
Θωμάς Σάμιος  

Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης 

 

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 26.9.1970 – Αθήνα 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με την Ευαγγελία Νεζερίτη 

(Δ.Ν., Δικηγόρο Αθηνών) 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρώθηκαν από 25.9.1996 έως 

25.3.1998: 6ο Σύνταγμα Πεζικού (Κόρινθος) | 299 Τάγμα 

Επιφυλακής (Ρόδος) | Σχολή Πληροφοριών (Αθήνα) | Στρατονομία 

(Αθήνα) | Ομάδα Ασφαλείας Στρατοπέδου (Γενικό Επιτελείο Στρατού 

– Αθήνα)  

Σχολική μόρφωση 

• 30ό Γενικό Λύκειο Αθηνών (1985-1988): Βαθμός απολυτηρίου 

19,6 

• Γυμνάσιο Ελληνοϊταλικής Σχολής Αθηνών (1982-1985): 

Βαθμός απολυτηρίου 19,6 

• 126ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (1976-1982) 



Τίτλοι Σπουδών 

• Διδακτορικό δίπλωμα από τον Τομέα Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Βαθμός: Άριστα 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης από τον Τομέα Ποινικών 

και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Βαθμός: 

Άριστα (9,64)  

• Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών – Βαθμός: Λίαν καλώς (7,77) 

  

Ξένες γλώσσες 

1. Αγγλικά: Κάτοχος πτυχίου “Proficiency” του Πανεπιστημίου 

Cambridge – Βαθμός: “VeryGood – A” (Α/Γ/Ο) 

2. Γαλλικά: Κάτοχος πτυχίου “SorbonneI” – Βαθμός: “Bien” 

(Α/Γ/Ο) 

3. Ιταλικά: Απόφοιτος του Γυμνασίου της Ελληνοϊταλικής 

Σχολής Αθηνών (“Scuola Italiana di Atene”) – περαιτέρω διετής 

παρακολούθηση κύκλου σπουδών στο 

“Istituto Italiano di Cultura di Atene” (Α/Γ/Ο) 

4. Ρωσικά: Απόφοιτος του τετραετούς κύκλου σπουδών και 

κάτοχος του αντίστοιχου διπλώματος του Διδασκαλείου Ξένων 

Γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Α) 

5. Γερμανικά (Α) 

 

Επαγγελματική δραστηριότητα 



• Ιούνιος 2014: Λέκτωρ Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής 

Δ.Π.Θ. 

• Ιανουάριος 2011: Μέλος της συντακτικής επιτροπής του 

περιοδικού “Ποινικά Χρονικά” 

• Σεπτέμβριος 2005: Διευθυντής Σύνταξης του εκδοτικού 

οίκου “Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας” 

• Ιανουάριος 2001: Τακτικός συνεργάτης του περιοδικού 

“Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας” 

• Μάρτιος 1998: Επιστημονικός συνεργάτης του εκδοτικού 

οίκου “Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας” 

• Ιανουάριος 1998: Επιμελητής ύλης του επιστημονικού 

περιοδικού “Ποινικά Χρονικά” 

• Οκτώβριος 1995: Άδεια ασκήσεως του δικηγορικού 

επαγγέλματος μετά από εξετάσεις στο Εφετείο Αθηνών – 

Βαθμός: 9 και 14/25 

• Μάρτιος 1994 – Ιούλιος 1995: Ασκούμενος δικηγόρος στο 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γραφείο των Νομικών 

Συμβούλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου)  

• Οκτώβριος 1993 – Μάρτιος 1994: Ασκούμενος δικηγόρος 

στο γραφείο του δικηγόρου κ. Δημήτρη Σταθόπουλου 

 

Συμμετοχή σε επιστημονικά σωματεία 

1. Μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου»  

2. Μέλος της «Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων» (από το 2003) 

3. Μέλος του «Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός» (από το 

2002) 

4. Μέλος του «Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών» (από το 1994) 



ΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

1. Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και Ποινικό Δίκαιο. Η de lege 

lata ποινική αξιολόγηση της αθέμιτης κτήσης και χρήσης 

καρτών αυτόματης συναλλαγής για ανάληψη μετρητών από 

ΑΤΜ (Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2010) 

 

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. Η αδυναμία του οφειλέτη να καταβάλει το χρέος του και η 

επίδρασή της στην στοιχειοθέτηση του αδικήματος της μη 

εμπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το 

Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 

1882/1990) (Εξ αφορμής της υπ’ αριθμ. 1101/2011 

αποφάσεως του ΣΤ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου) 

(ΔΦΝ 67 [2013], 483 επ.) 

