλλά λειτουργούν ως αντιστάθμισμα έναντι των 

εξόδων, τα οποία επωμίζεται ο κρατικός μηχανισμός 

16 Παρόμοια ratio ακολούθησε στη νομολογία του 
και ο Άρειος Πάγος (ενδεικτικά ΑΠ 1077/2012, ΑΠ 
132/2013), απορρίπτοντας τον ποινικό χαρακτήρα 
κυρώσεων τυποποιημένων ως διοικητικών. Μάλιστα, το 
Ανώτατο Ακυρωτικό τόνισε περαιτέρω ότι, εφόσον η αρχή 
ne bis in idem είναι ήδη κατοχυρωμένη στη διάταξη του 
άρθρου 57 ΚΠΔ, η μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 4 
του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ οφείλει να ερμηνευτεί 
υπό το φως της πρώτης, αντιστρέφοντας επομένως την 
ιεραρχία των πηγών δικαίου και αγνοώντας καταφανώς την 
υποχρέωση ερμηνείας και εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας 
σύμφωνα με την υπερεθνικής ισχύος ΕΣΔΑ.

προκειμένου να ερευνήσει και να εξακριβώσει 

τις συγκεκριμένες παραβάσεις. Ακολούθησε η 

καταδίκη της Ελλάδας με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ 

Καπετάνιος και άλλοι κατά Ελλάδας και Σισμανίδης 

και Σιταρίδης κατά Ελλάδας λόγω παραβίασης της  

αρχής ne bis in idem, όπως κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 4 του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, δεδομένου 

ότι ενώ ήδη είχε εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική 

ποινική απόφαση υπέρ των προσφευγόντων για το 

αδίκημα της λαθρεμπορίας, επιβλήθηκαν σε βάρος 

τους πολλαπλά τέλη για την ίδια λαθρεμπορική 

παράβαση και τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που 

άσκησαν στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης 

απορρίφθηκαν ως αβάσιμα. Ακολούθως, το ΣτΕ 

εξέτασε τις υποβληθείσες ενώπιων του αιτήσεις 

επανάληψης της διαδικασίας (105Α ΚΔΔ) προς 

συμμόρφωση σε καταδικαστικές αποφάσεις του 

ΕΔΔΑ. Με τις αποφάσεις του 1992/2016 και 

680/2017 το ΣτΕ δέχθηκε τις αιτήσεις αναίρεσης 

και ως προς τους προσφεύγοντες Αγγλούπα και 

Σισμανίδη προέβη στην ακύρωση και επικύρωση 

της ακύρωσης των πολλαπλών τελών αντίστοιχα, 

κρίσεις που αποτέλεσαν μια θετική εξέλιξη προς 

την κατεύθυνσης της συμμόρφωσης προς της 

νομολογίας του ΕΔΔΑ. Απεναντίας, με τη ΣτΕ 

1993/2016 το Ανώτατο Δικαστήριο κατά την 

εξέταση της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας, 

θεώρησε την απόφαση του ΕΔΔΑ ως ανεπαρκώς 

αιτιολογημένη, ελλιπή και ασαφή. Ειδικότερα, το 

ΕΔΔΑ είχε κρίνει ότι το διοικητικό δικαστήριο 

όφειλε να λάβει υπόψη με δική του πρωτοβουλία 

την ύπαρξη της αμετάκλητης αθωωτικής ποινικής 
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απόφασης, ειδάλλως η στάση του θα ισοδυναμούσε 

με την εκούσια ανοχή μιας κατάστασης που 

θα μπορούσε να υφίσταται στην εσωτερική 

έννομη τάξη παρά τις επιταγές της αρχής ne 

bis in idem. Κατά την εξέταση της αίτησης 

επανάληψης της διαδικασίας, το ΣτΕ σημείωσε 

αφενός ότι η προαναφερθείσα  κρίση του ΕΔΔΑ 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη νομολογία του 

και είναι μεμονωμένη και αφετέρου ότι η νόμιμη 

βάση της κρίσης του είναι εμφανώς ελλιπής και 

ασαφής, καθώς το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη 

τη νομολογία του ιδίου, σύμφωνα με την οποία 

η πρώτη δικαστική απόφαση που καθίσταται 

αμετάκλητη πρέπει να γνωστοποιείται στο 

δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η δεύτερη 

διαδικασία ποινικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, 

το ΕΔΔΑ παραγνωρίζει τη δικονομική αυτονομία 

των συμβαλλόμενων στην ΕΣΔΑ κρατών. Με 

την αιτιολογία αυτή το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση 

επανάληψης της διαδικασίας, καθώς δε συνέτρεχε 

ο όρος της μη εμφανούς έλλειψης ή ασάφειας της 

απόφασης του ΕΔΔΑ.  

Πιο πρόσφατα, η νομολογία του ΣτΕ σχετικά με 

την αρχή ne bis in idem έχει εισέλθει σε στάδιο 

συγκερασμού της νομολογίας του ΕΔΔΑ για το 

άρθρο 4 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ με τα 

νεότερα πορίσματα του ΔΕΕ για την εφαρμογή 

της διάταξης του άρθρου 50 ΧΘΔ, στο οποίο 

κατοχυρώνεται η αρχή ne bis in idem σε επίπεδο 

ενωσιακού δικαίου. Το ΣτΕ αξιοποίησε17 τις 

17 Βλ. και Νίκα Ευαγγελία, Το ευρωπαϊκό υπόβαθρο 
της εξέλιξης της νομολογίας του Συμβουλίου της 

αποφάσεις της 20ης Μαρτίου 2018 του ΔΕΕ 

στις υποθέσεις Menci (C-524/15), Garisson 

Real Estate (C-537/16) και Di Puma και Zecca 

(C-596/16 και C-597/16), ενώ παράλληλα 

ερμήνευσε υπό το φως του άρθρου 50 ΧΘΔ τη 

διάταξη  του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΔΔ.  

Ειδικότερα, είχε προηγηθεί από το ΔΕΕ η εξέταση 

προδικαστικού ερωτήματος στην υπόθεση 

Akerberg Fransson (C-617/10)  σχετικά με 

την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem σε 

υπόθεση φορολογικής παράβασης για την οποία 

προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο η διενέργεια δυο 

κυρωτικών διαδικασιών (διοικητικής και ποινικής). 

Στην κρίση του το ΔΕΕ  απέφυγε να χαρακτηρίσει 

ως κατά φύση ποινικές τις διοικητικές κυρώσεις 

και, ως εκ τούτου, δεν εξέτασε τη συνδρομή 

των προϋποθέσεων της αρχής ne bis in idem 

στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακολούθως, η 

δημοσίευση  της απόφασης του ΕΔΔΑ στην 

υπόθεση Α και Β κατά Νορβηγίας (15/11/2016) 

φαίνεται ότι ώθησε το ΔΕΕ να υιοθετήσει μια 

σημαντικά προοδευτικότερη νομολογιακή γραμμή 

σε σύγκριση με τις προηγούμενες θέσεις του.  

Κατά την κρίση του επί προδικαστικού 

ερωτήματος, που τέθηκε στο πλαίσιο της  υπόθεσης 

Menci, το ΔΕΕ έκανε  μνεία στη διάταξη της 

παραγράφου 3 του άρθρου 52 ΧΘΔ, το οποίο 

προβλέπει ίδια ισχύ των δικαιωμάτων  που 

διασφαλίζονται στο Χάρτη με τα  αντίστοιχα 

Επικρατείας για τη σώρευση των φορολογικών/τελωνειακών 
κυρώσεων μετά την απόφαση 1741/2015 της Ολομέλειας 
αυτού.
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δικαιώματα που κατοχυρώνονται από την ΕΣΔΑ, 

αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον 

ενωσιακό νομοθέτη να παράσχει προστασία 

ευρύτερης εμβέλεια. Το ΔΕΕ σημειώνει ότι η 

ratio της διάταξης έγκειται στη διασφάλιση της 

αυτονομίας του ενωσιακού δικαίου. Συνεπώς, το 

ίδιο επέλεξε να εξετάσει τη διαφορά στηριζόμενο 

στις διατάξεις του ΧΘΔ και κυρίως στο άρθρο 50 

και όχι στην ΕΣΔΑ. Προκειμένου να εξετάσει 

τον ποινικό χαρακτήρα της διαδικασίας, το ΔΕΕ 

χρησιμοποίησε τα κριτήρια Bonda (ανάλογα με 

τα κριτήρια Engel που έχει αναπτύξει το ΕΔΔΑ), 

τα οποία αποτελούν α) ο νομικός χαρακτηρισμός 

της παράβασης κατά την εθνική νομοθεσία του 

κράτους – μέλους, β) η φύση της παράβασης και 

γ) η αυστηρότητα της επαπειλούμενη κύρωσης. Το 

ΔΕΕ τόνισε ότι ο  κατασταλτικός σκοπός που 

επιδιώκεται μέσω της κύρωσης αποδεικνύει την 

ποινική φύση της κατά την έννοια του άρθρου 50 

ΧΘΔ, ενώ ο προληπτικός σκοπός που παράλληλα 

εξυπηρετείται δεν είναι ικανός να αποστερήσει από 

την κύρωση τον ποινικό χαρακτήρα της, όπως θα 

συνέβαινε αν ο σκοπός ήταν μόνο η επανόρθωση 

της ζημίας. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση σημείωσε ότι η ποινική φύση του 

διοικητικού προστίμου ερείδεται αφενός στον 

κατασταλτικό – τιμωρητικό σκοπό του, καθώς η 

επιβολή του ήταν συνέπεια της μη εμπρόθεσμης 

καταβολής ΦΠΑ και αφετέρου στην αυξημένη 

βαρύτητά του, καταλήγοντας έτσι σε κρίσεις που 

συμβαδίζουν με τη νομολογία του ΕΔΔΑ. Όσον 

αφορά το στοιχείο του idem, το  ΔΕΕ   δέχθηκε 

- επίσης σε συμφωνία με τα πορίσματα του ΕΔΔΑ 

σε αντίστοιχες υποθέσεις - ότι  κρίσιμη είναι η 

ταυτότητα των πραγματικών περιστατικών, ως ένα 

αδιάσπαστο σύνολο περιστάσεων που αποτέλεσαν 

την πραγματική βάση της παράβασης για την 

οποία υπάρχει αμετάκλητη αθώωση ή καταδίκη του 

προσώπου. 

Ωστόσο κατά την εξέταση του στοιχείου bis το 

ΔΕΕ  χάραξε διαφορετική πορεία από το ΕΔΔΑ, 

το οποίο αναγνωρίζει ως απόλυτο το δικαίωμα 

του προσώπου να μην υπόκειται για δεύτερη 

φορά σε δίωξη ή καταδίκη για ην ίδια παράβαση. 

Στον αντίποδα, ο ενωσιακός δικαστής υπέλαβε 

τη δυαδικότητα της διοικητικής και ποινικής 

κυρωτικής διαδικασίας ως επιτρεπτό περιορισμό 

στον οποίο υπόκειται το ατομικό δικαίωμα 

που κατοχυρώνει το άρθρο 50 ΧΘΔ, εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη του 

άρθρου 52 παρ.1 ΧΘΔ18.  Το ΔΕΕ έκρινε σχετικά 

ότι η δυαδικότητα της κυρωτικής διαδικασίας 

αποσκοπεί στη διασφάλιση της είσπραξης εσόδων 

από το ΦΠΑ και της εφαρμογής της οικείας 

νομοθεσίας, εξυπηρετώντας σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος. Επιπλέον, η σώρευση κυρωτικών 

διαδικασιών θεωρήθηκε ότι είναι επιτρεπτή, υπό 

τον όρο ότι οι επιμέρους διαδικασίες εξυπηρετούν 

18 Η εν λόγω διάταξη ορίζει: «Κάθε περιορισμός 
στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που 
αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να 
προβλέπεται από το νόμο και να σέβεται το βασικό 
περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. 
Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί 
επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι 
και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού 
ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων».



modern magazine

ΕπΟιΔ  31

συμπληρωματικούς σκοπούς αναγόμενους σε 

διαφορετικές πτυχές της ίδιας παραβατικής 

συμπεριφοράς. Εξάλλου, το ΔΕΕ δέχθηκε ότι ένα 

κράτος – μέλος έχει τη δυνατότητα να προβλέπει 

τόσο διοικητικές κυρώσεις που αποσκοπούν στην  

αποτροπή και καταστολή  των (εκ προθέσεως ή 

μη) τελούμενων παραβάσεων της νομοθεσίας περί 

δήλωσης και είσπραξης ΦΠΑ  όσο και ποινικές 

κυρώσεις για την αποτροπή και καταστολή 

παραβάσεων με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες 

για το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, όμως, σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει σώρευση 

κυρώσεων με κατ’ ουσία ποινικό χαρακτήρα, η 

τήρηση της αρχής της αναλογικότητας προϋποθέτει 

τη μη υπέρβαση του κατάλληλου και αναγκαίου 

μέτρου που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του 

επιδιωκόμενου νόμιμου σκοπού. Επομένως, μεταξύ 

των περισσότερων κατάλληλων μέτρων θα πρέπει 

να προτιμηθεί αυτό που είναι λιγότερο επαχθές 

και δε συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος σε σχέση 

με το όφελος που αποφέρει,. Για την επίτευξη των 

προαναφερθέντων απαιτείται συντονισμός των 

διαδικασιών, ο οποίος θα εγγυάται ότι η σώρευση 

των κυρώσεων δε θα επιφέρει στον κατηγορούμενο 

δυσμενείς συνέπειες πέραν της απολύτως 

αναγκαίας βλάβης. Κατά συνέπεια, απαιτούνται 

κανόνες που θα λειτουργούν ως εχέγγυο για την 

τήρηση της αρχής της αναλογικότητας μεταξύ της 

αυστηρότητας του συνόλου των επιβαλλόμενων 

ποινών και της βαρύτητας της τελεσθείσας 

παράβασης σε συμφωνία και με τις επιταγές που 

θέτουν τα άρθρα 52 παρ. 1 και 49 παρ. 3 ΧΘΔ.  

Οι παραπάνω θέσεις υιοθετήθηκαν από το ΔΕΕ και 

στις αποφάσεις Garisson Real Estate και Di 

Puma. Περαιτέρω, με αφορμή την  υπόθεση 

Garisson Real Estate, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι  

εφόσον η ποινική διαδικασία έχει ήδη οδηγήσει σε 

έκδοση καταδικαστικής απόφασης, η συνέχιση 

της διοικητικής διαδικασίας και η επιβολή 

προστίμου ποινικής φύσης υπερβαίνει τα όρια 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού του 

δυαδικού συστήματος κυρώσεων, στο μέτρο 

που η κύρωση που επιβλήθηκε στο πλαίσιο  

της ποινικής διαδικασίας είναι αυτοδύναμα 

ικανή να εξυπηρετήσει τον κατασταλτικό 

σκοπό, δρώντας παράλληλα αποτρεπτικά και 

με όρους που ανταποκρίνονται στις αρχές της 

αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

Η εξακολούθηση της διοικητικής διαδικασίας 

και η επιβολή διοικητικής κύρωσης με ποινική 

φύση, σε περιπτώσεις που υπάρχει ήδη 

αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση 

περί της μη στοιχειοθέτησης της παράβασης, 

καταφανώς υπερβαίνει τα όρια που θέτει η αρχή 

της αναλογικότητας για την εξυπηρέτηση του 

επιδιωκόμενου σκοπού, κρίση στην οποία κατέληξε 

το ΔΕΕ στο πλαίσιο της απόφασης Di Puma. 

Η μείζονα πρόταση της απόφασης Menci (σκέψεις 

60 - 62) ολοκληρώνεται με την κρίση ότι, ενόψει 

του άρθρου 52 παρ.3 ΧΘΔ, η συνδυαστική 

ερμηνεία των διατάξεων 50 και 52 παρ.1  παρέχει 

ένα πλαίσιο προστασίας της αρχής ne bis in idem 
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που δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του 

άρθρου 4 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όπως 

αυτή ερμηνεύτηκε από το ΕΔΔΑ με την απόφασή 

του Α και Β κατά Νορβηγίας. Θα μπορούσε, 

ωστόσο, να σημειωθεί σχετικά με την παραπάνω 

παρατήρηση ότι το ΔΕΕ, μέσω της ερμηνευτικής 

κατασκευής που ανέπτυξε, κάλυψε τις εγγυήσεις 

που θέτει το ΕΔΔΑ για την τήρηση της αρχής 

της αναλογικότητας, την ύπαρξη ουσιαστικού 

συνδέσμου μεταξύ των δυο διαδικασιών και τα 

κριτήρια για τη διαπίστωσή της, παρέλειψε 

όμως να καταστήσει αναγκαία προϋπόθεση την 

ύπαρξη χρονικής σύνδεσης μεταξύ των επιμέρους 

διαδικασιών. Είναι σαφές, άρα, ότι σε σύγκριση 

με τη νομολογία και τις ερμηνευτικές επιταγές 

του ΕΔΔΑ, το ΔΕΕ με τις μέχρι τώρα θέσεις και 

του για την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem 

διατηρεί μια πιο επιφυλακτική στάση και παρέχει 

στενότερο πλαίσιο προστασίας για το άτομο, 

δεδομένου ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη 

θεωρηθεί ως περίπτωση απαγορευμένης επιβολής 

διπλής ποινικής κύρωσης εκείνη κατά την οποία οι 

δυο διαδικασίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους σε 

σημαντικό βαθμό. 

Το ΣτΕ αξιοποίησε τις σχετικές νομολογιακές θέσεις 

του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ σε αποφάσεις του. 

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της ΣτΕ 951/2018 

αποτέλεσε η εφαρμογή της αρχής ne bis in idem 

σε υπόθεση φορολογικής ή τελωνειακής παράβασης 

για την οποία είχε επιβληθεί ως διοικητική κύρωση 

η καταβολή των διαφυγόντων δασμών και φόρων 

καθώς και η επιβολή πολλαπλών τελών. Παράλληλα, 

η ποινική διαδικασία είχε καταλήξει στην έκδοση 

αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης λόγω έλλειψης 

δόλου. Το ΣτΕ επανέλαβε ότι κατ’ αρχήν σε 

υποθέσεις φορολογικής ή τελωνειακής παράβασης 

η έναρξη και η συνέχιση της «διοικητικής» 

διαδικασίας με αντικείμενο την επιβολή διοικητικής 

κύρωσης αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 4 

του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, όταν για την ίδια 

παράβαση υπάρχει ήδη αμετάκλητη απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου. Περαιτέρω, το Ανώτατο 

Ακυρωτικό αξιοποίησε τη νομολογία του ΔΕΕ 

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 50, καθώς 

η παράβαση αφορούσε την καταβολή φόρων 

προβλεπόμενων από το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο 

κατά πάγια νομολογία θέτει ως υποχρέωση των 

κρατών – μελών την πρόβλεψη και επιβολή 

αποτελεσματικών κυρώσεων επί παραβάσεων της 

σχετικής νομοθεσίας. Το  ΣτΕ τόνισε ότι, δεδομένης 

της κατοχύρωσης της αρχής ne bis in idem 

από τις διατάξεις των άρθρων 50 και 52 ΧΘΔ, η 

συνέχιση της διοικητικής διαδικασίας ή δίκης για 

την επιβολή ποινικής φύσης διοικητικού προστίµου 

λόγω παράβασης της φορολογικής ή τελωνειακής 

νοµοθεσίας κατ’ αρχήν υπερβαίνει πρόδηλα το 

αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού 

της καταπολέμησης της δασµοφοροδιαφυγής 

και της είσπραξης των οφειλόμενων φόρων ή/και 

δασµών, εφόσον ήδη υπάρχει είτε αμετάκλητη 

αθωωτική ποινική απόφαση που επιβεβαιώνει 

τη μη στοιχειοθέτηση της παράβασης είτε 

αμετάκλητη καταδικαστική ποινική απόφαση 
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που επιβάλει ποινή ικανή να καταστείλει την 

παράβαση κατά τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό 

και αποτρεπτικό. Στη συνέχεια, εξετάζοντας 

τη συμβατότητα των παραπάνω διατάξεων με 

το Σύνταγμα και εμμένοντας παρά ταύτα στον 

εθνοκεντρικό προσανατολισμό της ερμηνευτικής 

του προσέγγισης, επεσήμανε ότι η καταστολή 

ιδίως της μεγάλης φοροδιαφυγής και η επιβολή 

των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων 

συνιστά κατά το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 5, 26 

και 106 παρ. 1 και 2 Συντ.) επιτακτικό σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί βασικό έργο 

της φορολογικής διοίκησης, της οποίας οι πράξεις 

ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους από το 

διοικητικό δικαστή (άρθρα 20 παρ. 1και 94 παρ. 1 

Συντ.) Ο νομοθέτης έχει τη διακριτική ευχέρεια να 

τυποποιεί και ως ποινικά αδικήματα τις βαρύτερες 

διοικητικές παραβάσεις που κατά την εκτίμησή του 

χρήζουν εντονότερης κοινωνικής αποδοκιμασίας 

και των οποίων η πρόληψη και η αντιμετώπιση 

επιτάσσουν τη θέσπιση συμπληρωματικών 

κυρώσεων. Οι διοικητικές κυρώσεις ως πράξεις 

της εκτελεστικής λειτουργίας υπόκεινται στον 

έλεγχο του διοικητικού δικαστή (άρθρα 26 και 94 

παρ. 1 Συντ.) ως φυσικού δικαστή αρμόδιου για 

την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της φορολογικής 

νομοθεσίας. Περαιτέρω, ενόψει του δυαδικού 

συστήματος διαδικασιών και κυρώσεων, το ΣτΕ 

τονίζει ότι η εξέταση της υπόθεσης από το ποινικό 

δικαστήριο εξαρτάται από την προηγούμενη 

τελεσίδικη διοικητική απόφαση, καθώς θα ήταν 

συνταγματικά ανεπίτρεπτη η ποινική καταδίκη 

για φοροδιαφυγή σε περίπτωση κατά την οποία 

ο διοικητικός δικαστής αποφανθεί περί της 

ανυπαρξίας της διοικητικής παράβασης19. Η 

παραδοχή αυτή έχει ως παρεπόμενη συνέπεια 

ότι δεν είναι δυνατό να εξαρτηθεί η εκκίνηση και 

η εξέλιξη της διοικητικής διαδικασίας και δίκης 

από την προηγούμενη ποινική καταδίκη χωρίς, 

ωστόσο, να αποκλείεται η θέσπιση και εφαρμογή 

νομοθετικών διατάξεων - όπως το άρθρο  4 

παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ -  από τις 

οποίες να προκύπτει επίδραση της αμετάκλητης 

ποινικής δικαστικής απόφασης στη διοικητική 

διαδικασία και δίκη σε υπόθεση φοροδιαφυγής ή 

λαθρεμπορίας, σημειώνοντας πάντως ότι διατάξεις 

που προβλέπουν σχετικά με κρίσεις επί της ουσίας 

τη δέσμευση του διοικητικού δικαστηρίου από 

ποινική απόφαση πρέπει να ερμηνεύονται στενά, 

δεδομένου ότι αφενός η έκδοση καταλογιστικής 

πράξης αποτελεί πρόκριμα και θεμέλιο για την 

εκκίνηση της ποινικής διαδικασίας και αφετέρου 

η εν λόγω πράξη ως διοικητική φέρει τεκμήριο 

νομιμότητας μέχρι την ακύρωση ή τροποποίησή 

της από το διοικητικό δικαστή. Στενά ερμηνευτέα 

είναι, άρα, η διάταξη του άρθρου 5  παρ. 2 εδ. β΄ 

ΚΔΔ, η οποία έχει την έννοια ότι η αμετάκλητη 

αθωωτική ή  καταδικαστική ποινική απόφαση 

δεσμεύει το διοικητικό δικαστήριο μόνο αν η 

ποινική παράβαση ως πραγματικό γεγονός είναι 

ίδια με τη διοικητική παράβαση και μόνο ως προς 

το στοιχείο της ενοχής και, επομένως, δεν αφορά 

την επιβολή δασµών και φόρων, που συνιστούν 

19 Με παραπομπή στη ΣτΕ 680/2017
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διοικητικές κυρώσεις και όχι ποινές. Καταληκτικά, 

το ΣτΕ με την 951/2018 απόφασή του έκρινε ότι 

σε διοικητική διαφορά από την επιβολή πολλαπλών 

τελών λαθρεμπορίας και δασµοφορολογικών 

επιβαρύνσεων, η αμετάκλητη αθωωτική απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου για την ίδια παράβαση 

λαθρεμπορίας παράγει δέσμευση για το διοικητικό 

δικαστήριο όσον αφορά τη νοµιµότητα του 

καταλογισµού των πολλαπλών τελών, γεγονός που 

συνεπάγεται την ακύρωσή τους από το διοικητικό 

δικαστή, κατ’ εφαρμογή της αρχής αρχή ne bis 

in idem, όπως αυτή κατοχυρώνεται στα άρθρα 4 

παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ και 50 και 52 

παρ. 1 του ΧΘΔ και τις αντίστοιχες νομολογιακές 

θέσεις του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, αναγνωρίζοντας, 

συνεπώς, την ποινική φύση των πολλαπλών τελών 

σε συμφωνία με την ερμηνεία του Δικαστηρίου 

για το άρθρο 6 ΕΣΔΑ και την αξιοποίηση των 

κριτηρίων Engel.  

Η ΣτΕ 1102/2018 αποτέλεσε εφαλτήριο για να 

επεκταθεί η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου 

και στις περιπτώσεις αμετάκλητης παύσης της 

ποινικής δίωξης. Είχε προηγηθεί η ΣτΕ 167/201720 

(που αφορούσε επίσης τον αναιρεσείοντα) με την 

οποία κρίθηκε ότι η μια «ποινική» διαδικασία 

πρέπει να ολοκληρώνεται με αμετάκλητη απόφαση 

μετά από επαρκή έρευνα και εκτίμηση της 

υπόθεσης στην ουσία της, ώστε να αποφαίνεται 

σχετικά με την τέλεση της παράβασης. Συνεπώς, 

20 Σύμφωνα και με τους νομολογιακούς κανόνες των 
αποφάσεων Kossowski  (C-486/2014) του ΔΕΕ και της 
Margus κατά Κροατίας του ΕΔΔΑ

τους όρους αυτούς δεν πληροί το αμετάκλητο 

βούλευμα που κηρύσσει την οριστική παύση της 

ποινικής δίωξης λόγω εξάλειψης του αξιοποίνου 

εξαιτίας παραγραφής του αδικήματος, αφού δεν 

αποτελεί αμετάκλητη απόφαση με την οποία ο 

κατηγορούμενος αθωώθηκε ή καταδικάστηκε. Στο 

πλαίσιο της υπόθεσης λαθρεμπορίας που κρίθηκε με 

τη ΣτΕ ο αναιρεσείων προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η 

ανωτέρω κρίση ήταν εσφαλμένη λόγω ασυμφωνίας 

της με τις κρίσεις της απόφασης Gasparini του 

ΔΕΚ (C-467/04).  

 

Το ΣτΕ επανέλαβε21 ότι η κατοχυρωμένη στα άρθρα 

4 του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ και 50 ΧΘΔ αρχή 

ne bis in idem βρίσκει εφαρμογή όταν για την 

ίδια παράβαση το πρόσωπο έχει ήδη αθωωθεί ή 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση που περιέχει 

κρίση μετά από έρευνα της ουσίας της υπόθεσης, 

δηλαδή σχετικά με την τέλεση της παράβασης. 

Η θέση αυτή, όπως τονίζει το δικαστήριο, 

υπαγορεύεται αφενός από το σκοπό και τη 

λειτουργία της αρχής ne bis in idem, ως εκδήλωσης 

των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου, της 

αναλογικότητας και, ιδίως, του δεδικασμένου, 

που εξυπηρετεί την επίσης θεμελιώδους σηµασίας 

ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα της έννοµης 

κατάστασης των προσώπων και αφετέρου από 

την αναγόµενη στο δηµόσιο συµφέρον ανάγκη να 

προαχθεί η πρόληψη και η καταστολή των σχετικών 

παραβάσεων και ιδίως των σοβαρότερων, η οποία, 

21 βλ. ΣτΕ 167-169/2017 επταµ., µε παραποµπή 
στην απόφαση ΔΕΕ µειζ. συνθ. 29.6.2016, C-486/14, 
Kossowski, σκέψεις 4254
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σύµφωνα µε την πρόσφατη νοµολογία της µείζονος 

σύνθεσης του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, συνιστά θεµιτό 

λόγο περιορισµού της κανονιστικής εµβέλειας 

της απαγόρευσης ne bis in idem και µπορεί να 

δικαιολογήσει τη σώρευση ποινικής και διοικητικής 

δίωξης και κύρωσης για την ίδια παράβαση της 

τελωνειακής/φορολογικής νοµοθεσίας. Εκτός από 

την υιοθέτηση της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ 

και του ΔΕΕ, για πρώτη φορά το ΣτΕ προσδίδει 

με την παραπάνω κρίση του συνταγματικό 

έρεισμα στην αρχή ne bis idem, αναγνωρίζοντάς 

την ως ειδικότερη εκδήλωση των συνταγματικά 

κατοχυρωμένων αρχών του κράτους δικαίου, της 

αναλογικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της 

σταθερότητας των εννόμων  καταστάσεων22.  

Το Δικαστήριο τόνισε ότι, εφόσον αρμόδια για τη 

διαπίστωση της παράβασης είναι τα όργανα της 

εκτελεστικής εξουσίας των οποίων οι πράξεις 

ελέγχονται από τα διοικητικά δικαστήρια (άρθρα 

26 και 94 παρ. 1 Συντ.), για τη διαπίστωση 

διάπραξης της τελωνειακής ή φορολογικής 

παράβασης ο διοικητικός δικαστής δε δεσμεύεται 

από αμετάκλητο βούλευμα περί οριστικής παύσης 

της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής του 

ποινικού αδικήματος, δηλαδή εξαιτίας συνδρομής  

λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου, αφού αυτό δε 

συνιστά αμετάκλητη αθωωτική η καταδικαστική 

απόφαση που να περιέχει ουσιαστική κρίση 

22 Έτσι και Δημητρακόπουλος Ι. ,  Πρόσφατες 
νοµολογιακές εξελίξεις για την εφαρμογή του ne bis in idem 
στο πεδίο των φορολογικών παραβάσεων, Εισήγηση στο 
επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΣΔι της 14.6.2018, µε θέµα 
τη σχέση της διοικητικής µε την ποινική και την πολιτική 
δίκη, www.humanrightscaselaw.gr 

σχετικά με την τέλεση ή μη του αδικήματος. Το 

ΣτΕ, συνεπώς, αποδόμησε και απέρριψε τον 

ισχυρισμό του αναιρεσείοντος σημειώνοντας 

ότι α) ερείδεται σε επεκτατική ερμηνεία της 

έννοιας της «αθώωσης», β) το δεδικασμένο 

που παράγεται από το παραπάνω αμετάκλητο 

βούλευμα δεν καλύπτει το ζήτημα της τέλεσης 

ή μη του ποινικού αδικήματος, άρα δεν εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής της αρχής ne bis in idem, 

γ) συνεπώς, δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας δεδομένης 

της έλλειψης αμετάκλητης κρίσης για τη διάπραξη 

της ποινικής  παράβασης, δ) σε περίπτωση που με 

πράξη της φορολογικής διοίκησης διαπιστωθεί η 

τέλεση της παράβασης και παράλληλα ανακύψει 

ζήτημα διάπραξης ποινικού αδικήματος σχετικού 

με τη φοροδιαφυγή, τότε εφόσον η ποινική δίωξη 

έχει παύσει οριστικά λόγω παραγραφής και 

είναι άρα αδύνατη η επιβολή ποινικής κύρωσης, 

είναι αναγκαία – ως άλλωστε μόνη δυνατή 

πλέον - η επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την 

αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή της 

τελωνειακής/φορολογικής παράβασης. Εξάλλου, 

η προστασία των εννόµων συµφερόντων του 

προσώπου που θίγεται από τη σώρευση «ποινικών» 

διώξεων σε βάρος του επιτρέπει τον καταλογισµό 

ή και τη διατήρηση των διοικητικών κυρώσεων 

σε περίπτωση που η stricto sensu ποινική 

διαδικασία έπαυσε λόγω παραγραφής του ποινικού 

αδικήματος23, ε) ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος 

23 Με παραπομπή στην απόφαση του ΔΕΕ Akerberg 
Fransson (C-617/10), σκέψη 36 
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στηρίζεται κατ’ αρχήν στην απόφαση του ΔΕΕ 

Gasparini (C-467/04), η οποία ωστόσο είναι 

παρωχημένη και δε συνδέεται µε την ερμηνεία 

του άρθρου 50 του ΧΘΔ (που δεν ίσχυε κατά το 

χρόνο έκδοσής της) ή της αντίστοιχης γενικής 

αρχής ne bis in idem του δικαίου της Ένωσης 

ούτε συνεκτίμησε τη µεταγενέστερη νομολογία 

των αποφάσεων Spasic και Kossowski του ΔΕΕ 

περί της ανάγκης πρόληψης και καταστολής της 

εγκληματικότητας εντός του χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ε.Ε. και, 

(ανεξαρτήτως του ότι δεν αφορά υπόθεση σώρευσης 

ποινικής και διοικητικής δίωξης για την ίδια κατ’ 

ουσία παράβαση) το κρίσιµο σκεπτικό της έχει 

κλονισθεί, σε βαθµό που να µην µπορεί να θεωρείται 

πλέον ισχυρό μετά τη νομολογία που ανέπτυξε το 

ΔΕΕ στις υποθέσεις Spasic, Kossowski, Menci και 

Garlsson Real Estate SA, οι οποίες ερµηνεύουν το 

άρθρο 50 ΧΘΔ. 

Ακολούθως, το ΣτΕ με την απόφασή του υπ’ αριθ. 

1887/2018 απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα 

Εφετείου σχετικά με υπόθεση λαθρεμπορίας για 

την οποία είχε ήδη εκδοθεί αμετάκλητη ποινική 

καταδικαστική απόφαση. Το ΣτΕ σημείωσε ότι σε 

διοικητική διαφορά από την επιβολή πολλαπλού 

τέλους το διοικητικό δικαστήριο δεσμεύεται 

από την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου που αφορά δίωξη για την 

ίδια παράβαση λαθρεμπορίας κατ’ εφαρμογή 

της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΔΔ, 

δέσμευση που υπαγορεύει την ακύρωση της 

ποινικού χαρακτήρα καταλογιστικής πράξης, σε 

συμφωνία και με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 

του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ και των άρθρων 50 

και 52 (παρ. 1) ΧΘΔ. Επιπρόσθετα, όμως, τονίζει 

ότι η δέσμευση του δικαστηρίου και η υποχρέωση 

ακύρωσης της πράξης καταλογισμού προϋποθέτουν 

ότι η αμετάκλητη ποινική κύρωση είναι αυτοδύναμα 

αποτελεσματική, αποτρεπτική και ανάλογη της 

σοβαρότητας της παράβασης λαμβάνοντας υπόψη 

το ποσό ή και τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης 

Σε περίπτωση όμως που το διοικητικό δικαστήριο 

κρίνει ότι η αμετάκλητη ποινική κύρωση είναι 

εμφανώς υπερβολικά ελαφριά σε σχέση με τo 

αδίκημα, με αποτέλεσμα να μην πληρούται η 

παραπάνω προϋπόθεση, τότε η διοικητική διαφορά 

δεν τερματίζεται με την ακύρωση της διοικητικής 

πράξης επιβολής του πολλαπλού τέλους, αλλά ο 

διοικητικός δικαστής ερευνά την προσφυγή ως 

προς τους λόγους και το αίτημά της σύμφωνα με 

τους κανόνες της αποδεικτικής διαδικασίας που 

θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας  

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η  πλειοψηφία της 

ΣτΕ 1771/2019 απέκλινε από τη σχετική 

νομολογία του ΕΔΔΑ για την εφαρμογή της αρχής 

ne bis in idem σε τελωνειακή διαφορά  επί της 

οποίας εκδόθηκε αμετάκλητη αθωωτική απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου. Εν όψει της αντίθεσης της 

πλειοψηφίας με προηγούμενη νομολογία του ΣτΕ 

αλλά και της σπουδαιότητας του ζητήματος, η 
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υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του 

Δικαστηρίου24.  

Στον αντίποδα, η πρόσφατη ΣτΕ 359/2020 

ευθυγραμμιζόμενη με την προηγούμενη σχετική 

νομολογία τόσο του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ όσο 

και του ίδιου του Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΣτΕ 

951/2018, 1887/2018) δέχθηκε το  λόγο 

αναίρεσης περί παραβίασης της αρχής ne bis 

in idem, δεδομένου ότι η διοικητική διαδικασία 

συνεχίστηκε με την επιβολή πολλαπλού τέλους 

λαθρεμπορίας παρά την ύπαρξη και προσκόμιση 

από την αναιρεσείουσα στο διοικητικό εφετείο 

προηγούμενης αμετάκλητης αθωωτικής ποινικής 

απόφασης, ενώ αμφότερες οι κατ’ ουσία ποινικές 

διαδικασίες αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των 

ίδιων και όχι συμπληρωματικών σκοπών και το 

νομοθετικό πλαίσιο δε διασφαλίζει το συντονισμό 

των δυο διαδικασιών, προκειμένου να περιοριστεί 

στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου η πρόσθετη 

επιβάρυνση από τη σώρευση δυο διώξεων και 

κυρώσεων ποινικής φύσης σε συμφωνία με τις 

επιταγές της αρχής της αναλογικότητας.  

Τέλος, η ΣτΕ 400/2020 αφορά τη δυνατότητα 

παραδεκτής προβολής το πρώτον στη δίκη της 

αναίρεσης του λόγου παραβίασης της αρχής ne 

bis in idem, εφόσον δεν ήταν δυνατή η λυσιτελής 

προβολή του συγκεκριμένου λόγου ενώπιον του 

διοικητικού εφετείου, δεδομένου ότι η αθωωτική 

ποινική απόφαση κατέστη αμετάκλητη μετά τη 

24 Βλ. και Ι. Δημητρακόπουλος, Η εφαρμογή των 
εγγυήσεων της ΕΣΔΑ στη φορολογική διαδικασία και δίκη, 
www.humanrightscaselaw.gr 

δημοσίευση της απόφασης του διοικητικού εφετείου. 

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή η πράξη της 

φορολογικής ή τελωνειακής αρχής αποκτά οψιγενή 

νομική πλημμέλεια και το μοναδικό δικονομικό όπλο 

που απομένει στον πολίτη είναι η αίτηση αναίρεσης 

με σκοπό την αποκατάσταση της παραβίασης της 

αρχής ne bis in idem. Το ΣτΕ σημειώνει ότι στην 

περίπτωση αυτή  δεν εφαρμόζεται ratione mate-

riae το άρθρο 53 παρ. 3 του π.δ. 18/1989 για 

το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης, ενώ είναι 

παραδεκτή η προβολή του λόγου αναίρεσης που 

εδράζεται στην παραβίαση της αρχής ne bis in 

idem με το δικόγραφο προσθέτων λόγων ακόμη 

και αν απουσιάζει ο λόγος αυτός από το εισαγωγικό 

δικόγραφο της αναίρεσης. Περαιτέρω, εφόσον 

ο λόγος αναίρεσης θεμελιώνεται σε πραγματικά 

περιστατικά, τα οποία ανάγονται στο περιεχόμενο 

της αμετάκλητης ποινικής απόφασης, δεν 

ανευρίσκονται ωστόσο στο σώμα της απόφασης, 

τότε ο αναιρεσείων φέρει το βάρος όχι μόνο να 

προσκομίσει αντίγραφο της ποινικής απόφασης 

και να τεκμηριώσει ότι αυτή κατέστη αμετάκλητη 

μετά τη δημοσίευση της αναιρεσιβαλλόμενης, 

αλλά και να επικαλεστεί ειδικά και ορισμένα 

με το εισαγωγικό δικόγραφο ή με το δικόγραφο 

προσθέτων λόγων τις κρίσεις του ποινικού 

δικαστηρίου στις οποίες θεμελιώνεται in concreto 

η συνδρομή των προϋποθέσεων της αρχής ne bis in 

idem. Πρέπει να τονιστεί ότι με τη συγκεκριμένη 

απόφαση κρίθηκε συγγνωστή η παράλειψη του 

αναιρεσείοντος που προσκόμισε την αμετάκλητη 

ποινική απόφαση, αλλά δεν προέβαλε με τρόπο 
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ειδικό και ορισμένο τις κρίσεις της ποινικής 

απόφασης, στις οποίες ερείδεται η πλήρωση των 

προϋποθέσεων της αρχής ne bis in idem και 

αναγνωρίστηκε βάσει του άρθρου 20 παρ. 1 Συντ. 

η δυνατότητα θεραπείας της παράλειψης αυτής με 

την κατάθεση δικογράφου προσθέτων λόγων. Εν 

όψει της σπουδαιότητας των ζητημάτων η υπόθεση 

παραπέμφθηκε προς κρίση στην επταμελή σύνθεση 

του Δικαστηρίου. 

 

IIΙ. Κριτική προσέγγιση 

Σχετικά με το ισχύον ποινικό οπλοστάσιο για την 

καταστολή των φορολογικών και τελωνειακών 

παραβάσεων θα πρέπει αφενός να αναγνωριστούν 

οι βελτιωτικές προσπάθειες των τελευταία ετών, οι 

οποίες οδήγησαν σε ορισμένες θετικές νομοθετικές 

εξελίξεις και αφετέρου να επισημανθεί η ανάγκη για 

συστηματικές τροποποιήσεις ιδίως στο πεδίο του 

τελωνειακού ποινικού δικαίου. 

Περαιτέρω, η εξέλιξη που έχει σημειώσει η ελληνική 

νομολογία στο πεδίο της εφαρμογής της αρχής ne 

bis in idem είναι αδιαμφισβήτητα αξιοσημείωτη, 

καταλήγοντας με τις τελευταίες αποφάσεις σε 

πορίσματα που εγκολπώνουν ως επί το πλείστον 

τις αρχές της ΕΣΔΑ, όπως αυτή ερμηνεύεται από 

το Δικαστήριο, και παρέχουν σε σημαντικό βαθμό 

πληρέστερη προστασία στους πολίτες σε σύγκριση 

με τα προηγούμενα έτη. Παρά την αισιοδοξία που 

γεννιέται από την πρόοδο του διαλόγου μεταξύ 

υπερεθνικού και εθνικού δικαστή, η πλήρης και 

αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται από την ΕΣΔΑ αποτελεί ακόμη 

ζητούμενο, με την εσωτερική ακαμψία και τις 

δυσχέρειες πρακτικής εφαρμογής των υπερεθνικών 

δικαιικών αρχών να συνιστούν τροχοπέδη για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου.  

Παραμένει, συνεπώς, αδήριτη η ανάγκη 

νομοθετικής τροποποίησης του ισχύοντος 

καθεστώτος καταστολής των φορολογικών 

και τελωνειακών αδικημάτων είτε με την 

αποποινικοποίηση25 των εν λόγω παραβάσεων 

και τη διατήρηση μόνο των διοικητικών 

κυρώσεων είτε με την κατάργηση26 του δυαδικού 

συστήματος κυρώσεων και την πρόβλεψη ενός 

ενιαίου κυρωτικού συστήματος  (una via), το 

οποίο θα συνεπάγεται αφενός την εγκαθίδρυση 

αποκλειστικής διοικητικής δικαιοδοσίας επί 

παραβάσεων μέχρι ενός ορίου και αφετέρου την 

ανάθεση στην ποινική δικαιοδοσία των βαρύτερων 

παραβάσεων και κυρώσεων, όπως εξάλλου  

επιβάλλει και η κατ’ ουσία ποινική φύση τους είτε 

με την ανάθεση στην ποινική δικαιοδοσία της 

επιβολής πολλαπλών τελών (εφόσον συνιστούν 

ποινικής φύσης κύρωση) και τη διατήρηση της 

δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων για 

την επιβολή οφειλόμενων δασμών και τελών  

25 Έτσι και Α. Δεδούλη – Λαζαράκη, Κ. Μουρτίδης 
, Η αρχή ne bis in idem στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ και 
το πολλαπλό τέλος επί λαθρεμπορίας κατά τον Εθνικό 
Τελωνειακό Κώδικα, ΔΕΕ 3/2018, ειδικότερα για τη 
λαθρεμπορία και  Γ. Σταυρόπουλος,  Η επίδραση της ΕΣΔΑ 
στην ελληνική έννομη τάξη,  ΘΠΔΔ 10/2017

26 Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Το τέλος των δυαδικών 
κυρώσεων, ΠοινΧρον 2015, σελ.623
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εκπρόθεσμης καταβολής27 με σκοπό τη διασφάλιση 

της τήρησης της αρχής ne bis in idem και την 

ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου28.