2. Η χρησιμοποίηση “μη ορθών” ή “ελλιπών” στοιχείων ως τρόπος 

τελέσεως της απάτης με υπολογιστή (άρθρο 386Α΄ Π.Κ.) – Το 

παράδειγμα της ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ με την χρήση 

κάρτας αυτόματης συναλλαγής, in: Προσφορά Τιμής στην Άννα 

Ψαρούδα-Μπενάκη (συντ. επιτρ. Λ. Κοτσαλής / Ν. Κουράκης / 

Χ. Μυλωνόπουλος / Ι. Γιαννίδης), Αντ. Ν. Σάκκουλας (σειρά: 

Ποινικές Επιστήμες, Θεωρία και Πράξη): Αθήνα-Κομοτηνή 

2008, σ. 517-557 

3. Ο “Ποινικός Νόμος” του 1833: Οι ιστορικές και “πνευματικές” 

βάσεις του και ταυτοχρόνως μια προσπάθεια σκιαγράφησης της 

δογματικής, αντεγκληματικής, νομοτεχνικής και γλωσσικής 



φυσιογνωμίας του, in: Λ. Κοτσαλή / Δ. Κιούπη (εκδ. επιμ.), 

«Ιστορία του Ποινικού Δικαίου και των Ποινικών Θεσμών» 

(σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ, τόμ. 71), Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σ. 119-277 

4. Προσπάθειες τελεολογικής συστολής της έννοιας του “όπλου” 

κατ’ άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2168/1993, in: Ν.Ε. Κουράκη (εκδ. 

επιμ.) Αντεγκληματική πολιτική ΙV, 2003, σ. 297-306 

5. Ο “ομαδικός” βιασμός (άρθρο 336 παρ. 2 ΠΚ) και η οριοθέτησή 

του έναντι του κατά συναυτουργίαν τελούμενου “απλού” 

βιασμού (άρθρο 336 παρ. 1 ΠΚ), in: Τιμητικός Τόμος για τον 

Νικόλαο Κ. Ανδρουλάκη, 2003, σ. 591-636 

6. Περί της συρροής των ποινικών διατάξεων των άρθρων 19 

παρ. 1 Ν. 2523/1997 και 31 παρ. 1 περ. ζ΄ και η΄ (σε συνδ. με 

παρ. 2) Ν. 1591/1986 – Ποια είναι τελικώς η ευμενέστερη 

διάταξη επί εκδόσεως και αποδοχής πλαστών και εικονικών 

φορολογικών στοιχείων μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 

2523/1997; (ΔΦΝ 56 [2002], 905-913) 

7. Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων (Ζητήματα 

συρροής του (νέου) άρθρου 253Α΄ ΚΠΔ με τις διατάξεις ειδικών 

ποινικών νόμων στις οποίες προβλέπεται η διεξαγωγή 

αντίστοιχων ανακριτικών πράξεων) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 1034-

1044) 

8. Αποτελεί η κάρτα αυτόματης συναλλαγής “πράγμα ευτελούς 

αξίας”; (Σκέψεις σχετικά με το πρόβλημα του προσδιορισμού 

της αξίας πραγμάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο 

συναλλαγής) (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 667-672) 

9. Ζητήματα σχετικά με την κατ’ άρθρον 374 στοιχ. β΄ ΠΚ 

διακεκριμένη περίπτωση κλοπής (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 280-

283) 

  

Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 



1. Ποινικός Κώδικας (Ερμηνεία κατ’ άρθρον): Άρθρα 50-58 

(κύριες ποινές), 59-68 (παρεπόμενες ποινές) και 198-201 ΠΚ 

(επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης) (υπό έκδοσιν) 

2. Ερμηνεία των ποινικώς σημαντικών διατάξεων του Ν. 