  

Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, οι νομοθετικές 

παρεμβάσεις όσο ουσιώδεις και ριζοσπαστικές και 

αν είναι, δεν απομειώνουν το ζωτικής σημασίας 

ρόλο του εθνικού δικαστή. Στον αντίποδα, αυτός 

παραμένει ο θεματοφύλακας που με θάρρος οφείλει 

να συμβάλλει καταλυτικά στην περιφρούρηση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται 

από τις διεθνείς συμβάσεις – παρά την ολιγωρία 

της νομοθετικής εξουσίας και χωρίς, βέβαια, να την 

υποκαθιστά – και να διασφαλίσει στην πράξη την 

ερμηνεία και εφαρμογή του εσωτερικού δικαίου υπό 

το φως των υπερεθνικών αρχών και σε συμφωνία με 

τις επιταγές της ΕΣΔΑ.

27 Χ. Χρυσανθάκης, Η νομική δέσμευση του 
«πειθαρχικού» δικαστή από τις [αθωωτικές] αποφάσεις 
των ποινικών δικαστηρίων – Η όσμωση εθνικού δικαίου και 
ΕΔΔΑ: Σκέψεις για μια πρόταση άρσης των τριβών

28 Έτσι και Όλγα Τσόλκα , Οι σύγχρονες εξελίξεις 
του δια‐δικαιοδοτικού «διαλόγου» μεταξύ ΕΔΔΑ και ΔΕΕ 
για την εφαρμογή της αρχής «ne bis in idem» επί του 
εσωτερικού δυαδικού συστήματος κυρώσεων
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I. Introduction 

 

In our recent era, access to music files as well as 

music downloading has become simpler 

and easier through Internet and technological 

advancement. Only by sitting in front of the 

computer, with a simple click on the mouse, one 

can easily download music that is not offered 

by the record companies yet1. Music file-shar-

ing was introduced in the 90s and 2000s with 

Napster, a music exchange market, which had 

the purpose to make it easier for MP3 music files 

to be distributed over the Internet. However, 

this led Napster to the courts, where there were 

lawsuits against Napster for illegal file-sharing. 

Despite the fact that Napster was forced to shut 

down, between 2002-2003 file-sharing became 

around 70% more popular than in the past as 

other music exchange markets were established 

after Napster2.    

1 Hoel Willassen Espen, The Economics of 
File-Sharing, Is Piracy Killing Music? Department 
of Economics, Master Thesis for the degree Master 
Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 15. 
November 2010, p. 2.

2 Liebowitz, S. J. (2006). File Sharing: Creative 
Destruction or Just Plain Destruction? TheJournal 
of Law and Economics, 49(1), 1–28, https://doi.
org/10.1086/50351, (last accessed on 29.02.2020). 
See also Zentner, A. (2006). Measuring the Effect 
of File Sharing on Music Purchases. The Journal 

Although music file-sharing has many advan-

tages for the consumer, it has to be born in 

mind that free downloading of music can be a 

challenge for copyright. Copyright law grants 

exclusive rights which are not safeguarded 

when consumers have free access to music files. 

Furthermore, this does not give incentives to art-

ists to produce new works3. At the other end of 

the spectrum, there are many who claim that this 

negative effect is outweighed by many positive 

economic effects caused by file-sharing. At any 

case, there are also further negative economic 

effects which should be taken into consideration.

    

This paper will address the topic of music file-

sharing and its economic effects as well as the 

challenges for copyright. At first, by using the 

descriptive method, this paper will analyze 

the notions and definitions of file-sharing and 

copyright. With respect to copyright, copy-

right infringement and the weaker standards 

of copyright protection due to file-sharing will 

be referred. Then by comparing the different 

ofLaw and Economics, 49(1), 63–90 https://doi.
org/10.1086/501082, (last accessed on 29.02.2020).

3 Hoel Willassen Espen, The Economics of 
File-Sharing, Is Piracy Killing Music? Department 
of Economics, Master Thesis for the degree Master 
Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 15. 
November 2010, p. 2.
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views found in the existing literature, the main 

research question will be the impact of illegal 

file-sharing (or else piracy) on economy. The 

empirical method will be applied in order to 

assess the reaction of consumers when they are 

given the opportunity to sample music before 

they purchase. In addition, the impact of file-

sharing on music sales and the relevant opinions 

will be mentioned. Both the positive and the 

negative effects of music file-sharing will be 

analyzed and will be balanced. Last but not 

least, conclusions will be drawn from the main 

research question about whether file-sharing has 

a positive or negative impact on economy. 

 

II. Definitions  

Α. Notion of File-Sharing 

After the arrival of the Internet and technologi-

cal progress, the need of a technology which 

could allow the user to share data in digi-

tal form became bigger. File-sharing is the 

technology which covers exactly this need; to 

share music files easily and with a high speed 

through the Internet4. The basis of file-sharing 

is peer to peer (P2P) software which became 

well-known by Napster which was established 

by Shawn Fanning, an 18-year old student at 

4 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 
Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010, p. 7, Hoel Willassen Espen, 
The Economics of File-Sharing, Is Piracy Killing Music ?, 
Department of Economics, Master Thesis for the degree 
Master Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 
15. November 2010.

Boston’s Northeastern University in June of 

19995. Before Napster, the users had to search 

online to download files in programs like Lycos; 

Napster differentiated itself in that its content 

was adapted to the data that the users uploaded 

every time they used it, making all files available 

for all users and as a result it became quite popu-

lar (a striking example is MP3 files and CDs)6.    

The function of the P2P software is the follow-

ing: a network of computers where all the 

nodes involved act as clients (if they request 

information) and service providers (if they ful-

fill requests) and share their various ports such 

as CPU, hard disk and bandwidth with other 

nodes7. Basically P2P-software is a connection 

between two or more computers where a user 

(host) uploads or publishes files and the other 

users are able to copy them; the users who are 

searching for a file are aware of the hosts who 

make it available and they can make multiple 

copies of the same file without deteriorating 

the speed of internet connection or influencing 

the sharing of the file8. One basic characteristic 

of file-sharing is that it is free of charge and very 

5 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 
Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010, p. 7.

6 Ibid. For more about the history of Napster see 
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/
napster-inchistory/, (last accessed on 24.02.2020).

7 Synodinou Tatiana-Eleni, Copyright and New 
Technologies, The relationship between the user and the 
creator, Sakkoulas publications, p. 269.

8 Hoel Willassen Espen, The Economics of 
File-Sharing, Is Piracy Killing Music?, Department 
of Economics, Master Thesis for the degree Master 
Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 15. 
November 2010.
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quick, especially when it comes to new software 

such as Bit Torrents, which enable the user to 

download files partially from numerous hosts 

simultaneously9.    

Despite Napster’s initial success, in 1999 the 

Recording Industry Association of America 

(RIAA) “sued Napster for contributory and 

vicarious copyright infringement” (A&M 

Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F. 3d 1004 

9th Cir.2001). Then the Ninth Circuit Court 

of Appeals forced Napster to shut down claim-

ing that Napster was able to be aware and handle 

copyright infringement10. However, Napster had 

already paved the way for other networks which 

were established after Napster such as: LimeWire, 

PirateBay, Morpheus, Gnucleus, Bearshare, 

eDonkey, FastTrack, a network by KaZaA and 

Grokster and Gnutella11.  

 

Β. Definition of Copyright and Copyright 
Infringement 

The term copyright refers to all the exclusive 

rights on an intellectual good12, e.g. music vid-

eos and books. The scope of protection refers to 

any intellectual good which is an expression of 

an idea but it does not extend to the idea itself; 

therefore copying methods and ideas is allowed if 

9 Ibid
10 Ibid. For more about the history of Napster see 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/
napster-inchistory/, (last accessed on 24.02.2020).

11 Ibid.
12 Koumantou G. Intellectual Property, ELLD 

1994, p. 1464-1468.

the ideas are not materialized or if the expression 

of these ideas is not identical13. There is a time 

limit of the protection which lasts 70 years after 

death of the author (post mortem auctoris)14.  

  

It has been stated that file-sharing lowers the 

standards of copyright protection because it dis-

courages the authors to produce new works as 

they will not get any remuneration while their 

work will be shared at marginal cost; this makes 

the overall profits of artistic production shrink15. 

The crucial question in order to determine if this 

actually happens is whether protected works and 

copies on file-sharing are “substitutes or comple-

ments”; they are substitutes if consumers who 

would have bought the original work switch to 

the copies as they get them for free; and they are 

complements if consumers take advantage of 

file-sharing in order to decide what kind of origi-

nal work they would like to buy. According to a 

research conducted by Oberholzer and Strumpf 

in 2005, 65% of the consumers do not purchase 

the original work because they download it for 

free while 85% buy the original work because 

they had a sample of it through file-sharing16. It 

13 Hoel Willassen Espen, The Economics of 
File-Sharing, Is Piracy Killing Music?, Department 
of Economics, Master Thesis for the degree Master 
Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 15. 
November 2010.

14 Varian Copying and Copyright, The Journal of 
Economics Perspectives, 2005, vol. 19, no. 2, 2005, p. 
127.

15 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 
Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010, p. 7.

16 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 
Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
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should be taken into account that the creators 

may make profit from complements e.g. as music 

becomes well-known through file-sharing, prof-

its from concerts which are complementary to 

music, rise17. This increases the profitability of 

music industry because artists are remunerated 

from the concerts and reinforces their incentives 

to make new music18.    

With respect to copyright infringement in case 

of music file-sharing, two opinions have been 

expressed. According to the first one, there is 

copyright infringement every time copying takes 

place19. According to the second one, known 

as the fair-use doctrine, it is legal to copy musi-

cal records if the incentive is the personal or the 

social general interest20. The only requirement 

is the consent given by the author21. The second 

opinion was the argument of Napster before the 

Court but it was not accepted22. 

 

ΙΙΙ.  Economic Effects of File-sharing 

Copyright, 12 January 2010, p. 5. 
17 Ibid, p. 4-5.
18 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 

Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010, p. 20.

19 Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural 
and Economic Analysis of the “Betamax” Case and Its 
Predecessors, Columbia Law Review, 1982, vol. 82, no. 8, 
1600-1657. 1982.

20 Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural 
and Economic Analysis of the “Betamax” Case and Its 
Predecessors, Columbia Law Review, 1982, vol. 82, no. 8, 
1600-1657. 1982.

21 Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural 
and Economic Analysis of the “Betamax” Case and Its 
Predecessors, Columbia Law Review, 1982, vol. 82, no. 8, 
1600-1657. 1982

22 http://www.fundinguniverse.com/company-his-
tories/napster-inc-history/, (last accessed on 25.02.2020)

 

First of all, the effect of file-sharing on global 

sales of music will be addressed. For the assess-

ment of this effect, studies were based on 

samples which were not absolutely true because 

they were based on students who are the most 

frequent users of file-sharing and sometimes the 

rates of the studies stood even above the popu-

lation rate23. It has been stated that global sales 

of music especially after Napster were reduced 

because consumers were able to download files 

for free and therefore they did not buy the origi-

nal works24. At the other end of the spectrum, 

it has been also stated that the global sales of 

music were not reduced at all25. If the approach 

that filesharing reduces the global sales of music 

is followed, it should be also considered that 

file sharing harms significantly the producers 

because there is no purchase at all; but the pro-

ducers may also benefit from file-sharing as we 

will see below26.    

Another method to assess the impact of file-shar-

ing on economy is the observation of consumer 

behavior (empirical method)27; as known, music 

23 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 
Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010, p. 17.

24 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 
Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010, p. 15.

25 Ibid.
26 Ibid.
27 Liebowitz, S. J. (2006). File Sharing: Creative 

Destruction or Just Plain Destruction? TheJournal 
of Law and Economics, 49(1), 1–28, https://doi.
org/10.1086/50351, (last accessed on 29.02.2020). 
See also Zentner, A. (2006). Measuring the Effect 
of File Sharing on Music Purchases. The Journal 
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is an experience good and as such it sends qual-

ity signals which means that consumers can learn 

about the quality of the song before they pur-

chase  by downloading the music file28. The music 

file is therefore to be seen as a sample which will 

improve the chances of a purchasing decision29 

because consumers are able to have an overall 

view of the available music and to decide what 

kind of music is interesting to them and then buy 

the original works.30 On the other hand, it can 

also happen that consumers will not actually buy 

the original work because they can get it for free 

from downloading31.     

Peitz and Waelbroeck believe that advertising 

samples of free-of-charge music results in an 

increase of music sales and therefore increase in 

the global income32. Such a method which pro-

vides information to the consumers in order to 

make them make a purchasing decision has also 

been called “information-pull technology”.33 

ofLaw and Economics, 49(1), 63–90 https://doi.
org/10.1086/501082 (last accessed on 29.02.2020).

28 Gayer, Amit and Oz Shy, Publishers, Artists and 
Copyright Enforcement, Information Economics and 
Policy, 2006, Vol. 51, p. 477-489.

29 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 
Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010, p. 18.

30 Thomes Tim Paul, An economic analysis of 
online streaming: How the music industry can generate 
revenues from cloud computing, 2011, p .6.

31 Oberholzer- Gee, Harvard University, Strumpf 
Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010, p. 5.

32 Peitz and Waelbroeck, An Economist’s Guide to 
Digital Music. CESifo Economic Studies, 2005, Vol. 51, 
No. 23/2005, 359-428.

33 Duchêne and Waelbroeck, The legal and tech-
nological battle in the music industry: Information-push 
versus information-pull technologies. International 
Review of Law and Economics, 2006, Vol. 26, 565-580.

Costless samples of music can also lead to a 

positive network effect; as more and more con-

sumers get to know music with free-of charge 

samples, music becomes even more worth-buy-

ing for legal buyers and this increases the profits 

of a monopolistic producer or else there is a sig-

nificant network effect34.

    

With respect to the impact of file-sharing on the 

producers’ profitability, it should be mentioned 

that if global music sales are reduced, then pro-

ducers suffer from financial loss, too. But as 

already mentioned, the artists become more 

famous with downloading and as a result, this 

might outweigh their financial loss; it should 

be added that usually artists do not solely base 

their earnings on music sales but they have 

other sources of income too; therefore they cre-

ate music because they love what they do and 

not primarily for financial reasons35. According 

to Gayer and Shy36, artists are remunerated by 

complementary products to their music, such as 

tickets for concerts and merchandising. Gayer 

and Shy believe that file-sharing free of charge 

and illegal file-sharing or piracy makes the 

creators of music works more famous and as a 

consequence raises the demand for complemen-

tary products to their music.     

34 Gayer, Amit and Oz Shy, Copyright 
Enforcement in the Digital Era, CESifo Economic 
Studies, 2005, Vol. 51, 477 -489.

35 Ibid, p. 23.
36 Gayer, Amit and Oz Shy, Publishers, Artists and 

Copyright Enforcement, Information Economics and 
Policy, 2006, Vol. 51, p. 477-489.
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What is more, by sharing music files online, a 

consumer can save time and money as filesharing 

is almost for free (e.g. CDs are offered at a low 

price) and quite speedy37. However, it should 

be also taken into account that downloading 

music is not completely for free; the user has 

to cover costs that have to do with download-

ing38 e.g. paying a monthly subscription fee to 

sites where the consumer can download files39. 

It should be also considered that by selling CDs, 

one can actually make retail profit which is the 

remaining profit after the producing costs are 

subtracted out of the wholesale price40. The costs 

which are subtracted out of the wholesale price 

vary; for example, they can be manufacturing, 

packaging costs, costs for CD design, advertising 

and promotion and the exclusive rights of art-

ists or royalties which give them a right to claim 

812% of the retail price (so apart from income 

from sales of records, they also get income from 

such rights)41. At any case, the consumer has the 

37 Alison Alexander, Owers James, Carveth 
Rod, Media Economics, Theory and Practice, Second 
Edition, 1998, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers London, p. 202-203.

38 Liebowitz, S. J. (2006). File Sharing: Creative 
Destruction or Just Plain Destruction? TheJournal 
of Law and Economics, 49(1), 1–28, https://doi.
org/10.1086/50351, (last accessed on 29.02.2020). 
See also Zentner, A. (2006). Measuring the Effect 
of File Sharing on Music Purchases. The Journal 
ofLaw and Economics, 49(1), 63–90 https://doi.
org/10.1086/501082 (last accessed on 29.02.2020).

39 Campbell Richard, Media & Culture an 
Introduction to mass communication, 3rd edition, p. 
101.

40 Ibid, Briggs Adam, Cobley Paul, The Media: An 
Introduction, Longman, p. 168-169.

41 Campbell Richard, Media & Culture an 
Introduction to mass communication, 3rd edition, p. 

following options; to purchase, download or not 

buy at all which means that the consumer’s pur-

chasing decision might take time.     

The notion of illegal file-sharing or piracy is 

another issue of great importance. There are 

four types of illegal-copying: 1) counterfeits, 2) 

pirates 3) online piracy 4) bootlegging42. Piracy 

is “the act of copying or counterfeiting in order 

to derive a profit on resale” e.g. the sale of cop-

ies of CDs and DVDs on the black market43. The 

impact of piracy on the sales of an original prod-

uct is that it reduces its sales if the illegal copy 

is close to the legal product; the two products 

become substitutes and consumers choose the 

cheaper one (illegal copy)44. When consumers 

opt for buying illegally downloaded music, a 

loss of income is observed in many markets: 

record companies are harmed because they suffer 

from income loss; record stores which connect 

record companies with the consumer are also 

harmed; last but not least, providers of supplies 

to the record companies are harmed and mar-

kets of complementary goods to music e.g. CD 

players or plastic boxes for CDs45. In addition, 

102.
42 Campbell Richard, Media & Culture an 

Introduction to mass communication, 3rd edition, p.  
103.

43 Rayna T., Piracy and Innovation: Does Piracy 
Restore Competition? DRUID, 2004, Summer 
Conference.

44 Hoel Willassen Espen, The Economics of 
File-Sharing, Is Piracy Killing Music?, Department 
of Economics, Master Thesis for the degree Master 
Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 15. 
November 2010.

45 Hoel Willassen Espen, The Economics of 
File-Sharing, Is Piracy Killing Music?, Department 
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fewer jobs are available and the revenue of the 

government is also reduced because of reduction 

of tax (as tax is only included in the wholesale 

price of the legal works and not in the price of 

illegal copies)46. The motto “Piracy is killing 

music” has exactly this meaning; if governments 

do not take measures against piracy, then the 

whole music industry will “die”. However, piracy 

can also have positive effects on music industry 

in the following way: it helps emerging artists, 

who do not have enough income, to be known to 

the public; it increases the sales of complemen-

tary goods like concert tickets47 (e.g. since 1995 

the rates of profits from live concerts has been 

raised by 18% in Germany48); it promotes the 

expansion of music worldwide by increasing the 

rate of population which has the chance to listen 

to music49.    

The impact of illegal file-sharing on social welfare 

should be also taken into account. On the one 

hand, copyright aims to promote innovation 

and create incentives to produce music. On the 

other hand, file-sharing discourages artists from 

of Economics, Master Thesis for the degree Master 
Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 15. 
November 2010.

46 Ibid.
47 Mortimer, J.H and A. Sorensen, Supply 

Responses to Digital Distribution: Recorded Music and 
Live Performances”, 2005, mimeo, Harvard University 
and Stanford University.

48 Ehmer P. and Porsch R. Music Industry Still on 
Song: But Key Changes are Playing Out, 2008, Deutsche 
Bank Research.

49 Hoel Willassen Espen, The Economics of 
File-Sharing, Is Piracy Killing Music?, Department 
of Economics, Master Thesis for the degree Master 
Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 15. 
November 2010.

producing music and therefore causes an “under-

provision” of the product and lets the music 

works being sold at a price lower than the price 

to consume the product but higher than the 

cost of production50. In other words, production 

costs of copying are zero. There are consumers 

who might not copy at all (ethical) and others 

who will only copy if this is in line with their 

interest, which means that they gain more than 

the amount they pay51. Then a fine, tax or sub-

sidy is imposed by the government. Then the 

producer determines the price and finally con-

sumers decide to purchase or not, to copy or not 

the product52. Social welfare includes the inter-

ests of consumers who act both in good faith and 

in bad faith, the producers’ and government’s 

profits. A possible solution in order to safeguard 

all these interests would be the increase of taxes 

that the government imposes on complemen-

tary products and not the imposition of fines on 

copying53. The increase of taxes seems to be more 

effective in promoting social welfare than fines54. 

 

IV. Conclusion 

 

50 Ibid.
51 Oberholzer - Gee, Harvard University, Strumpf 

Koleman, University of Kansas, File-Sharing and 
Copyright, 12 January 2010

52 Ibid.
53 Hoel Willassen Espen, The Economics of 

File-Sharing, Is Piracy Killing Music?, Department 
of Economics, Master Thesis for the degree Master 
Philosophy in Economics, Universitetet I Oslo, 15. 
November 2010.

54 Ibid.
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The aim of this paper was to address the issue of 

the economic effects of file-sharing of music. 

After analyzing all the potential effects of music 

file-sharing on the economy as well as its impact 

on copyright, it becomes clear that file-sharing 

has both positive and negative effects which 

should be balanced in order to ascertain whether 

file-sharing in fact promotes or not the music 

industry’s profitability.     

With respect to the positive effects of illegal file-

sharing, samples of music give consumers more 

chances to buy the original work because they 

are able to compare the available products on 

the market before purchasing and to decide 

which option is the best for them, according to 

their preferences. Furthermore, more and more 

emerging artists who would not otherwise have 

enough revenues to promote themselves e.g. 

through advertising, now become famous with 

music downloading. Apart from that, there is a 

higher demand for complementary products to 

the original ones e.g. tickets for music concerts 

which after all promote the whole music indus-

try. In addition, as file-sharing is almost for free 

and downloading is quite quick, the consumer 

can save money and time. Last but not least, 

despite the negative effects of piracy, piracy can 

also contribute to the expansion of music indus-

try as it makes more artists known to the public.    

As far as the negative effects of illegal file-sharing 

are concerned, the music industry has claimed 

that file-sharing may infringe copyright and 

may lead to lower standards of copyright pro-

tection. Apart from that, file-sharing can have a 

detrimental impact on global music sales as the 

works which would have normally been bought, 

are now downloaded for free with a simple click 

of a mouse. Therefore, according to the view 

of the majority of studies, file-sharing causes a 

reduction of global music sales. According to 

others, there is no reduction of global music sales 

because file-sharing and global music sales are 

unrelated. Another negative impact of file-shar-

ing is that it creates some welfare issues; fewer 

available jobs, lower revenues of producers and 

of the government and reduction of taxes are just 

a few examples.     

It becomes apparent from this study that the 

positive economic effects of music file-sharing 

outweigh the negative ones. In my opinion, the 

answer to the question if file-sharing promotes 

the profitability of the global music indus-

try should be affirmative. After balancing the 

interests of all sides on the market, it seems that 

sharing, downloading and copying files is more 

advantageous for the economy than banning 

file-sharing completely. Finally, the impact of 

filesharing on copyright is not so severe that the 

positive effects of file-sharing should be ignored.
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I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η 2η ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενθάρρυνση 

της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής 

των μετόχων1 που ψηφίσθηκε στις 17 Μαΐου 

2017 αναμορφώνει το προϊσχύσαν2 νομοθετικό 

καθεστώς συμμετοχής των μετόχων στην 

εταιρική διακυβέρνηση, εισάγοντας μια σειρά 

νέων ρυθμίσεων. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις αφορούν 

μεταξύ άλλων: α) στην εξακρίβωση των στοιχείων 

των μετόχων, β) στον έλεγχο των διαχειριστών 

περιουσιακών στοιχείων και των πληρεξούσιων 

συμβούλων, γ)  στην έγκριση από τους μετόχους 

της πολιτικής αποδοχών των διοικητικών στελεχών 

και, τέλος, δ) στην εποπτεία των συναλλαγών, τις 

οποίες μια εταιρεία συνάπτει με συνδεδεμένα με 

αυτήν πρόσωπα. 

Καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς στην 

εκάστοτε εθνική έννομη τάξη της 2ης Οδηγίας για 

1 Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά 
την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής 
των μετόχων.

2 Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 
σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από 
μετόχους εισηγμένων εταιρειών.

τα δικαιώματα των μετόχων ορίστηκε η 10η Ιουνίου 

2019. Προς την κατεύθυνση αυτή ο ν. 4548/2018 
3 ο οποίος, επιπρόσθετα, αναμόρφωσε το δίκαιο 

των Ανώνυμων Εταιρειών, ενσωμάτωσε στο εθνικό 

δίκαιο τις ρυθμίσεις της Οδηγίας που αφορούσαν 

στην πολιτική αποδοχών των διοικητικών 

στελεχών και στην εποπτεία των συναλλαγών με 

συνδεδεμένα μέρη. Από την άλλη πλευρά το σχέδιο 

νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο 

«Εταιρική Διακυβέρνηση Ανώνυμων Εταιρειών, 

Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου και Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», η ημερομηνία 

διαβούλευσης του οποίου έληξε στις 2 Απριλίου 

2020, θα ενσωματώσει στην εθνική έννομη 

τάξη τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με την 

εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων, καθώς 

και τον έλεγχο των διαχειριστών περιουσιακών 

στοιχείων και των πληρεξούσιων συμβούλων.

Δεδομένου ότι η 2η Οδηγία για τα δικαιώματα των 

μετόχων εισάγει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο την υποχρέωση θέσπισης πολιτικής 

αποδοχών των διοικητικών στελεχών και την 

περαιτέρω έγκριση αυτής από τους μετόχους (Say 

3 ΦΕΚ Α’ 104/13-06-2018.

Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
Εισηγμένων Εταιρειών
Κυριακή Μίξιου,                                                                                                              
Δικηγόρος, LL.M. (Humboldt)
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on Pay), η παρούσα μελέτη δεν θα μπορούσε 

παρά να ασχοληθεί αποκλειστικά με το νέο αυτό 

νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι, αφού σκιαγραφηθούν 

οι λόγοι που οδήγησαν στη νομοθετική πλέον 

θέσπιση ρυθμίσεων για την πολιτική αποδοχών των 

διοικητικών στελεχών, θα περιγραφεί αναλυτικά το 

νέο νομοθετικό πλαίσιο, προτού γίνει μια αποτίμηση 

αυτού υπό το πρίσμα του πνεύματος της Οδηγίας. 

II. Νέο νομοθετικό πλαίσιο και 
στοχοθεσία αυτού

Στο πεδίο εφαρμογής της 2ης Οδηγίας για τα 

δικαιώματα των μετόχων εμπίπτουν σύμφωνα 

με το άρθρο 1 παρ. 1 αυτής μόνο εταιρείες, «οι 

οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα σε 

κράτος μέλος και οι μετοχές των οποίων έχουν 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 

αγορά εγκατεστημένη ή λειτουργούσα σε κράτος 

μέλος». Όσον αφορά ειδικότερα στο ζήτημα της 

πολιτικής αποδοχών των διοικητικών στελεχών, οι 

εισαγόμενες από την 2η Οδηγία για τα δικαιώματα 

των μετόχων ρυθμίσεις έχουν διττό περιεχόμενο: 

αφενός θεσπίζεται με το άρθρο 9α αυτής η 

υποχρέωση κατάρτισης πολιτικής αποδοχών, η 

οποία θα εγκρίνεται τουλάχιστον κάθε τετραετία 

από τη συνέλευση των μετόχων και, αφετέρου, 

επιβάλλεται με το άρθρο 9β της Οδηγίας η 

υποχρέωση δημοσιοποίησης σε ετήσια βάση της 

έκθεσης αποδοχών. Η τελευταία θα προσφέρει 

ουσιαστικά μια εικόνα των καταβληθέντων στη 

διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους 

αποδοχών, ως απόρροια της εφαρμοζόμενης κάθε 

φορά πολιτικής, και θα πρέπει να εισάγεται προς 

συζήτηση κάθε φορά σε τακτική γενική συνέλευση.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ από το άρθρο 9α παρ. 2 της 

2ης Οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι η έγκριση ή μη 

της πολιτικής αποδοχών από τη συνέλευση 

των μετόχων θα έχει κατά κανόνα δεσμευτικό 

χαρακτήρα, το άρθρο 9α παρ. 3 αυτής παρέχει 

τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ορίσουν ότι 

το ψήφισμα επί της πολιτικής αποδοχών θα έχει 

αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στον 

αντίποδα, η ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών 

έχει μονάχα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Μοναδική 

έννομη συνέπεια μιας αρνητικής ψηφοφορίας 

επί της έκθεσης αποδοχών αποτελεί, επομένως, 

η υποχρέωση της εταιρείας να «επεξηγεί στην 

επόμενη έκθεση αποδοχών πώς ελήφθη υπόψη 

η ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση». (βλ. 

άρθρο 9β παρ. 4 υποεδ. α της 2ης Οδηγίας για τα 

δικαιώματα των μετόχων).

Οι λόγοι που οδήγησαν στη νομοθετική θέσπιση 

των ως άνω περιγραφέντων ρυθμίσεων 

συνυφαίνονται με την οικονομική κρίση του 

2008 – 2009. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί 

έκπληξη, καθώς η κρίση προκάλεσε την άρση της 

εμπιστοσύνης των αγορών στις διοικήσεις των 

εταιρειών, οι οποίες αποδείχθηκε ότι επιδίωκαν την 

επίτευξη κατά βάση βραχυπρόθεσμων στόχων. 

Απόρροια της λογικής αυτής αποτελούσαν και 
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οι υπερβολικά υψηλές αποδοχές των διοικητικών 

στελεχών. Ιδίως το μεταβλητό κομμάτι αυτών 

συχνά δεν ήταν καν συνδεδεμένο με την 

πραγματική απόδοση των τελευταίων4. Για το 

λόγο αυτό έγινε δεκτό ότι οι υψηλές αμοιβές 

των διοικητικών στελεχών συνετέλεσαν στο να 

εκδηλωθεί η οικονομική κρίση μια ώρα αρχύτερα. 

Έτσι, ήρθε στο προσκήνιο της νομικής συζήτησης η 

αναγκαιότητα της στενότερης «παρακολούθησης» 

των εταιρειών από τους μετόχους τους. Η 

2η Οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων 

ανταποκρινόμενη, λοιπόν, στην ανάγκη αυτή, 

θέσπισε την υποχρέωση κατάρτισης από την 

εκάστοτε εταιρεία πολιτικής αποδοχών, η οποία 

περαιτέρω θα πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης 

της συνέλευσης των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό 

το υπέρμετρο ύψος των προβλεπόμενων αποδοχών 

τίθεται υπό περιορισμό, αφού αυτές πλέον 

συνδέονται με πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Η 

στοχοθεσία του νέου αυτού νομοθετικού πλαισίου 

εκφράζεται πληρέστερα και στη Σκέψη 33 

της Οδηγίας.

Το ότι η συνέλευση των μετόχων θα έχει πλέον λόγο 

επί των αποδοχών των διοικητικών στελεχών 

ανταποκρίνεται περαιτέρω και στο σύστημα 

διοίκησης των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και 

εναρμονίζεται πλήρως με αυτό5. Η διοίκηση και 

επίβλεψη των τελευταίων ασκείται κατά κανόνα 

από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο γίνεται 

4 Velte, EuZW 2013, 893, 894.
5 Löbbe/Fischbach, WM 2013, 1625, 1627; 

Wentz, WM 2019, 906, 908.

δεκτό ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

λαμβάνει ως κύριο γνώμονα την ικανοποίηση των 

δικών του συμφερόντων, τα οποία συχνά έρχονται 

σε αντίθεση με τα συμφέροντα που επιδιώκουν οι 

μέτοχοι6. Η σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στις 

δύο προαναφερθέντες ομάδες διατρανώνεται στο 

θέμα των αποδοχών του διοικητικού συμβουλίου, 

αφού το ίδιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για το 

ζήτημα αυτό. Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες 

(ΕΚΕΔ)7 του Οκτωβρίου 2013 προβλέπει ως προς 

το ζήτημα αυτό στο στοιχ. Γ.1.6. ότι το διοικητικό 

συμβούλιο αποφασίζει για τις αποδοχές των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου μετά από εισήγηση της 

επιτροπής αποδοχών που αποτελείται εξ’ ολοκλήρου 

από τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου. Με το προαναφερθέν 

σχέδιο νόμου η επιτροπή αποδοχών αποκτά 

πλέον και νομοθετικό έρεισμα (βλ. άρθρο 12 του 

Σχεδίου Νόμου).

Η ενίσχυση, επομένως, του ρόλου της συνέλευσης 

των μετόχων στο πεδίο της πολιτικής αποδοχών θα 

άρει τα όποια μειονεκτήματα προκαλούνται από 

τη σύγκρουση συμφερόντων που λαμβάνει χώρα 

στους κόλπους κάθε εταιρείας, αφού εξασφαλίζεται 

πλέον ότι τα διοικητικά στελέχη θα λογοδοτούν 

απέναντι στους μετόχους της. Δεν μπορεί, ωστόσο, 

να αγνοηθεί το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό η 

6 Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, σ. 250.
7 Ο ΕΚΕΔ δεν έχει κανονιστικό περιεχόμενο. 

Ωστόσο, προτάσσει την υιοθέτηση ορθών πρακτικών και 
πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης εταιρείας.
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όλη συζήτηση μετατίθεται πλέον στο ποιας ομάδας 

μετόχων η γνώμη επί της πολιτικής αποδοχών 

τελικά θα επικρατήσει, δεδομένου ότι οι διάφορες 

κατηγορίες μετόχων (π.χ. θεσμικοί επενδυτές, 

μικροεπενδυτές κ.ά) επιδιώκουν αντικρουόμενα 

συμφέροντα8.

III. Η ενσωμάτωση της 2ης Οδηγίας για 
τα δικαιώματα των μετόχων με το ν. 

4548/2018

Α. Υποχρέωση θέσπισης πολιτικής αποδοχών

Όπως προαναφέρθηκε, η 2η Οδηγία για τα 

δικαιώματα των μετόχων ενσωματώθηκε εν μέρει 

με τον υπ’ αριθμ. 4548/2018 νόμο. Στο άρθρο 110 

παρ. 1 αυτού προβλέπεται ότι «Εταιρείες με μετοχές 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται 

να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών για τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου και, αν υπάρχει, για τον 

γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του». Από 

την απλή ανάγνωση του προαναφερθέντος άρθρου 

προκύπτει εύλογα το ερώτημα, ποιες έννομες 

συνέπειες επισείει η μη θέσπιση πολιτικής αποδοχών 

από το επιφορτισμένο με την αρμοδιότητα αυτή 

διοικητικό συμβούλιο (βλ. συνδυασμό των άρθρων 

86 παρ. 1 και 96 παρ. 2 ν. 4548/2018). Ως προς 

το ερώτημα αυτό, δυστυχώς, ο ν. 4548/2018 δεν 

περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη, με αποτέλεσμα το 

άρθρο 14β της 2ης Οδηγίας για τα δικαιώματα των 

μετόχων που ορίζει ότι «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

8 Wentz, WM 2019, 907, 908; Velte, EuZW 2013, 
893, 894.

τους κανόνες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περιπτώσεις παράβασης των εθνικών 

διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας 

οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 

να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους» να παραμένει 

γράμμα κενό περιεχομένου. Ωστόσο, το άρθρο 

102 ν. 4548/2018 που προβλέπει την εσωτερική 

ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 

την παράβαση των καθηκόντων τους, προσφέρει 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση 

του ερμηνευτικού αυτού ζητήματος.

 

Περαιτέρω, προβλέπεται στο άρθρο 110 παρ. 2 ν. 

4548/2018 ότι «Η πολιτική αποδοχών 

υποβάλλεται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. 

Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών 

είναι δεσμευτική». Πρακτικά ο δεσμευτικός 

χαρακτήρας της ψήφου των μετόχων επί της 

πολιτικής αποδοχών διαφοροποιείται, ανάλογα 

με το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας. Ειδικότερα, αν οι μέτοχοι εγκρίνουν 

την πολιτική αποδοχών, η εταιρεία δεν μπορεί να 

καταβάλει άλλες παροχές, παρά μόνο τις εκεί ρητά 

προβλεπόμενες, εκτός, βέβαια, κι αν συντρέχουν οι 

ειδικές προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 110 

ν. 4548/2018 (“Exit – Option”). Θα πρέπει, 

δηλαδή, η ίδια η πολιτική αποδοχών να προβλέπει, 

εάν ενδεχόμενη παρέκκλιση από αυτή είναι 

επιτρεπτή. Διαφορετικά η εταιρεία δεσμεύεται από 

την εγκριθείσα πολιτική αποδοχών και δεν μπορεί 

να την καταστρατηγήσει για όση διάρκεια αυτή 

ισχύει. 
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Αν, ωστόσο, η συνέλευση των μετόχων απορρίψει 

την προς έγκριση πολιτική αποδοχών, η καταβολή 

των τελευταίων εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη 

προηγούμενης εγκεκριμένης πολιτικής. Προς 

την κατεύθυνση αυτή, σε περίπτωση παντελούς 

έλλειψης της τελευταίας, οι αποδοχές των 

διοικητικών στελεχών καταβάλλονται επί τη βάσει 

προηγούμενων πρακτικών της εταιρείας (βλ. άρθρο 

110 παρ. 3 ν. 4548/2018), ενώ, σε περίπτωση 

που υφίσταται προηγούμενη εγκεκριμένη πολιτική 

αποδοχών, αυτή και αναβιώνει (βλ. άρθρο 110 

παρ. 4 ν. 4548/2018). Όπως προκύπτει και 

από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τις 

προβλέψεις αυτές «σκοπείται η διευθέτηση του 

ζητήματος της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. στο 

μεταβατικό διάστημα μέχρι την προσαρμογή της 

εταιρείας στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Αυτό 

δεν συνεπάγεται ότι το Δ.Σ. της εταιρείας δύναται 

να παρατείνει επ’ αόριστο το χρόνο της υποβολής της 

(πρώτης) πολιτικής αμοιβών στην κρίση της Γ.Σ.». 

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να γίνει 

δεκτό, παρά τη σιωπή του νόμου στο ζήτημα αυτό, 

ότι και η προϋπάρχουσα εγκεκριμένη πολιτική 

αποδοχών δεν μπορεί να ισχύει ως έχει για μία 

τετραετία ακόμα, δεδομένης και της εκδηλωθείσης 

πρόθεσης της διοίκησης να προβεί σε αλλαγές.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι μέτοχοι 

δεν έχουν λόγο επί του περιεχομένου της πολιτικής 

αποδοχών, καθώς δεν μπορούν να υποβάλλουν ίδιες 

προτάσεις για το πώς θα πρέπει η τελευταία να είναι 

διαρθρωμένη. Η μη αναγνώριση του δικαιώματος 

αυτού των μετόχων προκύπτει από το γράμμα 

του άρθρου 110 ν. 4548/2018. Για το λόγο αυτό, 

κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που 

έχει ως θέμα ημερησίας διάταξης την έγκριση 

της πολιτικής αποδοχών, δεν στερούνται του 

δικαιώματος ψήφου, όσοι μέτοχοι συμμετέχουν 

παράλληλα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει το γεγονός ότι πρόβλεψη 

περί αποκλεισμού του δικαιώματος ψήφου είχε 

συμπεριληφθεί στο αρχικό σχέδιο νόμου. Ωστόσο, 

η πρόβλεψη αυτή δεν υιοθετήθηκε τελικά στο 

κείμενο του ψηφισθέντος νόμου. 

Τέλος, η πολιτική αποδοχών παραμένει για το 

χρονικό διάστημα ισχύος της διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας (άρθρο 110 παρ. 5 

ν. 4548/2018). Το αυτό ισχύει και για τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας επ’ αυτής.

Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

ζήτημα, εάν και οι αμοιβές που λαμβάνουν τα 

διοικητικά στελέχη δυνάμει ειδικής έννομης σχέσης 

που έχουν συνάψει με την εταιρεία (π.χ. σύμβαση 

εργασίας, έργου ή εντολής) καταλαμβάνονται 

από την πολιτική αποδοχών. Ειδικότερη αναφορά 

γίνεται στο άρθρο 109 παρ. 3 ν. 4548/20189, το 

οποίο ρητά ορίζει ότι αυτού του είδους οι αμοιβές 

9 Το άρθρο 109 ν. 4548/2018 προβλέπει κάτω υπό 
ποιες προϋποθέσεις είναι νόμιμη η χορήγηση αποδοχών 
στα διοικητικά στελέχη εταιρειών που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων 110 – 112 ν. 4548/2018. 
Θεωρείται, ωστόσο, ειδικότερη διάταξη ως προς το ζήτημα 
των αποδοχών από ειδική έννομη σχέση.
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εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της πολιτικής 

αποδοχών και εμπίπτουν σε αυτό των άρθρων 99 – 

101 ν. 4548/2018. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις 

αυτές θεσπίζουν, αφενός, την υποχρέωση έγκρισης 

από το διοικητικό συμβούλιο των συμβάσεων 

που η εταιρεία καταρτίζει με συνδεδεμένα με 

αυτή πρόσωπα (άρθρο 100 ν. 4548/2018) και, 

αφετέρου, την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους 

(άρθρο 101 ν. 4548/2018). Ωστόσο, έγκριση 

δεν απαιτείται, όταν η σύμβαση που ιδρύει την 

ειδική έννομη σχέση δεν εξέρχεται των ορίων 

των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα 

συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα (άρθρο 99 παρ. 3 

στοιχ. α΄ ν. 4548/2018). Έτσι, οι μισθολογικοί 

όροι που διέπουν τις ειδικές συμβάσεις με μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου ανεξαρτητοποιούνται 

έναντι των αντίστοιχων της πολιτικής αποδοχών.

Ολοκληρώνοντας, το ελάχιστο περιεχόμενο της 

πολιτικής αποδοχών προβλέπεται στο άρθρο 111 ν. 

4548/2018. Ιδιαίτερης μνείας αξίζει το στοιχείο δ΄ 

της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, το οποίο ορίζει ότι 

στα κριτήρια που εφαρμόζονται για τη χορήγηση 

των μεταβλητών αποδοχών συγκαταλέγεται και η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ωστόσο, το γράμμα 

του νόμου («όπου κρίνεται σκόπιμο») μετριάζει 

τη συμβολή του συγκεκριμένου κριτηρίου στη 

διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών και της στερεί 

τη δυνατότητα απόκτησης ενός πιο ουσιαστικού 

περιεχομένου10. Είναι ενθαρρυντικό, όμως, το 

γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται ένα 

10 Velte, DStR 2018, 2445, 2448.

ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση 

αυτή, αν ληφθούν υπόψιν και λοιπά ευρωπαϊκά 

νομοθετήματα, όπως η Οδηγία για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη11, η οποία θεσπίζει την 

υποχρέωση κατάρτισης και δημοσιοποίησης μιας 

μη οικονομικής έκθεσης, ελάχιστο περιεχόμενο της 

οποίας αποτελούν αναφορές στην περιβαλλοντική 

και κοινωνική στρατηγική της εταιρείας, στο 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην 

πάταξη της διαφθοράς κ.ά.

Β. Υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης αποδοχών

Το δεύτερο σκέλος του νέου νομοθετικού πλαισίου 

αφορά στην ετήσια δημοσίευση της έκθεσης 

αποδοχών. Η έκθεση αποδοχών αποτελεί, πιο 

συγκεκριμένα, την «πράξη εκτέλεσης» της 

εγκριθείσης πολιτικής αποδοχών12, αφού περιέχει 

μεταξύ άλλων προσωποποιημένη πληροφόρηση 

για τις αποδοχές εκάστου μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου. Η προσωποποιημένη αυτή 

πληροφόρηση δεν καταλαμβάνει μονάχα τα 

ενεργά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και 

παλαιότερα στελέχη, εφόσον αυτά συνεχίζουν και 

μετά την αποχώρησή τους να λαμβάνουν παροχές 

από π.χ. συνταξιοδοτικά προγράμματα (βλ. άρθρο 

112 παρ. 1 ν. 4548/2018). 

11 Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 
2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη  δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από 
ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους

12 Wentz, WM 2019, 907, 908.
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Λοιπές πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται στην έκθεση αποδοχών 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 112 ν. 

4548/2018. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν οι 

πληροφορίες που αφορούν σε «αποδοχές πάσης 

φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο 

όμιλο» (στοιχ. γ΄), καθώς και όσες αναφέρονται 

στη «χρήση της δυνατότητας ανάκτησης 

μεταβλητών αποδοχών» (στοιχ. στ΄). Δυστυχώς, 

η Επιτροπή δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής χρήση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 9β παρ. 6 της Οδηγίας 

εξουσιοδότησης για έκδοση κατευθυντήριων 

γραμμών, οι οποίες θα συνέβαλαν στη δημιουργία 

ενός πιο διαφανούς νομοθετικού πλαισίου.

Επιπρόσθετα, η έκθεση αποδοχών θα πρέπει να 

υποβάλλεται προς ψηφοφορία στην τακτική 

γενική συνέλευση. Δυστυχώς, ο ν. 4548/2018 

δεν έκανε χρήση του δικαιώματος επιλογής των 

κρατών μελών να εξαιρέσουν από την υποχρέωση 

ψηφοφορίας επί της έκθεσης αποδοχών των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων (βλ. άρθρο 9β παρ. 4 

υποεδ. β΄). Σε μια τέτοια περίπτωση η έκθεση 

αποδοχών απλά θα υποβαλλόταν προς συζήτηση 

στη συνέλευση των μετόχων. Συμπληρωματικά, 

αν και η παρ. 3 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 

δεν θέτει κάποια προθεσμία εντός της οποίας θα 

πρέπει η συνέλευση των μετόχων να αποφασίσει 

επί της έκθεσης αποδοχών, το άρθρο 119 παρ. 1 

ν. 4548/2018, το οποίο προβλέπει κάθε πότε θα 

πρέπει να συνεδριάζει η τακτική γενική συνέλευση, 

στενεύει εκ των πραγμάτων τα χρονικά περιθώρια, 

δοθέντος ότι και η έκθεση αποδοχών αφορά στο 

προηγούμενο οικονομικό έτος.

Όπως προαναφέρθηκε, η ψήφος των μετόχων επί 

της έκθεσης έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό 

χαρακτήρα. Θα πρέπει μονάχα να σχολιάζεται στην 

επόμενη έκθεση αποδοχών πώς λήφθηκε υπόψιν 

ενδεχόμενη αρνητική ψήφος της συνέλευσης των 

μετόχων (“Comply or Explain”). Επιπλέον, η 

έκθεση αποδοχών πρέπει κάθε φορά να δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας.  Από το συνδυασμό 

των παρ. 4 και 5 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 

προκύπτει ότι η ετήσια έκθεση αποδοχών δύναται 

να παραμένει δημοσιοποιημένη στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των 10 

χρόνων, εφόσον δεν περιλαμβάνει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα των διοικητικών στελεχών, 

των οποίων προσωποποιημένη δήλωση αποδοχών 

αυτή περιλαμβάνει.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η έκθεση 

αποδοχών υπόκειται σε έλεγχο από τους ελεγκτές 

της εταιρείας (βλ. άρθρο 112 παρ. 4 ν. 4548/2018). 

Όπως προκύπτει κι από το γράμμα του άρθρου 9β 

παρ. 5 υποεδ. α΄ της Οδηγίας, ο έλεγχος αυτός έχει 

καθαρά τυπικό χαρακτήρα («ελέγχει κατά πόσο 

έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες που απαιτούνται 

βάσει του παρόντος άρθρου»)13. Η διενέργεια, 

ωστόσο, ενός καθαρά τυπικού ελέγχου από τους 

13 Orth/Oser/Philippsen/Ahmad, DB 2019, 1011, 
1013.
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ελεγκτές της εταιρίας νοθεύει τη χρησιμότητα της 

νέας διάταξης14. 

Από εκεί και πέρα αρμόδιο να συντάξει την έκθεση 

αποδοχών είναι το διοικητικό συμβούλιο, του 

οποίου τη συλλογική ευθύνη ιδρύει η παρ. 6 του 

άρθρου 112 ν. 4548/2018. Στην κατεύθυνση 

αυτή θα πρέπει να αναφερθεί και η πρόβλεψη 

από το άρθρο 179 ν. 4548/2018 ποινικών και 

χρηματικών κυρώσεων που επισείει η μη σύνταξη 

της έκθεσης αποδοχών.

Τέλος, αποδοχές που καθορίζονται στην έκθεση 

αποδοχών μπορούν να προσβληθούν για το 

ύψος τους μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από 

την ψηφοφορία επί της έκθεσης, εφόσον σχετικό 

αίτημα κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο15 

από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του 

μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 112 παρ. 7 ν. 

4548/2018). Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί 

ότι η 2η Οδηγία για τη συμμετοχή των μετόχων 

δεν περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη. Ως εκ 

τούτου η ως άνω ρύθμιση ξενίζει και για τους 

ακόλουθους λόγους: πρώτον, όπως προαναφέρθηκε, 

η ψηφοφορία επί της πολιτικής αποδοχών δεν 

παράγει αφ’ εαυτής έννομες συνέπειες, μιας και η 

ψήφος των μετόχων επί της τελευταίας έχει καθαρά 

συμβουλευτικό χαρακτήρα. Από την άποψη αυτή 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το άρθρο 112 παρ. 

7 ν. 4548/2018 επιτρέπει έστω και περιορισμένα 

14 Velte, DStR 2018, 2445, 2446.
15 Σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 4548/2018 «Για τις 

υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το 
μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας».

τον δικαστικό της έλεγχο. Δεύτερον, η έκθεση 

αποδοχών βασίζεται σε προηγούμενη εγκεκριμένη 

από τη συνέλευση των μετόχων πολιτική αποδοχών, 

με αποτέλεσμα η αναγκαιότητα διενέργειας 

δικαστικού ελέγχου να πρέπει να εντοπισθεί στην 

τελευταία και όχι στην έκθεση αποδοχών που την 

εκτελεί. Η πολιτική αποδοχών από την στιγμή 

που φέρει το μανδύα απόφασης τακτικής γενικής 

συνέλευσης είναι προσβλητέα για τους λόγους 

που ορίζουν τα άρθρα 137 – 140 ν. 4548/2018. 

Επομένως, μόνο επί τη βάσει αυτή μπορούν να 

επιστραφούν τυχόν ήδη καταβληθέντες αποδοχές. 

Τρίτον, δεδομένου ότι οποιαδήποτε παραβίαση 

της πολιτικής αποδοχών γεννά αστική ευθύνη 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου, φαντάζει 

οξύμωρο αυτά να την καταστρατηγήσουν μέσω της 

έκθεσης αποδοχών. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται, 

λοιπόν, ότι η ρύθμιση του άρθρου 112 παρ. 7 ν. 

4548/2018 δεν ήταν πετυχημένη με ενδεχόμενη τη 

μη αξιοποίησή της από τους μετόχους.
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IV. Συμπέρασμα

Ο ν. 4548/2018 ενσωμάτωσε με ελάχιστες 

τροποποιήσεις στην εθνική έννομη τάξη την 

2η Οδηγία για τη συμμετοχή των μετόχων. 

Επομένως, από την άποψη αυτή το ελληνικό δίκαιο 

ανταποκρίθηκε πλήρως στην υποχρέωσή του να 

καταστήσει κομμάτι του δικαίου των ανώνυμων 

εταιρειών τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τη θέσπιση 

πολιτικής αποδοχών και τη δημοσιοποίηση της 

επακόλουθης έκθεσης αποδοχών.

Με την υιοθέτηση του δεσμευτικού χαρακτήρα της 

ψήφου των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών 

επιτελείται ο σκοπός της 2ης Οδηγίας για τα 

δικαιώματα των μετόχων, δηλαδή περιορίζεται η 

ασσυμετρία στην πληροφόρηση μεταξύ μετόχων 

και διοικούντων αναφορικά με το καθεστώς 

αποδοχών των τελευταίων. Οι μέτοχοι πλέον 

αποκτούν ενεργό ρόλο στο συγκεκριμένο κομμάτι, 

αφού δημιουργείται ένα αναλυτικό πλαίσιο για τις 

αμοιβές των διοικητικών στελεχών, των οποίων οι 

όροι χορήγησης, αλλά και τα τελικώς καταβληθέντα 

ποσά τελούν σε κάθε στάδιο σε γνώση των μετοχών.

Στις αδυναμίες, ωστόσο, του νέου νομοθετικού 

πλαισίου συγκαταλέγονται ο δυνητικός 

συνυπολογισμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

ως κριτηρίου διαμόρφωσης της πολιτικής αποδοχών, 

ο τυπικός έλεγχος στον οποίο υποβάλλεται η 

έκθεση αποδοχών και η δυνατότητα δικαστικού 

ελέγχου της τελευταίας.

Ευχής έργο, ωστόσο, οι νέες ρυθμίσεις να τύχουν 

απρόσκοπτης πρακτικής εφαρμογής. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Ο ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΘΕΥΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΩΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Θεμελιώδης αρχή διέπουσα την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων είναι η αρχή του υγιούς, ελεύθερου και 

ανόθευτου ανταγωνισμού, ο οποίος και μόνον αυτός, 

διασφαλίζει την προστασία των συμφερόντων 

της αναθέτουσας αρχής, και κατ’ επέκταση 

του δημοσίου συμφέροντος, επιτρέποντας την 

προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων με τους 

βέλτιστους ποιοτικά και οικονομικά όρους. Ο 

ευρύτερος δυνατός ανταγωνισμός διασφαλίζει 

την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή 

υποψηφίων οικονομικών φορέων, με αποτέλεσμα 

να ωθούνται αυτοί στη διαμόρφωση όσο το δυνατόν 

χαμηλότερης προσφοράς, με την ταυτόχρονη 

διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποιότητας 

υπηρεσιών, προκειμένου να επικρατήσουν έναντι 

των ανταγωνιστών τους και να ανακηρυχθούν 

ανάδοχοι της σύμβασης. Συνεπώς, βασικός σκοπός 

του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις είναι 

η προμήθεια των αγαθών και υπηρεσιών από τις 

αναθέτουσες αρχές  σε όσο το δυνατόν καλύτερη 

ποιότητα και ταυτόχρονα με το μικρότερο δυνατό 

κόστος, διότι άλλωστε το κριτήριο της αξιολόγησης 

των προσφορών και της ανάδειξης αναδόχου είναι 

«η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά», η οποία σημαίνει  τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας και τιμής1. 

Περαιτέρω, ο υγιής ανταγωνισμός βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα των διαγωνιστικών 

διαδικασιών και εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, υπό την έννοια ότι σε συνθήκες 

ανταγωνισμού επικρατούν οι οικονομικοί φορείς 

που καινοτομούν και προσφέρουν υπηρεσίες 

και αγαθά υψηλής ποιότητας, ενώ αντίθετα 

αποκλείονται οι επιχειρήσεις που δεν καταφέρνουν 

να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες από άποψη 

τιμής και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών2. 

Είναι δε προφανές ότι όσο ευρύτερος είναι ο 

ανταγωνισμός με τη συμμετοχή πολλών υποψήφιων 

οικονομικών φορέων, τόσο περισσότερο πιέζονται 

οι ενδιαφερόμενοι να βελτιώσουν την προσφορά 

τους. Στον αντίποδα, αθέμιτες πρακτικές μεταξύ 

αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων ή 

μεταξύ οικονομικών φορέων μεταξύ τους, που 

οδηγούν στη στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού 

αντιβαίνουν πρωτίστως στο δημόσιο συμφέρον, 

1 Α. Σπυρίδωνος, Δημόσιο συμφέρον και λόγοι 
αποκλεισμού υποψηφίων στις δημόσιες συμβάσεις, ΘΠΔΔ 
6/2017, σελ. 537

2 Κατευθυντήρια Οδηγία 20 (Aπόφαση 42/30-
5-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σελ. 12

Η αρχή του ανταγωνισμού και οι λόγοι αποκλεισμού 
στις δημόσιες συμβάσεις
Μπεκιάρη Αναστασία,                                                                                                              
Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου ΑΠΘ 
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διότι οι ενδιαφερόμενοι στερούνται του κινήτρου 

να υποβάλλουν μια πραγματικά «ανταγωνιστική» 

προσφορά. 

Άλλωστε, και εντός του πλαισίου του ενωσιακού 

δικαίου η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού 

συνιστά πρωταρχικό πυλώνα της ασκούμενης 

δια των δημοσίων συμβάσεων οικονομικής 

δραστηριότητας και θεμελιακή αξία για τις 

διαδικασίες ανάθεσής τους. Τούτο προκύπτει 

εξάλλου, αφενός από τη θέση των άρ. 101 επ. 

ΣΛΕΕ στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, αφετέρου 

από σωρεία προβλέψεων της οικείας Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ, οι οποίες θέτουν τον όχι απλώς 

ονομαστικό και θεωρητικό, αλλά αποτελεσματικό, 

βιώσιμο και ουσιώδη ανταγωνισμό3 στο επίκεντρο 

και ως συστατικό του πυρήνα κάθε ειδικότερου 

κανόνα επί των δημοσίων συμβάσεων, άρα κάθε 

επιμέρους διαδικασίας και διάταξης4.  Άλλωστε, στο 

ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, στόχος 

είναι η διασφάλιση του υγιούς και ανόθευτου 

ανταγωνισμού εντός όλων των κρατών μελών, στο 

πλαίσιο της λειτουργίας ενιαίας αγοράς δημοσίων 

συμβάσεων5.

3 βλ. εν γένει περί «βιώσιμου» ανταγωνισμού 
ενδεικτικά σε ΔΕΕ, Απόφαση της 19ης Απριλίου 
2012, C-549/10P TOMRA, Ψηφ. Συλλογή 
ECLI:EU:C:2012:221, ΠΕΚ Απόφαση της 17ης 
Σεπτεμβρίου 2007, Τ-201/04 Microsoft, Συλλογή 2007, 
σ. II- 3601, παρ. 436, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απόφαση 
της 13ης Αυγούστου 2003, 2003/741/ΕΚ στην Υπόθεση 
COMP D3/38.044-NDC Health/IMS Health: 
Interim Measures C(2003)2920, παρ. 15 περί βιώσιμου 
ανταγωνισμού

4 βλ. παρ. 1,7, 31, 32, 33, 36, 49, 50, 59, 61, 63, 69, 
74, 78, 79, 90, 92 96 Προοιμίου και άρ. 24, 30, 32, 40, 41, 
49, 57, 66, 67 Οδηγίας.

5 απόφαση ΔΕΚ της 142-2008, υποθ. C-450/06, 
Varec, σκ. 34

Μελετώντας κανείς την Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

διαπιστώνει ευχερώς την εξέχουσα σημασία που 

αποδίδεται στην αρχή της διασφάλισης του υγιούς 

και ανόθευτου ανταγωνισμού, που κατοχυρώνεται –

άμεσα ή έμμεσα- σε πλείστες διατάξεις της Οδηγίας 

και φαίνεται να διαπνέει άλλωστε το σύνολο των 

διατάξεων της Οδηγίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

ήδη στην πρώτη αιτιολογική σκέψη στο Προοίμιο 

της Οδηγίας, ως θεμελιώδεις στόχοι της Οδηγίας 

κατονομάζονται η διασφάλιση της αρχής της 

ισότιμης μεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων, 

της διαφάνειας, αλλά και του ότι «οι δημόσιες 

προμήθειες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό».  

Περαιτέρω, στη σκέψη 90 αναφέρεται ότι 

«Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να 

πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων 

που να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές 

της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και 

της ίσης μεταχείρισης, με σκοπό να διασφαλίζεται 

αντικειμενική σύγκριση της σχετικής αξίας των 

προσφορών, ώστε να προσδιορίζεται, σε συνθήκες 

πραγματικού ανταγωνισμού, ποια προσφορά 

είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη.».  

Άλλωστε, η αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού 

στις δημόσιες συμβάσεις κατοχυρώνεται και στο 

άρθρο 18 παρ.1 ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι η  αρχή του ελεύθερου και 

ανόθευτου ανταγωνισμού ισχύει, τόσο στο επίπεδο 

της αναθέτουσας αρχής (κάθετη λειτουργία 

ανταγωνισμού), όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων 
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σε δημόσιο διαγωνισμό οικονομικών φορέων 

(οριζόντια λειτουργία ανταγωνισμού)6. 

Η εν λόγω θεμελιώδης αρχή συνέχεται άρρηκτα με 

άλλες εξίσου σημαντικές αρχές του Δικαίου των 

δημοσίων συμβάσεων, τεθείσες επίσης από τον 

ενωσιακό νομοθέτη. Συγκεκριμένα, συγγενής είναι 

η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης 

διακρίσεων, η αρχή της διαφάνειας, η αρχή της 

προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και η αρχή 

της μυστικότητας των οικονομικών προσφορών7. 

II. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ 

ΑΝΟΘΕΥΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αρχή του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού 

στις δημόσιες συμβάσεις αποτυπώνεται και στους 

λόγους αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από 

τις διαγωνιστικές διαδικασίες, που προβλέπονται 

στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, που με τη σειρά 

τους ενσωματώνουν τις διατάξεις του άρθρου 57 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Οι λόγοι αποκλεισμού 

αποσκοπούν πρωτίστως στην απαλλαγή από 

οικονομικούς φορείς που δεν φέρουν τα απαραίτητα 

εχέγγυα αξιοπιστίας ότι θα εκτελέσουν τη 

σύμβαση, εξαιτίας της πρότερης ανάμιξης τους 

σε επίμεμπτες συμπεριφορές.  Η λειτουργία τους 

είναι αφενός προληπτική, διότι προλαμβάνουν μια 

6 ΔΕΕ, Απόφαση της 19.04.2012, C-549/10 
Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS κλπ κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

7 Η αρχή της μυστικότητας των προσφορών 
καταστρατηγείται ιδίως σε περιπτώσεις  θυγατρικών ή 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

επιλήψιμη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση της 

υπό ανάθεση σύμβασης και αφετέρου αποτρεπτική, 

υπό την έννοια ότι εμπεδώνεται και στους λοιπούς 

οικονομικούς φορείς ότι πρέπει να απέχουν από 

παράνομες και αθέμιτες πρακτικές, για να μη 

διακινδυνεύουν την παραδεκτή συμμετοχή τους 

στις διαγωνιστικές διαδικασίες8.  

Οι λόγοι αποκλεισμού συνδέονται με τη 

διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών και την 

προστασία των διατάξεων για τις δημόσιες 

συμβάσεις, με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη 

του δημοσίου συμφέροντος στην κατάρτιση και 

εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Μεταξύ αυτών 

των αρχών περιλαμβάνεται, κατέχουσα μάλιστα 

περίοπτη θέση η αρχή του υγιούς και ανόθευτου 

ανταγωνισμού. Συνεπώς, δεν θα μπορούσε παρά 

να υπάρχουν ορισμένοι λόγοι αποκλεισμού που 

σχετίζονται άμεσα με την εν λόγω θεμελιώδη 

αρχή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους κάτωθι 

λόγους αποκλεισμού:

A. Άρθρο 73 παρ. 4 περ. γ΄ Ν. 4412/2016: Ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού.

Στο άρθρο 73 παρ.4 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016, 

που ενσωματώνει τη διάταξη του άρθρου 57 παρ.4 

περ. δ΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ορίζεται ότι 

8 Β. Γκέρτσος, Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή 
σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σε Δημόσιες 
Συμβάσεις Ν. 4412/2016, Νομική Βιβλιοθήκη 2019, σελ. 
242
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«Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν 

από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα…γ) 

εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του 

άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή 

διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού». 

Η εν λόγω διάταξη εισήχθη ως δυνητικός λόγος 

αποκλεισμού για πρώτη φορά με την Οδηγία 

2014/24/ΕΕ, πλην όμως η νομολογία του ΔΕΕ 

θεωρούσε ως θεμιτό λόγο αποκλεισμού ήδη 

κατά την εφαρμογή της Οδηγίας 18/2004 

την ύπαρξη συμφωνίας που στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό, εφόσον αυτή είχε αποδειχθεί με 

δικαστική απόφαση9. Επισημαίνεται ότι από την 

αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού 

συνδέεται με τη γενικότερη έννοια του “σοβαρού 

επαγγελματικού παραπτώματος”, διότι μπορεί 

να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του 

οικονομικού φορέα10. 

Ο προκείμενος λόγος αποκλεισμού αναφέρεται 

στην περίπτωση διαπίστωσης οριζόντιας 

σύμπραξης (καρτέλ) οικονομικών φορέων, που 

9 βλ. απόφαση ΔΕΕ Generali Providencia Biztosito, 
C-470/2013

10 “Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν 
τη δυνατότητα να αποκλείουν οικονομικούς φορείς οι 
οποίοι έχουν φανεί αναξιόπιστοι, επί παραδείγματι λόγω 
[...] ή λόγω άλλων μορφών σοβαρών επαγγελματικών 
παραπτωμάτων, όπως είναι οι παραβιάσεις των κανόνων 
περί ανταγωνισμού ή περί δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας”.

οδηγεί στη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού. 

Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση 

συμπαιγνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, 

που αντί να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον 

για το ποιος θα παρέχει την καλύτερη προσφορά 

στη χαμηλότερη τιμή, προβαίνουν σε μυστικές 

συμφωνίες μεταξύ τους, ώστε να συμμετέχουν στους 

διαγωνισμούς δίνοντας την ψευδή εντύπωση προς 

την Αναθέτουσα Αρχή ότι υφίσταται πραγματικός 

ανταγωνισμός μεταξύ τους, ενώ η αλήθεια είναι 

ότι έχουν προσυμφωνήσει τις προσφορές που 

θα υποβάλουν και τον τρόπο με τον οποίο θα 

διαμοιράσουν τα κέρδη τους11.  Η αθέμιτη πρακτική 

δύναται να εμφανίζεται μέσω χειραγώγησης 

προσφορών με εικονικές προσφορές ή καταστολή 

προσφοράς ή υποβολή προσφορών εκ περιτροπής 

ή μέσω κατανομής αγορών ή καθορισμού τιμών 

ή περιορισμού προσφερόμενων ποσοτήτων ή με 

έναν συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων12. Εν 

γένει πρόκειται για πρακτικές που οδηγούν στον 

συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς 

ή στον επηρεασμό σημαντικών παραμέτρων του 

ανταγωνισμού13. Όλες αυτές οι συμπαιγνιακές 

πρακτικές επιδρούν αρνητικά τόσο στον 

ανταγωνισμό στις αγορές των έργων, προϊόντων 

και υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο των 

διαγωνισμών όσο και στη διαχείριση των κρατικών 

11 Λ.χ. μπορεί να έχουν συμφωνήσει εναρμόνιση των 
τιμών των προσφορών τους ή να έχουν προσυμφωνήσει 
να «μοιράσουν» μια σειρά από διαγωνισμούς μεταξύ τους, 
σχεδιάζοντας από κοινού ποιος θα υποβάλλει τη χαμηλότερη 
προσφορά σε κάθε διαγωνισμό.

12 βλ. Οδηγό για τις Αναθέτουσες Αρχές «Ανίχνευση 
και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε διαγωνισμούς 
προμηθειών», Επιτροπή Ανταγωνισμού 2014

13 βλ. αναλυτικότερα άρθρο 2 περ.9 ν. 4529/2018
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πόρων, λόγω της αύξησης του κόστους αυτών14 

και δυστυχώς άνθισαν σε μεγάλο βαθμό τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη, 

προκαλώντας την επέμβαση του δικαστή για την 

αντιμετώπισή τους15. 

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε η περίπτωση 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι οποίες 

συμμετέχουν στον ίδιο διαγωνισμό με αυτοτελείς 

προσφορές. Το ΔΕΕ έχει δεχθεί16 ότι μόνη η 

συμμετοχή συνδεδεμένων επιχειρήσεων στον 

ίδιο διαγωνισμό δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, αλλά θα πρέπει 

να αποδεικνύεται από την αναθέτουσα αρχή 

ότι οι προσφορές δεν ήταν πράγματι αυτοτελείς, 

αλλά είναι αποτέλεσμα μυστικής συμφωνίας και 

συνεννόησης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Θα 

πρέπει, δηλαδή, να διαπιστωθεί ότι ο δεσμός που 

υπάρχει μεταξύ των οικονομικών φορέων επηρέασε 

πράγματι το περιεχόμενο των προσφορών και 

την αληθή αυτοτέλειά τους, για την απόδειξη του 

οποίου δεν αρκεί να αποδειχθεί γενικά η σχέση 

ελέγχου ή επιρροής μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά 

η επίδραση ειδικά στη διαμόρφωση των προσφορών 

στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαγωνιστικής 

διαδικασίας, που είχε ως  αποτέλεσμα τη δημιουργία 

14 Κατευθυντήρια Οδηγία 20 (Aπόφαση 42/30-
5-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σελ. 12, με αναφορά σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα συμπαιγνιακών πρακτικών

15 βλ. Χ. Συνοδινός, Δίκαιο του ανταγωνισμού και 
συμβάσεις του Δημοσίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2002

16 βλ. απόφαση Assitur, C-538/2007, στην οποία 
κρίθηκε ότι ο αποκλεισμός συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
χωρίς να τους δοθεί η ευκαιρία να αποδείξουν ότι η σύνδεσή 
τους δεν επηρέασε την προσφορά τους στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας

άνισων συνθηκών ανταγωνισμού σε βάρος των 

λοιπών διαγωνιζομένων. 

Συναφής είναι η διάταξη του άρθρου 91 παρ. 1 περ. 

ε΄ του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία 

«Απορρίπτεται η προσφορά που υποβάλλεται 

από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές (εκτός αν επιτρέπονται 

οι εναλλακτικές προσφορές) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε 

αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, υπό τους όρους 

της παρ. 4 του άρθρου 73.»  Είναι προφανές ότι η 

διάταξη αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στην περ. γ΄ 

της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, υπό 

την έννοια ότι δεν αρκεί το γεγονός της συμμετοχής 

σε περισσότερες ενώσεις του ίδιου οικονομικού 

φορέα, αλλά θα πρέπει να στοιχειοθετείται ad hoc 

σε κάθε περίπτωση ότι είχαν συναφθεί συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού17. 

Περαιτέρω, στην ελληνική έννομη τάξη 

δημιουργήθηκαν αμφιβολίες ως προς την αληθή 

έννοια της διάταξης της περ. γ΄ της παρ.4 

του άρθρου 73 και συγκεκριμένα ως προς το 

αν η συμφωνία με άλλους οικονομικούς φορείς 

με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

αναφέρεται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη 

διαδικασία αναθέσεως, στην οποία συμμετέχει 

κάθε φορά ο οικονομικός φορέας ή αν αναφέρεται 

17 Κατευθυντήρια Οδηγία 20 (Aπόφαση 42/30-
5-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σελ. 13
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γενικά στη σύναψη στρεβλωτικών για τον 

ανταγωνισμό συμφωνιών, στο πλαίσιο και άλλων 

διαγωνιστικών διαδικασιών. Το Συμβούλιο 

της Επικρατείας αποφάνθηκε18 ότι η επίμαχη 

διάταξη αναφέρεται σε συμφωνίες στρεβλώσεως 

του ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν συναφθεί σε 

χρόνο προγενέστερο της  διαδικασίας αναθέσεως 

στην οποία μετέχει κάθε φορά ο οικονομικός 

φορέας και ασυνδέτως προς αυτήν. Τούτο διότι 

σκοπός της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης είναι 

η αποτροπή ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε 

οικονομικούς φορείς αμφιβόλου αξιοπιστίας και 

ακεραιότητας, για τη διαπίστωση των οποίων 

απαιτείται γνώση εκ μέρους της αναθέτουσας 

Αρχής της συνολικής συμπεριφοράς σε σχέση 

με την σύναψη συμφωνιών, στρεβλωτικών του 

ανταγωνισμού, διαχρονικά και όχι μόνο στο πλαίσιο 

του τρέχοντος εκάστοτε διαγωνισμού. Άλλωστε, 

από το γεγονός ότι η συμμετοχή οικονομικού 

φορέα σε αθέμιτη ανταγωνιστική σύμπραξη 

συνεπάγεται μακροχρόνιο αποκλεισμό του από 

διαδικασίες αναθέσεως συμβάσεων συνάγεται 

με σαφήνεια ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

δεν είναι δυνατό να περιορίζεται σε συμφωνίες 

συναπτόμενες ενόψει του τρέχοντος διαγωνισμού. 

Συνεπώς, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι 

στο ερώτημα που τίθεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Συμβάσεως «Έχει συνάψει ο οικονομικός 

φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;», 

18 ΣτΕ ΕΑ 40/2019, με παρατηρήσεις Χ. Συνοδινού 
σε ΘΠΔΔ 4/2019, σελ. 321. Όμοια η ΣτΕ ΕΑ 237/2019

οικονομικός φορέας στον οποίο έχουν επιβληθεί στο 

παρελθόν διοικητικά πρόστιμα από την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, οφείλει να απαντήσει θετικά και 

να αναφερθεί σε αυτά. Σε διαφορετική περίπτωση, 

ο οικονομικός φορέας πρέπει να αποκλειστεί 

λόγω απόκρυψης πληροφορίας που απαιτείται 

για την εξακρίβωση της απουσίας νομίμου λόγου 

αποκλεισμού στο πρόσωπό του (άρθρο 73 παρ.4 

περ. ζ΄ ν.4412/2016). Μάλιστα, προσφάτως 

κρίθηκε19 ότι στην όλως ειδική περίπτωση κατά την 

οποία η σύναψη συμφωνίας με σκοπό τη νόθευση 

του ανταγωνισμού, έλαβε χώρα μετά την υποβολή 

του ΕΕΕΣ, ο διαγωνιζόμενος, υποχρεούται να το 

δηλώσει “αμελλητί” σύμφωνα με το άρθρο 104 

παρ. 2 του ν. 4412/2016 και δύναται ταυτόχρονα 

να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. Περαιτέρω, 

η ανακριβής δήλωση του διαγωνιζομένου δια του 

ΕΕΕΣ όσον αφορά φορά τη συμμετοχή του σε 

αντιανταγωνιστικές συμπράξεις, δεν εμποδίζεται 

από το γεγονός ότι μπορεί να συντρέχει λόγος 

απαλλαγής του από τις διοικητικές συνέπειες 

της παραβάσεως των κανόνων του ελεύθερου 

ανταγωνισμού για τον λόγο ότι έχει υπαχθεί 

σε καθεστώς “επιείκειας” ή σε διαδικασία 

“διευθετήσεως διαφοράς”, σύμφωνα τις διατάξεις 

των άρθρων 25 παρ. 8, 25α και 44 παρ. 3 του ν. 

3959/2011. 

19 ΣτΕ 754/2020
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Άλλωστε, η ίδια ως άνω  ερμηνεία υιοθετήθηκε και 

από το Δικαστήριο της ΕΕ, που έκρινε20 ότι το 

άρθρο 57 παρ. 4 περ. δ΄ της Οδηγίας 2014/24 

αναφέρεται σε συμφωνίες στρεβλώσεως του 

ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν συναφθεί σε 

χρόνο προγενέστερο της επίμαχης διαδικασίας 

αναθέσεως, διότι η αντίθετη εκδοχή υπολαμβάνει 

ότι ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει σε 

διαγωνιστική διαδικασία καλείται να παραδεχθεί 

ταυτόχρονα, ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος 

αποκλεισμού του από την συγκεκριμένη διαδικασία, 

ο οποίος είναι ανεπίδεκτος θεραπείας, αφού δεν 

νοείται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής η εκ 

μέρους του φορέα επίκληση των προβλεπομένων  

περιστάσεων άρσης του συγκεκριμένου λόγου 

αποκλεισμού (λ.χ. λήψη μέτρων αυτοκάθαρσης, 

πάροδος τριετίας κ.λπ.).

Το βάρος απόδειξης ύπαρξης συμπαιγνίας έχει, όπως 

σε κάθε λόγο αποκλεισμού, η αναθέτουσα 

αρχή, πλην όμως δεν απαιτείται να υπάρχουν 

«αποδείξεις», παρά μόνο «επαρκώς εύλογες 

ενδείξεις» για την ύπαρξη μυστικής συμφωνίας 

που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Τούτο διότι οι 

εν λόγω συμφωνίες, ακριβώς λόγου του άτυπου 

και μυστικού χαρακτήρα τους πολύ δύσκολα 

μπορούν να αποδειχθούν με αδιάσειστα στοιχεία, 

πλην όμως η ύπαρξή τους δύναται ευχερώς να 

διαπιστωθεί μέσω ενδείξεων και τεκμηρίων, που σε 

κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να έχουν επαρκή και 

20 απόφαση Vossloh Laeis GmbH κατά Stadtwerke 
MUnchen GmbH, C-124/17

εύλογο χαρακτήρα21, εν όψει και της υποχρέωσης 

αιτιολόγησης των αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής και της αρχής της αναλογικότητας22. 

Άλλωστε, και το Δικαστήριο της ΕΕ δέχεται ότι 

η αρχή της αποτελεσματικότητας επιτάσσει την 

αξιοποίηση όχι μόνο αποδείξεων, αλλά και ενδείξεων 

υπό τον όρο όμως ότι αυτές είναι αντικειμενικές 

και συγκλίνουσες και ότι φυσικά επιτρέπεται 

ανταπόδειξη από πλευράς του οικονομικού φορέα23. 

Β. Άρθρο 73 παρ. 4 περ. ε΄ Ν. 4412/2016: 

Κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού 

από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης

Στο άρθρο 73 παρ.4 περ. ε΄ του Ν. 4412/2016, 

που ενσωματώνει τη διάταξη του άρθρου 57 παρ.4 

περ. στ΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ορίζεται ότι 

«Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν 

από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό 

φορέα…γ) άν μία κατάσταση στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

21 βλ. ΣτΕ 2770/2015, που αφορά υπόθεση 
αποκλεισμού εταιριών, που είχαν στα διοικητικά τους 
συμβούλια τρία κοινά μέλη, με την οποία κρίθηκε ότι αυτό 
δεν αρκούσε για τον αποκλεισμό των εταιριών από τον 
διαγωνισμό, εφόσον δεν υπήρχε αιτιολογημένη διαπίστωση 
ότι από το ως άνω γεγονός επηρεάστηκε η διαμόρφωση των 
προσφορών στον συγκεκριμένο διαγωνισμό

22 Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες 
Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. 1, 
2018, σελ. 678

23 βλ. απόφαση ΔΕΕ Specializuotas transportas, 
C-531/2016, σκ. 29
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οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.». Στο δε 

άρθρο 48 προβλέπεται ότι «Εάν ένας υποψήφιος, 

ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση που σχετίζεται 

με υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός είτε 

εκτός του πλαισίου του άρθρου 46 ή έχει εμπλακεί 

με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 

διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου 

ή προσφέροντα.».

Η εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 

διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά, αναφέρονται 

η προηγούμενη ανάθεση στον υποψήφιο της 

σύνταξης τευχών δημοπράτησης της υπό ανάθεση 

σύμβασης ή της σχετικής μελέτης αυτής (π.χ. 

οικονομικοτεχνικής, τεχνικής), ή η σύνταξη των 

τεχνικών προδιαγραφών της συγκεκριμένης 

διαδικασίας. Η εμπλοκή αυτή κρίνεται ενίοτε 

αναγκαία, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να 

πληροφορηθεί άμεσα από την ίδια την αγορά 

στοιχεία για τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης που ετοιμάζει. Ωστόσο, οφείλει 

ταυτόχρονα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, για να 

διασφαλίσει ότι η συμμετοχή οικονομικού φορέα 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης δεν θα οδηγήσει σε στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό,  η αναθέτουσα 

αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους λοιπούς 

συμμετέχοντες τις πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν 

και να προσδιορίσει επαρκείς προθεσμίες για την 

παραλαβή των προσφορών.

Επισημαίνεται ότι ο αποκλεισμός  οικονομικού 

φορέα με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως ultimum refugium, δηλαδή 

να επιβάλλεται μόνο αν ο κίνδυνος στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού δεν δύναται να αποφευχθεί «με 

λιγότερο παρεμβατικά μέσα», κατ’ εφαρμογή 

και της θεμελιώδους αρχής της αναλογικότητας24.  

Το άρθρο 48, επίσης, θέτει ως απαραίτητη 

προϋπόθεση, πριν από οποιονδήποτε αποκλεισμό, 

την ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

και της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παροχής 

ευκαιρίας στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες 

να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

Άλλωστε, και το ΔΕΚ έχει αποφανθεί25 ότι η αρχή 

της ίσης μεταχείρισης δεν επιβάλλει να 

αντιμετωπίζεται πρόσωπο που είχε συμμετάσχει 

στις προπαρασκευαστικές εργασίες με τον ίδιο 

τρόπο με κάθε πρόσωπο που υπέβαλε προσφορά, 

πλην όμως ο αποκλεισμός του, χωρίς να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα να αποδείξει ότι δεν 

24 Κατευθυντήρια Οδηγία 20 (Aπόφαση 42/30-
5-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σελ. 16

25 αποφάσεις της 23ης Μαρτίου 2005 στις 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-21/03 και C-34/03. Βλ. 
και τη σχετική νομολογία ΣτΕ ΕΑ 80/2015
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υπήρξε στρέβλωση του ανταγωνισμού αντίκειται 

στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον πρέπει 

να διερευνάται αν ο σκοπός της διασφάλισης της 

τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης όσων 

συμμετείχαν στο διαγωνισμό μπορεί να επιτευχθεί 

με ηπιότερα μέσα.

Γ. Άρθρο 73 παρ.4 περ. η΄ Ν. 4412/2016: 

Αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής/απόκτηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών/παροχή 

παραπλανητικών πληροφοριών

Στο άρθρο 73 παρ.4 περ. η΄ του Ν. 4412/2016, 

που ενσωματώνει τη διάταξη του άρθρου 57 παρ.4 

περ. θ΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ορίζεται ότι 

«Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν 

από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό 

φορέα… η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να 

επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.».

Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται να αποκλείει οικονομικό φορέα που 

επιχειρεί να δημιουργήσει αθέμιτο πλεονέκτημα 

υπέρ του, κατά παράβαση της υποχρέωσης υγιούς 

ανταγωνισμού με έναν από τους τρεις τρόπους 

που διαζευκτικά αναφέρονται. Πρόκειται για νέο 

δυνητικό λόγο αποκλεισμού, που εκπορεύεται από 

τη νομολογία του ΔΕΕ, με την οποία καθιερώθηκε 

η γενική αρχή ότι επιτρέπεται ο αποκλεισμός 

οικονομικών φορέων για λόγους, πέραν των 

ρητώς οριζομένων από την Οδηγία, με σκοπό 

τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης και της παρεπόμενης υποχρέωσης 

διαφάνειας. Ο συγκεκριμένος λόγος είναι 

προληπτικής φύσης, υπό την έννοια ότι αφορά μη 

συντελεσθείσα απόπειρα αθέμιτης επιρροής του 

ανταγωνισμού, που χαρακτηρίζεται από τη θεωρία 

ως «ήπια διαφθορά»26. 

Η συνδρομή του συγκεκριμένου λόγου 

αποκλεισμού οδηγεί καταρχήν στον αποκλεισμό 

μόνο από τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στην οποία διαπιστώθηκε 

η αθέμιτη πρακτική, που δύναται να επιδράσει 

αρνητικά στην αρχή της διαφάνειας, της ίσης 

μεταχείρισης και του ανόθευτου ανταγωνισμού. 

Ωστόσο, ενδεχομένως η ίδια πρακτική να συνιστά 

λόγο αποκλεισμού και κατά την περ. θ΄ ή ζ΄ της 

παρ.4 του άρθρου 74 Ν.4412/2016, οπότε μπορεί 

να επέλθει αποκλεισμός και από μελλοντικές 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων27.  

26 Χ. Μουκίου, Διαφάνεια, ακεραιότητα και 
εντιμότητα στις δημόσιες συμβάσεις, Νομική Βιβλιοθήκη 
2017, σελ. 209 με εκεί παραπομπές

27 Κατευθυντήρια Οδηγία 20 (Aπόφαση 42/30-
5-2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σελ. 20
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ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αρχή του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού, με 

βάση όσα ήδη αναφέρθηκαν στην εισαγωγή της 

παρούσας μελέτης, επιδιώκει τη συμμετοχή όσο το 

δυνατόν περισσότερων υποψήφιων οικονομικών 

φορέων σε μία διαγωνιστική διαδικασία, 

προκειμένου να ενισχύεται η προσπάθεια τους 

να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα 

υπηρεσιών στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, το οποίο 

εξυπηρετεί πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον. 

Συνεπώς, η αρχή του ανταγωνισμού, σε συνδυασμό 

και με την αρχή της αναλογικότητας, επιβάλλει 

να αποφεύγεται ο αποκλεισμός υποψηφίων 

οικονομικών φορέων από τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες, ο οποίος είναι επιτρεπτός μόνο εφόσον 

ο φορέας που υπέπεσε σε παράπτωμα δεν κατάφερε 

να αποδείξει ότι έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία 

του28.   

Ωστόσο, μολονότι καταρχήν η αρχή του υγιούς και 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού επιτάσσει την 

αποφυγή αποκλεισμού υποψηφίων οικονομικών 

φορέων από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, 

υπάρχουν περιπτώσεις που η ίδια αρχή καθιστά 

αναγκαίο τον αποκλεισμό κάποιου οικονομικού 

φορέα. Πρόκειται για περιπτώσεις, που ο εν 

λόγω φορέας είτε κατά το παρελθόν σε άλλες 

διαγωνιστικές διαδικασίες είτε στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας, με 

28 Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες 
Συμβάσεις - Ν. 4412/2016, τόμ. 1, 2018, σελ. 665, που 
αναφέρονται σε «αρχή της αποφυγής του αδικαιολόγητου 
αποκλεισμού των υποψηφίων» ως εξειδίκευση της αρχής 
του πραγματικού και αποτελεσματικού ανταγωνισμού

αθέμιτες και συμπαιγνιακές πρακτικές έχει οδηγήσει 

σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Συνεπώς, ο 

αποκλεισμός επιχείρησης που έμπρακτα επιχειρεί 

να νοθεύσει τον υγιή ανταγωνισμό κρίνεται 

αναγκαίος για την προστασία του τελευταίου, 

μολονότι οδηγεί μοιραία σε περιορισμό του κύκλου 

των υποψήφιων οικονομικών φορέων. Βέβαια, και 

για τον συγκεκριμένο, όπως και για τους λοιπούς 

λόγους αποκλεισμού εφαρμοστέα είναι η αρχή 

της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία ο 

αποκλεισμός του οικονομικού φορέα είναι η έσχατη 

λύση, μόνο εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίος 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, ήτοι 

την αποφυγή ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων 

σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 

αξιοπιστία και ακεραιότητα. 

Καταληκτικά, ο υγιής, ελεύθερος, αποτελεσματικός 

και πραγματικός ανταγωνισμός αποτελεί 

θεμελιώδη πυλώνα του δικαίου των δημοσίων 

συμβάσεων, και η προστασία του αποτέλεσε βασικό 

στόχο του ενωσιακού νομοθέτη με την έκδοση της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, 

που ενσωματώθηκε στα εθνικά δίκαια των κρατών-

μελών. Επομένως, ακριβώς λόγω της θεμελιώδους 

σημασίας του ανταγωνισμού, ορθώς ο ενωσιακός και 

ακολούθως ο εθνικός νομοθέτης προέβλεψαν λόγους 

αποκλεισμού που σχετίζονται ευθέως και άμεσα 

με την απαλλαγή των διαγωνιστικών διαδικασιών 

από οικονομικούς φορείς που με αθέμιτες πρακτικές 

προσπαθούν να τον περιορίσουν. 
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Εισαγωγή

Όπως είναι γνωστό, το οικονομικό επιτελείο της 

κυβέρνησης επεξεργάζεται τη σταδιακή μείωση 

και τελικά την πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων 

διαβίωσης, τα οποία κρίνονται ως αναχρονιστικά 

στο μέτρο που υποστηρίζεται ότι με τις σύγχρονες 

ελεγκτικές διαδικασίες είναι εφικτός ο εντοπισμός 

της απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Τα φορολογικά 

τεκμήρια αναμένεται να αντικατασταθούν από 

νέους ελεγκτικούς μηχανισμούς και σύγχρονες 

τεχνικές που πρόκειται να εφαρμοστούν1.  

Η φορολογική διοίκηση θα εξετάσει εξονυχιστικά 

έσοδα και δαπάνες των φορολογουμένων  

προκειμένου να υπολογιστεί με ακρίβεια η 

πραγματική οικονομική τους κατάσταση και 

έτσι να αποφανθεί το οικονομικό επιτελείο τον 

Οκτώβριο 2020 αν συντρέχουν οι συνθήκες για 

κατάργηση των τεκμηρίων από το 2021, ήτοι 

αν η ειλημμένη από την κυβέρνηση απόφαση 

για κατάργηση των τεκμηρίων μπορεί να τεθεί 

σε εφαρμογή από το 2021 για τα εισοδήματα του 

2020. Από τις διασταυρώσεις και τις έμμεσες 

1 Πηγή: Real money, Σίσσυ Σταυροπιερράκου, 
8-3-2020

τεχνικές ελέγχου που θα πραγματοποιηθούν από 

τη φορολογική διοίκηση μένει να αποδειχθεί αν 

μπορεί να αποκαλυφθούν τα αληθινά εισοδήματα 

των φορολογουμένων χωρίς να δημιουργούνται 

αρνητικά δημοσιονομικά αποτελέσματα2.  

Ο φόβος, βέβαια, που υπάρχει έγκειται στο γεγονός 

ότι  μαζί με τις οποιεσδήποτε αδικίες που αναμένεται 

να αρθούν, μπορεί να γλυτώσουν και οι πραγματικοί 

φοροφυγάδες, οι οποίοι ενώ διαθέτουν υψηλά 

πραγματικά εισοδήματα, μεγάλη περιουσία και 

διάγουν πολυτελή βίο, εμφανίζονται στην Εφορία 

με εισοδήματα φτώχειας. Ο φόβος, όπως το λέει η 

γερμανική παροιμία, να μην πετάξει κανείς το μωρό 

μαζί με τα (βρώμικα) νερά του μπάνιου: “Das Kind 

mit dem Bade ausschütten” ή “Don’t throw the 

baby out with the bathwater”, συνίσταται δηλαδή 

στο ενδεχόμενο μαζί με την άρση των  υφιστάμενων 

αδικιών και στρεβλώσεων, να επέλθει μελλοντικά 

και η αδυναμία εντοπισμού της φορολογητέας ύλης 

όσων πράγματι φοροδιαφεύγουν. 

Με την κατάργηση των τεκμηρίων δαπανών 

διαβίωσης, πιθανόν ελλοχεύει ο κίνδυνος, μαζί 

2 Πηγή: Real money, Σίσσυ Σταυροπιερράκου, 
8-3-2020

Η  κατάργηση των φορολογικών τεκμηρίων δαπανών 
διαβίωσης σε συνθήκες έλλειψης κοινωνικού κεφαλαίου 
- Das Kind mit dem Bade ausschütten 
Πουσίνη Σωτηρία,                                                                                                              
Νομικός (ΑΠΘ), Τελειόφοιτος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 
Επιστήμης (ΔΠΘ), MΑ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση 
(ΠΑΜΑΚ),  MA Politics and Economics of Eastern and SEE (ΠΑΜΑΚ)
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με τις πιθανές αδικίες που πράγματι  εισάγουν 

τα  τεκμήρια, να αρθεί η (όποια) καταπολέμηση 

της φοροδιαφυγής σε ό,τι αφορά τη φορολογία 

εισοδήματος συντελείται σήμερα με την εφαρμογή 

των αμφιλεγόμενων, αλλά  ίσως, ακόμη, αναγκαίων 

φορολογικών τεκμηρίων, ιδίως στο μέτρο που τα 

επίπεδα του κοινωνικού κεφαλαίου στη χώρα μας  

εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα, τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα από το 

μέσο ευρωπαϊκό όρο3. 

Ι. Τα φορολογικά τεκμήρια μέσα στο 
σύγχρονο οικονομικό πλαίσιο 

Α. Ο πρόσθετος φόρος στην Ελλάδα μέσω 
των φορολογικών τεκμηρίων  

Περίπου 1,9 εκατομμύριο φορολογούμενοι (επί 

συνόλου 6,2 εκατομμυρίων που υπέβαλαν δηλώσεις 

το προπερασμένο έτος 2018) πιάστηκαν στα 

δίχτυα των διατάξεων των άρθρων 31 και 34 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς 

τα εισοδήματα που δήλωσαν στην εφορία  ήταν 

χαμηλότερα από τα τεκμαρτά ποσά φορολογητέου 

εισοδήματος που τους προσδιόρισαν οι υπηρεσίες 

3 Η Δανία μαζί με τη Σουηδία και τη Φινλανδία 
βρίσκεται στην κορυφή της λίστας Interpersonal Trust 
τα τελευταία 30 χρόνια, με το ποσοστό των ανθρώπων 
στις τρεις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίοι εκφράζουν 
υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης να κυμαίνεται κατά το 
έτος 2008, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της European 
Values Survey (EVS) μεταξύ 88.8 και 79.7, ενώ στην 
Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Τουρκία, οι οποίες 
βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις, τα ποσοστά δεν 
ξεπερνούσαν το 40.4, 38.1 και 23.5 αντίστοιχα  Πηγή: 
ASEP/JDSystem (http://www.jutlandstation.dk/
where-social-trust-leads-corruption-is-absent/)

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βάσει 

των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων4. 

Αναλυτικότερα, με βάση τα τελευταία επίσημα 

στοιχεία, βάσει των τεκμηρίων   400.000 

εισοδηματίες φορολογήθηκαν για πρόσθετα 

εισοδήματα 2 περίπου δις ευρώ, ενώ περίπου 

200.000 ελεύθεροι επαγγελματίες πλήρωσαν 

επιπλέον φόρους για εισοδήματα ενός δις ευρώ, 

τα οποία δεν είχαν δηλώσει. Επιπλέον,  από 

αυτούς περίπου 700.000 μισθωτοί και 500.000 

συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν περιουσιακά στοιχεία 

(αυτοκίνητα, ακίνητα κ.α.) δυσανάλογης αξίας 

σε σχέση με τα εισοδήματα που δήλωναν, μέσω 

των φορολογικών τεκμηρίων πλήρωσαν πρόσθετο 

φόρο. Συνολικά τα τεκμήρια έφεραν στην 

επιφάνεια επιπλέον μη δηλωθέν εισόδημα των 

φορολογουμένων συνολικού ύψους μεγαλύτερο από 

έξι δις ευρώ5. 

Β. Το φορολογικό κενό στην Ε.Ε.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φορολογικό κενό, το 

οποίο ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των 

δυνητικών εσόδων και των πραγματικών,  είναι 

τεράστιο και υπολογίζεται σε ποσοστό 6,6%, το 

οποίο αντιστοιχεί ενδεχομένως σε εννιακόσια 

εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με 

έκθεση  (Ιανουάριος 2019) του καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ρίτσαρντ Μέρφι, που 

βασίζεται σε επίσημα στοιχεία των φορολογικών 

4 Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, ΤΑ ΝΕΑ Team,  6-8-2019
5 Πηγή: Real money, Σίσσυ Σταυροπιερράκου, 8-3-

2020. Οι αριθμοί αναφέρονται στρογγυλοποιημένο
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υπηρεσιών της ΕΕ για το διάστημα 2015-166, 

τα μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής κατά 

κεφαλήν διαπιστώνονται στη νότια και ανατολική 

Ευρώπη. Στην  αναφορά με τίτλο «Tο Ευρωπαϊκό 

Φορολογικό Κενό», επισημαίνεται ότι το ύψος της 

φοροδιαφυγής στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 700 με 

900 δισεκατομμύρια το χρόνο.

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, τα μικρότερα 

ποσοστά σε ό,τι αφορά το λεγόμενο φορολογικό 

κενό έχει η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η 

Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και 

η Σουηδία (κάτω από 4%), ενώ τα υψηλότερα 

ποσοστά έχουν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, 

η Μάλτα και η Κύπρος (πάνω από 10%). Στην 

ίδια έκθεση επαναλαμβάνεται και η διαπίστωση 

της Transparency International (Διεθνούς 

Διαφάνειας) πως στη Νότια και Ανατολική 

Ευρώπη διαπιστώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά 

φοροδιαφυγής κατά κεφαλήν σε σχέση με τις 

Σκανδιναβικές και τις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης. Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου 

παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο φοροδιαφυγής 

ως ποσοστό του Α.Ε.Π., επισημαίνεται και από 

τον Γιαλούρη (2006)7.  Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα 

εκτιμάται ότι  το φορολογικό κενό κυμαίνεται 

περίπου από 6% έως 9% του ΑΕΠ8.  

Γ. Συνέπειες της φοροδιαφυγής
6 Murphy Richard, The European Tax Gap, A 

Report for the Socialists and Democrats Group in the 
European Parliament, January 2019

7 Δημ.Γ.Γιαλούρης, Φοροδιαφυγή: Τι πραγματικά 
ξέρουμε; (2006), Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας

8 Πηγή: ΔΙΑΝΟΕΣΙΣ

Η φοροδιαφυγή πέρα από το γεγονός ότι στερεί 

σημαντικά έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

επιδρά έμμεσα στην αποτελεσματικότητα της 

ασκούμενης δημοσιονομικής και νομισματικής 

πολιτικής με αποτέλεσμα να οδηγεί σε περαιτέρω 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών. 

Ταυτόχρονα οδηγεί σε περαιτέρω στρέβλωση στη 

δομή της οικονομίας, δημιουργώντας σημαντικές 

ανισορροπίες. Η φοροδιαφυγή έχει ως επακόλουθο 

την άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών. Η 

φοροδιαφυγή, όπως είναι προφανές, συμβάλλει στη 

μη δίκαιη κατανομή των πόρων και στη διεύρυνση 

της κοινωνικής ανισότητας και περιορίζει τα όποια 

οφέλη της αναδιανεμητικής πολιτικής. Εκ των 

πραγμάτων η μείωση των δημοσιονομικών εσόδων 

του κράτους περιορίζει την ποιότητα και ποσότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δημόσιο, 

ενώ μοιραία οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης των 

πολιτών προς τους κρατικούς μηχανισμούς και τους 

θεσμούς, εν γένει9.  

ΙΙ. Ο σχεδιαζόμενος από τον φορολογικό 
νομοθέτη προσδιορισμός των πραγματικών 

εισοδημάτων των φορολογουμένων μέσω 
σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών 

Στα φυσικά πρόσωπα, σημειώνεται ότι η 

φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως σε εισοδήματα 

από μισθώματα ή αγοραπωλησίες ακινήτων, 

με κύριο μέσο εντοπισμού να αποτελεί σήμερα 

9 Πηγή: ERNST AND YOUNG 2016
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η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων10.   Οι 

ελληνικές ελεγκτικές αρχές έχουν σκοπό να 

αξιοποιήσουν μια σειρά από εργαλεία και τρόπους, 

ώστε να προσδιορίσουν επακριβώς τα πραγματικά 

εισοδήματα και τα φορολογητέα εισοδήματα των 

φυσικών προσώπων και να σκιαγραφήσουν το 

προφίλ τους. Έτσι, μεταξύ άλλων, θα σκαναριστούν 

από τη φορολογική διοίκηση οι δαπάνες ΔΕΚΟ 

(τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, 

ύδρευση κλπ), πληρωμές πιστωτικών καρτών, 

διδάκτρων και στεγαστικών δανείων για να 

διαπιστωθεί ποιες εξ αυτών γίνονται με τη χρήση 

μετρητών και ποιες ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα 

αναλύεται το καταναλωτικό προφίλ ενός εκάστου 

των φορολογουμένων11.   

ΙΙΙ. Τα φορολογικά τεκμήρια 

Α. Τα φορολογικά τεκμήρια εν γένει

Προς αποφυγή ή περιορισμό της φοροδιαφυγής, 

που αποτελεί αναντίρρητο σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος, η φορολογική νομοθεσία όταν ο 

πραγματικός προσδιορισμός του φορολογητέου 

εισοδήματος είναι ανέφικτος ή αλυσιτελής, 

προβλέπει τον τεκμαρτό υπολογισμό, ήτοι τον 

υπολογισμό βάσει τεκμηρίων. Με την τεκμαρτή 

μέθοδο προσδιορίζεται η βάση επιβολής του 

φόρου, όταν υφίσταται πραγματική αδυναμία 

ή είναι δυσκολοαπόδεικτος ο προσδιορισμός 

10 Πηγή: Real money, Δημήτρης Χριστούλιας, 
3-3-2019

11 Πηγή: Real money, Σίσσυ Σταυροπιερράκου, 
8-3-202

της πραγματικής φορολογητέας ύλης από τη 

φορολογική διοίκηση. Τα τεκμήρια, στην υιοθέτηση 

των οποίων έχουν συμβάλει καθοριστικά οι αρχές 

που διαμορφώθηκαν στη Γαλλική Επανάσταση12, 

εμφανίστηκαν στο ελληνικό φορολογικό σύστημα 

το 1977 (και εφαρμόστηκαν το 1978) εξαιτίας της 

προφανούς αδυναμίας του κράτους να περιορίσει 

τη φοροδιαφυγή.

Β. Η συμφωνία υπό προϋποθέσεις των 
φορολογικών τεκμηρίων με το Σύνταγμα

Η θέσπιση τεκμηρίων για τον προσδιορισμό του 

φορολογητέου εισοδήματος έχει αμφισβητηθεί 

ως προς τη συμφωνία της με τους κανόνες των 

άρθρων 78 και 4 παρ.5 του Συντάγματος. Οι 

παραπάνω κανόνες, υποστηρίζεται (μειοψηφία της 

ΣτΕ 1694/1990), ότι επιβάλλουν τη φορολόγηση 

υπαρκτής φορολογητέας ύλης, η οποία πρέπει 

να αντιστοιχεί στην πραγματική φοροδοτική 

12 Χουρδάκη Ε., Τα Τεκμήρια στο Φορολογικό 
Δίκαιο, Αναγκαιότητα και Αντινομίες,  εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2018. Δύο βασικές παραδοχές σχετικά με τον 
φόρο κυριάρχησαν τον 18ο αιώνα, γράφει η Χουρδάκη: 
αφενός επιδιωκόταν ο προσδιορισμός του συνολικού 
φορολογητέου εισοδήματος  χωρίς την αναγκαιότητα 
υποβολής της φορολογικής δήλωσης σε ένα ενδελεχή έλεγχο 
από τις φορολογικές αρχές και αφετέρου προωθούνταν 
μια αναλογική επιβολή φόρου που ευνοούσε τα κοινωνικά 
στρώματα τα οποία διέθεταν  υψηλότερα εισοδήματα, 
δηλαδή την ανερχόμενη αστική τάξη. Με τη μέθοδο 
των εξωτερικών ενδείξεων, η φορολογητέα ύλη που 
προσδιοριζόταν  ήταν χαμηλότερη της πραγματικής. Σε 
αντίθεση με το παλιό καθεστώς κατά το οποίο κυριαρχούσε 
η μέθοδος του ενδελεχή ελέγχου ( “l’ inquisition fiscal”) 
στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, η  Γαλλική 
Επανάσταση αντιπαρατάσσει την τεκμαρτή μέθοδο ως 
συνώνυμη της ελευθερίας. Σε αντίθεση με τη μέθοδο 
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης με βάση τον 
ενδελεχή φορολογικό έλεγχο, με τη μέθοδο των εξωτερικών 
ενδείξεων « γίνονται σεβαστά τα οικογενειακά μυστικά της 
μπουρζουαζίας, με τα οποία ήταν ιδιαιτέρως αλληλένδετη » 
σημειώνουν οι Γάλλοι δημοσιολόγοι Paul Marie Gaudement 
και Joel Molinier,  Finances Publiques, tome 2 (1997)
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ικανότητα του φορολογουμένου, όπως εξειδικεύεται 

βάσει υποκειμενικών κριτηρίων και συνθηκών. Το 

κύριο επιχείρημα υπέρ της αντισυνταγματικότητας 

των ρυθμίσεων13 είναι η αντίθεση των εν λόγω 

νομοθετικών ρυθμίσεων προς τις διατάξεις των 

άρθρων 4 παρ.1, 5 Σ. (αρχή της φορολογικής 

ισότητας) ενόψει του ότι δεν επιβάλλεται φόρος με 

βάση το πραγματικό εισόδημα, όπως επιτάσσει η 

αρχή της φοροδοτικής ικανότητας. Το πρώτο τρωτό 

σημείο της θέσπισης τεκμηρίων για τη φορολογία 

εισοδήματος, υπογραμμίζει ο Φινοκαλιώτης 

(2014), έγκειται στη χρήση «εξωτερικών σημείων 

ή ενδείξεων» που δε βρίσκονται σε στενή σχέση 

με το ζητούμενο, το οποίο είναι το εισόδημα. 

Συνεπώς είναι δυνατό τα τεκμήρια τόσο να 

οδηγήσουν σε ορθά συμπεράσματα, όσο και και σε 

απαράδεκτα αποτελέσματα σε σχέση με το ύψος 

του εισοδήματος. Υποστηρίζεται14 ότι η ευρύτατη 

χρησιμοποίηση του εξαιρετικού μέτρου του 

προσδιορισμού του εισοδήματος βάσει τεκμηρίων 

ενισχύει την τυποποίηση του φορολογικού 

συστήματος και συνεπώς δεν εναρμονίζεται με την 

αρχή της νομιμότητάς του φόρου και την αρχή της 

φορολογίας βάσει της φοροδοτικής ικανότητας.

Ωστόσο, η αντίθετη και επικρατούσα στη 

νομολογία άποψη υποστηρίζει ότι η μέσω τεκμηρίων 

σύλληψη της φορολογητέας ύλης δεν αντίκειται 

στα άρθρα 4,παρ.5 και 20 Σ., καθόσον με τα 

τεκμήρια δεν επιβάλλεται φόρος επί πλασματικής 

13 Φινοκαλιώτης Κ. (2014), Φορολογικό Δίκαιο, εκδ.
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα

14 Φορτσάκης Θ.-Σαββαΐδου Κ. (2013), Φορολογικό 
Δίκαιο, 4η έκδοση, εκδ.Νομική Βιβλιοθήκη

φορολογητέας ύλης, αλλά καθιερώνεται ειδική 

μέθοδος εξεύρεσης υπαρκτής μεν, αλλά μη 

εμφανούς φορολογητέας ύλης (ΣτΕ 4897/1987). 

Ενόψει της ανάγκης πάταξης της φοροδιαφυγής, 

η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί –

καταρχήν τουλάχιστον- συνταγματικά «ανεκτή» 

(Φινοκαλιώτης, 2014) εφόσον το καθιερούμενο 

σύστημα είναι αντικειμενικό. Η ρύθμιση των 

τεκμηρίων όπως έχει, πλέον, διαμορφωθεί (μαχητά 

τεκμήρια) δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, καθόσον 

ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να ανατρέψει 

την εφαρμογή τους, θεμελιώνοντας με στοιχεία την 

αλήθεια των στοιχείων της δήλωσης που υπέβαλε.   

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας τα φορολογικά τεκμήρια είναι 

συνταγματικώς ανεκτά στο μέτρο που συμβαδίζουν 

με τα δεδομένα της κοινής πείρας. Ακόμη και όταν 

το ΣτΕ επιλήφθηκε των αμάχητων τεκμηρίων, όπως 

αυτών του ν.820/1978 έκρινε ότι από την άποψη 

της λογικής τους δομής, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη 

βάση επί της οποίας στηρίζονται, αλλά και σε 

ό,τι αφορά τα συμπεράσματα που προκύπτουν, 

συνάδουν προς τα δεδομένα της κοινής πείρας και 

άρα είναι νόμιμα15. Τα δικαστήρια οφείλουν να 

ελέγχουν κάθε φορά κατά πόσο η βάση, όσο και 

το συμπέρασμα του τεκμηρίου συνάδει προς τα 

δεδομένα της κοινής πείρας ή αφίσταται από αυτά. 

15 Θεοχαροπούλου Ελ., (2010),  σε Παραράς Ι.Π. 
(2010),  Σύνταγμα 1975-Corpus II (άρθρα 1-4), 2η 
έκδοση, εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα
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Άλλωστε, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 884/2016 

Επταμ.), η καταστολή της φοροδιαφυγής (και 

ιδίως της μεγάλης από άποψης ποσού), μέσω 

της διαπίστωσης των οικείων παραβάσεων και 

της επιβολής από τη Διοίκηση των αντίστοιχων 

διαφυγόντων φόρων, συνιστά κατά το Σύνταγμα 

(άρθρο 4, παρ.5 και 106 παρ.1 και 2) επιτακτικό 

σκοπό δημοσίου συμφέροντος και επιπλέον η 

φοροδιαφυγή είναι από τη φύση της συνήθως 

δυσχερώς εντοπίσιμη (ΣτΕ 884/2016 Επταμ.) και 

η Διοίκηση διαθέτει προδήλως περιορισμένο αριθμό 

καταλλήλως εκπαιδευμένου προσωπικού, ικανού να 

αξιολογήσει τα προκύπτοντα με βάση τις σύγχρονες 

μεθόδους ελέγχου στοιχεία (ΣτΕ 1738/2017 

Ολομ.). Επιπλέον, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη 

ότι κατατίθενται ετησίως εκατομμύρια δηλώσεις 

φορολογουμένων (μειοψηφία της αριθμ.2934/2017 

απόφασης, Σύμβ. Μιχ.Πικραμένος). 

Γ. Η συμφωνία υπό προϋποθέσεις των 
φορολογικών τεκμηρίων με την ΕΣΔΑ

Το ζήτημα της συνταγματικότητας των αμάχητων 

τεκμηρίων απασχόλησε πολύ έντονα και το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

(ΕΔΔΑ). Το Δικαστήριο του Στρασβούργου 

έκρινε ότι η οργάνωση ενός συστήματος αμάχητων 

τεκμηρίων αντιτίθεται προς το δικαίωμα της 

αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του 

αρθρου 6, παρ.2 της Ε.Σ.Δ.Α., καθώς και προς 

τις διατάξεις του αρ.1, παρ. 1 του Πρώτου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., το οποίο 

προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να 

απολαμβάνουν την περιουσία τους και ότι κανένας 

δεν είναι δυνατόν να στερηθεί την ιδιοκτησία του 

παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό 

τους όρους που προβλέπονται από το νόμο και από 

τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. 

Από το ΕΔΔΑ έχει κριθεί ότι παρά το γεγονός ότι η 

θέσπιση φορολογικών τεκμηρίων για τον 

προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των 

φορολογούμενων δεν αντιβαίνει καταρχήν την 

Ε.Σ.Δ.Α., ωστόσο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

«ένα ορισμένο εύλογο όριο» σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας (ΕΔΔΑ 7-10-1988, 

Salabiaku, A/141-A και ΕΔΔΑ 25-9-1992, 

Pham Hoang, A/243). 

Δ. Τα φορολογικά τεκμήρια δαπανών 
διαβίωσης στο ελληνικό φορολογικό σύστημα 

α) Η αντικειμενική δαπάνη μέσω των φορολογικών 

τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης

Τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (τρόπου ζωής) του 

φορολογουμένου, της συζύγου του και των 

εξαρτώμενων μελών του, ορίζονται στο άρθρο 31 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος-Ν.4172/2013.   

Ο νομοθέτης θέλει να λαμβάνεται υπόψη ένα ετήσιο 

κόστος λειτουργίας και συντήρησης κατοικιών, 

αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πισινών, 

διδάκτρων, οικιακών βοηθών κ.α. προκειμένου να 

εκτιμηθεί ένα εισόδημα ως ελάχιστο φορολογητέο 
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εισόδημα. Ωστόσο, ο νομοθέτης προβλέπει ότι το 

κόστος με βάση τις δαπάνες διαβίωσης δεν εξαντλεί 

τη φορολογική υποχρέωση του φορολογουμένου, 

ο οποίος εξακολουθεί να υπόκειται σε έλεγχο όσον 

αφορά στην ακριβή δήλωση των εισοδημάτων 

του. Σημειώνεται ότι οι αντικειμενικές δαπάνες και 

οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

αφορούν μόνο στα φυσικά πρόσωπα και όχι τα 

νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, οι διατάξεις των 

φορολογικών τεκμηρίων εφαρμόζονται μόνο 

όταν τις δαπάνες πραγματοποιούν φυσικά 

πρόσωπα ως ιδιώτες και όχι στο πλαίσιο άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου οι σχετικές 

αγορές έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά τους 

αρχεία. 

Τα τεκμήρια λειτουργούν ως εξής: Εάν το συνολικό 

δηλωθέν εισόδημα, το οποίο προσδιορίζεται από 

τις τέσσερις κατηγορίες (πηγές) ακαθάριστων 

εισοδημάτων του άρθρου 7 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, είναι μικρότερο από το 

τεκμαρτό εισόδημα (αντικειμενικές δαπάνες και 

δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), τότε 

η διαφορά που προκύψει θα φορολογηθεί, εκτός και 

αν καλυφθεί ή περιορισθεί16.    

Τεκμήρια διαβίωσης θεωρούνται πρωτίστως οι 

κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες (το τεκμήριο 

υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα 

της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν 

παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, ενώ επιπλέον 

16 Πηγή: Ημερησία (Καθημερινή της Κυριακής), 
Γιώργος Χριστόπουλος, 17-11-2019

καθιερώνονται συντελεστές βαρύτητας με βάση 

την τιμή ζώνης της περιοχής στην οποία βρίσκεται 

το ακίνητο, ώστε να προκύπτουν μεγαλύτερα ποσά 

διαβίωσης για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές 

που έχουν υψηλή τιμή ζώνης Αντικειμενικού 

Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, ενώ προβλέπεται 

προσαύξηση 20% σε ό,τι αφορά τις μονοκατοικίες). 

Τεκμήριο δευτερευόντως αποτελούν και τα 

επιβατικά αυτοκίνητα  ιδιωτικής χρήσης (το 

τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται 

ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινά από τα 

4.000€ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.εκ.).  

Επιπλέον, τα δίδακτρα που καταβάλλονται για 

ιδιωτικά σχολεία ή εκπαιδευτήρια, οι δαπάνες 

για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, 

δασκάλους και λοιπό προσωπικό,  δαπάνες 

σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης (το τεκμήριο 

υπολογίζεται με βάση τα μέτρα), οι πισίνες (το 

τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια της 

πισίνας και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι 

εξωτερική ή εσωτερική), δαπάνες αεροσκαφών, 

ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, καθώς και ελάχιστη 

αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (ορίζεται  σε 

3.000€ για τον άγαμο και σε 5.000€ για τους 

συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον 

δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα).

β) Η δυνατότητα αμφισβήτησης της ετήσιας 

αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης

Με το άρθρο 12, παρ.3 του ν.820/1978 το 

τεκμήριο βάσει των δαπανών διαβίωσης 
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καθιερωνόταν ως αμάχητο, ενώ με το άρθρο 6, 

παρ.5 του ν.1249/1982 καταργήθηκε το αμάχητο 

του τεκμηρίου αυτού, ώστε να επιτρέπεται η 

αμφισβήτηση του τεκμηρίου από το φορολογούμενο 

σε περιοριστικά προβλεπόμενες περιπτώσεις 

. Στο άρθρο 31, παρ.2 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος προβλέπεται η δυνατότητα 

αμφισβήτησης από τον φορολογούμενο του ποσού 

της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, όταν αυτό είναι 

μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη τόσο του 

φορολογούμενου όσο και των εξαρτώμενων μελών 

που τον βαρύνουν,  εφόσον αυτό αποδεικνύεται από 

τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή 

στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο 

πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: α) υπηρετούν τη 

στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) 

είναι φυλακισμένοι, γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο 

ή κλινική, δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα 

ανεργίας, ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου 

βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, 

λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες 

αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι 

οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς 

πηγές, στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν 

στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή 

της μητέρας τους και ζ) προσκομίζουν στοιχεία από 

τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης 

βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την 

αντικειμενική. 

Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις 

περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται 

να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την 

απόδειξη των ισχυρισμών του. Η φορολογική 

διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και 

την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του 

φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια 

αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι 

ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία. Το ζήτημα 

της αμφισβήτησης των τεκμηρίων είναι πραγματικό 

και ανάγεται στην αρμοδιότητα της φορολογικής 

διοίκησης και του προϊστάμενου της οικείας Δ.Ο.Υ., 

ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης, στην κρίση των 

διοικητικών δικαστηρίων. Ο φορολογούμενος, 

προτού προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια θα 

πρέπει να ασκήσει την προβλεπόμενη ενδικοφανή 

προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης 

Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ε.  Η έννοια και η σημασία του φόρου   

Ο φόρος είναι αναγκαστική χρηματική εισφορά 

των πολιτών προς το Κράτος, χωρίς κάποιο 

συγκεκριμένο αντάλλαγμα ή συγκεκριμένη ατομική 

ωφέλεια, αλλά χάριν της διατήρησης της εθνικής 

κοινότητας και της οργανωμένης σε Κράτος 

κοινωνίας στην οποία οι πολίτες ανήκουν. Δηλαδή, 

η καταβολή του φόρου είναι ένα είδος θυσίας χάριν 

της ολότητας (θεωρία του κοινωνικού καθήκοντος 

ή της κοινωνικής θυσίας)17.   

17 Θεοχαρόπουλος Γ.Λ. (1988),   Η αρχή 
της ισότητας των πολιτών στα δημόσια βάρη και η 
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  O φόρος αποτελεί μέσο άσκησης τόσο οικονομικής 

όσο και κοινωνικής πολιτικής και γι’αυτό συνδέεται 

άμεσα ή έμμεσα με την ουσιαστικοποίηση 

ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία 

κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, στα άρθρα 2-25, 

καθώς και στις Διεθνείς Συμβάσεις βάσει του 

άρθρου 28 του Συντάγματος18.     

ΣΤ.  Η φορολογική ισότητα και η φοροδοτική 
ικανότητα 

Η αρχή της φορολογικής ισότητας, δηλαδή η αρχή 

της ισότητας των πολιτών στα δημόσια βάρη 

προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 

4 του Συντάγματος του 1975, το οποίο ορίζει ότι  

«Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις 

στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».  

Συνεπώς, οι δύο αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης 

που καθιερώνονται από το Σύνταγμα είναι: α) 

η αρχή της καθολικότητας του φόρου (άρθρο 4, 

παρ.1) και β) η αρχή της φορολογικής ισότητας 

(άρθρο 4, παρ. 5), τις οποίες ο φορολογικός 

νομοθέτης θα πρέπει να φροντίζει με τις επιλογές 

του, ώστε να τυγχάνουν αποτελεσματικής 

εφαρμογής στην πράξη.

Παράγοντες καθορισμού της φοροδοτικής 

ικανότητας αποτελούν το εισόδημα, που αποκτά 

το άτομο από τις διάφορες πηγές, καθόσον το ύψος 

αστική ευθύνη του κράτους, εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή

18 Θεοχαροπούλου Ελ. (2002),  Κοινωνικές 
λειτουργίες του φόρου και φοροδοτική ικανότητα, Το 
παράδειγμα των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων , Δικαιώματα 
του Ανθρώπου 13/2002, σελ.213 επ.

του προσδιορίζει κατά κύριο λόγο τη φοροδοτική 

ικανότητά του, αλλά και η περιουσία που, εκτός 

του εισοδήματος που παρέχει, αποτελεί διαθέσιμο 

απόθεμα αγοραστικής δύναμης. Εκτός από τους 

δύο προαναφερθέντες δείκτες και η δαπάνη, ως 

εξωτερίκευση της οικονομικής δύναμης του ατόμου 

είναι δυνατό να αποτελέσει δείκτη της φοροδοτικής 

του ικανότητας, ενώ χρησιμοποιείται όχι μόνο 

στους έμμεσους, αλλα και στους άμεσους φόρους, 

ειδικότερα στο φόρο εισοδήματος ως τεκμήριο 

απόκτησης εισοδήματος ορισμένου ύψους19. 

Ζ. Τα φορολογικά τεκμήρια και η 
φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

Την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης παραβιάζει 

στην πράξη η φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή 

θα μπορούσε να οριστεί ως το σύνολο των 

παράνομων ενεργειών των φορολογουμένων, που 

αποβλέπουν στη μείωση ή την πλήρη αποφυγή 

της φορολογικής τους υποχρέωσης20. Το τεράστιο 

αυτό οικονομικό πρόβλημα είναι παλαιό όσο και ο 

φόρος, γράφει ο Φινοκαλιώτης (2014), ο οποίος 

υπογραμμίζει ότι η φοροδιαφυγή παραβιάζει εξ 

ορισμού την αρχή της καθολικότητας του φόρου, 

καθόσον ο φόρος επιβάλλεται σε τμήμα μόνο της 

οικονομικής δύναμης του φοροφυγάδα, αλλά και 

στην αρχή της φορολογικής ισότητας, αφού στην 

πράξη οδηγεί στην άνιση μεταχείριση ατόμων που 

έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα και στην 

ίση μεταχείριση ατόμων που έχουν διαφορετική 

19 Φινοκαλιώτης Κ., ό.π.
20 Φινοκαλιώτης Κ.,  ό.π.
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φοροδοτική ικανότητα. Συνεπώς, υποστηρίζεται 

ότι ο νομοθέτης οφείλει να προβλέψει διαδικασίες 

ή μεθόδους για να καταστεί δυνατή η σύλληψη 

της φορολογητέας ύλης, όταν ο πραγματικός 

προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος 

είναι ανέφικτος ή αλυσιτελής, μεταξύ των οποίων 

είναι και ο τεκμαρτός προσδιορισμός της, βάσει 

ενδείξεων, δηλαδή στοιχείων από τα οποία εμμέσως 

προκύπτει ένα ποσό, το οποίο λαμβάνεται ως βάση 

επιβολής του φόρου21.   

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας επισημαίνεται22 ότι το 

πρόβλημα που επέβαλε τις ρυθμίσεις αυτές ήταν 

η (αναμφισβήτητη) φοροδιαφυγή, που αποτελεί 

μάστιγα της οικονομίας της χώρας μας. Η 

συνεπαγόμενη συνολική ποσοτικοποιημένη έκταση 

της φοροδιαφυγής εκτιμάται, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, ότι  κυμαίνεται στην Ελλάδα περίπου 

από 6% έως 9% του ΑΕΠ.  Παρατηρείται, 

επίσης, ότι η συχνή προσφυγή του νομοθέτη 

στα φορολογικά τεκμήρια οφείλεται στην κακή 

οργάνωση και στην ελλιπή δυνατότητα των 

ελεγκτικών μηχανισμών να διαπιστώσουν την 

πραγματική φοροδοτική ικανότητα του κάθε 

φορολογουμένου23. 

    Το Σύνταγμα παρέχει ευρεία ευχέρεια στον κοινό 

νομοθέτη, στον οποίο ανήκει κατά το άρθρο 78 του 

Συντάγματος, η επιβολή φόρων, σε ό,τι αφορά την 

επιλογή του κατάλληλου φορολογικού συστήματος. 

21 Φορτσάκης Θ.-Σαββαΐδου Κ.,  ό.π.  
22 Φινοκαλιώτης Κ., ό.π. 
23 Χρυσόγονος Χ.Κ. (2006), Ατομικά κα Κοινωνικά 

Δικαιώματα, εκδ.Νομική Βιβλιοθήκη

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το φορολογικό 

σύστημα μιας χώρας δεν μπορεί παρά να τελούν σε 

άμεση συνάφεια με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

οικονομίας και της κοινωνίας της κάθε χώρας, αλλά 

και να επηρεάζονται από τις ιδιαίτερες ιστορικές 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή, καθώς 

και από διάφορους πολιτικούς παράγοντες.  Η 

επιλογή του φορολογικού συστήματος βρίσκεται σε 

άμεση συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του κάθε λαού, την ιστορία του, τον πολιτισμό του 

και τις εν γένει κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις. 

Η σχέση αλληλεπίδρασης όλων των παραπάνω 

παραγόντων επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση 

του φορολογικού συστήματος κάθε κράτους24. 

Σημαντική διαφορά στη διάρθρωση των 

φορολογικών συστημάτων  παρατηρείται 

μεταξύ ανεπτυγμένων και μη ανεπτυγμένων 

χωρών. Στις τελευταίες, πέρα από την ελλιπή 

οργάνωση της φορολογικής διοίκησης, η τάση 

για φοροδιαφυγή, όπως θα επιχειρήσουμε να 

υποστηρίξουμε παρακάτω, είναι σχετικά μεγάλη 

και για το λόγο αυτό επικρατούν κυρίως οι έμμεσοι 

φόροι δαπάνης, ενώ στις αναπτυγμένες οικονομίες 

επικρατούν συνήθως οι άμεσοι φόροι και ιδιαίτερα 

οι φόροι εισοδήματος. Σε περίπτωση που η τάση 

για φοροδιαφυγή είναι αυξημένη, τα τεκμήρια 

αποτελούν μία έμμεση μέθοδο προσδιορισμού της 

βάσης επιβολής του φόρου εισοδήματος.

24 Μιχ.Δ.Στασινόπουλος, Μαθήματα δημοσιονομικού 
δικαίου και δημόσιου λογιστικού, Αθήνα, 1956



Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου

78 Τεύχος 2/2020

ΙV. Η φορολογική συνείδηση και το 
κοινωνικό κεφάλαιο

Α.  Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου

Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον μεταξύ άλλων και 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, από την οποία 

(2001) περιγράφεται ως εξής: «Το κοινωνικό 

κεφάλαιο αναφέρεται στους κανόνες και τα δίκτυα 

που καθιστούν δυνατή τη συλλογική δράση. 

Περιλαμβάνει θεσμούς, σχέσεις και συνήθειες που 

διαμορφώνουν την ποιότητα και ποσότητα των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μέσα στην κοινωνία». 

Ο αντίστοιχος ορισμός του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) (2001) είναι: «Δίκτυα μαζί με κοινούς 

κανόνες και κατανοήσεις τα οποία διευκολύνουν 

τη συνεργασία μέσα στις ομάδες και μεταξύ των 

ομάδων». Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία σε 

κάποιο βαθμό σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία 

που συνιστούν το κοινωνικό κεφάλαιο, παρόλο που 

οι ακριβείς σχέσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων 

παραμένουν ασαφείς.

Ο Fukuyama (1995)25,  διακρίνει ανάμεσα σε δύο 

τύπους κοινωνιών σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη: 

τις οικογενειοκρατικές κοινωνίες, οι οποίες είναι 

χτισμένες γύρω από στενούς οικογενειακούς 

δεσμούς και τοποθετούν τα συμφέροντά τους 

πάνω από οποιαδήποτε κοινωνική πίστη. Οι 

25 Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, όπως γίνεται 
αντιληπτή σήμερα, εδράζεται κυρίως στα έργα των  James 
S.Coleman (1990)  και Robert Putnam (1993, 1995), 
αλλά και σε αυτό του Francis Fukuyama (1995)

παραπάνω κοινωνίες επιδεικνύουν ένα έλλειμμα 

εμπιστοσύνης απέναντι στους ανθρώπους, οι 

οποίοι βρίσκονται έξω από τους ιδιαίτερους 

δεσμούς τους, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο 

τη γενικευμένη κοινωνική εμπιστοσύνη. Από την 

άλλη, οι κοινωνίες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή 

εμπιστοσύνη, χαρακτηρίζονται από οργανώσεις οι 

οποίες δεν βασίζονται στη συγγένεια, οι οποίες και 

δημιουργούν δεσμούς εμπιστοσύνης προκειμένου 

να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης 

εποχής.  Οι τελευταίες,  χάρη σε αυτή τους την 

ιδιότητα, είναι πιο επιτυχημένες οικονομικά. Σε 

ατομικό επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι η κοινωνική 

εμπιστοσύνη προάγει τον εθελοντισμό, τις δωρεές 

σε φιλανθρωπίες και σε κοινωνικές οργανώσεις 

που προάγουν το κοινό συμφέρον, την πληρωμή 

των φόρων, την ανακύκλωση και τη συνεισφορά 

στην προάσπιση των δημοσίων αγαθών εν γένει 

(Fukuyama, 1995).

Β.  Χαμηλό επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου: 
Η περίπτωση της Ελλάδας

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η Ελλάδα θεωρείται 

ευρέως ως μία αδύναμη χώρα σε ό,τι αφορά το 

κοινωνικό κεφάλαιο. H Ελλάδα χαρακτηρίζεται από 

«ιδιόμορφο (ελληνικό) ατομισμό» ή «ελεύθεροι 

καβαλάρηδες στη χώρα των θαυμάτων»26 , 

υψηλά επίπεδα διαφθοράς και σχετικά χαμηλή 

26 Tsoukalas, Constantine (1995). Free Riders 
in Wonderland of Greeks in Greece in D.Constas and 
T.G.Stavrou (eds.) Greece Prepares for the Twenty-first 
Century, Washington, DC: Johns Hopkins University 
Press and Woodrow Wilson Center Press, pp.191-219
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εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η κοινωνική 

συνεργασία (civic cooperation) εξαρτάται από 

την προθυμία (ή μη)  των ατόμων να τοποθετήσουν 

το κοινωνικό συμφέρον ή το συμφέρον κάποιου 

άλλου πριν από το αμιγώς ατομικό τους συμφέρον 

και από το να ενεργεί κάποιος ως λαθρεπιβάτης 

(free-rider)27.   

Όπως έχει επισημανθεί28, η οθωμανική κληρονομιά 

του να ζει κανείς κάτω από μία αυταρχική, αλλά 

κυρίως, αυθαίρετη και ευμετάβλητη δέσμη κανόνων 

και το γραφειοκρατικό και συχνά αυταρχικό, αλλά 

πάντα ανεπαρκές ελληνικό κράτος του 20ου αιώνα 

έχουν διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή 

την ελλιπή ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. 

Μία από τις συνέπειες της παραπάνω κατάστασης 

είναι μία ιδιαίτερη έκφραση καιροσκοπισμού, 

η οποία εκδηλώνεται και στην οικονομική 

ζωή της χώρας29. Συμπτωματικοί και διαρκώς 

μεταβαλλόμενοι κανόνες της πολιτείας, οι οποίοι 

«σήμερα είναι εδώ και αύριο έχουν εξαφανιστεί» και 

πελατειακοί δεσμοί, δημιουργούν ως προτεραιότητα 

στο να αποσπάσει κανείς το μεγαλύτερο όφελος 

από μία κατάσταση όσο το δυνατό συντομότερα 

διάστημα30.  

Γεγονότα αυταρχικής κυριαρχίας, κοινωνικές 

διαιρέσεις και πολιτικές διαμάχες κατά τη διάρκεια 

της νεώτερης ιστορίας της Ελλάδας δημιούργησαν 

27 Tsoukalas, Constantine (1995), ό.π.
28 Lyberaki, A. and Tsakalotos E. (2002), 

Reforming the Economy without Society: Social and 
Institutional Constraints to Eckonomic Reform in post-
1974 Greece, New Political Econom, 7:1, 93-114

29 Lyberaki, A. and Tsakalotos E., ό.π.
30 Lyberaki, A. and Tsakalotos E., ό.π.

ένα διαρκές αντίκτυπο στο κοινωνικό κεφάλαιο 

και την οικονομική ανάπτυξη31.  Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες, η ελληνική κοινωνία των 

πολιτών αποδυναμώθηκε σημαντικά και το 

γεγονός επέτρεψε να αναδυθούν πρακτικές και 

γενικευμένοι κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι δε 

βασίζονταν παρά σε άτυπους δεσμούς συγγένειας ή 

διαφθοράς και ομάδες συγκεκριμένων συμφερόντων 

και οι οποίοι προωθούσαν συστηματικά τις 

πελατειακές σχέσεις.

Γ.  Υψηλό επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου:  Η 
περίπτωση της Δανίας

Η Δανία διαθέτει έναν από τους υψηλότερους 

φορολογικούς συντελεστές στον κόσμο, ο  οποίος 

φθάνει στο 56,6% σε εισοδήματα άνω των 70.000 

ευρώ, ενώ ως αντάλλαγμα οι Δανοί προστατεύονται 

από δίχτυ ασφαλείας το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν 

υγεία, παιδεία και μερικά από τα υψηλότερα 

επιδόματα (ανεργίας, φοιτητικό κ.α.) παγκοσμίως.

 Η  φράση «Να φτάσει κανείς (στο επίπεδο) της 

Δανίας» (Getting to Denmark) ανάμεσα στους 

κοινωνικούς επιστήμονες έχει γίνει μία μεταφορά 

για το ζήτημα πώς να μεταμορφώσει κανείς 

αδύναμα κράτη που βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες 

31 Christoforou Asimina (2003). Social Capital 
and Economic Growth: The case of Greece, Paper pre-
pared for the 1st PhD Symposium on Social Science 
Research in Greece of the Hellenic Observatory, 
European Institute, London School of Economics, 
21/6/2003
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χώρες σε κοινωνίες που λειτουργούν εύρυθμα, όπως 

η Δανία και οι λοιπές σκανδιναβικές χώρες32.  

Στη  μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα της χώρας 

οφείλονται τα υψηλά επίπεδα του κοινωνικού 

κεφαλαίου στη Δανία33.  Η κοινωνική εμπιστοσύνη 

στη Δανία μπόρεσε να συσσωρευτεί αργά στο 

πέρασμα του χρόνου (περίπου χίλια χρόνια 

απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του κοινωνικού 

κεφαλαίου στη Δανία)34 και δεν είχε καταστραφεί 

μέχρι την εγκαθίδρυση στη χώρα του οικουμενικού 

κράτους πρόνοιας του 20ου αιώνα. Έτσι, παλαιοί 

κανόνες συμπεριφοράς, συνεργασίας και αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης ενσωματώθηκαν σε σημαντικές 

κοινωνικές μεταρρυθμίσεις κατά τη δεκαετία του 

΄70.  Επιπλέον, στη Δανία η απουσία της διαφθοράς 

δημιούργησε τη βάση για την οικοδόμηση της 

εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση, κατά τα 

βεμπεριανά ιδεώδη της γραφειοκρατίας35, γεγονός 

που ήταν αποφασιστικής σημασίας για το κίνητρο 

του πληθυσμού να πληρώνει φόρους στο βαθμό που 

αυτό είναι απαραίτητο για τη χρηματοδότηση του 

κράτους πρόνοιας.    

32 Jensen, M.F. (2014), The question of how 
Denmark got to be Denmark-Establishing rule of law 
and fighting corruption in the state of Denmark 1660-
1900, (QOG) The Quality of Government Institute, 
University of Gothenburg, Working Paper Series 2014: 
06

33 Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff 
P. (2012). Explaining the Emergence of Social Trust: 
Denmark and Germany, Historical Social Research, Vol. 
37, No. 3, 2012, p. 351-367

34 Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff P., ό.π.
35 Jensen, M.F., ό.π.

Δ. Κοινωνικό κεφάλαιο και θεσμική 
εμπιστοσύνη

H θεσμική θεωρία της εμπιστοσύνης36 τονίζει το 

ρόλο των επίσημων θεσμών του κράτους και 

ειδικά του κράτους πρόνοιας ως καθοριστικούς 

παράγοντες για τη δημιουργία γενικευμένης 

εμπιστοσύνης στην κοινωνία και το χτίσιμο του 

κοινωνικού κεφαλαίου. Η θεσμική θεωρία της 

εμπιστοσύνης αποδίδει πολύ σημαντικό ρόλο στις 

αντιλήψεις σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και την 

αμεροληψία των δημόσιων θεσμών από την πλευρά 

των πολιτών ως έναν καταλυτικό παράγοντα 

που επηρεάζει τη δημιουργία της γενικευμένης 

εμπιστοσύνης και άρα το χτίσιμο του κοινωνικού 

κεφαλαίου37.  

Θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη 

δημιουργία του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η 

εισοδηματική ανισότητα, η εμπιστοσύνη στην 

κυβέρνηση, η αμεροληψία των σωμάτων που 

διαμορφώνουν τις δημόσιες πολιτικές, καθώς 

και οι προηγούμενες συνήθειες σε ό,τι αφορά τη 

συνεργασία ανάμεσα στα άτομα μιας ομάδας. Η 

εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση επιτυγχάνεται 

παρά μόνο μέσω κανόνων και θεσμών οι οποίοι 

διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη38.   

36 Rothstein, B. (2002), Social Capital in the Social 
Democratic State in R.Putnam (ed.) Democracies in flux 
The evolution of social capital in contemporary societies 
(New York: Oxford University Press)

37 Rothstein, B. & Stolle D. (2001), Social Capital 
and Street-Level Bureaucracy: an institutional theory of 
generalized trust, paper presented at ESF Conference 
Social Capital: Interdisciplinary Perspectives, Exeter, 
U.K. September 15-20

38 Christoforou Asimina, ό.π.
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Είναι γεγονός ότι η καλή διακυβέρνηση, όπως 

αξιολογείται στη βάση ποικίλων κανόνων 

δικαίου, της αποτελεσματικότητας, της πολιτικής 

σταθερότητας και  συσσωρευμένων δεικτών 

ελευθεριών, έχει θετική επίδραση στο επίπεδο της 

γενικευμένης εμπιστοσύνης σε μια χώρα39. 

Ε. Κοινωνικό κεφάλαιο και φορολογική 
συνείδηση

Όταν οι πολίτες δεν μπορούν να εμπιστευτούν τους 

θεσμούς σε μία κοινωνία  και όταν όλοι δεν είναι 

ίσοι απέναντι στο νόμο, το γεγονός αυτό αυτόματα 

εμποδίζει το χτίσιμο του κοινωνικού κεφαλαίου40.  

Κάτω, όμως, από συνθήκες έλλειψης κοινωνικού 

κεφαλαίου, αποδεικνύεται δύσκολο να γίνουν 

πράξη από το νομοθέτη συνταγματικές επιταγές, 

όπως αυτή της φορολογικής ισότητας, στο μέτρο 

που δεν υπάρχει  η πεποίθηση ανάμεσα στους 

φορολογουμένους ότι πρόκειται για μία δίκαιη και 

αποτελεσματική φορολόγηση.  

Αντιθέτως, ισχυροί θεσμοί στους τομείς που 

προωθούν την εμπιστοσύνη και την κοινωνική 

συνοχή (κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας) 

επηρεάζουν τα επίπεδα της εμπιστοσύνης μέσα 

στην κοινωνία και διαμορφώνουν αποφασιστικά, 

αλλά οπωσδήποτε σε βάθος χρόνου, ένα πλέγμα 

39 Delhey J.& Newton K. (2005). Predicting 
Cross-National Levels of Social Trust: Global Pattern or 
Nordic Exceptionalism?, European Sociological Review, 
21 (4), 311-327

40 Svendsen, G.T. (2014), Lobbyism andso-
cial capital in the EU  https://www.researchgate.
net/.../255637968_Lobbyism_and_social_capital_in_
the_EU

από σχέσεις, που αναπτύσσονται τόσο ανάμεσα 

στους ανθρώπους, όσο και ανάμεσα στους πολίτες 

και τους θεσμούς, οι οποίες αποδεικνύονται ευνοϊκές 

μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της 

φορολογικής συνείδησης. 

  

V. Κριτική θεώρηση της σχεδιαζόμενης 
νομοθετικής κατάργησης των 

φορολογικών τεκμηρίων δαπανών 
διαβίωσης σε συνθήκες έλλειψης 

κοινωνικού κεφαλαίου

A.Φορολογικά τεκμήρια: στρέβλωση ή 
αναγκαίο κακό στο ελληνικό φορολογικό 
σύστημα;   

Η χρήση φορολογικών τεκμηρίων θεωρείται από 

πολλούς μία χρόνια αδικία και στρέβλωση στο 

ελληνικό φορολογικό σύστημα, αφής στιγμής 

χιλιάδες φορολογούμενοι δεν φορολογούνται με 

βάση τα ενδεχομένως πολύ χαμηλά εισοδήματα 

που απέκτησαν το προηγούμενο έτος, αλλά με 

βάση τα ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων41. Είναι 

γεγονός ότι η συμβολή των τεκμηρίων στη 

διαμόρφωση του φορολογικού συστήματος είναι 

συχνά παρεξηγημένη τόσο από τους νομικούς όσο 

και τους θεωρητικούς της δημοσίας οικονομικής. 

Παρόλα αυτά η συμβολή των φορολογικών 

τεκμηρίων θεωρείται αδιαμφισβήτητη στην 

επίλυση ζητημάτων που άπτονται της εξεύρεσης 

της βάσης επιβολής του φόρου και για το λόγο αυτό, 

41 Πηγή: Real money, Σίσσυ Σταυροπιερράκου, 
8-3-2020
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υποστηρίζεται η αναγκαιότητά τους στο ελληνικό 

φορολογικό σύστημα42. Η ευρεία εφαρμογή της 

τεκμαρτής μεθόδου στο ελληνικό φορολογικό 

σύστημα δεν είναι τυχαία και συγκυριακή, 

υποστηρίζει η Χουρδάκη (2018). 

Γ. Η φοροδιαφυγή και η έλλειψη 
φορολογικής συνείδησης

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα, επισημαίνει η 

Χουρδάκη (2018) παρουσιάζει στοιχεία 

παθογένειας και εγγενείς αδυναμίες, που 

συναρτώνται με το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό 

γίγνεσθαι, για τα οποία υπάρχει αντικειμενική 

δυσχέρεια επίλυσης. Τα τεκμήρια, όσο και αν 

ακούγονται ως κάτι αυθαίρετο, θεωρούνται ακόμη 

επίκαιρα για την ελληνική πραγματικότητα, 

καθώς εξακολουθούν να αποτελούν μία από 

τις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους εξεύρεσης 

της φορολογητέας ύλης43.  Στη χώρα μας η 

φοροδιαφυγή συνέχεται με την ανυπαρξία 

«φορολογικής κουλτούρας» και την παγιωμένη 

αντίληψη  των πολιτών ως προς τη (μη) 

ανταποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού σε 

συνδυασμό με την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το 

Κράτος αναφορικά με την κατανομή και διάθεση 

των δημοσίων εσόδων από φόρους, αλλά και την 

πεποίθηση των πολιτών για την ανεπάρκεια του 

κοινωνικού  κράτους.  Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο 

42 Χουρδάκη Ελ.,  ό.π.
43 Ν.Μπάρμπας, Πρόλογος σε Τα Τεκμήρια στο 

Φορολογικό Δίκαιο, Αναγκαιότητα και Αντινομίες, Ε. 
Χουρδάκη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018 

ότι οι παραπάνω αντιλήψεις και ιδίως η παγιωμένη 

νοοτροπία φοροδιαφυγής περνά με χαρακτηριστική 

μάλιστα άνεση από γενιά σε γενιά44.  

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι η φοροδιαφυγή ως 

εκτεταμένο φαινόμενο δεν εμφανίστηκε στην 

Ελλάδα με τη δημοσιονομική κρίση. Τουναντίον, 

ήταν ενδημική45 σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες 

με αιτιολόγηση –ή μάλλον προβαλλόμενη 

δικαιολόγηση από μέρους των φορολογουμένων- 

το χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρείχε το 

κράτος στον πολίτη, τη γραφειοκρατία κτλπ., όπως 

αναφέρεται παραπάνω.

Δ. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
κατάργηση των φορολογικών τεκμηρίων

α) Πλήρης αντικατάσταση των φορολογικών 

τεκμηρίων από σύγχρονες μεθόδους

Η συνολική κατάργηση των φορολογικών 

τεκμηρίων δεν παύει να αποτελεί διαχρονικά 

ζητούμενο ενός δίκαιου και σύγχρονου φορολογικού 

συστήματος. Ωστόσο, η απόφαση σε ό,τι αφορά 

την πολυαναμενόμενη κατάργηση των τεκμηρίων, 

τα οποία συντελούν στον συμπληρωματικό 

προσδιορισμό της φορολογικής βάσης στη 

χώρα μας για περισσότερα από σαράντα χρόνια,  

θα πρέπει να υλοποιηθεί υπό την αυτονόητη 

44 Γ.Παπανικολάου , Ο Κυριάκος μειώνει τους φόρους, 
η νοο τροπία όμως θα αλλάξει ;, www.euro2day.gr 9-9-2019

45 Ο απολογισμός των φορολογικών ελέγχων στην 
Ελλάδα πιστοποιεί ότι η φοροδιαφυγή τείνει να γίνει 
φαινόμενο ενδημικό. Πηγή: Καθημερινή, Ο φαύλος κύκλος 
της φοροδιαφυγής, 22-7-2005
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προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν από ένα 

νέο σύγχρονο σύστημα σε ό,τι αφορά την πλήρη 

σύλληψη φορολογητέας ύλης, η οποία άλλως θα 

διέφευγε της φορολογίας. Η κατάργησή τους 

μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα 

στον φορολογικό νομοθέτη πως οι σύγχρονες 

μέθοδοι της τεχνολογίας θα επιτρέπουν στη 

φορολογική διοίκηση να επιτυγχάνει εύκολα τον 

εντοπισμό των φορολογούμενων που  διάγουν 

πολυτελή βίο και ταυτόχρονα δηλώνουν πενιχρά 

εισοδήματα, έτσι ώστε ο φόρος των τελευταίων, 

να είναι τελικά ανάλογος με την φοροδοτική τους 

ικανότητα, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η 

αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης.  

 

β) Η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων να μη 

συνεπάγεται υπέρμετρο διοικητικό κόστος για τη 

φορολογική διοίκηση (αρχή της οικονομικότητας 

του φόρου)

Η συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας είναι 

προφανώς επιβεβλημένη και περισσότερο από 

ευπρόσδεκτη σήμερα σε ό,τι αφορά την πάταξη 

της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, μία άλλη παράμετρος 

που είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να εξεταστεί 

από το οικονομικό επιτελείο είναι το διοικητικό 

κόστος, ήτοι το κόστος σε ανθρώπινους και υλικούς 

πόρους που συνεπάγονται οι διασταυρώσεις 

και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που πρόκειται 

εφεξής να εφαρμόζονται.  Δεδομένης της ευκολίας 

για τη φορολογική διοίκηση που παρέχει η -γι’ 

αυτό το λόγο- αμφιλεγόμενη μέθοδος τεκμαρτού 

υπολογισμού της φορολογητέας ύλης, είναι σαφές 

ότι θα πρέπει η μέθοδος που θα την αντικαταστήσει 

να μη συνεπάγεται υπέρμετρο διοικητικό κόστος για 

τη φορολογική διοίκηση (αρχή της οικονομικότητας 

του φόρου46), αφής στιγμής το προσωπικό της θα 

μπορούσε αντί να επιδίδεται στην ενδεχομένως 

-και παρά τη σημαντική επίδραση των σύγχρονων 

τεχνολογικών μέσων- απαιτητική και χρονοβόρα 

προσπάθεια εντοπισμού του εξατομικευμένου 

πραγματικού εισοδήματος του καθενός 

φορολογούμενου φυσικού προσώπου, να κατευθύνει 

τις δυνάμεις του στην προσπάθεια καταπολέμησης 

της φοροδιαφυγής εκεί όπου παρεπιδημεί στη χώρα 

μας πέρα από τη φορολογία εισοδήματος και ίσως 

με μεγαλύτερα δημοσιονομικά οφέλη.

Ε. Άμεση νομοθετική κατάργηση των 
φορολογικών τεκμηρίων ή συστηματική 
προώθηση και εμπέδωση της 
φορολογικής συνείδησης;

Η κατάργηση των καταρχήν άδικων φορολογικών 

τεκμηρίων δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι 

οπωσδήποτε ευκταία. Παρόλα αυτά, η σπουδή 

του φορολογικού νομοθέτη σε ό,τι αφορά την 

κατάργησή τους, θα ήταν σκόπιμο να έδινε τη 

θέση της σε μια συστηματική προσπάθεια της 

Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και 

την προώθηση της φορολογικής συνείδησης, η 

46 Η αρχή της οικονομικότητας του φόρου επιτάσσει 
να διαρθρώνεται το φορολογικό σύστημα με τρόπο ώστε 
να ελαχιστοποιείται το κόστος της βεβαίωσης και της 
είσπραξης του φόρου και παράλληλα να μεγιστοποιούνται 
τα έσοδα, Β.Δαλαμάγκας, Εισαγωγή στη δημοσία 
Οικονομική, εκδ.Κριτική (2010
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οποία βέβαια, είναι προφανές, ότι δεν είναι ούτε 

εύκολη, ούτε άμεση υπόθεση, και όπως είναι 

επίσης σαφές, υποχρεωτικά εκτείνεται σε χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο από αυτό της τετραετούς 

θητείας μιας κυβέρνησης. Χίλια έτη χρειάστηκαν 

προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η εμπιστοσύνη στο 

κράτος σε ό,τι αφορά τις σκανδιναβικές χώρες και 

συγκεκριμένα στην περίπτωση της Δανίας47. Στην 

Ιταλία, αντίστοιχα, η δημιουργία του κοινωνικού 

κεφαλαίου στις βόρειες περιοχές της χώρας ήταν 

επίσης αποτέλεσμα μακραίωνων διαδικασιών48. 

Περαιτέρω, μπορεί κανείς επιπλέον να υποθέσει ότι 

μέσω της κατάργησης των φορολογικών τεκμηρίων 

το κράτος επιδιώκει να άρει ή έστω να αμβλύνει τις 

εδραιωμένες πεποιθήσεις των φορολογουμένων για 

ένα «άδικο» φορολογικό σύστημα, προσδοκώντας 

ταυτόχρονα την ενδυνάμωση της φορολογικής τους 

συνείδησης και κατ’ αυτόν τον τρόπο εμμέσως να 

επιτύχει σε απώτερο στάδιο τον περιορισμό της 

φοροδιαφυγής. Ωστόσο, οι αγαθές προθέσεις του 

φορολογικού νομοθέτη φαίνεται παρά να μην είναι 

αρκετές, δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό, σε κάθε 

περίπτωση  «Η κόλαση είναι γεμάτη από καλές 

θελήσεις και επιθυμίες»49.   

ΣΤ. Κίνδυνοι από την άμεση κατάργηση των 
φορολογικών τεκμηρίων διαβίωσης σε 
συνθήκες έλλειψης κοινωνικού κεφαλαίου

47 Svendsen, G.T., ό.π.
48 Putnam, R., Leonardi, R., Nanetti R.Y. (1993). 

Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy, Princeton, Princeton University Pres

49 “ L’enfer est plein de bonnes volontés ou désirs ”, 
Αββάς Saint Bernard του Clairvaux (1150)

Μόνη η κατάργηση των φορολογικών τεκμηρίων 

δαπανών διαβίωσης σε ένα πλαίσιο όπου κυριαρχούν 

συνθήκες έλλειψης κοινωνικού κεφαλαίου είναι 

σίγουρα ατελής και εγκυμονεί κινδύνους στο 

μέτρο που το δημόσιο ταμείο χάνει έσοδα και 

επιχειρεί να τα αναπληρώσει επιβάλλοντας 

νέους φόρους σε όσους φορολογουμένους δεν 

μπορούν να τους αποφύγουν.  Όταν η κάλυψη 

των δημοσίων δαπανών δεν μπορεί να γίνει από 

αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν μεγαλύτερη 

φοροδοτική ικανότητα, τα φορολογικά βάρη 

κατ΄ανάγκη μετατίθενται σε αυτούς που δεν 

έχουν τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουν, δηλ. 

στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους50.  Η 

φοροδιαφυγή, έτσι, μοιραία πυροδοτεί ένα φαύλο 

κύκλο ανισότητας και επιβαρύνσεων ανάμεσα 

στους φορολογουμένους51.  

Το διακύβευμα είναι ακόμη σημαντικότερο, ενόψει 

και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, 

καθόσον σήμερα καθίσταται απολύτως αναγκαία η 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η επίτευξη των δημοσιονομικών 

στόχων της χώρας μας και περαιτέρω η κάλυψη 

των δημοσίων δαπανών52.   

Επιπλέον, υποστηρίζεται (Κόρσος, 1985)53 ότι ο 

αυτοματοποιημένος, γενικός και απρόσωπος 

50 Χουρδάκη Ελ.,  ό.π.   
51 Πηγή: Καθημερινή, Ο φαύλος κύκλος της 

φοροδιαφυγής, 22-7-200
52 Χουρδάκη Ελ., ό.π.
53 Δημήτριος Κόρσος, Δημοσιονομικόν Δίκαιον, 

τεύχος Β΄ (1985)
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χαρακτήρας των νομοθετικών ρυθμίσεων με τις 

οποίες καθορίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, 

αμβλύνει τις αντιθέσεις στις σχέσεις μεταξύ 

των πολιτών και της φορολογικής διοίκησης.  

Έτσι, ένας ενδελεχής έλεγχος των φορολογικών 

δηλώσεων, υποστηρίζει η Χουρδάκη (2018), στις 

περιπτώσεις  που το δημοσιονομικό όφελος είναι 

μικρό, δημιουργεί σχέσεις αντιπαράθεσης μεταξύ 

των φορολογουμένων και των φορολογικών αρχών. 

Ως εκ τούτου, προκρίνεται η θέσπιση διατάξεων, 

όπως αυτές των τεκμηρίων, που απλοποιούν τις 

ελεγκτικές διαδικασίες και συμβάλλουν στην 

εξομάλυνση των σχέσεων των φορολογουμένων με 

τη φορολογική διοίκηση.

Ζ. Συμπεράσματα για το φορολογικό 
σύστημα από τη θεσμική θεωρία της 
εμπιστοσύνης 

Πολλοί ερευνητές δέχονται (Hariss, 2001, 

Rothstein, B. & Stolle D., 2001 Svendsen 

G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff P., 2012)54  ότι 

η ύπαρξη κοινωνικού κεφαλαίου και εμπιστοσύνης 

προϋποθέτει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο 

παρέχεται από το κράτος. Ωστόσο,  υποστηρίζεται 

εύστοχα55 ότι αν σε ένα κράτος δε λειτουργούν 

54 Harriss J. (2001), “Social Capital Construction 
and the Consolidation of Civil Society in Rural Areas” 
Working Paper No. 01-16. Development Studies Institute 
LSE, Rothstein, B. & Stolle D. (2001), Social Capital 
and Street-Level Bureaucracy: an institutional theory of 
generalized trust, paper presented at ESF Conference 
Social Capital: Interdisciplinary Perspectives, Exeter, 
U.K. September 15-20, Svendsen G.L.H., Svendsen 
G.T. & Graeff P. (2012). Explaining the Emergence of 
Social Trust: Denmark and Germany, Historical Social 
Research, Vol. 37, No. 3, 2012, p. 351-367

55 Πούπος, Ηλ. (2010), Το Κοινωνικό Κεφάλαιο 
στην Ελλάδα Εκδ. Κέντρο Προγραμματισμού και 

οι νόμοι και οι θεσμοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

διαφθορά και τα άτομα να μην εμπιστεύονται 

τους θεσμούς, σε αυτό το κράτος ουσιαστικά το 

πρόβλημα δεν είναι η δυσχέρεια αύξησης του 

κοινωνικού κεφαλαίου, αλλά η έλλειψη επιθυμίας 

ή η αδυναμία για αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που το διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα.   

Έτσι, όπως υποστηρίζεται παραπάνω σε ό,τι αφορά 

την έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου σε μια κοινωνία 

(Πούπος, 2010), ότι δηλαδή το μεγαλύτερο 

πρόβλημα σε αυτή την κοινωνία δεν είναι η 

έλλειψη του κοινωνικού κεφαλαίου καθεαυτή, 

αλλά η δυσκολία άρσης των συνθηκών που 

επιδρούν αρνητικά στην  ανάπτυξη του κοινωνικού 

κεφαλαίου (έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς 

κτλπ), έτσι αντιστοίχως και σε μια χώρα που 

χρησιμοποιούνται τα  φορολογικά τεκμήρια 

και ταυτόχρονα κυριαρχεί η φοροδιαφυγή, το 

μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, στην 

πραγματικότητα,  δεν είναι το «στρεβλό» 

φορολογικό σύστημα με την τυχόν ύπαρξη 

φορολογικών τεκμηρίων για τον εντοπισμό 

της φορολογητέας ύλης, αλλά η δυσχέρεια 

αντιμετώπισης της ίδιας της εκτεταμένης 

φοροδιαφυγής και ιδίως η έλλειψη επιθυμίας –στην 

κοινωνία, αλλά και στην πολιτεία- να αρθούν τα 

αίτια εμφάνισής της. 

    

Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
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I. Εισαγωγικά στοιχεία

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι φορείς της 

κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιούν αθέμιτες, 

καταχρηστικές και παράνομες πρακτικές για 

την προώθηση επενδυτικών  προϊόντων1 πριν 

και μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση. 

Συνήθως χρησιμοποιώντας πολύπλοκους 

οικονομικούς όρους, οι οποίοι δεν αποτελούν προϊόν 

προσωπικής διαπραγμάτευσης, τυποποιημένη 

ενημέρωση, συμβάλλονται με τους πελάτες 

τους χωρίς να έχουν προβεί στις απαιτούμενες 

νόμιμες ενέργειες, ευνοώντας τους ίδιους και 

πολλές φορές καταρτίζοντας μια σύμβαση που 

δεν έχει τα πραγματικά χαρακτηριστικά της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Η συνηθέστερη σοβαρή 

διαφοροποίηση ως προς την παρεχόμενη υπηρεσία 

εντοπίζεται στην περίπτωση που ο πελάτης 

δέχεται συμβουλές/συστάσεις/προτροπές από τον 

επενδυτικό φορέα, ωστόσο φαίνεται να καταρτίζει 

σύμβαση απλής λήψης και διαβίβασης εντολής, 

με τις συνεπαγόμενες περιορισμένες υποχρεώσεις 

πληροφόρησης και ελέγχου καταλληλότητας.

1 Ενδεικτικά : Εφ.Αθ. 787/2013, ΑΠ 1028/2015 
, Μον.ΠρΑθ 5027/2015, Μον.ΠρΑθ 5057/2015, 
ΠολΠρωτ.Αθ 2564/2015

Η απουσία χρήσης ανεξάρτητου συμβουλευτικού 

παράγοντα καθώς και η απουσία οργανωμένων 

ερευνών, ουσιαστικά δημιουργεί ένα κενό ως προς 

τον τρόπο εντοπισμού αυτών των πρακτικών 

παρά μόνο όταν αυτές κρίνονται ενώπιον 

του δικαστηρίου.

Ειδικότερα, σε πλείστες περιπτώσεις τα ραντεβού 

με  τους υπαλλήλους της τράπεζας διαρκούν λίγα 

λεπτά, οι όροι μελετώνται εν τάχει, ενώ πολλές 

φορές η ενημέρωση έπεται της υπογραφής 

της υπηρεσίας υπό μορφή προτυποιημένων 

συμβάσεων  παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

και παραλαβής δελτίων πληροφόρησης πελατών. 

Επιπρόσθετα, η τράπεζα μνημονεύει συνήθως στις 

ανωτέρω προτυποποιημένες συμβάσεις πως υπό 

προϋποθέσεις απαλλάσσονται από την ευθύνη 

έρευνας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός 

πελάτη τους. Ναι μεν ο ν. 4514/2018 επιτρέπει την 

προτυποποιημένη παράδοση ενημέρωσης, για την 

ταχύτητα των συναλλαγών, και την αναγνώρισης 

πως η τράπεζα συμβάλλεται με χιλιάδες πελάτες 

καθημερινώς και είναι εκ των πραγμάτων 

αδύνατη η διαπραγμάτευση με κάθε πελάτη 

Διαφοροποίηση συμβουλής και πληροφορίας κατά 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Σκιαδόπουλος Σπυρίδων,                                                                                                              
Δικηγόρος, LLM Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ 
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ξεχωριστά, ωστόσο απαγορεύει την μονομερή, μη 

αντικειμενική προσυμβατική ενημέρωση, η οποία 

δεν καλύπτεται από την έγγραφη ενημέρωση, χωρίς 

καμία απολύτως ή ελάχιστη προφορική επεξήγηση 

του βαθμού και της έκτασης του κινδύνου που 

επρόκειτο να αναλάβει. 

Για την αποφυγή ερμηνευτικών δυσχερειών, πλέον 

σημαντικό ζήτημα αποτελεί να καταλήξουμε 

σε ορισμένα κριτήρια ως προς το διαχωρισμό 

συμβουλής και πληροφορίας και σε ποιες 

περιπτώσεις απουσιάζει παντελώς η συμβουλή. 

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν και για 

το δικαστήριο να συμπεράνει ποια επενδυτική 

υπηρεσία παρέχεται, πράγμα που θα εξαρτήσει την 

ευθύνη του παρέχοντα τις επενδυτικές υπηρεσίες.

II.
A. Διαφοροποίηση συμβουλής 
και πληροφορίας

Για την εις βάθος διερεύνησης του θέματος, 

σκόπιμος αποτελεί ο διαχωρισμός σχετικά με την 

πραγματική ή όχι ύπαρξη επενδυτικής συμβουλής 

κατά την διάρκεια της συναλλαγής με την τράπεζα2. 

Η ύπαρξη ή μη καλυπτόμενης συμβουλής θα 

διευκόλυνε εξαιρετικά να οδηγηθούμε σε ένα 

συμπέρασμα για το εάν η εκάστοτε σύμβαση 

πρόκειται για απλή λήψη και διαβίβαση εντολών 

2 Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Οι επενδυτικές 
υπηρεσίες στο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο : ιδίως επί 
χρηματιστηριακών συναλλαγών, Τράπεζα της Ελλάδος, 
1989, σελ 78 επ

ή για σύμβαση επενδυτικών συμβουλών και άρα 

την ευθύνη που υπέχει η τράπεζα που λειτουργεί ως 

επιχείρηση επενδύσεων (εφεξής ε.ε.).

Η κεφαλαιαγορά αποτελεί κατεξοχήν πεδίο 

διακίνησης και ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίες 

αποτελούν τη βάση της λήψης μιας επενδυτικής 

απόφασης. Εκτός από τις τυποποιημένες 

πληροφορίες (ανακοινώσεις, δελτία τύπου εταιριών 

κτλ) συναντάται και πλήθος μη τυποποιημένων 

πληροφοριών (φήμες κτλ) των οποίων η 

συγκεκριμένη διαχείριση  επιβάλλεται από το 

νόμο, και άλλες φορές από την πρακτική και τις 

συνήθειες της αγοράς. Οι επενδυτικές επιχειρήσεις 

κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην άμβλυνση της 

πληροφοριακής ασυμμετρίας μέσα από τη συλλογή 

και την επεξεργασία των διαθέσιμων πληροφοριών 

της κεφαλαιαγοράς και το μετασχηματισμό τους 

σε πληροφορίες κατάλληλες για τους πελάτες 

τους. Αυτή η υποβοήθηση του επενδυτή επαφίεται 

ακριβώς στην προσπάθεια να αποφευχθεί 

μια δυσχερής, δαπανηρή και ίσως ασύμφορη 

διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τον ίδιο 

τον επενδυτή. Η ερμηνεία ενός ακατέργαστου 

πλήθους πληροφοριών και δεδομένων και η 

μετάδοση του σε κατανοητή μορφή οριοθετεί 

τη βασική διάκριση σε εξατομικευμένες και 

υπερατομικές ή πληροφοριακές παροχές3. Εν 

συνεχεία, κρίσιμη αποτελεί η περαιτέρω διάκριση 

των εξατομικευμένων πληροφοριακών παροχών σε 

3 Καραγκουνίδης, Προστασία του επενδυτή στο 
δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
2007, σελ 501
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επενδυτική συμβουλή  και απλή σύσταση ή γνώμη, 

και πως μπορεί να εκληφθεί από τον κάθε ξεχωριστό 

επενδυτή. 

Πότε λοιπόν μια πληροφορία είναι συμβουλή και 

πότε υπόδειξη/σύσταση;

Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς 

διαφοροποιεί εξαιρετικά την ευθύνη της ε.ε. σε 

περίπτωση ζημίας του επενδυτή.  Επιπρόσθετα, ο 

κίνδυνος σύγχυσης του ίδιου του πελάτη σχετικά 

με την εκφορά ή όχι συμβουλής ή γνώμης είναι 

μείζονος σημασίας, καθώς ειδικά στο μέσο επενδυτή 

ακόμα και η εκφορά απλής γνώμης μπορεί να 

συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την λήψη της 

επενδυτικής απόφασης4. 

Καταρχάς, εφόσον έχει μνημονευθεί ρητώς στην 

σύμβαση μεταξύ των μερών πως θα παρασχεθούν 

επενδυτικές συμβουλές5, οποιαδήποτε πληροφορία 

δοθεί δύναται να χαρακτηρισθεί ως συμβουλή, και 

επομένως θεμελιώνεται η υποχρέωση αλήθειας και 

ακρίβειας των πληροφοριών από την ε.ε. 

4 Οι Tversky και  Kaheman  στο άρθρο τους 
Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, 
περιοδικό Science New Series, Vol. 185, No. 4157 
ανέφεραν πως οι μέσοι επενδυτές για τη λήψη της 
επενδυτικής απόφασης συνυπολογίζουν δεόντως την 
πλέον πρόσφατη πληροφόρηση, αμελώντας τη σημασία 
των παλαιότερων δεδομένων, ενώ επίσης σημαντικός 
παράγοντας αποτελεί η εκφορά γνώμης του φορέα 
εκτελέσεως. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε πως ίσως 
η γνώμη του φορέα εκτέλεσης της εντολής  φέρει και 
μεγαλύτερη ή ίση βαρύτητα με τη δική τους γνώμη.

5 Αντιστρόφως, είναι επιτρεπτή η εκ των προτέρων 
παραίτηση του επενδυτή από την αξίωση προς λήψη 
τέτοιων παροχών αλλά και εκ των προτέρων μονομερής 
απαλλαγή της ε.ε. από τη προσφορά αυτών.

Η συμβουλή ενέχει μέσα της το στοιχείο της 

προτροπής σε πράξη/απόφαση από την πλευρά 

του επενδυτή. Δηλαδή επεκτείνεται και πέραν 

της απλής αναφοράς ενός γεγονότος (state-

ment). Συνοπτικά δηλαδή, η συμβουλή ενέχει την 

πρόταση προς τήρηση ορισμένης συμπεριφοράς, 

συνοδευόμενη από υπόμνηση συμμορφώσεως, 

κατά την έννοια του άρθρου 729 ΑΚ. Σε 

αντιδιαστολή, η παροχή πληροφορίας μεταδίδεται 

ή περιγράφεται ορισμένη παρούσα ή μελλοντική 

πραγματική ή νομική κατάσταση που σχετίζεται με 

το συμφέρον του αποδέκτη. Δηλαδή, η συμβουλή 

είναι ανακοίνωση βούλησης, ενώ η πληροφορία 

ανακοίνωση γνώσης6.

Η έννοια της συμβουλής δίνεται στο άρθρο 729 ΑΚ 

ως εξής «Αν κάποιος έδωσε συμβουλή ή σύσταση, 

δεν ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε απ΄ 

αυτήν, εκτός αν μ σύμβαση ανέλαβε την ευθύνη ή αν 

βρισκόταν σε δόλο», ενώ και σε θεωρία7 αλλά και 

σε νομολογία8 έχει γίνει δεκτό  πως εμπίπτει και η 

παροχή πληροφοριών στα όρια του ΑΚ 729 και του 

713 επ. ΑΚ.

Ερμηνευτικές δυσχέρειες διαφοροποίησης 

πληροφορίας-συμβουλής προκύπτουν πολύ 

περισσότερο όταν ζητούνται διευκρινίσεις από 

πλευράς πελατών, και συνήθως ακόμα και οι 

πιο έμπειρες των ε.ε. εκφέρουν γνώμη, η οποία 

6 Ευάγγελος Πολίτης, Δικηγόρος LLM, Οι 
Επενδυτικές Συμβουλές ΔΕΕ 10/1998 σελ

7 Φίλιος Χρ. Παύλος , Ενοχικό Δίκαιο , Ειδικό 
Μέρος, 10η έκδοση, 2011, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 427

8 ΑΠ 555/1968
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εκλαμβάνεται ως παρακίνηση από τους πελάτες, και 

άρα  (σιωπηρή ή ρητή) συμβουλή. Υπενθυμίζεται 

πως δεν είναι υποχρέωση της ε.ε. να αποτρέψει τον 

πελάτη από μια επενδυτική του απόφαση, αλλά να 

του παρουσιάσει όλα τα ζωτικής σημασίας γεγονότα 

προκειμένου ο πελάτης να φτάσει στην επενδυτική 

απόφασης. Η εσωτερική διάθεση της ε.ε. να 

παρέχει ή όχι την επενδυτική υπηρεσία θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη, ειδικά εάν προκύπτει με σαφή 

τρόπο, λόγου χάρη οι παραινέσεις από πλευράς της 

ε.ε. είναι συνεχείς. Η σύμβαση συμβουλών όμως, 

θα πρέπει να είναι ρητή; Κατά την θεωρία της 

εντολής, η εντολή είναι καταρχήν άτυπη σύμβαση9, 

και θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριμένο τύπο 

προκειμένου να διεξαχθεί η υπόθεση, όπου 

χρειάζεται. Η σύμβαση επενδυτικών υπηρεσιών 

θα πρέπει να περιβάλλεται έγγραφο τύπο, ο οποίος 

όμως δεν είναι συστατικός αλλά γίνεται για λόγους 

απόδειξης των όρων. Η απώλεια του έγγραφου 

τύπου δεν επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης, αλλά 

κυρίως διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του φορέα 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών10.  

Δεύτερον, για την εκφορά γνώμης/συμβουλής είναι 

αναγκαία ειδική έρευνα και εξατομικευμένη 

ανάλυση από την ε.ε..11 Η συμβουλή, κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό είναι προσωπική και 

εξατομικευμένη, και όχι γενικόλογη και 

9 Φίλιος, ο.π. σελ 423
10 Σκιαδόπουλος, Η σύµβαση παραγγελίας, 2016 

(anaIuseto.gr)
11 Τσιμπανούλης, ο.π. σελ 91

αφηρημένη12.  Δεν νοείται παροχή επενδυτικής 

συμβουλής χωρίς προηγούμενη άντληση 

στοιχείων του πελάτη. Συνεπώς, οι τυποποιημένες 

πληροφοριακές παροχές που δεν προϋποθέτουν 

τη λήψη υπόψη προσωπικών στοιχείων του 

πελάτη, δεν μπορούν να θεωρηθούν κατ’αρχήν 

ως «συμβουλές»13. Ωστόσο, σε πολλές 

περιπτώσεις, και εφόσον το πελατολόγιο της ε.ε. 

είναι πολυπληθές, δύναται η ίδια τυποποιημένη 

συμβουλή να απευθύνεται σε μεγάλο μέρος των 

πελατών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 

εξετάζονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες 

που δίνονται με δύο επιμέρους κριτήρια που θα 

πρέπει να εξετάζονται από κοινού: α) αν ο πελάτης 

γνωρίζει πως η πληροφορία αυτή απευθύνεται και 

σε ευρύτερο κύκλο πελατών, και β) η ευρύτητα του 

κύκλου στην οποία απευθύνεται η ίδια πληροφορία. 

Εάν ο κύκλος είναι σχετικά μικρός, μπορούμε με 

ασφάλεια να καταλήξουμε ότι η πληροφορία που 

δίνεται είναι συμβουλή, ενώ εάν είναι μεγάλος, 

απομακρύνεται από τη συμβουλή και προσομοιάζει 

σε αφηρημένη πληροφορία. 

Κατά τρίτον, η πληροφορία είναι εσωτερική/

εμπιστευτική/σπάνια. Προβλήματα γεννώνται 

σχετικά με τον έλεγχο και την αξιοπιστία των 

πληροφοριών της χρηματαγοράς, καθώς αυτή 

κατακλύζεται από πλήθος ανακριβών πληροφοριών, 

12 Κατά μία άποψη, (Πολίτης, ο.π. σελ 933) η 
επενδυτική συμβουλή μπορεί να είναι και γενική με τη 
μορφή εντύπου περιέχουσα αναλύσεις και στοιχεία σχετικά 
με τα επενδυτικά προϊόντα και τη σκοπιμότητα της 
επένδυσης.

13 Καραγκουνίδης, ο.π. σελ 503
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απλών φημών κτλ. Γίνεται προσπάθεια, από 

το σύνολο της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς 

να αμβλυνθεί αυτό το πληροφοριακό έλλειμμα 

του επενδυτικού κοινού, είτε με τη θέσπιση 

υποχρεώσεων για δημοσίευση πληροφοριών είτε 

με την ευρεία διαύγεια/δημοσιοποίηση κάθε 

συναλλαγής στη χρηματαγορά. Πληροφορίες 

που είναι γνωστές σε ορισμένους μόνο κύκλους 

ειδημόνων, και όχι αυστηρά εμπιστευτικές, οι 

οποίες είναι πειστικές και δεν δημιουργούν κίνδυνο 

παραπλάνησης, προσομοιάζουν σε συμβουλές14,  

ειδικά όταν η επένδυση παρουσιάζεται ως 

ιδιαίτερα επισφαλής.

Κατά τέταρτον, η αμοιβή/προμήθεια είναι 

εμφανώς μικρότερη σε περίπτωση απλής παροχής 

πληροφοριών και μεγαλύτερη σε περίπτωση 

συμβουλών. Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η 

παροχή συμβουλής προϋποθέτει εργασία, ανάλυση 

και κόστος από πλευράς της ε.ε., και συνεπώς η 

αντίστοιχη συνολική αμοιβή15 της θα είναι σαφώς 

υψηλότερη από την απλή λήψη και διαβίβαση 

εντολών.  

II.Β. Τρόπος κατάρτισης της σύμβασης

H κατακόρυφη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

του διαδικτύου στις επενδυτικές υπηρεσίες, 

από τα οποία κατά κανόνα λείπει η προσωπική 

επαφή πελάτη και φορέα εκτέλεσης είναι σε 

14 Τσιμπανούλης, ο.π. σελ 93
15 www.morganstanley.com

μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη16. Δηλαδή, ο 

επενδυτής στερούμενος την προσωπική επαφή 

με τον φορέα εκτέλεσης του, αρκείται σε (πολλές 

φορές ανεπαρκείς) προδιατυπωμένους όρους 

πληροφόρησης ή βιαστικής ενημέρωσης, χωρίς 

τη δυνατότητα διευκρίνισης ή  επεξήγησης. Σε 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτοματοποιημένης 

συναλλαγής είναι το direct broking ή το phone 

broking, κατά τα οποία ο πελάτης επιλέγει ο ίδιος 

που θα επενδύσει, απεκδυόμενος τη δυνατότητα 

άμεσης πληροφόρησης, που ωστόσο δύναται να 

αποβεί μοιραία για μια άμεση επενδυτική κίνηση 

που επιλέγει να πράξει. 

Η απουσία άμεσης πληροφόρησης, σε συνδυασμό 

με καταβολή μειωμένης προμήθειας από πλευράς 

του επενδυτή, κατά μία άποψη δικαιολογεί τις 

περιορισμένες υποχρεώσεις και ευθύνες του φορέα 

εκτέλεσης, ωστόσο δημιουργεί επιφυλάξεις για την 

πραγματική φύση της επενδυτικής υπηρεσίας που 

διατίθεται, ειδικά αφού δεν υπάρχει δυνατότητα 

αμφισβήτησης των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων του μέλους.

Ειδικότερα, οι συντάκτες της Οδηγίας 2004/39/

ΕΚ έλαβαν για πρώτη φορά θέση επί του 

ζητήματος της έκτασης και του περιεχομένου των 

υποχρεώσεων πληροφόρησης του επενδυτή όταν 

αυτός αποβλέπει μόνο στην εκτέλεση εντολών 

16 Μπώλος, Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και υποχρεώσεις ενημέρωσης των τραπεζών κατά τη 
διάθεση ομολόγων του Δημοσίου, ΧΡΙΔ 2015, σελ. 13
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(execution only service)17 ή όταν οι εντολές 

διαβιβάζονται στο μέλος του χρηματιστηρίου 

χωρίς προσωπική επαφή.  Στην πράξη, ο επενδυτής 

που πολλές από αυτές τις περιπτώσεις διαβιβάζει 

στην ε.ε. εντολή προς κατάρτιση συναλλαγών 

χωρίς να προσδοκά, να επιθυμεί ή να αναμένει 

πληροφορία, σύσταση ή γνώμη από αυτή. Αυτό 

συμβαίνει όταν έχει προαποφασίσει να διενεργήσει 

τη συγκεκριμένη συναλλαγή, υπό συγκεκριμένους 

όρους αναφορικά με τον τόπο εκτέλεσης, την 

τιμή, τη διάρκεια και βασικό μέλημα του είναι να 

εκτελεσθεί η εντολή με βάση τους όρους που θέτει 

ο ίδιος.

Σε τέτοιες συναλλαγές λείπει επομένως η 

προσωπική επαφή ανάμεσα σε εντολές και 

τους αρμόδιους αντιπροσώπους για τη λήψη/

εκτέλεση της εντολής, καθώς η διαβίβαση γίνεται 

με τρόπους απομακρυσμένης επικοινωνίας, ήτοι 

τηλεομοιοτυπία, διαδίκτυο ή τηλεφωνικά. Συνεπώς 

η δυνατότητα παροχής μη εξατομικευμένων και 

πόσο άλλον εξατομικευμένων συστάσεων και 

επενδυτικών συμβουλών είτε δυσχεραίνεται 

σημαντικά (αν όχι επί της ουσίας καταργείται) 

από τον απρόσωπο χαρακτήρα της διαβίβασης της 

εντολής είτε βρίσκεται ήδη εκτός των προθέσεων 

των συμβαλλόμενων. Βέβαια κατά μία άποψη18,  ο 

περιορισμός της πληροφόρησης έγκειται μάλλον 

περισσότερο στις προθέσεις των μερών, παρά 

στα πραγματικά τεχνολογικά εμπόδια, υπό την 

17 Καραγκουνίδης, ο.π. 2007 , σελ 524
18 Καραγκουνίδης, ο.π., σελ, 525 επικαλούμενος 

Balzer, DB 1997, 2314

έννοια ότι η Ε.Ε. δύναται να συμπεριλάβει μέσα 

στις υπηρεσίες που μπορούν να παράσχουν 

συστάσεις, πληροφορίες και καθοδήγησης, 

μέσω 24ωρης γραμμής υποστήριξης (live chat), 

αυτοματοποιημένα προγράμματα (chatbots). 

Ωστόσο ο τρόπος διεξαγωγής της διαβίβασης 

εντολής παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας 

της βούλησης των μερών. Η πρακτική της 

απρόσωπης λήψης και διαβίβασης εντολών έλαβε 

μεγάλες διαστάσεις στις προηγούμενες δεκαετίες, 

ενώ κατά τη δεκαετία του 199019 εμφανίσθηκαν 

εξειδικευμένες επιχείρησης επενδύσεων με 

αποκλειστική δραστηριότητα την παροχή λήψης 

και διαβίβασης εντολών με ουσιωδών πιο ελκυστικά 

τιμολόγια προμηθειών σε σχέση με επιχειρήσεις 

επενδύσεων που ασχολούνται με την παροχή όλων 

ή των περισσότερων επενδυτικών υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, οι ε.ε. που παρέχουν την επενδυτική 

υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολής 

επισημαίνουν στα συμβατικά τους κείμενα πως δεν 

παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες κανενός είδους. 

Η ε.ε., λοιπόν δηλώνει σαφώς προς τον πελάτη της, 

και σίγουρα πριν την εκτέλεση των εντολών του 

πελάτη, πως δεν παρέχει εν γένει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, είτε απευθύνεται σε έμπειρους επενδυτές, 

προσφέροντας μόνο περιορισμένες πληροφορίες, 

και συνεπώς ο επενδυτής συνομολογεί ρητώς ότι 

δεν χρειάζεται πληροφόρηση20.   Ωστόσο, αυτό 

συμβαίνει με προδιατυπωμένο και δυσκόλως 

19 Καραγκουνίδης, ο.π., σελ 527
20 Καραγκουνίδης, ο.π., σελ 528
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αμφισβητήσιμο τρόπο και πολύ συχνά οι ε.ε. 

προβαίνουν σε σύσταση/παρακίνηση/συμβουλή 

επικαλούμενες πως αποτελούν απλές πληροφορίες, 

ώστε διατηρώντας την τύποις απαλλαγή 

ενημέρωσης, να εισπράξουν προμήθεια/αμοιβή.

II.Γ. Προσωπικότητα του καταναλωτή

Λογιζόμενοι και την προσωπικότητα του κάθε 

επενδυτή, το μορφωτικό επίπεδο, την οικονομική 

του κατάσταση και την εμπειρία του , μπορούμε 

να φτάσουμε στο συμπέρασμα πως κάποιες ομάδες 

του επενδυτικού κοινού είναι πιθανότερο να μην 

κατανοούν πλήρως τη δικαιοπρακτική βούληση 

που εκδηλώνουν και αξιώνουν μεγαλύτερη 

προστασία ενημέρωσης από άλλες. Με λίγα λόγια, 

πως αντιλαμβάνεται ο πελάτης την έννοια της 

πληροφορία ή όχι, και εάν γνωρίζει ότι η Ε.Ε. κατά 

τη στιγμή της παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας, 

τον συμβουλεύει ή τον πληροφορεί. Το εύρος 

της αντίληψης και της γνώσης κάθε προσώπου 

κρίνεται με βάση συγκεκριμένα και εξατομικευμένα 

κριτήρια, και όχι γενικά. Για να εφαρμοσθεί με 

επιτυχία η παραπάνω κλιμάκωση, είναι αναγκαία 

η συλλογή αναγκαίων στοιχείων για έναν πελάτη 

προκειμένου να σχηματισθεί ένα επενδυτικό προφίλ 

για τον ίδιο, και συνεπώς η Ε.Ε. οφείλει να λαμβάνει 

από τον πελάτη τα αναγκαία εκείνα στοιχεία για 

τον προσδιορισμό των αναγκών του και να παρέχει 

στο πελάτη  εκείνες που είναι χρήσιμες για τη λήψη 

μιας αυτόνομης επενδυτικής απόφασης21. 

21 Καραγκουνίδης, ο.π., σελ 511

Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται στα 

μέλη αδιακρίτως υποχρεώσεις προστασίας 

επενδυτών (πόσο μάλλον να υποκαθίσταται 

η βούληση του επενδυτή από το νόμο ή το 

δικαστήριο), στο μέτρο που οι επενδυτές είναι 

είτε γνώστες του αντικειμένου είτε επιθυμούν να 

λάβουν τον κίνδυνο. Λόγου χάρη, η  επιθυμία των 

επενδυτών να διενεργούν επικίνδυνες συναλλαγές 

συνδέεται στενά με ιδιαίτερους κινδύνους, ωστόσο 

ως αντιστάθμισμα τίθεται η δυνατότητα επίτευξης 

υψηλού κέρδους σε μικρό χρονικό διάστημα 

(κερδοσκοπιά). Οι επενδυτές που ακολουθούν 

αυτή την πρακτική γνωρίζουν τους κινδύνους και 

αποδέχονται την πιθανότητα αποτυχίας. Συνεπώς, 

θα πρέπει να γίνει αποδεκτό πως η πρόθεση 

κερδοσκοπίας αίρει την υποχρέωση των μελών 

να ενημερώνουν για τους αυτονόητους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθενται οι επενδυτές22. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που η 

νομολογία έχει ως γνώμονα την υποθετική βούληση 

του επενδυτή23. 

Ως προς την κατανόηση της εκδήλωσης ορθής 

δικαιοπρακτικής βούλησης, ήδη χρήσιμο εργαλείο 

αποτελεί η κατηγοριοποίηση των επενδυτών, 

όπως γίνεται δεκτή και από το ΔΕΕ (πρώην 

ΔΕΚ). Οι επαγγελματίες ή εμπειρογνώμονες/

22 Β. Τουντόπουλος, Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι 
των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης στα πλαίσια 
των συμβάσεων απλής λήψης και εκτέλεσης εντολών 
(Execution only business), ΔΕΕ 5/2001, σελ 485

23 ΠΠρΞάνθης 23/2014
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πράκτορες χρήζουν λιγότερης προστασίας από 

τους απλούς ιδιώτες-επενδυτής (καταναλωτές) 

και συνεπώς αυξάνεται η πιθανότητα (αν δεν 

θεμελιώνεται βεβαιότητα) πως είναι γνώστες εάν 

σύναψαν σύμβαση λήψης και διαβίβασης εντολών 

ή επενδυτικών συμβουλών ή άλλη επενδυτική 

υπηρεσία24. 

Γίνεται προσπάθεια, οι μεν άπειροι επενδυτές να 

προστατεύονται, οι δε έμπειροι να μην 

δυσχεραίνονται πολύ κατά την κατάρτιση 

της σύμβασης. Φτάνουμε λοιπόν στην 

κατηγοριοποίηση των επενδυτών σε θεσμικούς 

και μη θεσμικούς, σε άπειρους-έμπειρους, 

ριψοκίνδυνους-συντηρητικούς  και επενδυτές με 

μεγάλο όγκο συναλλαγών ή μικροεπενδυτές.  

Θεσμικοί επενδυτές. Σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 1 παρ. 11 ν.2533/1997 ως θεσμικός 

επενδυτής «νοείται κάθε Ε.Π.Ε.Υ., εταιρία 

διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρία 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστική εταιρία 

και ασφαλιστικό ταμείο που λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα.».  Κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ως 

θεσμικοί επενδυτές νοούνται τα αμοιβαία κεφάλαια, 

οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι Ε.Ε., τα 

πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρίες και 

τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επαγγελματίες. Κρίνονται εκείνοι οι επενδυτές που 

διαθέτουν εμπειρία, μεγάλα χρηματικά κεφάλαια 

24 C-220/83

και γνώσεις. Ο επαγγελματίας επενδυτής λαμβάνει 

τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και εκτιμά 

δεόντως τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά του επαγγελματία 

επενδυτή εδράζονται στην πείρα που διαθέτει, τις 

γνώσεις και την απαραίτητη εξειδίκευση, ώστε 

να λαμβάνει τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις, 

και να εκτιμά ατομικά τους επενδυτικούς 

κινδύνους και την πιθανότητα να επέλθουν. 

Συνεπώς, δεν χρήζουν αντίστοιχης προστασίας 

με την αυξημένη προστασία που παρέχει ο νόμος 

στους μη επαγγελματίες. Η Οδηγία 2014/65/

ΕΕ αναφέρει στο Παράρτημα ΙΙ ορισμένα 

αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία ομάδες 

επενδυτών μπορούν να κριθούν ως επενδυτές, τα 

οποία ποσοτικά και ποιοτικά ταυτίζονται με την 

προηγούμενη Οδηγία 2004/39/ΕΚ . 

Ειδικότερα ως επαγγελματίες επενδυτές  μπορούν 

αν χαρακτηριστούν25: 

α) Επιχειρήσεις οι οποίες αδειοδοτούνται 

υποχρεωτικά είτε υπόκειται σε εποπτικούς 

κανόνες για να ασκήσουν δραστηριότητες 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές (π.χ. 

πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 

και εταιρίες διαχείρισης τους, συνταξιοδοτικά 

ταμεία, θεσμικοί επενδυτές κ.ο.κ.)

25 Άρθρο 4 ν. 4514/2018 σε συνδυασµό µε το 
Παράρτηµα ΙΙ αυτού.
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β) Εταιρίες που πληρούν σε ατομική βάση 

τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια 

μεγέθους : σύνολο ισολογισμού 20.000.000 ευρώ, 

καθαρό κύκλο εργασιών  40.000.000 ευρώ , ίδια 

κεφάλαια 2.000.000 ευρώ. 

γ) Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι 

φορείς, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπρεθνικοί 

οργανισμοί (π.χ. η Παγκόσμια Τράπεζα), το ΔΝΤ, 

η ΕΚΤ κ.ο.κ.

δ) Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων η κύρια 

δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χ.μ. 

Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι: Ως επιλέξιμοι 

αντισυμβαλλόμενοι θεωρούνται : α) τα πρόσωπα 

εκείνα που θεωρούνται επαγγελματίες επενδυτές, 

β) οι εθνικές κυβερνήσεις, αντίστοιχες υπηρεσίες 

τους συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών που 

διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, γ) οι κεντρικές 

τράπεζες, δ) οι υπερεθνικοί οργανισμοί , ε) τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία και στ) οι επιχειρήσεις που 

εξαιρούνται από το ν. 4514/2018 σύμφωνα με το 

άρθρο 326. 

Διαφορές των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων με 

τους επαγγελματίες συνίσταται στο χαμηλότερη 

επίπεδο προστασίας προς τους πρώτους, και στο 

γεγονός πως οι ειδικές διατάξεις που καταλαμβάνουν 

26 Παλαιό άρθρο 3 παρ.4 ν.3606/2007, 
Τουντόπουλος, ο.π., σελ 79

τους πρώτους δεν αφορούν όλες τις επενδυτικές 

υπηρεσίες , αλλά μόνο την εκτέλεση εντολών για 

λογαριασμό πελατών, την διαπραγμάτευση για 

ίδιο λογαριασμό, τη λήψη και διαβίβαση εντολών, 

και κάθε παρεπόμενη με αυτές υπηρεσία. Τέλος, 

προβλέπεται απλούστερη διαδικασία (απλή ρητή 

επιβεβαίωση) ένταξης ενός επενδυτή στο status 

επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου. 

Ιδιώτες επενδυτές. Συνάγοντας αρνητικώς τον 

ορισμό του ιδιώτη επενδύτη, κάθε επενδυτής 

που δεν είναι θεσμικός ή επαγγελματίας, κατά τα 

ανωτέρω, είναι ιδιώτης (άρθρο 4 ν. 4514/2018 

και παλαιό άρθρο 2 ν.3606/2007). Η Οδηγία 

2004/39/ΕΚ (Παράρτημα Ι και ΙΙ) ορίζει πως για 

να θεωρηθεί πως κάποιος επενδυτής είναι όντως 

ιδιώτης θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο 

του οι εξής προϋποθέσεις : α) θα πρέπει μέσα 

σε ένα τρίμηνο πραγματοποιήσει λιγότερες από 

δέκα συναλλαγές, β) η αξία των συναλλαγών δεν 

υπερβαίνει 500.000 ευρώ και γ) να μην κατέχει επί 

ένα έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι επαγγελματίες επενδυτές μπορούν αν ζητήσουν 

να θεωρούνται ως ιδιώτες και αντιστρόφως. Το 

μέλος αξιολογεί την πείρα του, τις γνώσεις του 

και η οικονομική του κατάσταση, ώστε να δεχθεί 

ή όχι την πρόταση. Δεν είναι αναγκασμένο να 

δεχθεί, ωστόσο μπορεί να παρέχει υψηλότερο 

επίπεδο προστασίας στον πελάτη. Αντιστρόφως, 

το μέλος οφείλει να ενημερώνει τον ιδιώτη 
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σχετικά την απώλεια μέρους της προστασίας του 

εφόσον αναχθεί σε επαγγελματία.  Όπως και οι 

επαγγελματίες επενδυτές, οι επιλέξιμοι διατηρούν 

το δικαίωμα με αίτημα τους να αντιμετωπίζονται ως 

επαγγελματίες ή και ως ιδιώτες27.  

Σε δεύτερο στάδιο ίσως μπορούμε να αντλήσουμε 

επιχειρήματα από τον συνεχή επιστημονικό 

διάλογο28 που εξελίχθηκε σε εθνικό αλλά και 

κοινοτικό επίπεδο, σχετικά με το εάν ο επενδυτής 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καταναλωτής, 

στηριζόμενοι σε κάποιες επιβοηθητικές 

παραμέτρους29 που εφόσον συντρέχουν, μπορούν 

να οδηγήσουν σε κατάφαση απάντηση για το 

εάν, με βάση την προσωπικότητα του επενδυτή, 

ο τελευταίος αντιλαμβάνεται τη σύμβαση 

που συνάπτει:

α) Η συναλλαγή εμφανίζει, κατά τις αντιλήψεις 

των συναλλαγών, μεγάλη αξία30 με αποτέλεσμα 

27 Ν.Ρόκας & Χ. Γκόρτσος, Στοιχεία Τραπεζικού 
Δίκαιου, Δημόσιο & Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο, 2012, 
Νομική Βιβλιοθήκη  σελ 312

28 Γεώργιος Ι. Δέλλιος, Η έννοια του «καταναλωτή» 
και ο έλεγχος των ρητρών διεθνούς δικαιοδοσίας και 
εφαρμοστέου δικαίου στις καταναλωτικές συμβάσεις – Δύο 
ζητήματα στο σημείο τομής μεταξύ Ιδιωτικού Διεθνούς 
Δικαίου, κοινοτικών Οδηγιών και εσωτερικής έννομης 
τάξης, ΕφΑΔ 2010., σελ 643, Λάμπρος Κοτσίρης Η έννοια 
του καταναλωτή (γνμ.) ΔΕΕ 2005, σελ 1128 επ

29 Ευάγγελος Πουρνάρας, Η έννοια του 
«καταναλωτή» σήμερα ιδίως στις τραπεζικές 
πιστωτικές συμβάσεις, υπό το πρίσμα και της υπ’ 
αριθμ. 13/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου 
Πάγου, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕφΑΔ 12/2015, σελ. 
1065 επ.

30 Έχει κριθεί πως όσον αφορά ιδιώτες επενδυτές 
η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου  και κάθε κόστος 
που τον βαρύνει θεωρείται ως έχει την πιο βαρύνουσα 
σημασία (Απόφαση 1/452/1.11.2007. άρθρο 21 παρ.3 
κατ’ενσωμάτωση Οδηγίας 2006/73/ΕΚ αιτιολογικό 
71-72).

ο συναλλασσόμενος να απομακρύνεται από το 

πρότυπο του μέσου αποταμιευτή, επενδυτή ή 

επαγγελματία, και παράλληλα να εμφανίζεται ως 

γνώστης του οικείου συναλλακτικού κύκλου, χωρίς 

να έχει ανάγκη της παρεχόμενης στους άπειρους και 

συνήθεις καταναλωτές, προστασίας31.  

β) Ο δυνητικός επενδυτής έχει λάβει και κατά το 

παρελθόν δάνεια/πιστώσεις και γενικώς 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα από το ίδιο ή από 

άλλα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να είναι σε θέση να 

γνωρίζει το συγκεκριμένο είδος συναλλαγών. 

γ) Ο δυνητικός επενδυτής να έχει ή να δύναται να 

αξιοποιήσει τεχνικούς, οικονομικούς, διοικητικούς 

ή νομικούς συμβούλους ελέγχουν τις οικονομικές 

του κινήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των όρων με 

βάση τους οποίους συναλλάσσεται, τη δυνατότητα 

κατάθεσης τροποποιητικών προτάσεων,  

λαμβάνοντας επίσης υπόψη την διοικητική 

ή τεχνική του οργάνωση και  την οικονομική 

του επιφάνεια.

δ) Ο δυνητικός επενδυτής να έχει τη δυνατότητα με 

οργανωμένο τρόπο ( οικονομικούς συμβούλους, 

οργανωμένο λογιστήριο, outsourcing) να 

αξιολογήσει τις οικονομικές επιπτώσεις που θα 

έχει σε αυτόν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 

οικονομική του επιφάνεια.  

31 ΕφΘεσ 312/2012 ,  ΕφΑθ 5167/2013
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ε) Ο δυνητικός επενδυτής διαθέτει σχετική 

οικονομική επιφάνεια που του επιτρέπει να 

απευθυνθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα32, εφόσον δεν 

συμφωνεί με τους προτεινόμενους όρους. 

III. Συμπερασματικές Σκέψεις

Κατά την άποψη πολλών, η προηγούμενη δεκαετία, 

καθώς και η επόμενη πενταετία, θα επιφέρει αρκετές 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επενδυτικά 

δεδομένα της εποχής. Η οικονομική κρίση έχει 

επιφέρει ένα διπλό ενδιαφέρον αντίκτυπο στην 

επενδυτική κοινότητα : είτε τον εμφανή επενδυτικό 

συντηρητισμό, είτε την επιλογή μη παραδοσιακών 

επενδυτικών μέσων, στα όρια του τυχοδιωκτισμού. 

Κάτι τέτοιο δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα 

στην υπεύθυνη προσπάθεια για την (προσυμβατική 

και μετασυμβατική) προστασία των καταναλωτών.

Στα πλαίσια ενός ταχέως αναπτυσσόμενου 

τραπεζοφιλικού περιβάλλοντος ο ιδιώτης επενδυτής, 

ο οποίος καλείται συνεχώς να συμμετάσχει ως μέσο 

διασποράς του κίνδυνο, απολαμβάνει τα δικονομικά 

δικαιώματα που θα έπρεπε να απολαμβάνει 

προκειμένου να προστατευθούν πραγματικά τα 

συμφέροντα του; 

Η ανατρεπτική θέσπιση ενός ειδικού 

προστατευτικού πλέγματος υπέρ του επενδυτή, 

μπορεί να περιλαμβάνει και πρόσωπα που 

εκφεύγουν του πλέγματος αυτού, αλλά κατά 

32 Πουρνάρας, ο.π. σελ. 1091

τις περιστάσεις δικαιολογούν την ειδική αυτή 

προστασίας, ως δικαιολογητικός λόγος μιας 

συνολικότερης ανάγκης δημιουργίας κλίματος 

ασφάλειας στις συναλλαγές.
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ΠΜΠρΚαβαλ 87/2020 Αναγκαστική εκτέλεση 

για παράλειψη πράξης

ΜΠρΚαβαλ 87/2020 (ειδική διαδικασία 

περιουσιακών διαφορών): 

Αναγκαστική εκτέλεση για παράλειψη ή ανοχή 

πράξης. Διατάραξη νομής. Απειλή χρηματικής 

ποινής. Δύο στάδια έμμεσης εκτέλεσης. Η 

εκπρόθεσμη συμμόρφωση του οφειλέτη ως λόγος 

αποκλεισμού της καταδίκης σε χρηματική ποινή. 

(παρατηρ. Κωνσταντίνα Δ. Ντόντη, Δικηγόρος, 

LLM)

Πρωτοδίκης: A.  Αθανασιάδης

Άρθρα: 947, 926 ΚΠολΔ

«Από τη διάταξη του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, 

η οποία κατά το μέρος που προβλέπει ποινές έχει 

χαρακτήρα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον με αυτές 

θεσπίζεται ενοχή από αδικοπραξία, προκύπτει ότι 

η διαδικασία της έμμεσης αυτής αναγκαστικής 

εκτέλεσης διέρχεται δύο στάδια και απαιτεί την 

έκδοση δύο δικαστικών αποφάσεων. Κατά το 

πρώτο στάδιο βεβαιώνεται με την απόφαση η 

υποχρέωση του εναγομένου για παράλειψη ή 

ανοχή της πράξης, απειλούνται εναντίον του για 

την περίπτωση της παράβασης της σχετικής 

υποχρέωσής του οι ποινές αθροιστικά και 

καθορίζεται το ποσό της χρηματικής ποινής και 

ο χρόνος της προσωπικής κράτησης. Κατά το 

δεύτερο στάδιο γίνεται διάγνωση της παράβασης, 

βεβαιώνεται δηλαδή η εκ μέρους του καθ’ ου η 

εκτέλεση παραβίαση της υποχρέωσής του προς 

παράλειψη (με την επιχείρηση του παραλειπτέου) 

ή ανοχή και καταδικάζεται ο οφειλέτης στην 

καταβολή της χρηματικής ποινής και σε 

προσωπική κράτηση. Κατά το δεύτερο αυτό στάδιο 

το δικαστήριο δεσμεύεται από το δεδικασμένο της 

κατά το πρώτο στάδιο εκδοθείσας απόφασης, με την 

έννοια ότι δεν επιτρέπονται και είναι απαράδεκτοι 

ισχυρισμοί που τείνουν σε αμφισβήτηση των 

προϋποθέσεων, υπό τις οποίες υποχρεώθηκε ο 

οφειλέτης σε παράλειψη ή ανοχή. Δεν μπορεί, όμως, 

να εφαρμοστεί η πιο πάνω διάταξη, αν ο οφειλέτης 

έχει ήδη συμμορφωθεί με την απόφαση που τον 

καταδίκασε σε παράλειψη ή ανοχή, έστω και αν 

η συμμόρφωσή του πραγματοποιήθηκε μετά την 

επίδοση σ’ αυτόν της απόφασης και της σχετικής 

επιταγής και την πάροδο του τριημέρου του άρθρου 

ΜΠρΚαβαλ 87/2020: Αναγκαστική εκτέλεση 
για παράλειψη ή ανοχή πράξης             
[σημ. Ντόντη Κ.] 

Β. Νομολογία
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926 παρ. 1 ΚΠολΔ, οπότε ο δανειστής δεν μπορεί 

πλέον να επιδιώξει την είσπραξη της χρηματικής 

ποινής ή την απαγγελία της προσωπικής κράτησης 

(βλ. ΑΠ 720/2014, ΕφΛαρ 441/2017 ΤΝΠ 

ΔΣΑ, Μ. Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος 

ΙΙ, έκδ. 2012, άρθρο 947, σελ. 645, αρ. 2).

 […]Στην προκείμενη περίπτωση με την κρινόμενη 

αγωγή της, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι δυνάμει 

σχετικής διάταξης της υπ. αριθμ. ………. απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Θάσου (τακτική διαδικασία), 

που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή και 

εκδόθηκε κατόπιν σχετικής αγωγής της σε βάρος 

του εναγομένου, ο τελευταίος υποχρεώθηκε 

να παραλείπει στο μέλλον την διατάραξη της 

κυριότητας της ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στον 

…….… και λειτουργεί ως επιχείρηση ενοικιαζόμενων 

διαμερισμάτων, με την εκπομπή οχληρών θορύβων 

από τα μηχανικά και ηλεκτρομηχανικά παιχνίδια, 

που ο εναγόμενος έχει εγκαταστήσει στον υπαίθριο 

χώρο του μισθωμένου από αυτόν όμορου με το δικό 

της ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται από αυτόν 

ως επιχείρηση μαζικής εστίασης – αναψυκτήριο, με 

απειλή χρηματικής ποινής 500 ευρώ σε βάρος του 

για κάθε παράβαση της υποχρέωσης αυτής. Ότι 

η επιταγή προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εξ 

απογράφου της παραπάνω απόφασης επιδόθηκε 

νόμιμα στον εναγόμενο στις ……2018. Ότι ο 

τελευταίος από πρόθεση στις ……… και …-8-2018, 

παραβίασε το διατακτικό της, κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στην αγωγή. Με βάση το ιστορικό 

αυτό, με την από ……..02.2019 αγωγή της, η 

ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος λόγω 

καταπτώσεως υπέρ αυτής της χρηματικής ποινής 

να της καταβάλει το συνολικό ποσό των (14 

παραβάσεις Χ 500 ευρώ) 7.000 ευρώ, […..]

Ο εναγόμενος την άνοιξη του έτους 2019 και 

ειδικότερα κατά την έναρξη της οικείας τουριστικής 

περιόδου, απομάκρυνε οριστικά το σύνολο των 

επίμαχων παιγνίων από το κατάστημά του  [….]

Η οριστική απομάκρυνση του συνόλου των 

επίμαχων παιγνίων, έστω και αν πραγματοποιήθηκε 

μετά την επίδοση στον εναγόμενο της απόφασης 

και της σχετικής επιταγής και την πάροδο του 

τριημέρου του άρθρου 926 παρ. 1 ΚΠολΔ, 

οδήγησε στην εξάλειψη του κινδύνου επανάληψης 

της διατάραξης της κυριότητας της ενάγουσας 

με την πρόκληση εκπομπών από την χρήση τους 

στο μέλλον, καθώς αυτή είναι εκ των πραγμάτων 

αδύνατη, καθισταμένης πλέον της σχετικής 

υποχρέωσης παράλειψης του εναγομένου κατά 

την συζήτηση της υπό κρίση υπόθεσης άνευ 

αντικειμένου. Συνακόλουθα, η ενάγουσα δεν 

μπορεί πλέον να επιδιώξει την είσπραξη της 

χρηματικής ποινής προς εκβίαση σε συμμόρφωση 

του εναγομένου με το περιεχόμενο της 

υποχρέωσης παράλειψης…»

 (Απορρίπτει την Αγωγή)
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Σημ: Η συμμόρφωση του καθ’ ου η 
εκτέλεση μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 926 
ΚΠολΔ ως λόγος μη καταπτώσεως της 
απειληθείσας χρηματικής ποινής.   

Α) Τα δύο στάδια της έμμεσης 
αναγκαστικής εκτέλεσης του άρθρου 

947 ΚΠολΔ

Η υπ’ αριθμόν 87/2020 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας 

αποφαίνεται περί των προϋποθέσεων της 

αναγκαστικής εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 

947 ΚΠολΔ. 

Από τη διάταξη αυτή, όπως ισχύει, προκύπτει ότι 

για την έμμεση αναγκαστική εκτέλεση προς 

μελλοντική, αυτοπρόσωπη παράλειψη ή ανοχή 

πράξης απαιτείται η έκδοση δύο δικαστικών 

αποφάσεων.  

Η πρώτη δικαστική απόφαση αποτελεί τον 

εκτελεστό τίτλο για την παράλειψη ή την ανοχή 

πράξης και η δεύτερη αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο 

για την είσπραξη της χρηματικής ποινής και την 

επιβολή της προσωποκράτησης1.

Με τη μεν πρώτη απόφαση (πρώτο στάδιο), η 

οποία εκδίδεται κατόπιν ασκήσεως καταψηφιστικής 

αγωγής εκ μέρους του έχοντος αξίωση ουσιαστικού 

1 βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, άρθρο 947., σελ 
564

δικαίου ενάγοντος (υπέρ ου η εκτέλεση), το 

αρμόδιο δικαστήριο κρίνει για την ύπαρξη ή μη 

υποχρέωσης εκ μέρους του εναγομένου (καθ’ ου η 

εκτέλεση) να παραλείπει ή να ανέχεται ορισμένη 

πράξη και ταυτόχρονα απειλεί, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του ενάγοντος, ως μέσα αναγκαστικής 

εκτελέσεως προς εξαναγκασμό του οφειλέτη να 

συμμορφωθεί με την ως άνω υποχρέωσή του, 

χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση. Η επί 

της ανωτέρω αγωγής εκδοθεισόμενη απόφαση 

καθορίζει το ύψος της ποινής και τη διάρκεια 

της κρατήσεως, για την ένταση των οποίων 

προσμετρώνται οι ιδιαίτερες περιστάσεις της 

εκάστοτε περίπτωσης και ο κίνδυνος πρόκλησης 

ζημίας στον ενάγοντα. Αντίγραφο εξ απογράφου 

με επιταγή προς συμμόρφωση επιδίδεται στον καθ’ 

ου η εκτέλεση κατ’ αρ. 924 ΚΠολΔ, στην οποία 

(επιταγή) ορίζεται με ακρίβεια η απαίτηση2. Η 

επίδοση της αποφάσεως πρέπει να συντελεστεί προ 

της παραβάσεως που αποδίδεται στον οφειλέτη3. 

Σημειώνεται ότι δεν αρκεί άλλος εκτελεστός τίτλος 

λχ συμβόλαιο, πρακτικό συμβιβασμού κ.λπ. 

Εάν μετά την επίδοση της επιταγής ο καθ’ ου 

οφειλέτης συμμορφωθεί εκουσίως με το περιεχόμενό 

της εντός της ταχθείσας από την παρ. 1 του άρθρου 

926 ΚΠολΔ (ή την παρ. 2 του άρθρου 700 

ΚΠολΔ) προθεσμίας, τότε η εκτέλεση περαιώνεται 

ομαλά. 

2 ΑΠ 895/1975 ΝοΒ 25.345
3 ΑΠ 1116/1988, ΕλλΔ 1990/76
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Ζήτημα γεννάται κατά τη διαδικασία διαπιστώσεως 

της συμμόρφωσης ή μη του οφειλέτη, όταν η 

υποχρέωσή του προς παράλειψη συνίσταται σε 

περιοδική κι επαναλαμβανόμενη αποχή από την 

ενέργεια ορισμένης πράξης με βάση τη γενική 

διάκριση των ενοχών4, όπως στην εξεταζόμενη 

υπόθεση. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο δέχθηκε 

ότι η απομάκρυνση των επίμαχων παιγνίων 

εκ μέρους του εναγομένου ήταν οριστική και 

οδήγησε στην εξάλειψη του κινδύνου επανάληψης 

της διατάραξης της κυριότητας της ενάγουσας 

με την πρόκληση εκπομπών από την χρήση 

τους στο μέλλον. Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν 

αιτιολόγησε επαρκώς τούτη την κρίση του, ήτοι 

πως αποσοβείται οριστικώς ο μελλοντικός κίνδυνος 

διατάραξης της κυριότητας της ενάγουσας μέσω 

της απομάκρυνσης των θορυβωδών στοιχείων 

δεδομένου ότι η υποχρέωση του οφειλέτη προς 

παράλειψη της χρήσης τους είναι περιοδική κι 

επαναλαμβανόμενη.     

Με την  άπρακτη πάροδο της νόμιμης προθεσμίας 

από την επίδοση της επιταγής εκούσιας 

συμμόρφωσης τεκμαίρεται η άρνηση του οφειλέτη 

να συμμορφωθεί και τότε ο δανειστής δικαιούται 

να τον εξαναγκάσει σε συμμόρφωση μέσω της 

άσκησης της δεύτερης (διαπιστωτικής) αγωγής. 

4 Για τις στιγμιαίες, διαρκείς κι επαναλαμβανόμενες 
υποχρεώσεις παραλείψεως ή ανοχής βλ. Ν. Νίκα, Εγχειρίδιο 
Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
2012, σελ. 473

Με τη δεύτερη δικαστική απόφαση (δεύτερο 

στάδιο), η οποία εκδίδεται κατόπιν αγωγής του 

υπέρ ου η εκτέλεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο, 

το οποίο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο ανεξάρτητα από 

το βαθμό και το είδος του απειλήσαντος τις ποινές 

δικαστηρίου και τη διαδικασία που δικάσθηκε η 

αρχική υπόθεση, διαγιγνώσκεται και βεβαιώνεται 

η εκ μέρους του καθ’ ου η εκτέλεση παράβαση 

της υποχρέωσής του να παραλείπει ή να ανέχεται 

κάποια πράξη.  Με την ίδια απόφαση ο τελευταίος 

καταδικάζεται στην καταβολή της χρηματικής 

ποινής που κατέπεσε και σε προσωπική κράτηση, 

το ύψος και ο χρόνος των οποίων δεν μπορούν 

να είναι κατώτερα αλλά ούτε και ανώτερα όσων 

απειλήθηκαν εις βάρος του με την πρώτη απόφαση. 

Κατά το παρόν στάδιο, η εξουσία του δικάζοντος 

κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών 

Δικαστηρίου (αρ. 614 επ. ΚΠολΔ) περιορίζεται 

στη διαπίστωση της σωρευτικής συνδρομής των 

κάτωθι προϋποθέσεων :

α) ύπαρξη εκτελεστού τίτλου που διαγιγνώσκει την 

υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράλειψης ή ανοχής 

πράξης στο μέλλον, η οποία (υποχρέωση) πηγάζει 

από αγώγιμη αξίωση του ουσιαστικού δικαίου 

και απειλεί με χρηματική ποινή και προσωπική 

κράτηση, 

β) επίδοση απογράφου εξ απογράφου με επιταγή 

προς εκτέλεση και 
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γ) εκ προθέσεως παράβαση από τον καθ’ ου η 

εκτέλεση των διατάξεων της απόφασης5,  

Συνεπώς, για την επιδίκαση της χρηματικής ποινής 

και την απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως 

αρκούν η εκτελεστή απόφαση που τις απειλεί, η 

επίδοση αυτής κατά τα ανωτέρω και η βεβαίωση 

της παράβασης. 

Η ανωτέρω απόφαση, η οποία καταφάσκει την 

παραβίαση της πρώτης κι επιβάλλει τις ποινές6   

εκτελείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 951 

επ. ΚΠολΔ για την ικανοποίηση της χρηματικής 

ποινής και κατ’ άρθρα 1049 επ. ΚΠολΔ για την 

επιβολή της προσωπικής κράτησης.

Σύμφωνα με την επικρατούσα στη νομολογία 

άποψη, η κατάπτωση της χρηματικής ποινής 

του άρθρου 947 ΚΠολΔ δεν επηρεάζεται από 

την ενδεχόμενη μεταγενέστερη εξαφάνιση ή 

μεταρρύθμιση της αποφάσεως που απείλησε τα 

μέσα εκτελέσεως του νόμου7. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση που η επιβάλλουσα το σχετικό 

ασφαλιστικό μέτρο απόφαση έχει ανακληθεί8 ή εάν, 

μετά την επιβολή του ασφαλιστικού μέτρου δεν έχει 

εκδοθεί ακόμη απόφαση για την κύρια υπόθεση9, ή 

5 ΑΠ 1271/2004 ΕλλΔνη 48.800, ΑΠ 178/2003 
ΕλλΔνη 44.737, ΑΠ 664/1994 ΕλλΔνη 36.1088, ΕφΑΘ 
97/2007,  ΕλλΔνη 48.1469

6 ΕφΑθ 7667/1988, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
7 ΑΠ 889/1990, ΕλλΔνη 32.546, ΕφΑθ 

4034/2002, ΕφΑθ 6380/2001, ΕφΘεσσαλ 1842/2003, 
όλες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

8 ΜΠρΙωανν 29/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 
10373/1987, ΕλληΔνη 1989,580

9 ΑΠ 455,1997, ΕφΠατρ 142/2008, όλες σε ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ

έχει εκδοθεί αντίθετη απόφαση10. Επίσης, έχει κριθεί 

ότι εάν η παράβαση της υποχρέωσης του οφειλέτη 

έλαβε χώρα σε χρόνο που ίσχυε η απειλήσασα 

τις νόμιμες ποινές απόφαση, η χρηματική ποινή 

καταπίπτει ανεξάρτητα από την ορθότητα ή μη 

της αποφάσεως, διότι η κατάπτωση της ποινής 

είναι αποτέλεσμα της μη συμμορφώσεως του 

οφειλέτη προς το περιεχόμενο αυτής11. Μάλιστα, 

έχει νομολογηθεί ότι η αυτοδίκαιη άρση του 

ασφαλιστικού μέτρου σε περίπτωση παραλείψεως  

ασκήσεως της κυρίας αγωγής για  την  κυρία  

δίκη δεν καθιστά ανυπόστατη αναδρομικώς την 

απόφαση που εκδόθηκε λόγω της δεσμευτικότητας 

του προσωρινού δεδικασμένου, αλλά διατηρούνται 

οι συνέπειες που προκάλεσε η απόφαση έως την 

αποδυνάμωση της12, ήτοι ανακόπτεται η νομιμότητα 

της ισχύος της και η δημιουργία απ’ αυτήν έννομων 

συνεπειών εφεξής13, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί 

να στηρίξει έγκυρη αναγκαστική εκτέλεση14. 

Τοιουτοτρόπως καλύπτεται με το μανδύα της 

νομιμότητας η διάπλαση που πραγματοποιήθηκε, 

δηλαδή η νομιμότητα του διαταχθέντος μέτρου 

και γενικότερα του δικαιώματος του δανειστή να 

τύχει προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το 

ανωτέρω διάστημα15. 

10 ΑΠ 895/1976, ΝοΒ 1977.345
11 ΜΠρΘεσσαλ 26055/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
12 ΑΠ 573/2009 ΧρΙΔ 2010, 42, ΜΠρΙωανν 

29/2011, ΠΠρΘεσ 2679/2008, ΜΠρΡοδ 201/2007, 
όλες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

13 Α.Π 439/2003, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
14 ΕφΑθ 1552/2010, βλ. Ν. Κατηφόρη σε 

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, 
Νομική Βιβλιοθήκη, 12/2010

15 ΑΠ 618/2003, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
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Τα ως άνω έχουν κριθεί λόγω του (προσωρινού) 

δεδικασμένου της πρώτης απόφασης, η οποία θα 

λέγαμε ότι αποτελεί προδικαστικό ζήτημα για την 

έννομη σχέση που κρίνεται στη δεύτερη δίκη (αρ. 

331 ΚΠολΔ), διότι κάθε ισχυρισμός που κατατείνει 

σε αμφισβήτηση της συνδρομής των προϋποθέσεων 

της απαγορεύσεως στον οφειλέτη πράξεως ή 

παραλείψεως είναι απαράδεκτος επειδή προσκρούει 

προδήλως στη δεσμευτικότητα της αποφάσεως.

Επίσης, έχει νομολογηθεί ότι η κατάπτωση της 

χρηματικής ποινής χωρεί για κάθε παραβίαση του 

περιεχομένου της απόφασης εφόσον διαρκεί η ισχύς 

της, είναι δε αδιάφορη η ενδεχόμενη μεταγενέστερη 

εξαφάνιση της πρώτης απόφασης κατά παραδοχή 

ενδίκου μέσου16 ή η μεταγενέστερη παραγραφή 

της  αξίωσης του νομέα, ή η ανάκληση της 

απόφασης που διέταξε την παράλειψη ή ανοχή17,  

διότι δεν αίρεται το γεγονός της παράβασης που 

πραγματώθηκε όσο ίσχυε η απόφαση18, ούτε  

δικαιολογείται  η  απείθεια  προς  τη δικαστική 

απόφαση και την κοινοποηθείσα επιταγή19. Οι 

ως άνω κρίσεις αντικατοπτρίζουν τη βούληση του 

νομοθέτη να προλάβει συνήθεις έριδες και τους 

εξ αυτών κινδύνους διατάραξης της κοινωνικής 

γαλήνης. Αντίθετη εκδοχή οδηγεί σε ματαίωση του 

επιδιωκόμενου  αυτού σκοπού20.

16 ΕφΘεσ 3474/1990, Αρμενόπουλος 1991, σελ. 387 
επ., ΜΠρΘεσσαλ 386/1992, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

17 AΠ 709/ 1978, AΠ 447/1987, όλες σε ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ

18 ΕφΠειρ 329/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
19 ΕφΑθ 10373/1987, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
20 ΕφΘεσσαλ 1600/1997, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

Β) Η νομική φύση των κυρώσεων

Ως προς τη φύση των κυρώσεων που προβλέπει η 

παρ. 1 του άρθρου 947 ΚΠολΔ ως μέσων 

εκτελέσεως των υποχρεώσεων προς παράλειψη ή 

ανοχή, υπάρχει αμφισβήτηση. Κατά μία άποψη, η 

χρηματική ποινή φέρει το χαρακτήρα ιδιωτικής 

αποζημίωσης21. Κατά δεύτερη γνώμη, η χρηματική 

ποινή προσομοιάζει με ποινή του ποινικού δικαίου, 

με συνέπεια τη δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής 

των ποινικών κανόνων22. 

Κατά τρίτη άποψη, η οποία υιοθετείται από τη 

νομολογία, η χρηματική ποινή συνιστά 

εξαναγκαστικό μέσο. Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι 

τα προβλεπόμενα μέσα εκτέλεσης αποτελούν 

κυρώσεις, οι οποίες απειλούνται για τον 

εξαναγκασμό του υπόχρεου σε συμμόρφωση προς 

την επιταγή της απόφασης και επιβάλλονται για 

την επακολουθήσασα απείθειά του προς αυτή, υπό 

την έννοια ότι η κατάπτωση της ποινής αποτελεί 

συνέπεια της μη συμμορφώσεως του καθ’ ου η 

εκτέλεση προς το περιεχόμενο της απόφασης23.

Γ) Η συμμόρφωση του καθ’ ου η εκτέλεση 
μετά την επίδοση της επιταγής εκούσιας 

21 βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, άρθρο 947, σελ. 
569

22 βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, άρθρο 947, σελ. 
569 παρ. 28, ό.π. Μητσόπουλο, ΝοΒ 23/257

23 βλ. ενδεικτικώς ΑΠ 895/1976 ΝοΒ 25/345, 
ΑΠ 896/1973 ΝοΒ 22/368, ΜΠρΘεσσαλ 26055/2013, 
ΜΠρΙωανν 29/2011, ΕφΑθ 6380/2001, ΕφΘεσσαλ 
1600/1997, όλες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
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συμμόρφωσης και την πάροδο της 
προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 

926 ΚΠολΔ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας υιοθέτησε 

την κρίση της ΑΠ 720/2014 σύμφωνα με την 

οποία, εάν ο οφειλέτης συμμορφωθεί προς την 

απειλήσασα τις ποινές απόφαση, έστω και μετά την 

πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 926 

ΚΠολΔ και δη μέχρι τη συζήτηση της δεύτερης 

αγωγής24, ο δανειστής δεν μπορεί να επιδιώξει την 

κατάπτωση της χρηματικής ποινής ή την επιβολή 

της προσωποκράτησης, διότι εκλείπει η ανάγκη 

εκτελέσεως της πρώτης απόφασης και καθίσταται 

άνευ αντικειμένου η συζήτηση της υπόθεσης.

Ωστόσο, η ανωτέρω άποψη δεν συμπορεύεται ούτε 

με τη γραμματική ερμηνεία της διατάξεως της 

παρ. 1 του άρθρου 947 ΚΠολΔ σύμφωνα με την 

οποία η εξουσία του δικάζοντος Δικαστηρίου 

περιορίζεται στη διάγνωση της συνδρομής των 

προϋποθέσεων που αναλύθηκαν παραπάνω, ούτε 

με την επικρατήσασα στη νομολογία άποψη ότι η 

κατάπτωση της χρηματικής ποινής είναι συνέπεια 

της απείθειας του οφειλέτη να συμμορφωθεί με το 

διατακτικό της απόφασης και ότι για την καταδίκη 

στις ως άνω ποινές αρκεί η πραγμάτωση της 

παράβασης σε χρόνο κατά τον οποίον ο εκτελεστός 

τίτλος διατηρούσε την ισχύ του, ανεξάρτητα εάν 

μετά την παράβαση η απόφαση εξαφανίστηκε ή 

24 ΑΠ 720/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 
441/2017 ΤΝΠ ΔΣΑ

έχασε την ισχύ της, διότι στις περιπτώσεις αυτές 

δεν αίρεται το πραγματικό μέρος της παραβάσεως. 

Επιπροσθέτως, η ως άνω κρίση δεν συνάδει ούτε με 

την αναγκαστικού δικαίου διάταξη (jus cogens) 

του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως 

σύμφωνα με την οποία οι αντιρρήσεις του καθ’ ου 

η εκτέλεση προβάλλονται μόνο με ανακοπή κατά 

της επισπευδόμενης εκτελέσεως (αρ. 933 ΚΠολΔ), 

ούτε με τη θεμελιώδη αρχή της διαθέσεως και 

πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος25, μπορεί δε, 

κατόπιν μεθοδεύσεως εκ μέρους του οφειλέτη 

να οδηγήσει σε κατάχρηση των δικονομικών 

δυνατοτήτων του.

Εν είδει επιλόγου, εάν δεχθούμε ότι νόμιμη 

συμμόρφωση αποτελεί και η εκπρόθεσμη 

συμμόρφωση (δηλαδή αυτή που επέρχεται μετά την 

προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 926 ή της παρ. 2 

του άρθρου 700 ΚΠολΔ και δη μετά την άσκηση 

της δεύτερης αγωγής και προ της συζητήσεως 

αυτής), το στάδιο της παρεμπίπτουσας βεβαίωσης 

της παράβασης με νέα απόφαση καθίσταται 

τροχοπέδη στην ανάγκη άμεσης δικαστικής 

προστασίας των αξιώσεων του δανειστή, η οποία 

άλλωστε οδήγησε στην επιλογή της διαδικασίας των 

άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ εκ μέρους του νομοθέτη.

Μάλιστα, δεχόμενοι την ως άνω άποψη 

οδηγούμαστε στα κάτωθι νομικά άτοπα, ήτοι : 

25 Για τις γενικές αρχές του δικαίου της αναγκαστικής 
εκτελέσεως βλ. Νίκα, Ν. Νίκα, Εγχειρίδιο Δικαίου 
Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σελ. 
81 επ.)
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α) η χρηματική ποινή δεν καταπίπτει παρά την ex 

lege μη συμμόρφωση του οφειλέτη στο περιεχόμενο 

της απειλήσασας τις ποινές απόφασης λόγω 

της παρόδου της προθεσμίας της παρ. 1 του 

926 ΚΠολΔ,

β) το δικάζον δικαστήριο αποκτά εξουσίες, οι οποίες 

δεν πηγάζουν από τη γραμματική ερμηνεία της 

διατάξεως της παρ. 1 του 947 ΚΠολΔ,

γ) δικαστική απόφαση «ανισχυροποιεί» 

εκτελεστό τίτλο, ο οποίος δεν έχει προσβληθεί με 

ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, ή ένδικο μέσο,

δ) η χρηματική ποινή δεν καταπίπτει εάν ο 

οφειλέτης συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της 

απόφασης μετά την άσκηση της δεύτερης αγωγής, 

αλλά καταπίπτει εάν η απόφαση ανακληθεί, 

εξαφανισθεί ή η αξίωση του δανειστή παραγραφεί 

(argumentum a maiori ad minus). 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, υπό τις ανωτέρω 

παραδοχές, η έννομη προστασία του δανειστή 

μέσω του άρθρου 947 ΚΠολΔ τυγχάνει ανεπαρκής, 

διότι, σε περίπτωση εκπρόθεσμης («νόμιμης» 

ως ανωτέρω) συμμόρφωσης του οφειλέτη, 

πέραν της μη καταπτώσεως της χρηματικής 

ποινής, ο δανειστής δεν δύναται να επιδιώξει 

ούτε αποζημίωση για μη εκπλήρωση κατ’ άρθρο 

948 ΚΠολΔ (αναπληρωματική εκτέλεση), η 

οποία θα αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της 

ζημίας που υπέστη ο τελευταίος από την δόλια 

καθυστέρηση συμμόρφωσης του οφειλέτη κατά τις 

περί αδικοπραξιών διατάξεις, λόγω της πρόσφατης 

κατάργησης του άρθρου 232Α ΠΚ με το Ν. 

4619/2019.

Ντόντη Κωνσταντίνα
Δικηγόρος, LLM  
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ΕιρΑθ 3634/2019

Πρόεδρος: Δροσούλα Γεροστάθου, Ειρηνοδίκης

Δικηγόροι: Ελένη Μπατσούλη, Χαρίκλεια 

Μπιτσάνη

Άρθρα 340, 513 ΑΚ, 176 ΚΠολΔ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Σύμβαση 

δικαιόχρησης (franchising). Πώληση 

ελαττωματικού προϊόντος. Ευθύνη έναντι 

τρίτων. Παθητική νομιμοποίηση. Ουσιαστική 

απόρριψη αγωγής. Επιβολή δικαστικής δαπάνης 

σε βάρος της ενάγουσας.

[…] Η αγωγή παραδεκτά και αρμόδια, καθ’ ύλη 

και κατά τόπο (άρθρα 14 παρ. 1 περ. α’, 33 

ΚΠολΔ), εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με τη διαδικασία 

των μικροδιαφορών, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη 

στις διατάξεις των άρθρων 340, 346, 513 επ. 

ΑΚ και 176 ΚΠολΔ και αρκούντως ορισμένη, 

απορριπτόμενης της περί αντιθέτου ένστασης 

της εναγόμενης. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί 

περαιτέρω κατ’ ουσία, δεδομένου ότι για το 

αντικείμενό της έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος 

δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις 

υπέρ των οικείων ταμείων καθώς και τα γραμμάτια 

προείσπραξης των πληρεξούσιων δικηγόρων των 

διαδίκων. 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του 

μάρτυρος της ενάγουσας και του μάρτυρος της 

εναγομένης στο ακροατήριο, που περιέχονται στα 

ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης 

του Δικαστηρίου, τα έγγραφα, που οι διάδικοι 

νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν για να 

ληφθούν υπόψη είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά 

μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, 

τις φωτογραφίες, τα διδάγματα της λογικής και 

της κοινής πείρας, τα γνωστά στο Δικαστήριο 

και γενικά από όλη τη διαδικασία αποδεικνύονται 

τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 

…………-2016 η ενάγουσα εταιρία, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, αγόρασε από το κατάστημα επί 

της οδού …………., αρ. .. στην Αθήνα, ένα κινητό 

τηλέφωνο μάρκας Apple και μοντέλο iPhone 

6s, καταβάλλοντας το τίμημα των 496,01 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το οποίο 

εκδόθηκε το υπ’ αρ. …….-2016 τιμολόγιο πώλησης-

δελτίο αποστολής από την εταιρία με την επωνυμία 

«……………………….. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Η εν λόγω 

ΕιρΑθ 3634/2019: «Παθητική νομιμοποίηση» σε περίπτωση 
αγωγής αποζημίωσης λόγω πώλησης ελαττωματικών 
προϊόντων στο πλαίσιο σύμβασης franchising    
[σημ. Σκιαδόπουλου Σ., Τσαχιρίδη Σ.]
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ομόρρυθμη εταιρία ασκεί τη δραστηριότητά 

της στο ανωτέρω κατάστημα, βάσει σύμβασης 

δικαιόχρησης με την εναγομένη και αποτελεί 

ανεξάρτητη επιχείρηση και όχι υποκατάστημα 

της εναγομένης. Ειδικότερα δε, στο πλαίσιο 

σύμβασης δικαιόχρησης, η εναγομένη μισθώνει 

το μίσθιο κατάστημα από την εκμισθώτρια και 

στη συνέχεια το υπεκμισθώνει στην ομόρρυθμη 

εταιρία με την επωνυμία «……………….. ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ». Η διακριτή δε νομική προσωπικότητα της 

προαναφερθείσης ομόρρυθμης εταιρίας έναντι 

της εναγόμενης επιβεβαιώνεται πλήρως από τα 

παραστατικά έγγραφα, ήτοι τιμολόγιο πώλησης-

δελτίο αποστολής και δελτίο αποστολής (από 

επισκευή) που αυτή εξέδωσε, τα οποία φέρουν όλα 

τα δικά της στοιχεία π.χ. επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, 

ΔΟΥ, τηλέφωνο, fax και όχι της εναγομένης. 

Όσα δε ισχυρίζεται η ενάγουσα στην ιστορική 

βάση της αγωγής της αφορούν την επιχείρηση 

με την επωνυμία «…………………….. ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού …………………………., αρ. … και απασχολεί 

δικό της προσωπικό και όχι την εναγόμενη. 

Κατά συνέπεια των ανωτέρω αποδείχθηκε ότι 

η εναγόμενη δεν νομιμοποιείται παθητικά στην 

άσκηση της κρινόμενης αγωγής, δεκτού γενομένου 

του σχετικού ισχυρισμού της. Επομένως, η αγωγή 

πρέπει να απορριφθεί. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα 

της εναγόμενης βαρύνουν την ενάγουσα λόγω 

της ήττας της, κατ’ άρθρο 176 ΚΠολΔ, ορίζεται 

κατωτέρω [..]. Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. 

Απορρίπτει την αγωγή. Επιβάλλει σε βάρος της 

ενάγουσας τη δικαστική δαπάνη της εναγόμενης, 

την οποία ορίζει σε τριακόσια (300,00) ευρώ [..].
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Σημ: «Παθητική νομιμοποίηση» σε 
περίπτωση αγωγής αποζημίωσης λόγω 
πώλησης ελαττωματικών προϊόντων στο 
πλαίσιο σύμβασης franchising

Σύμφωνα με τη νομολογία και τη θεωρία1, η 

σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) είναι 

μια διαρκής σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα σε 

δύο ανεξάρτητες επιχειρήσεις που ο δικαιοπάροχος 

παραχωρεί στον δικαιοδόχο για ορισμένο ή 

αόριστο χρονικό διάστημα έναντι οικονομικού 

ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης 

του λεγόμενου πακέτου σε μία συγκεκριμένη 

εδαφική περιοχή. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής 

της σύμβασης είναι η νομική και οικονομική 

ανεξαρτησία μεταξύ του δότη και του λήπτη, ο 

οποίος ναι μεν λειτουργεί στο δικό του όνομα και 

για δικό του λογαριασμό, με συνακόλουθη αναδοχή 

όλων των κινδύνων2, πλην όμως οφείλει να εκτελεί 

πιστά τις εντολές του δικαιοπαρόχου3. Από την εν 

λόγω κατανομή του κινδύνου προκύπτει εναργώς 

ποιος συμβάλλεται με τους τρίτους και δεσμεύεται 

1 ΜΠρΘεσ 20577/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 
ΕφΑθ 2651/2013, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΠρΑθ 
1589/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 2817/2007 ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Κωστάκης, Franchising - νομική και 
επιχειρηματική διάσταση, θεωρία - νομολογία - υποδείγματα, 
20022, 33. Μάλος, Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση 
εμπορικής αντιπροσωπείας και στις λοιπές εμπορικές 
συμβάσεις, 2014, 296. Μπώλος, Οι συμβάσεις εμπορικής 
διαμεσολάβησης στις διεθνείς συναλλαγές, 2012, 28. 
Ρούσσης, Ο υπολογισμός της αποζημίωσης πελατείας 
εμπορικού αντιπροσώπου - διανομέα, 2006,  179.

2 Κωστάκης, οπ,  203 επ.
3 Batenhorst, Byers and Spencer, Franchising & 

distribution currents, Franchise Law Journal 2012. 107.

έναντι αυτών στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων 

πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών4.

Ειδικότερα, ο λήπτης, ως αποκλειστικά υπεύθυνος 

για τη λειτουργία του καταστήματός του, 

συμβάλλεται με τους τρίτους και αναλαμβάνει 

και την αποκλειστική ευθύνη έναντι αυτών. 

Διαφορετική ερμηνευτική εκδοχή, κατά την 

οποία οι πελάτες συμβάλλονται με τον δότη και 

όχι τον λήπτη, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, 

καθότι δε συμβαδίζει με τα χαρακτηριστικά 

της σύμβασης franchising και θα προκαλούσε 

άρση της οικονομικής και νομικής αυτοτέλειας 

της επιχείρησης του λήπτη έναντι του δότη, 

πράγμα το οποίο αφενός μεν δεν είναι μεταξύ 

των επιδιωκόμενων σκοπών των εμπλεκόμενων 

μερών5, αφετέρου δε δεν έχει νομικό έρεισμα. Την 

προαναφερθείσα θέση ακολούθησε πιστά και η 

δημοσιευθείσα δια του παρόντος απόφαση, η οποία 

απέρριψε την αγωγή που άσκησε η αγοράστρια 

εταιρία έναντι της δικαιοπαρόχου εταιρίας, για 

αποζημίωση λόγω πώλησης ελαττωματικού 

προϊόντος που πούλησε η δικαιοδόχος εταιρία, 

με την αιτιολογία ότι, ναι μεν αυτές οι δύο 

επιχειρήσεις συνδέονται με σύμβαση franchising, 

πλην όμως έχουν αυτόνομη και διακριτή νομική 

προσωπικότητα, πράγμα το οποίο προκύπτει 

ευχερώς από το εκδοθέν τιμολόγιο πώλησης, το 

4 Μπαμπέτας σε Περάκη, Συμβάσεις Διανομής, 
2009, 6 επ.

5 Γεωργακόπουλος, Δικαιοχρησία (franchising) 
και υπεκμίσθωση εμπορικού καταστήματος, ΔΕΕ 1996. 
1015 επ. Κωστάκης, Η έναντι των τρίτων ευθύνη του δότη 
(franchisor) και του λήπτη (franchisee) στις συμβάσεις 
δικαιόχρησης (franchising), ΔΕΕ 1998. 459 επ.
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οποίο φέρει την επωνυμία και τα φορολογικά και 

λοιπά στοιχεία του δικαιοδόχου και ως εκ τούτου 

ορθώς κρίθηκε ότι η εναγόμενη εταιρία στερούταν 

«παθητικής νομιμοποίησης».

Ωστόσο, αληθεύει το γεγονός ότι στην πράξη, αυτή 

η ανεξαρτησία μεταξύ δότη και λήπτη δεν γίνεται 

συχνά αντιληπτή από τους καταναλωτές, καθώς 

η επιχείρηση του λήπτη λειτουργεί υπό τον 

διακριτικό τίτλο του δότη, πωλεί τα ίδια ακριβώς 

προϊόντα ή παρέχει τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες 

με το δότη και ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του, 

ενώ ο λήπτης εμφανίζεται μόνο στην ταμειακή 

απόδειξη που εκδίδεται κατά την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής. Με άλλα λόγια, στην πραγματικότητα 

οι καταναλωτές ταυτίζουν τον λήπτη με τον δότη, 

πράγμα το οποίο αποτυπώνεται με την εμπιστοσύνη 

που επιδεικνύεται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες 

που παρέχει ο λήπτης υπό τον «μανδύα» του 

δότη. Προς άρση των ανωτέρω ο Κανονισμός 

(ΕΚ) υπ’ αριθ. 4087/1988 της 30ης Νοεμβρίου 

1988 υποχρέωνε τους λήπτες να γνωστοποιούν 

στους πελάτες τους την ανεξαρτησία τους και 

ταυτόχρονα έδινε εμμέσως στον δότη το δικαίωμα 

ελέγχου τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης από τον 

λήπτη. Η νομική βάση εδραζόταν στην υπ’ αριθ. 

12 αιτιολογική σκέψη του ανωτέρω Κανονισμού, 

η οποία ανέφερε συγκεκριμένα πως «Για την 

καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και την 

συνακόλουθη εξασφάλιση σ’ αυτούς δικαίου μεριδίου 

από το όφελος που προκύπτει, πρέπει να προβλέπεται 

ότι ο δικαιοδόχος υποχρεούται να δηλώνει την 

ιδιότητα του ως ανεξάρτητου εμπορευόμενου με κάθε 

κατάλληλο μέσο, ώστε να μη διακυβεύει την κοινή 

ταυτότητα του δικτύου franchise» συνδυαστικά με 

το άρθρο 4 περ. γ’ του εν λόγω Κανονισμού, που 

όριζε ότι, «Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να δηλώνει 

την ιδιότητα του ως ανεξάρτητου εμπορευόμενου 

..». Οι προαναφερθείσες διατάξεις του παραπάνω 

Κανονισμού δεν μεταφέρθηκαν στον νέο Κανονισμό 

(EK) υπ’ αριθ. 2790/1999 της 22ας Δεκεμβρίου 

1999, ο οποίος κατήργησε τον προγενέστερο 

Κανονισμό, που ανέδειξε την νομική και οικονομική 

ανεξαρτησία του λήπτη ως ουσιώδες στοιχείο 

της σύμβασης franchising, πράγμα το οποίο 

σήμερα έχει αποκρυσταλλωθεί στον ευρωπαϊκό και 

ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας για τα συστήματα 

δικαιόχρησης6.

Για να διαπιστώνεται ευχερέστερα από τους 

καταναλωτές η οικονομική και νομική ανεξαρτησία 

του λήπτη έναντι του δότη, κατά τις επιταγές των 

κατευθυντήριων γραμμών των Κανονισμών και 

των σχετικών Κωδίκων Δεοντολογίας και για να 

αποφεύγονται παρερμηνείες επί τη βάση φαινόμενης 

πληρεξουσιότητας του δότη από τον λήπτη και 

της επιδεικνυόμενης από τους καταναλωτές 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης θα πρέπει ο λήπτης 

να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα 

(στα πλαίσια εκπλήρωσης σχετικού όρου της 

σύμβασης) και να μην αρκείται αποκλειστικά στο 

γεγονός της αναγραφής των επαγγελματικών του 

στοιχείων στο φορολογικό παραστατικό (απόδειξη 

6 Κωστάκης, οπ, 659 επ.
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ή τιμολόγιο) που εκδίδει κατά την διενέργεια της 

συναλλαγής Πάντως, εξ απόψεως ουσιαστικού 

δικαίου ο υπόχρεος σε μία αγωγή για αποζημίωση 

λόγω πώλησης ελαττωματικού προϊόντος που 

διατέθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας franchis-

ing προκύπτει επαρκώς από τα στοιχεία του 

εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου και επομένως 

ορθώς απορρίφθηκε η εν λόγω αγωγή δια της 

δημοσιευθείσας αποφάσεως. 

Πρόσθετο ενδιαφέρον παρουσιάζει στην 

προκείμενη περίπτωση το γεγονός ότι, η εν 

λόγω αγωγή δεν απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, 

λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης, 

αλλά ως ουσιαστικά αβάσιμη, για το λόγο ότι 

για τη θεμελίωση της κατά κανόνα παθητικής 

νομιμοποιήσεως αρκεί ο ισχυρισμός του 

ενάγοντος ότι ο εναγόμενος είναι υπόχρεος του 

επίδικου δικαιώματος. Στο στάδιο της έρευνας 

του παραδεκτού της αγωγής η κατά κανόνα 

νομιμοποίηση έχει χαρακτήρα τυπικό7, υπό 

την έννοια ότι ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι 

αυτός και ο εναγόμενος είναι τα υποκείμενα της 

επίδικης έννομης σχέσης καταρχήν αρκεί για τη 

νομιμοποίηση τους8, χωρίς να ασκεί επιρροή, σε 

αυτό το στάδιο, η πραγματική κατάσταση9. Όμως, 

σε περίπτωση που αποδειχθεί κατά το στάδιο 

εξέτασης της βασιμότητας της αγωγής ότι ο εν 

7 Κιτσαράς, Η πλαγιαστική άσκηση των 
δικαιωμάτων, 2007, 22.

8 Καλαβρός, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 
Γενικό Μέρος, 2011, 83.

9 ΕφΠειρ 11/2019, efeteio-peir.gr, ΑΠ 380/2017, 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

λόγω ισχυρισμός του ενάγοντος περί παθητικής 

νομιμοποίησης του εναγόμενου δεν ανταποκρινόταν 

στην πραγματικότητα, τότε η  αγωγή απορρίπτεται 

ως ουσιαστικά αβάσιμη10. Το εν λόγω θέμα έχει 

ανακτήσει την αξία του στο πλαίσιο των διαφορών 

που πηγάζουν από σύγχρονες σύνθετες μορφές 

συμβάσεων, όπως είναι το franchising, το factor-

ing, η τιτλοποίηση απαιτήσεων11 και η πώληση και 

διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων12.

Σκιαδόπουλος Σπυρίδων
Δικηγόρος, LLM Εμπορικού και 

Οικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ

Τσαχιρίδης Σωκράτης 
Δικηγόρος, MSc Δίκαιο Επιχειρήσεων 

και Διοίκηση Πάντειο Παν. 
Υπότροφος Νομικής Βιβλιοθήκης 

10 Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 2012, 
152.

11 Ν. 3156/2003.
12 Ν. 4354/2015.
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ΜΠρΑθ 578/2020 – Περίληψη: Αναγνώριση 

και κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής 

διαιτητικής απόφασης υπαγόμενης στο πεδίο 

εφαρμογής της Σύμβασης της Νέας Υόρκης 

του 1958. Κτήση της ιδιότητας του διαδίκου. 

Διαδικαστικές προϋποθέσεις αναγνώρισης. 

Έννοια διεθνούς δημόσιας τάξης (V(II)(b) 

ΣυμβΝΥ). 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

578/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

[…]

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ TH ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

[…] I. Η έννοια του διαδίκου, όπως αυτή 

καθορίζεται στα πλαίσια της αμφισβητούμενης 

δικαιοδοσίας, δεν προσαρμόζεται στη ρυθμιζόμενη 

από τα άρθρα 741-781 ΚΠολΔ διαδι-κασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας, στην οποία δεν υπάρχει 

αντιδικία, αλλά μετέχουν στη διαδικασία αυτή οι 

ενδιαφερόμενοι για το ρυθμιστικό μέτρο, οι οποίοι 

αποκτούν την ιδιό-τητα του διαδίκου: α) με την 

υποβολή της αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης 

υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) με την 

κλήτευσή τους στη διαδικασία αυτή κατόπιν 

διατα-γής του αρμοδίου δικαστηρίου (άρθρο 

748 παρ. 3 ΚΠολΔ), γ) με την άσκηση κύριας ή 

πρόσθετης παρέμβασης (άρθρο 752 ΚΠολΔ), 

δ) με την προσεπίκλησή τους που γίνεται με 

πρωτοβουλία κάθε διαδίκου η αυτεπαγγέλτως από 

το δικαστήριο (άρθρο 753 ΚΠολ-Δ). Έτσι, κατά 

την ανωτέρω διαδικασία ο καθ’ ου η αίτηση δεν 

προσλαμβάνει την ιδιό-τητα του διαδίκου με μονή 

την απεύθυνση της αίτησης εναντίον του, αν δεν 

κλητεύθηκε ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου, 

δεν προσκλήθηκε ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη 

και όταν, χωρίς πάντως να ασκήσει παρέμβαση, 

πορθεί στη δίκη […]. Περαιτέρω, στην αίτηση για 

την κήρυξη εκτελεστής αλλοδαπής διαιτητικής 

απόφασης νομιμοποιείται πα-θητικά αυτός κατά 

του οποίου μπορεί να εκτελεστεί η απόφαση, ο 

οποίος κλητεύεται μό-νο αν τούτο διαταχτεί από το 

δικαστή κατ’ άρθρ. 748 παρ. 3 ΚΠολΔ […].

II. Κατά το άρθρο 906 ΚΠολΔ, οι αλλοδαπές 

διαιτητικές αποφάσεις κηρύσσονται εκτε-λεστές, 

σύμφωνα με το άρθρο 905 παρ. 1, αν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 903. Κατά δε το 

άρθρο 905 παρ. 1 ΚΠολΔ, με την επιφύλαξη 

ΜΠρΑθ 578/2020: Διαδικασία αναγνώρισης και 
εκτέλεσης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης υπό 
το πρίσμα της διεθνούς δημοσίας τάξεως   
[σημ. Σκόντζου Α.]
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αυτών που ορίζουν διεθνείς συμβάσεις, μπορεί 

να γίνει στην Ελλάδα αναγκαστική εκτέλεση 

βασισμένη σε αλλοδαπό τίτλο, από τότε που θα 

τον κηρύξει εκτελεστό απόφαση του μονομελούς 

πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται 

η κατοικία και, αν δεν έχει κατοικία, η διαμονή 

του οφει-λέτη και, αν δεν έχει ούτε διαμονή, του 

μονομελούς πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του 

κράτους. Με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 4220/1961 

κυρώθηκε η από 10-06-1958 σύμβαση της Ν. 

Υόρκης, που αφορά την αναγνώριση και εκτέλεση 

αλλοδαπών διαιτητικών απο-φάσεων, έχει δε από 

14-1.-1962 ισχύ νόμου και υπερέχει κατά το άρθρο 

28 του Συντάγ-ματος των άρθρων 903, 905 και 

906 ΚΠολΔ. […] Κατά τα άρθρα 3 και 4 αυτής, 

για την αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστής 

αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως τηρείται η 

διαδι-κασία της πολιτείας στην οποία επιζητείται 

η εκτέλεση και απαιτείται εκείνος που επιζητά 

την αναγνώριση ή την εκτέλεση να προσκομίσει 

ταυτόχρονα με την αίτηση περί αναγνω-ρίσεως ή 

κηρύξεως της εκτελεστοτητας το πρωτότυπο της 

αποφάσεως και της συμβάσε-ως περί διαιτησίας 

ή κανονικά θεωρημένα αντίγραφα αυτών, αν δε η 

απόφαση ή η συμ-φωνία περί διαιτησίας δεν είναι 

συντεταγμένη στην επίσημη γλώσσα της χώρας, 

στην ο-ποία ζητείται η αναγνώριση ή η κήρυξη 

της εκτελεστότητας, τότε πρέπει να προσκομίσει 

επίσημη μετάφραση των εγγράφων αυτών στη 

γλώσσα της χώρας της εκτελεστότητας. […]. Από 

δε τις διατάξεις των άρθρων 111, 741, 744, 745, 

748, 751 και 759 ΚΠολΔ, οι οποίες ρυθμίζουν την 

εν γένει διαδικασία, προπαρασκευαστική και επ’ 

ακροατηρίου, α-σκήσεως και συζητήσεως αιτήσεως 

εκδικαζομένης κατά τη διαδικασία εκούσιας 

δικαιο-δοσίας, προκύπτει ότι μόνες προϋποθέσεις 

για να εισαχθεί στο δικαστήριο τέτοια αίτηση 

(ώστε να τηρηθεί η κατά νόμο απαιτούμενη 

προδικασία) είναι η κατάθεση της περιέχου-σας 

τα κατ’ άρθρο 747 παρ. 2 στοιχεία αιτήσεως στη 

γραμματεία του δικαστηρίου και η κοινοποίηση 

αυτής, στις οριζόμενες από το νόμο (άρθρο 748 

παρ. 2 ΚΙΙολΔ) περιπτώ-σεις, στον αρμόδιο 

εισαγγελέα πρωτοδικών, καθώς και η κλήτευση 

κάθε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον από τη 

δίκη, στις περιπτώσεις που κρίνε, ο δικαστής ότι 

πρέπει να δια-ταχθεί η κλήτευση του (άρθρο 748 

παρ. 3 ΚΠολΔ). Αντίθετα όλα τα έγγραφα που 

θα χρησιμοποιήσει ο αιτών και κάθε διάδικος στη 

δίκη αυτή, προσκομίζονται απ` αυτούς κατά τη 

συζήτηση της υπόθεσης. Από το συνδυασμό λοιπόν 

των ως άνω διατάξεων των άρθρων 3 και 4 της 

Σύμβασης της Νέας Υόρκης (ΝΔ 4220/1961) 

και αυτών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί 

της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας, σαφώς 

συνάγεται ότι η αληθής έννοια των άρθρων 3 και 

4 της ως άνω σύμβασης είναι ότι αυτός που ζητεί 

την κήρυξη εκτελεστής αλλοδαπής διαιτητικής 

αποφάσεως, υποχρεούται και αρκεί να προσκομίσει 

κατά τη συζήτηση της αιτήσεώς του στο 

ακροατήριο τη σχετική απόφαση και τη σύμβαση 

διαιτησίας είτε σε πρωτότυπο είτε σε επίσημο 

αντίγραφο, καθώς και επί-σημη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται να έχει 
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καταθέσει τα έγ-γραφα αυτά στη γραμματεία του 

δικαστηρίου, κατά την κατάθεση της σχετικής 

αίτησης […]. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, 

ότι η δικαιοδοτική κρίση του δικαστηρίου που 

καλείται με απόφασή του να κηρύξει εκτελεστή 

στον τόπο του αλλοδαπή διαιτητική α-πόφαση, 

που εκδόθηκε στο έδαφος άλλου κράτους, το οποίο 

έχει προσχωρήσει στη σύμ-βαση της Ν. Υόρκης, 

περιορίζεται στη διαπίστωση της συνδρομής των 

προϋποθέσεων του άρθρου 4 της σύμβασης. Όμως 

εκείνος κατά του οποίου γίνεται η επίκληση της 

αλλοδα-πής διαιτητικής απόφασης, μπορεί να 

προτείνει και αποδείξει ότι συντρέχει κάποια από 

τις προβλεπόμενες στη σύμβαση αυτή αρνητικές 

προϋποθέσεις του άρθρου 5 αυτής, προ-κειμένου 

να επιτύχει την απόρριψη της αίτησης, τις οποίες 

το δικαστήριο αυτεπάγγελτα δεν μπορεί να λάβει, 

υπόψη, ενώ ερευνά αυτεπάγγελτα αν το αντικείμενο 

της διαφοράς δεν είναι επιδεκτικό ρύθμισης με 

διαιτησία, κατά το δίκαιο που αυτό δικάζει ή αν η 

εκτέ-λεση της απόφασης κρίνεται αντίθετη προς 

τη δημόσια τάξη της χώρας, στην οποία ζη-τείται η 

αναγνώριση και εκτέλεση (AΠ 460/1990). Στις 

προϋποθέσεις κήρυξης εκτελε-στής αλλοδαπής 

διαιτητικής απόφασης δεν περιλαμβάνεται και ο 

έλεγχος της νομικής της ορθότητας και ειδικότερα 

αν εφαρμόστηκε το ουσιαστικό δίκαιο που έπρεπε 

να εφαρμο-στεί κατά το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές 

δίκαιο ή κατά συμβατικό όρο, αφού το ελληνικό 

δικαστήριο δεν επιτρέπεται να υπεισέλθει στην 

ουσία της υπόθεσης, προβαίνοντας σε α-ναδίκαση 

και νέα ουσιαστική διάγνωσή της, σε τροποποιήσεις, 

μεταβολές, προσθήκες ή αφαιρέσεις ως προς όσα 

διατάσσονται με την αλλοδαπή Απόφαση […]. Αν 

η αλλοδαπή διαιτητική απόφαση είναι εσφαλμένη 

κατ’ ουσίαν, ο διάδικος που ηττήθηκε μπορεί να 

ασκήσει εναντίον της τα προβλεπόμενα από το 

αλλοδαπό δίκαιο ένδικα μέσα ή προσφυ-γή […]. Τα 

ελληνικά δηλαδή δικαστήρια στερούνται διεθνούς 

δικαιοδοσίας στο να απο-φανθούν, έστω και 

παρεμπιπτόντως, όπως όταν προβάλλεται αρνητικό 

αναγνωριστικό αίτημα από την ουσιαστική έννομη 

σχέση για την ακυρότητα ή ανυπαρξία αλλοδαπής 

διαιτητικής απόφασης και να προβούν σε εκ νέου 

εκδίκαση της υπόθεσης, καθόσον δι-καιοδοσία επί 

σχετικών προσφυγών ή ενδίκων μέσων έχουν τα 

δικαστήρια της χώρας κα-τά το διαδικαστικό δίκαιο 

της οποίας εκδόθηκαν οι διαιτητικές αποφάσεις […]. 

Τέλος, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 

905 παρ. 3 και 323 παρ. του ΚΠολΔ προ-κύπτει, 

ότι για να κηρυχθεί στην Ελλάδα εκτελεστή 

απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου απαιτείται, εκτός 

από άλλα, να μην είναι αντίθετη προς τη «δημόσια 

τάξη». Στις διατά-ξεις αυτές η δημόσια τάξη νοείται 

με την έννοια του άρθρου 33 του ΑΚ. Επομένως, 

η κή-ρυξη απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου 

εκτελεστής στην Ελλάδα δεν συγχωρείται όταν, 

εξαιτίας του περιεχομένου της και ενόψει των 

συγκεκριμένων περιστάσεων που προκύ-πτουν 

από την αλλοδαπή απόφαση, η εκτέλεσή της: α) 

θα προσέκρουε σε θεμελιώδεις πολιτειακές ηθικές, 

κοινωνικές, δικαιϊκες ή οικονομικές αντιλήψεις 

που κρατούν στη χώ-ρα και β) θα διατάρασσε τον 

έννομο ρυθμό που κρατεί στη χώρα […]. 
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[…] Α. Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, η 

υπό κρίση αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον 

του Δικαστηρίου τούτου, καθ’ ύλη και κατά τόπον 

αρμοδίου, ως αυτό της κα-τοικίας του οφειλέτη, για 

να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία της 

εκούσιας δι-καιοδοσίας (άρθρα 740 - 781 ΚΠολΔ), 

είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των 

άρθρων 903, 905, 906 ΚΠολΔ, 1, 2, 3, 4, 5 και 7 

της από 10-6-1958 Σύμβασης της Νέας Υόρκης 

«Περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών 

διαιτητικών αποφάσεων» που κυρώθηκε με το 

Ν. 4220/1960. […] Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

κατά τη συζήτηση της αιτήσεως στο ακροατήριο 

του Δικαστηρίου τούτου προσκομίστηκαν από 

την αιτούσα τόσο η από 26-9-2018 αλλοδαπή 

διαιτητική απόφαση, όσο και η από 11-11 2011 

σύμβα-ση (περιέχουσα και τον περί διαιτησίας όρο), 

σε επίσημο αντίγραφο και σε επίσημη με-τάφραση 

στην ελληνική γλώσσα. Κατά συνέπεια ο σχετικός 

ισχυρισμός, του κυρίως πα-ρεμβαίνοντος περί 

απαραδέκτου της αιτήσεως, λόγω μη τηρήσεως της 

κατά νόμο προδι-κασίας και δη του άρθρου 4 της 

Σύμβασης της Νέας Υόρκης (ΝΔ 4220/1961), 

πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, καθώς 

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη μείζονα πρό-

ταση της παρούσας, αυτός που ζητεί την κήρυξη 

εκτελεστής αλλοδαπής διαιτητικής απο-φάσεως, 

υποχρεούται και αρκεί να προσκομίσει κατά τη 

συζήτηση της αιτήσεώς του στο ακροατήριο τη 

σχετική απόφαση και τη σύμβαση διαιτησίας είτε 

σε πρωτότυπο είτε σε επίσημο αντίγραφο, καθώς 

και επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

χωρίς να απαιτείται να έχει καταθέσει τα έγγραφα 

αυτά στη γραμματεία του δικαστηρίου κατά την 

κατάθεση της σχετικής αίτησης.

[…] Β. Εξάλλου κατά την διαδικασία κηρύξεως 

εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης, περι-

λαμβανομένης και της διαιτητικής, η εξουσία 

του δικαστηρίου είναι περιορισμένης έκτα-σης 

και εκτείνεται μόνο στην ενέργεια αυτού για τη 

διακρίβωση της συνδρομής των προ-ϋποθέσεων 

της κήρυξης ή μη εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης. 

Στην περίπτωση αυτή η κρίση του αλλοδαπού 

διαιτητικού δικαστηρίου για την ουσία της 

υπόθεσης, διαφεύγει τον έλεγχο του ημεδαπού 

δικαστηρίου ως προς τη νομική και ουσιαστική 

ορθότητα της και ως εκ τούτου το ημεδαπό 

δικαστήριο, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις κηρύξεως 

αλλο-δαπής διαιτητικής απόφασης στην ημεδαπή, 

δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αναδί-καση 

της υπόθεσης, σε τροποποιήσεις, μεταβολές, 

προσθήκες ή αφαιρέσεις ως προς τα διατασσόμενα 

με την αλλοδαπή απόφαση και την έκδοση νέας επί 

της ουσίας απόφασης, ήτοι το ημεδαπό δικαστήριο 

δεν εξετάζει ισχυρισμούς που ανάγονται στην ουσία. 

Συνε-πώς οι ισχυρισμοί του κυρίως παρεμβαίνοντος 

και δη του ότι η εκτέλεση της διαιτητικής 

απόφασης προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 

281, 288, 554, 275 και 300 ΑΚ, είναι ισχυρισμοί 

που άπτονται της ουσίας της υποθέσεως και δεν 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας από 

το Δικαστήριο, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Υπό τους 
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άνω ισχυ-ρισμούς η εκτέλεση της ως άνω αλλοδαπής 

διαιτητικής απόφασης δεν είναι αντίθετη προς 

τη δημόσια τάξη της ημεδαπής, καθόσον δεν είναι 

αντίθετη προς θεμελιώδεις κανόνες και αρχές της 

ελληνικής κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και 

ηθικής ζωής, δοθέντος ότι η έννοια της δημόσιας 

τάξης είναι όχι η εσωτερική κατά το άρθρο 3 του 

ΑΚ, αλλά η στο άρθρο 33 AΚ αναφερομένη 

(διεθνής δημόσια τάξη) προς την οποία υφίσταται 

αντίθεση οσάκις η αλλοδαπή διαιτητική απόφαση 

προσκρούει στους βασικούς και θεμελιώδους 

σημασίας κανόνες που απηχούν τις κοινωνικές, 

οικονομικές, πολιτειακές, πολίτικες, θρη-σκευτικές, 

ηθικές και άλλες αντιλήψεις που διέπουν τον 

βιοτικό ρυθμό της χώρας υποδο-χής και αποτελούν 

το φράγμα εφαρμογής στην ημεδαπή κανόνων 

αλλοδαπού δικαίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

διαταραχή στον βιοτικό ρυθμό που κυριαρχεί στη 

χώρα. Σημειώθηκε ήδη ότι τα νομικά ή ουσιαστικά 

σφάλματα της αλλοδαπής διαιτητικής απο-φάσεως, 

αν υπάρχουν, θα μπορούσαν να διορθωθούν με 

την άσκηση των σχετικών κατά το αλλοδαπό 

δικονομικό δίκαιο ενδίκων μέσων. Οι διατάξεις των 

άρθρων 281, 288 και 275 ΑΚ, που επικαλείται ο 

κυρίως παρεμβαίνων ότι παραβιάστηκαν περιέχουν 

μεν συ-ναφώς κανόνες αναγκαστικού δικαίου της 

ελληνικής έννομης τάξης, δεν είναι όμως δη-μόσιας 

τάξεως κατά την προεκτεθείσα έννοια του άρθρου 

33 ΑΚ, αφού δεν μπορούν να ενταχθούν στα 

πολιτειακά, πολιτιστικά, κοινωνικά και, ιδίως, 

οικονομικά θεμέλια της ελληνικής έννομης τάξης, 

ενόψει μάλιστα και του ότι έχουν θεσπισθεί για να 

υπηρετή-σουν - όχι το δημόσιο συμφέρον αλλά - το 

ιδιωτικό συμφέρον των συναλλασσομένων, που 

έχουν τεθεί πρωτίστως προς εξυπηρέτηση των 

ιδιωτικών συμφερόντων τους. […]
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Σημ: Διαδικασία αναγνώρισης και 
εκτέλεσης αλλοδαπής διαιτητικής 
απόφασης υπό το πρίσμα της διεθνούς 
δημοσίας τάξεως

1. Την σχολιαζόμενη υπ’ αριθμ. 578/2020 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών απασχόλησε το ουσιαστικό και 

διαδικαστικό πλαίσιο αίτησης αναγνώρισης 

και κήρυξης της εκτελεστότητας αλλοδαπής 

διαιτητικής απόφασης σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Νέας Υόρκης του 1958. Ειδικότερα, με την ως άνω 

απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 

καταφάσκοντας το παραδεκτό και βάσιμο της 

υποβληθείσας αίτησης, αναγνώρισε στην ημεδαπή, 

απονέμοντας τη δύναμη της εκτελεστότητας, 

οριστική διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε στη 

Ζυρίχη της Ελβετίας στο πλαίσιο διαιτησίας 

του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), 

επιβεβαιώνοντας την πάγια έως σήμερα νομολογία 

σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και 

κήρυξης της απόφασης εκτελεστής, καθώς και την 

στενή ερμηνεία που αποδίδεται στην έννοια της 

δημόσιας τάξης του άρθρ. V(2)(b) ΣυμβΝΥ. Επί 

της κρίσης αυτής σημειώνονται τα ακόλουθα: 

I. Αρχή της εύνοιας υπέρ της αναγνώρισης 
και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών 

αποφάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση της 
Νέας Υόρκης του 1958

2. Βασική επιδίωξη της Σύµβασης αποτέλεσε η 

δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού, διεθνούς και 

συνεπώς ομοιόμορφου νοµοθετικού πλαισίου, 

με σκοπό την ευχερέστερη  αναγνώριση και 

εκτέλεση των διαιτητικών συμφωνιών και 

αποφάσεων1. Κατά τις προπαρασκευαστικές 

εργασίες διαπιστώθηκε πως στο πεδίο των 

διεθνών εμπορικών συναλλαγών, η ανάγκη 

απαγκίστρωσης από τις, συχνά, ανεξέλεγκτες 

ιδιοσυγκρασίες έκαστης εθνικής έννομης τάξης 

κρίνεται επιβεβλημένη, λαμβανομένης υπόψη 

της ιδιομορφίας επίλυσης των διεθνών διαφορών, 

αλλά και της αυξανόμενης ανάγκης μεγαλύτερης 

αποτελεσματικότητας και προβλεψιμότητας 

αναφορικά με την αναγνώριση και εκτέλεση των 

αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων2. Ο στόχος 

αυτός προϋπέθετε, εντούτοις, την αποδοχή της 

Σύμβασης από αυξημένο αριθμό κρατών. Για 

το λόγο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

επίτευξη ενός σπουδαίου και πρακτικά χρήσιμου 

συμβιβασμού: προώθηση της διεθνούς εμπορικής 

1 Αντί πολλών βλ. Gaillard Emm./Savage J. 
(επιμ.), Fouchard/Gaillard/Goldman on International 
Commercial Arbitration (1999), σ. 122 επ., σ. 131, σ. 
966· Ηaas Ul., Part 3, Convention on the Recognition 
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New 
York, June 10, 1958, Preliminary remarks, σε Weigand 
F. B. (επιμ.), Practitioner’s Handbook on International 
Commercial Arbitration (2002), αρ. 2, σ. 400· Kronke 
Η., Introduction, The New York Convention Fifty 
Years on: Overview and Assessment σε Kronke H./
Nacimiento P./Otto D./Port N. C. (επιμ.), Recognition 
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global 
Commentary on the New York Convention (2010), σ. 1 
επ., σ. 4

2 Di Pietro D./Platte M., Enforcement of 
International Arbitration Awards – Τhe New York 
Convention of 1958 (2001), σ. 11· Liebscher Ch. σε 
Wolff R. (επιµ.), New York Convention on the rec-
ognition and enforcement of foreign arbitral awards 

– Commentary – (2012), αρ. 19, σ. 4-5
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διαιτησίας, παράλληλα δε διασφάλιση των 

θεμελιωδών δικαϊκών αρχών των συμβαλλόμενων 

Κρατών.  

3. Ο παραπάνω συµβιβασµός αποκτά στο πλαίσιο 

της Σύµβασης συγκεκριµένη τελολογία. Μολονότι 

η Σύµβαση επιβάλλει στα συµβαλλόµενα Κράτη 

τη γενική υποχρέωση αναγνώρισης και εκτέλεσης 

των διαιτητικών συµφωνιών (ΙΙ(1) ΣυμβΝΥ) 

και αποφάσεων (ΙΙΙ(1) ΣυμβΝΥ), εντούτοις, 

αναγνωρίζει εξαιρέσεις (V ΣυμβΝΥ), ιδίως σε 

περιπτώσεις όπου οι συνέπειες της αναγνώρισης και 

εκτέλεσης θα έθιγαν τις βασικές αρχές του νοµικού 

συστήµατος εντός του οποίου ζητείται η πρόσδεσή 

τους (Ι(3), ΙΙ(1), V(2) ΣυμβΝΥ). Ωστόσο, 

παρότι η Σύμβαση θέτει ομοιόμορφους κανόνες 

αναφορικά με την δεσμευτικότητα της διαιτητικής 

συμφωνίας και την εκτέλεση της διαιτητικής 

απόφασης αποκλείοντας την εξουσία του 

πολιτειακού δικαστηρίου του forum αναγνώρισης 

να αναδικάσει εκ νέου την υπόθεση, η ομοιόμορφη 

ή μη εφαρμογή της και εντεύθεν η εμπέδωση 

των επιδιωκόμενων δια της Σύμβασης σκοπών 

επαφίονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της εκ 

μέρους των εθνικών-πολιτειακών δικαστηρίων των 

συμβαλλόμενων Κρατών.

4. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί στο 

αντικείμενο και τον σκοπό (object and pur-

pose, ratio legis) των διατάξεων της Σύμβασης. 

Όπως εύστοχα σημειώνεται, βασική επιδίωξη 

της Σύμβασης απωτέλεσε «η διευκόλυνση στην 

εκτέλεση των συμφωνιών διαιτησίας και των 

διαιτητικών αποφάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της. Αυτό το αντικείμενο και αυτός ο 

σκοπός πρέπει, καταρχάς, να εξεταστούν υπό το 

πρίσμα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

του νομικού καθεστώτος που διέπει τη διεθνή 

εμπορική διαιτησία3». Ο σκοπός αυτός, ο οποίος 

προκύπτει αβίαστα από τις προπαρασκευαστικές 

εργασίες αποτύπωσης των κανόνων της, συνέχεται 

λειτουργικά µε την πρόθεση συντονισµού των 

επιµέρους εθνικών δικαίων µέσω υιοθέτησης 

αυτόνοµων και συνεπώς οµοιόµορφων κανόνων που 

λαμβάνουν υπόψιν τα διεθνή εμπορικά πρότυπα. 

Αμφότεροι οι παραπάνω στόχοι επιδρούν επί της 

ερµηνείας των κανόνων της, καθιστώντας την αρχή 

της εύνοιας υπέρ της αναγνώρισης και εκτέλεσης 

(pro-enforcement bias, pro-enforcement thrust, 

principle of maximum efficiency/greater favour-

ability to the recognition of foreign decisions, 

favor arbitri, favοr arbitrandum, favor recogni-

tionis/executionis, praesumptio iuris tantum), 

ερμηνευτική αρχή καθοριστικής σημασίας κατά 

την εξέταση των ζητημάτων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της4. Ειδικότερα, γίνεται ευρύτερα 

δεκτό, ότι η εκ μέρους του αιτούντος απόδειξη 

3 van den Berg, ό.π., σ. 4
4 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. ενδεικτ. Born 

G., International Commercial Arbitration2, Vol. III 
(2014), σ. 3410 επ.· Blackaby N./Partasides C./Redfern 
Al./Hunter M., Redfern and Hunter on International 
Commercial Arbitration5 (2009), αρ. 11.61, σ. 640· 
Börner Αn. σε Kronke H./Nacimiento P./Otto D./
Port N. C. (επιμ.), ό.π., άρθρ. ΙΙΙ, σ. 115· Gaillard Emm./
Savage J. (επιμ.), ό.π., σ. 131, σ. 966· Ηaas Ul., Preliminary 
remarks, σε Weigand F. B. (επιμ.), ό.π., αρ.  8, σ. 403· 
Liebscher Ch. σε Wolff R. (επιµ.), ό.π., αρ. 17, σ. 4, αρ., 87 
επ., σ. 21 επ.· Sanders P., Quo vadis Arbitration? – Sixty 
Years of Arbitration practice – (1999), σ. 69
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της ύπαρξης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης, 

η οποία πληροί prima facie τις δικαιοδοτικές 

και ουσιαστικές προϋποθέσεις της Σύμβασης, 

συνηγορεί κατά τεκμήριο υπέρ της κατάφασης της 

αναγνώρισης και εκτέλεσής της στην αλλοδαπή 

(presumptive obligation on the recognition of 

the award).

ΙΙ. Διαδικαστικά ζητήματα από την 
υποβολή της αίτησης

5. Το άρθρο IV της Σύμβασης υπηρετεί ακριβώς 

την εν λόγω τελολογία: από τη συνδυασμένη 

ανάγνωση των διατάξεων του άρθρου αυτού με 

εκείνων του άρθρου V, προκύπτει ότι οι τασσόμενες 

από άρθρο IV διαδικαστικές προϋποθέσεις 

αναγνώρισης είναι αποκλειστικές, υπό την έννοια 

ότι τηρουμένων των προϋποθέσεων αυτών, ο 

αιτών δικαιούται να επιφέρει την ένταξη των 

συνεπειών της αλλοδαπής απόφασης στο Κράτος 

αναγνώρισης και εκτέλεσης. Ειδικότερα, εφόσον ο 

αιτών προσκομίσει τα αναφερόμενα στο άρθρο IV 

της Σύμβασης αποδεικτικά έγγραφα (πρωτότυπο ή 

επικυρωμένο αντίγραφο της διαιτητικής απόφασης 

και της διαιτητικής συμφωνίας), απολαμβάνει 

ενός τεκμηρίου υπέρ της εκτέλεσης της απόφασης 

(presumption of enforceability), υπό την έννοια 

ότι στην περίπτωση αυτή, το βάρος μετατίθεται 

στον καθ’ ου η αναγνώριση, ο οποίος οφείλει να 

επικαλεστεί και να αποδείξει τα κωλύματα του 

άρθρου V της Σύμβασης5.

6. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται νομολογιακά δεκτό ότι 

η αντικειμενική διαιτητευσιμότητα της διαφοράς 

όσο και η έλλειψη αντίθεσης της αλλοδαπής 

διαιτητικής απόφασης στην δημόσια τάξη δεν είναι 

απαραίτητο να αναγράφονται στο δικόγραφο της 

αίτησης6, σε κάθε δε περίπτωση δεν απαιτείται 

προηγούμενη της αίτησης κοινοποίηση της 

αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης στον καθ’ ου7, 

προηγούμενη κατάθεση αυτής στη γραμματεία 

του δικαστηρίου, αρκούσης της προσκομιδής της 

κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο8, 

προσαγωγή πιστοποιητικού δεσμευτικότητας 

της απόφασης στην αλλοδαπή ή προσαγωγή των 

πρακτικών της διαιτητικής δίκης, καθώς και των 

εγγράφων που προσκόμισαν οι διάδικοι σε αυτή9 

ή προηγούμενη κήρυξη της απόφασης εκτελεστής 

στον τόπο έκδοσής της10, ακόμα κι αν τούτο 

προβλέπεται ρητά από τη lex fori.

5 Born G., Vol. III, σ. 3405· Sanders P., The 
New York Convention σε International Commercial 
Arbitration, The Hague (1960), Vol. II, σ. 293 επ., σ. 313· 
Scherer M., σε Wolff R. (επιµ.), ό.π., άρθρ. IV, αρ. 2, σ. 208

6 ΑΠ 460/1990 ΕλλΔνη 1991, 532=Δ 1992, 
816=ΕΕΝ 1991, 76

7 ΑΠ 149/1986 ΕλλΔνη 1986, 494· ΑΠ 926/1973 
Διαιτ 1992, 1162· ΕφΑθ 2768/1972 ΕΕμπΔ 1973, 46

8 ΕφΑθ 4332/2011 ΝΟΜΟΣ· ΜΠρΠειρ 
2150/2017 ΝΟΜΟΣ· ΜΠρΘηβ 160/2010 ΝοΒ 2011, 
94: τυχόν ένσταση του καθ’ ου περί απαραδέκτου της 
αίτησης ελλείψει προδικασίας (111 ΙΙ ΚΠολΔ σε συνδ. με 
άρθρ. IV ΣυμβΝΥ), απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως 
νόμω αβάσιμη

9 ΕφΘεσ 871/1998 ΑρχΝ 1999, 44 με σημ. 
Νικολαϊδη Χ.=ΔΕΕ 1999, 735

10 ΑΠ 219/1973 ΝΔ 1974, 69· ΕφΘεσ 212/1995 
ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ· ΕφΑθ 1466/1983 ΝοΒ 1983, 480· 
ΕφΠειρ 1206/1986 Διαιτ 1992, 1134=ΠειρΝομ 1986, 
287· ΕφΑθ 5227/1974 Αρμ 1977, 650
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i. Κλήτευση του καθ’ ου και απόκτηση της 
ιδιότητας του διαδίκου

7. Στη νομολογία ανέκυψε συναφώς το ζήτημα της 

υποχρεωτικής ή μη κλήτευσης του καθ’ ου η 

αίτηση στη δίκη αναγνώρισης και εκτέλεσης της 

αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης. Στο σχετικό 

προβληματισμό συνέτεινε ιδίως το γεγονός ότι 

η έννοια του διαδίκου, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας 

(τυπική έννοια του διαδίκου), δεν προσαρμόζεται 

στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και 

ειδικότερα στις γνήσιες υποθέσεις αυτής, δεδομένου 

ότι δεν υπάρχει αντιδικία και διάγνωση ουσιαστικού 

δικαιώματος ή ουσιαστικής έννομης σχέσης11. 

Ειδικότερα, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο καθ’ 

ου η αίτηση δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του 

διαδίκου με μόνη την απεύθυνση της αίτησης 

εναντίον του, εφόσον δεν κλητεύθηκε ύστερα 

από διαταγή του δικαστηρίου, δεν προσκλήθηκε 

ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη και όταν, χωρίς 

πάντως να ασκήσει παρέμβαση, παραστεί στη 

δίκη. Κατ’ επέκταση, η αίτηση του ενδιαφερομένου 

δεν είναι αναγκαίο να απευθυνθεί κατά του καθ’ 

ου πρόκειται να επιχειρηθεί η εκτέλεση και μόνο 

με τριτανακοπή μπορεί αυτός να επικαλεσθεί και 

να αναπτύξει τις απόψεις του, εκτός αν διαταχθεί 

η κλήτευσή του από το δικαστήριο, οπότε αν δεν 

11 Πρβλ. τον κλασικό ορισμό του Μητσόπουλου Γ., 
Πολιτική Δικονομία Α’ (1972), σ. 122· τον ίδιο, Η έννοια 
της εκουσίας δικαιοδοσίας, ΝΔ 1971, σ. 333 επ., σ. 339= 
Μελέται Γενικής Θεωρίας του Δικαίου και του Αστικού 
Δικονομικού Δικαίου Ι (1983), σ. 541 επ., σ. 555-556

του κοινοποιηθεί κλήση, το δικαστήριο οφείλει να 

κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης12. 

Η σημασία της απόκτησης ή μη της ιδιότητας 

του διαδίκου εκδηλώνεται κυρίως στο γεγονός ότι 

ο τρίτος μπορεί μόνο να ασκήσει παρέμβαση όσο 

εκκρεμεί η δίκη ή να τριτανακόψει την απόφαση, 

ενώ αν απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου 

νομιμοποιείται σε άσκηση ενδίκων μέσων  και στην 

υποβολή αίτησης ανάκλησης (758 ΚΠολΔ). 

8. Όπως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω, από τη 

συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων IV και 

V, εναπόκειται στον καθ’ ου η αίτηση όπως 

επικαλεστεί και αποδείξει τη συνδρομή των 

κωλυμάτων αναγνώρισης του άρθρου V(1), ενώ ως 

προς την λήψη υπόψιν των κωλυμάτων της παρ. 2 

του ίδιου άρθρου, η παρέμβαση της αυτεπάγγελτης 

ανακριτικής ενέργειας του δικαστηρίου εξοβελίζει 

το βάρος επίκλησης του διαδίκου που βάλλει 

κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης. Υπό την 

έννοια αυτή, η ρύθμιση του άρθρου V(1) εισάγει 

απόκλιση από το ανακριτικό σύστημα που ισχύει 

στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (πρβλ. 

άρθρ. 744 ΚΠολΔ) και συνεπώς το δικαστήριο 

του forum αναγνώρισης δεν έχει την εξουσία 

να αρνηθεί την αναγνώριση και εκτέλεση της 

αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης δίχως ειδικό 

αίτημα εκ μέρους του καθ’ ου η αίτηση οφειλέτη13. 

12 Βλ. ενδεικτ. ΑΠ 266/2019 ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 
546/2018 ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 2130/2014 ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 
41/2003 ΕλλΔνη 2003, 434· ΑΠ 1076/2002 ΝΟΜΟΣ· 
ΑΠ 1305/1994 ΕλλΔνη 1996, 638 πάγ. νομ.

13 ΜΠρΗρακλ 375/2018 ΝΟΜΟΣ· ΜΠρΑθ 
229/2015 ΕλλΔνη 2015, 204· ΜΠρΘεσ 22340/2012 
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Εκ των ανωτέρω, έπεται ότι η αίτηση για την 

αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπής διαιτητικής 

απόφασης σύμφωνα με τη Σύμβαση πρέπει να 

απευθύνεται κατά εκείνου κατά του οποίου γίνεται 

η επίκληση της απόφασης και ο τελευταίος να 

καλείται να συμμετάσχει στη διαδικασία ως 

διάδικος προκειμένου να προβάλει την τυχόν 

συνδρομή περίπτωσης που επιβάλλει την απόρριψη 

της αίτησης, η οποία δεν ερευνάται αυτεπαγγέλτως 

από το δικαστήριο14. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή 

της Σύμβασης, η οποία παραμερίζει την εφαρμογή 

των εθνικών δικονομικών κανόνων του άρθρου 905 

Ι ΚΠολΔ (και συνακόλουθα των άρθρων 748 ΙΙΙ, 

752, 753 ΚΠολΔ), επιβάλλει την κλήση του καθ’ 

ου και την απονομή σε αυτόν της ιδιότητας του 

διαδίκου, ενόψει της εφαρμογής του αυτόνομου 

ουσιαστικού κανόνα του άρθρου V(1), διαφορετικά 

ο τελευταίος παραμένει κενό γράμμα15. Στην 

αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο οφείλει να 

κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση δεδομένου 

ότι ο καθ’ ου αποκτά κατά τα προεκτεθέντα 

ΔΕΕ 2012, 118=ΕπισκΕΔ 2014, 192 με παρατ. Άνθιμου 
Απ.· ΜΠρΘεσ 1292/2002 ΧρΙΔ 2002, 261

14 Υπέρ της άποψης αυτής ΕφΛαμ 81/2017 
ΕλλΔνη 2017, 1743· ΕφΠειρ 30/2012 ΕΝαυτΔ 2013, 
126=Αρμ 2013, 771· ΕφΑθ 5364/1987 ΕλλΔνη 1988, 
1222· ΜΠρΗρακλ 375/2018 ό.π.· ΜΠρΛαμ 240/2016 
ΕπισκΕΔ 2017, 553· ΜΠρΑθ 229/2015 ό.π.· ΜΠρΑθ 
4577/2012 ΝΟΜΟΣ· ΜΠρΘεσ 22340/2012 ό.π.· 
ΜΠρΘεσ 1292/2002 ό.π.

15 Βλ. προς την ορθή κατεύθυνση ΜΠρΛαμ 
140/2016 ό.π. «[…] έχει καταστεί με την απεύθυνση 
του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης προς αυτήν 
διάδικος, απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού της 
αιτούσας, […] καθόσον, επί υποθέσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμ.Ν.Υ. […] εκείνος κατά 
του οποίου γίνεται επίκληση της αλλοδαπής διαιτητικής 
απόφασης καθίσταται υποχρεωτικά διάδικος».

υποχρεωτικά την ιδιότητα του διαδίκου κατά το 

ουσιαστικό κριτήριο16. 

ii. Προσκομιζόμενα έγγραφα

9. Αξιόλογη πρακτική σημασία παρουσιάζει και ο 

προβληματισμός ως προς την ακριβή νομική 

φύση των κανόνων του άρθρου IV και την 

επιφυλασσόμενη στενή ή ευέλικτη ερμηνεία 

τους. Αμφισβητείται, ειδικότερα, κατά πόσον οι 

παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν αναγκαστικού 

χαρακτήρα ουσιαστικούς κανόνες της Σύμβασης ή 

δικονομικούς κανόνες προσαγωγής αποδείξεων. Η 

διάκριση αποκτά αυξημένη σημασία σε εξαιρετικές, 

πλην όχι απαραίτητα σπάνιες, περιπτώσεις, 

όπου ο αιτών την αναγνώριση της αλλοδαπής 

διαιτητικής απόφασης αδυνατεί να προσκομίσει τα 

διαλαμβανόμενα στο παραπάνω άρθρο έγγραφα. 

10. Σύμφωνα με την άποψη που επικράτησε στους 

κόλπους της ιταλικής και ισπανικής νομολογίας, 

το άρθρο IV εισάγει αναγκαστικού χαρακτήρα 

δικονομικές προϋποθέσεις αναγνώρισης της 

αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης, οι οποίες 

ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το εθνικό 

δικαστήριο κατά το στάδιο αναγνώρισης, ώστε 

τυχόν μη ανταπόκριση του διαδίκου σε αυτές να 

16 Το ζήτημα απασχόλησε και τον van den Berg 
στη Draft Convention. Όπως σημειώνεται, μολονότι η 
διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης διενεργείται lege 
fori, «(i)n light of the grounds for refusal of enforce-
ment set forth in article 5, the procedure implies that the 
party against whom the award is invoked is afforded the 
opportunity to present its case. Hence, the procedure is 
not ex parte.». Βλ. van den Berg, Εxplanatory Note, αρ. 
50, σ. 14
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συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης, χωρίς να 

απαιτείται αμφισβήτηση της ύπαρξης ή σύννομης 

επικύρωσης της διαιτητικής απόφασης ή συμφωνίας 

εκ μέρους του καθ’ ου17. Κατά την αντίθετη 

άποψη, η παραπάνω προσέγγιση επικρίνεται ως 

μη συνάδουσα με την αρχή favor arbitri: το άρθρο 

ΙV της Σύμβασης εισάγει κανόνες με αποκλειστικό 

αντικείμενο την προσαγωγή αποδείξεων18, ώστε 

τυχόν απόρριψη της αίτησης για τον λόγο αυτό 

συνιστά απόρριψη για τεχνικούς λόγους, η οποία 

υψώνει τον τύπο πάνω από την ουσία. Συνεπώς 

το πολιτειακό δικαστήριο κατά τη διαδικασία 

αναγνώρισης και εκτέλεσης οφείλει να απορρίψει 

την αίτηση αναγνώρισης μη προσκομισθέντων των 

αποδεικτικών εγγράφων, μόνο εφόσον η ύπαρξη 

ή αυθεντικότητα της διαιτητικής απόφασης και 

της συμφωνίας διαιτησίας αμφισβητούνται επί της 

ουσίας εκ μέρους του καθ’ ου19. 

11. Υπέρ της δεύτερης αυτής γνώμης συνηγορεί 

βασικώς η ελαστική ανάγνωση και εφαρμογή του 

άρθρου ΙV με σκοπό την επίτευξη των σκοπών 

της Σύμβασης, ώστε  δικαίως η αντίθετη άποψη 

17 Born G., ό.π., σ. 3400 επ.· Ηaas Ul. σε Weigand F. 
B. (επιμ.), ό.π., άρθρ. ΙV, αρ. 5, σ. 478· Scherer M., σε Wolff 
R. (επιµ.), ό.π., άρθρ. IV, αρ. 26, σ. 218 και τις εκεί σημ. 
63-64, όπου και εκτενής νομολογία.

18 (Γερμανία) BGH, IPRax 2001, 458=NJW 2000, 
3650· BGH, NJW 2001, 1730· BGH, NJW-RR 2001, 
1059=IPRax 2001, 580· (ΗΠΑ) Overseas Cosmos, Inc. 
v. NR Vessel Corp.148 F.3d 51 (2d Cir. 1998)· (Aυστρία) 
OGH, XXXIV Y.B. Comm. Arb. 409, 416 (2009)· 
Πρβλ. ICCA’s Guide, σ. 73 «The documents merely aim 
at proving the authenticity of the award and the fact that 
the award was made on the basis of an arbitration agree-
ment defined in the Convention..»

19 Υπέρ της άποψης αυτής Ηaas Ul. σε Weigand F. B. 
(επιμ.), ό.π., άρθρ. ΙV, αρ. 5, σ. 478· Scherer M., σε Wolff R. 
(επιµ.), ό.π., άρθρ. IV, αρ. 27-28, σ. 218-219· van den Berg, 
ό.π., σ. 249-250

αποκρούεται ως αλυσιτελής και μη συνάδουσα με 

την τελολογία της20. Γίνεται ειδικότερα δεκτό, ότι 

ο αιτών μπορεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

έγγραφα κατά τη συζήτηση της αίτησης (πρβλ. 

759 IV ΚΠολΔ), χωρίς να απαιτείται επισύναψη 

και προσαγωγή τους με την κατάθεση της 

τελευταίας, δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου IV 

δεν επιβάλλει προαποδεικτική σε αυτά λειτουργία21. 

Κατά την διεθνώς υποστηριζόμενη άποψη22, το 

δικαστήριο του forum αναγνώρισης οφείλει να 

κάνει δεκτή την αίτηση, ακόμα κι αν ο αιτών δεν 

προσκομίζει τη διαιτητική συμφωνία, είτε διότι ο 

καθ’ ου δεν αντιλέγει, είτε διότι ο αιτών επικαλείται 

την εφαρμογή ευνοϊκότερου εθνικού δικαίου που 

τάσσει λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις (VII 

ΣυμβΝΥ), ενώ αντίθετη λύση προσήκει στην 

προσαγωγή της διαιτητικής απόφασης, η οποία 

αποτελεί ελάχιστο προαπαιτούμενο, διαφορετικά ο 

αιτών θα ματαίωνε τον εκ μέρους του δικαστηρίου 

έλεγχο των αυτεπαγγέλτως λαμβανομένων υπόψη 

κωλυμάτων αναγνώρισης. 

ΙΙΙ. Έλεγχος της συνδρομής 
κωλυμάτων αναγνώρισης

20 Αντί πολλών βλ. Scherer M., σε Wolff R. (επιµ.), 
ό.π., άρθρ. IV, αρ. 27, σ. 219

21 Πρβλ. άρθρ. V(1) «[…] at the time of the appli-
cation […]»· Δεδομένου ότι το ακριβές χρονικό σημείο 
κρίνεται lege fori, απώτερο χρονικό σημείο προσαγωγής 
των ως άνω εγγράφων αποτελεί ο χρόνος προσαγωγής 
των αποδεικτικών μέσων στην εκούσια δικαιοδοσία, ήτοι 
ο χρόνος συζήτησης στο ακροατήριο (759 IV ΚΠολΔ). 
Πρβλ. ΕφΑθ 4332/2011 ό.π.· ΜΠρΘηβ 160/2010 
ΝΟΜΟΣ

22 Scherer M., σε Wolff R. (επιµ.), ό.π., άρθρ. IV, αρ. 
29, σ. 219· van den Berg, ό.π., σ. 249-250
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12. Κατά γενική παραδοχή οι διατάξεις του άρθρου 

V εισάγουν εξαιρετικό δίκαιο23. Ο εξαιρετικός 

χαρακτήρας του άρθρου V προκύπτει ανενδοίαστα 

από τη γενικότερη εύνοια υπέρ της αναγνώρισης 

που διέπει τη Σύμβαση. Βασική συνέπεια του 

εξαιρετικού χαρακτήρα αποτελεί η περιοριστική 

απαρίθμηση των κωλυμάτων αναγνώρισης (πρβλ. 

«only if»). Κατ’ επέκταση, τόσο τα μέρη όσο και 

τα εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν να εισάγουν 

νέα κωλύματα, κείμενα εκτός του εξαντλητικού 

καταλόγου του άρθρου V. Τα παραπάνω έχει 

επιβεβαιώσει και το ΔΕΚ στην υπόθεση Eco Swiss 

China Time Ltd. v. Benethon International 

NV4324. Στο πλαίσιο αυτό, ο εξαιρετικός 

χαρακτήρας των διατάξεων προδιαγράφει και την 

ακολουθούμενη ερμηνευτική μέθοδο: singularia 

non sunt extendenda. 

13. Την προσέγγιση αυτή ακολουθεί παγίως και η 

ελληνική νομολογία, σημειώνοντας ότι τα 

αναφερόμενα στο άρθρο V της Σύμβασης 

κωλύματα αναγνώρισης ορίζονται κατά τρόπο 

περιοριστικό, γεγονός που συνεπάγεται την 

απόρριψη τυχόν ισχυρισμών του καθ’ ου η αίτηση 

ως αβάσιμων, εφόσον με αυτούς προβάλλονται 

λόγοι άλλοι πέραν των εκεί αναφερόμενων25. 

Νομολογιακά έχουν κριθεί ως αβάσιμοι ισχυρισμοί 

23 Borris Ch./Hennecke R. σε Wolff R. (επιμ.), 
άρθρ. V αρ. 2 επ., σ. 239 επ.· ICCA’s Guide, σ. 79 επ.

24 C-126/97, ΣυλλΝομoλ 1999 I-3055 
25 ΕφΠειρ 30/2012 ό.π.· ΕφΘεσ 871/1998 ό.π.· 

ΜΠρΗρακλ 375/2018 ό.π.· ΜΠρΠειρ 2150/2017 ό.π.· 
ΜΠρΑθ 229/2015 ό.π.· ΜΠρΘεσ 24637/2013 Αρμ 
2015, 85 με παρατ. Άνθιμου Απ.· ΜΠρΘεσ 22340/2012 
ό.π.· ΜΠρΘεσ 1292/2002 ό.π.

αναφορικά με την έλλειψη εννόμου συμφέροντος 

της αιτούσας λόγω εξόφλησης της απαίτησης26, την 

αναστολή της δίκης κήρυξης της εκτελεστότητας 

λόγω άσκησης αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια27, 

την παραγραφή της απαίτησης, η οποία 

επιδικάστηκε με την αλλοδαπή διαιτητική 

απόφαση28, καθώς και η παράλειψη του διαιτητικού 

δικαστηρίου να διευκρινίσει στην απόφαση με 

την οποία καταδικάζονται σε καταβολή ορισμένου 

χρηματικού ποσού δύο εναγόμενοι αν η καταδίκη 

τους είναι διαιρετή ή εις ολόκληρον29.

ΙV. Απαγόρευση αναθεώρησης επί 
της ουσίας

14. Βασική εκδήλωση της αρχής favor arbitri και 

ακρογωνιαίο λίθο του μηχανισμού αναγνώρισης 

και εκτέλεσης που προωθεί η Σύμβαση αποτελεί 

η απαγόρευση αναδίκασης (της ουσίας) της 

υπόθεσης από το πολιτειακό δικαστήριο του 

forum αναγνώρισης και εκτέλεσης. Το εθνικό 

δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να υποκαταστήσει 

την απόφασή του διαιτητικού οργάνου, ακόμα κι 

αν η αλλοδαπή διαιτητική απόφαση ενσαρκώνει 

πρόδηλα σφάλματα αναγόμενα σε νομικά 

ή πραγματικά ζητήματα30. Η απαγόρευση 

26 ΕφΠειρ 30/2012 ό.π.
27 ΕφΘεσ 2903/2017 Αρμ 2018, 1315· ΕφΘρακ 

505/2009 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
28 ΕφΑθ 6815/1994 Δ 1995· ΕφΠειρ 341/1990 

ΠειρΝομ 1990, 143· ΕφΠειρ 1169/1986 ΕλλΔνη 1987, 
499· ΕφΠειρ 1168/1986 Διαιτ 1992, 1023=ΠειρΝομ 
1986, 606

29 ΕφΑθ 6815/1994 ό.π.
30 Blackaby N./Partasides C./Redfern Al./Hunter 

M., ό.π., αρ. 11.56, σ. 638· Born G., ό.π., Vol. III, σ. 3707 
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αναδίκασης αποτελεί συνέπεια της εξαντλητικής 

καταγραφής των κωλυμάτων αναγνώρισης του 

άρθρου V, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται 

ο επανέλεγχος της νομικής ορθότητας και των 

πραγματικών παραδοχών της διαιτητικής 

απόφασης, του διαπιστωτικού χαρακτήρα της 

διαδικασίας αναγνώρισης και απονομής της 

εκτελεστότητας, η οποία διασκευάζεται ως 

απαιτούμενο προστάδιο της ακολουθούμενης 

διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και 

της δέσμευσης του πολιτειακού δικαστηρίου από τις 

πραγματικές παραδοχές της διαιτητικής απόφασης.  

15. Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων της 

ουσίας και του Ακυρωτικού έχει επανειλημμένα 

επιβεβαιώσει τον κανόνα αυτό31. Ειδικότερα, 

γίνεται νομολογιακά δεκτό ότι η έρευνα του 

δικαστηρίου δεν μπορεί να επεκταθεί στις ενστάσεις 

κατά του δικαιώματος που επιδικάσθηκε με τη 

διαιτητική απόφαση και ιδίως στο κατά πόσον η 

απαίτηση παραγράφηκε32, καθώς και στη διαιρετή 

ή εις ολόκληρον καταδίκη των εναγομένων με την 

αλλοδαπή διαιτητική απόφαση, ακόμη κι αν η 

επ.· Gaillard Emm/Savage J. (επιμ.), ό.π., αρ. 1693, σ. 983· 
van den Berg, ό.π., σ. 269 επ.

31 ΟλΑΠ 11/2009 Αρχ 2009, 678 με σημ. 
Νικολαΐδη Χ.=ΔΕΕ 2010, 1213· ΟλΑΠ 899/1985 Δ 
1986, 501=ΝοΒ 1985, 1399· ΑΠ 1657/2014 ΝΟΜΟΣ· 
ΑΠ 1066/2007 ΝοΒ 2007, 2439=ΝοΒ 2008, 1236· 
ΑΠ 537/2007 ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 65/1997 ΕλλΔνη 1998, 
103=ΕΕΝ 1998, 408=ΝοΒ 1998, 776· ΑΠ 83/1987 
ΕλλΔνη 1988, 667· ΑΠ 954/1984 ΝΟΜΟΣ· ΕφΑθ 
1008/2018 ΔΕΕ 2018, 891· ΕφΘεσ 1357/2017 ΕπισκΕΔ 
2018, 518· ΕφΠειρ 628/2004 ΠειρΝομ 2004, 358· ΕφΑθ 
3057/1993 ΔΕΕ 1996, 782 με σχόλ. Φουστούκου Άγγ.· 
ΜΠρΘεσ 6458/2014 ΕπισκΕΔ 2014, 396 με παρατ. 
Άνθιμου Απ.· ΜΠρΚιλκ 368/2010 ΕφΑΔ 2010, 1370 με 
παρατ. Κόμνιου Κ.

32 ΕφΑθ 6815/1994 ό.π.· ΕφΠειρ 1169/1986 ό.π.

τελευταία δεν διευκρινίζει33. Ομοίως το δικαστήριο 

αναγνώρισης και εκτέλεσης δεν δικαιούται να 

κρίνει το αν η αλλοδαπή διαιτητική απόφαση 

καταδίκασε την εναγομένη λόγω της ερημοδικίας 

της ή αν η αίτηση υπαγωγής της διαφοράς σε 

διαιτησία υπεβλήθη από την ενάγουσα κατά 

κατάχρηση δικαιώματος34, ούτε να διερευνήσει 

τον νομικό χαρακτηρισμό της επίδικης σύμβασης 

ή την εκτίμηση των αποδείξεων εκ μέρους του 

διαιτητικού δικαστηρίου35. Συναφώς, έχει κριθεί 

ότι συνιστά απαγορευμένη αναθεώρηση επί 

της ουσίας η κρίση εκ μέρους του δικαστηρίου 

αναγνώρισης και εκτέλεσης αναφορικά με τα 

αίτια της καταγγελίας εκ μέρους της αιτούσας 

την αναγνώριση της αλλοδαπής διαιτητικής 

απόφασης και ιδίως το ότι αυτή υπήρξε κατά 

τους ισχυρισμούς της καθ’ ου η αίτηση παράνομη, 

αντισυμβατική και προσχηματική36, ο έλεγχος του 

κύρος της διεξαχθείσας στην αλλοδαπή διαιτητικής 

διαδικασίας και της ορθής εφαρμογής εκ μέρους 

του διαιτητικού δικαστηρίου του αλλοδαπού 

ουσιαστικού δικαίου37, ο επανυπολογισμός του 

συνολικό ποσό της καταπεσούσης ποινικής ρήτρας, 

λόγω μη έγκαιρης πληρωμής της κυρίας οφειλής38 

κλπ. 

V.  Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης 

33 ΕφΑθ 6815/1994 ό.π.
34 ΕφΘεσ 2903/2017 ό.π.
35 ΕφΑθ 29/2010 ό.π.
36 ΕφΑθ 1008/2018 ό.π.
37 ΕφΑθ 2768/1972 ό.π.
38 ΕφΑθ 4332/2011 ό.π.
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16. Την εύνοια υπέρ της αναγνώρισης της 

αλλοδαπής απόφασης εκφράζει και η νομολογιακή 

αντιμετώπιση του κωλύματος αναγνώρισης λόγω 

αντίθεσης στη διεθνή δημόσια τάξη (άρθρ. V (2) 

(b) ΣυμβΝΥ). Γίνεται ειδικότερα δεκτό ότι η 

δημόσια τάξη λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας, 

η οποία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα Κράτη την 

άρνηση εισδοχής των (κύριων) εννόμων συνεπειών 

της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης39, οι οποίες 

θα παρίσταντο ασυμβίβαστες με τους θεμελιώδεις 

κανόνες που χαρακτηρίζουν το νομικό, οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτικό status των εθνικών εννόμων 

τάξεων40. Κατά την κρατούσα στην ελληνική 

θεωρία και νομολογία άποψη, ως δημόσια τάξη κατά 

την έννοια της παραπάνω διάταξης της Σύμβασης 

νοείται όχι η εσωτερική κατά το άρθρ. 3 ΑΚ, αλλά, 

αντίθετα, η κατά την ΑΚ 33 διεθνής δημόσια 

τάξη41. Στην έννοια αυτή εμπίπτουν συναφώς οι 

ανυποχώρητοι κανόνες της εθνικής νομοθεσίας που 

συνθέτουν τα δικαιϊκά, κοινωνικά, πολιτιστικά 

και οικονομικά θεμέλια της ημεδαπής έννομης 

τάξης, καθώς και οι γενικώς αναγνωρισμένες αρχές 

που συνθέτουν την έννοια της δικαιοσύνης42. Η 

39 Για την απόκρουση των παρεπόμενων ή 
αντανακλαστικών συνεπειών βλ. διεξοδικά Τσικρικά Δ., 
Η δημόσια τάξη ως μέτρο ελέγχου αλλοδαπών διαιτητικών 
αποφάσεων (1992), σ. 48-50 και τις εκεί παραπομπές.

40 Διεξοδικά Born G., ό.π., Vol. III, σ. 3646 επ.· Ηaas 
Ul. σε Weigand F. B. (επιμ.), ό.π., άρθρ. V, αρ. 104, σ. 520 
επ.· van den Berg, ό.π., σ. 359 επ.· Wolff R. σε Wolff R. 
(επιμ.), ό.π. άρθρ. V, αρ. 480 επ., σ. 402 επ.

41 ΟλΑΠ 6/1990 ό.π.· ΑΠ 1066/2007 ό.π.· ΑΠ 
1618/2007 ΧρΙΔ 2008, 540· ΑΠ 1665/2009 ΕλλΔνη 
2010, 708=ΧρΙΔ 2010, 635=ΔΕΕ 2011, 88 με σημ. 
Δρυλλεράκη Ιωάνν.=ΝοΒ 2011, 83 με μειοψ. Θάνου Β.

42 ΟλΑΠ 14/2015 ΝΟΜΟΣ· ΟλΑΠ 4/2012 
ΕφΑΔ 2012, 578=ΧρΙΔ 2012, 440=ΕλλΔνη 2012, 
652· ΟλΑΠ 20/2011 ΕφΑΔ 2012, 406 με παρατ. 
Ηλιακόπουλου Ηλ.=ΧρΙΔ 2012, 276=ΕλλΔνη 2012, 
645 με παρατ. Διαμαντόπουλου Γ.· ΟλΑΠ 17/2008 Δ 

προσέγγιση αυτή, καίτοι καταρχήν ορθή, θα πρέπει, 

παράλληλα, να συμβαδίζει με τους επιδιωκόμενους 

από τη Σύμβαση στόχους. Παρίσταται, συνεπώς, 

επιβεβλημένη η σύλληψη της διεθνούς δημόσιας 

τάξης ως εξαιρετικού κωλύματος αναγνώρισης της 

αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης με εξαιρετικά 

στενό περιεχόμενο («απισχνασμένη λειτουργία 

της δημόσιας τάξης»· «attenuated public policy»· 

«effet atténnué de l’ ordre public»): η αρχή της 

εύνοιας υπέρ της αναγνώρισης και εκτέλεσης της 

αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης αποτελεί αυτή 

καθεαυτή έκφανση της διεθνούς δημόσιας τάξης. 

17. Τούτο καθόσον παρά την προϊούσα 

φιλελευθεροποίηση της στάσης των πολιτειακών 

δικαστηρίων έναντι της διαιτητικής επίλυσης 

διαφορών, η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης 

παριστά εισέτι το τελευταίο όριο αυτονομίας της 

διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Η εξειδίκευση 

του περιεχομένου της καθίσταται συνεπώς 

κρίσιμη ως προς την εξασφάλιση της βέλτιστης 

ισορροπίας μεταξύ της δεσμευτικότητας των 

διαιτητικών αποφάσεων ως βασικής συνέπειας 

του σεβασμού της αυτονομίας των μερών και 

της άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης 

αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Καθοριστικό 

παράγοντα στον παραπάνω έλεγχο αποτελεί 

2008, 1029=ΕλλΔνη 2008, 977· ΟλΑΠ 17/1999 ΕλλΔνη 
1999, 1288= ΕΕΝ 2000, 20=ΝοΒ 2000, 461· ΟλΑΠ 
1752/1981 ΝοΒ 1982, 1053· Οι οποίες, πάντως, θα πρέπει 
να αντιδιαστέλλονται των κανόνων αμέσου εφαρμογής ως 
κανόνες άμεσα εφαρμοστέοι πέραν των υποδείξεων της 
μεθόδου των κανόνων σύγκρουσης, πολύ δε περισσότερο 
των αναγκαστικών κανόνων του forum αναγνώρισης και 
εκτέλεσης.
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η εύνοια υπέρ της αναγνώρισης, η οποία και 

εγγυάται τα απώτερα όρια προστατευτισμού που 

μπορεί να επιδείξει το forum αναγνώρισης και 

εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας για τον λόγο αυτό την 

ακριβοδίκαιη στάθμιση μεταξύ προστατευτισμού-

τοπικισμού και φιλελευθερισμού-διεθνισμού. 

18. Υπέρ της προσέγγισης αυτής τάσσεται και η 

εδώ σχολιαζόμενη απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών. Ειδικότερα, η άρνηση 

της απόφασης όπως ελέγξει τους ισχυρισμούς 

του κυρίως παρεμβαίνοντος στην εκκρεμή δίκη 

αναγνώρισης και εκτέλεσης, σύμφωνα με τους 

οποίους, η εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης 

προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 281, 

288, 554, 275 και 300 ΑΚ συνάδει με την αρχή 

της απαγόρευσης αναθεώρησης της ουσίας της 

υπόθεσης. Στο ίδιο πνεύμα, και σύμφωνα με 

σχετική νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας43 

και του Ακυρωτικού44, η απόφαση σημειώνει ορθώς 

ότι καίτοι η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ υπάγεται 

στην κατ’ άρθρο 3 ΑΚ δημόσια τάξη, δεν αποτελεί 

εκδήλωση της κατ’ άρθρο 33 ΑΚ και 897 VI 

ΚΠολΔ διεθνούς δημόσιας τάξης45. Τούτο δε με την 

ορθή αιτιολογία ότι ο κανόνας της ως άνω διάταξης, 

συνιστά μεν κανό¬να αναγκαστικού δικαίου της 

ελληνικής έννομης τάξης, ο οποίος, εντούτοις, δεν 

φέρει τον χαρακτήρα κανόνα δημόσιας τάξης κατά 

43 ΕφΑθ 1888/2017 ΕφΑΔ 2017, 663 με παρατ. 
Άνν. Πλεύρη

44 ΑΠ 1292/2018 ΔΕΕ 2019, 604· ΑΠ 366/2016 
ΝΟΜΟΣ

45 Για την αρχή της καλής πίστης και τις διατάξεις 
των άρθρων 288 και 388 ΑΚ βλ. και ΟλΑΠ 14/2015 ό.π.· 
ΕφΑθ 2501/2017 ΝΟΜΟΣ

την έννοια των διατάξεων των άρθρων 33 ΑΚ και 

897 VI ΚΠολΔ. 

Σκόντζος Αθανάσιος
υπΔΝ-Υπότροφος ΙΚΥ, ΜΔΕ, 

LL.M (HU Berlin)
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