5227/1931 («περί μεσαζόντων»), του N.Δ. 3424/1955 («περί 

ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊόντων») και του Α.Ν. 

690/1945 («Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Α.Ν. 

28/1944 “περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και 

Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και 

ημερομισθίων”»), in: Στέφανου Παύλου / Θωμά Σάμιου (εκδ. 

επιμ.), Ειδικοί Ποινικού Νόμοι, Ερμηνεία κατ’ άρθρον, Δίκαιο & 

Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας, 2011 (1η ενημέρωση) 

3. «Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση», «απάτη για την 

αποφυγή της στράτευσης», «απάτη περί τα παίγνια», «απάτη 

και νόμος περί μεσαζόντων» in: Κουράκη / Αθανασίου / 

Πατεράκη, Το έγκλημα της απάτης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, 

σελ. 219-261 

 

Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς το 

Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 25 του Ν. 1882/1990) – 

Παρουσίαση της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου του 

έτους 2012 (ΠοινΧρ ΞΓ΄ [2013], 533 επ.) 

2. Νομολογιακές εξελίξεις επί του ποινικού αδικήματος της μη 

εμπρόθεσμης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε 

εργαζόμενο (άρθρο μόνο παρ. 1 Α.Ν. 690/1945) – Επισκόπηση 

της νομολογίας του Αρείου Πάγου των ετών 2011 και 2012 

(ΔΦΝ 67 [2013], 1459 επ.) 



3. Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής: Ουσιαστικές και δικονομικές 

όψεις (άρθρα 17-21 του Ν. 2523/1997) – Παρουσίαση της 

σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου του έτους 2011 (ΠοινΧρ 

ΞΒ΄ [2012], 386 επ.) 

4. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς το 

Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 25 του Ν. 1882/1990) – 

Παρουσίαση της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου του 

έτους 2011 (ΠοινΧρ ΞΒ΄ [2012], 218 επ.) 

5. Η νομολογία του Αρείου Πάγου του έτους 2010 επί του 

ποινικού αδικήματος της μη εμπρόθεσμης καταβολής 

βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα (άρθρο 25 του Ν. 1882/1990) – Ζητήματα ουσιαστικού 

και δικονομικού ποινικού δικαίου (ΔΦΝ 65 [2011], 1723 επ.) 

6. Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στο ποινικό αδίκημα της 

έκδοσης ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 του Ν. 5960/1933) 

(ΔΦΝ 62 [2008], 309-320) 

7. Το ποινικό αδίκημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής χρεών 

προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. (άρθρο 25 Ν. 1882/1990) 

κατά την νομολογία του Αρείου Πάγου του παρελθόντος έτους 

2006 (ΔΦΝ 61 [2007], 428-437) 

8. Το ποινικό αδίκημα της έκδοσης και αποδοχής πλαστών και 

εικονικών φορολογικών στοιχείων και της νόθευσης αυτών 

(άρθρα 31 παρ. 1 περ. ζ΄ και η΄ του Ν. 1591/1986 και 19 παρ. 

1 του Ν. 2523/1997) κατά την νομολογία του Αρείου Πάγου 

του έτους 2005 (ΔΦΝ 60 [2006], 313-320) 

9. Ποινική ευθύνη φοροτεχνικών υπαλλήλων που τηρούν 

λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή παρέχουν σε αυτούς 

φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες – Υπεξαγωγή 

εγγράφων από υπάλληλο Δ.Ο.Υ. (ΔΦΝ 58 [2004], 1806-1808) 



10. Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής δεδουλευμένων 

αποδοχών σε εργαζόμενο (άρθρο μόνο α.ν. 690/1945) (ΔΦΝ 

57 [2003], 841-855) 

11. Το ποινικό αδίκημα της λαθρεμπορίας – Η ποινική νομολογία 

του Αρείου Πάγου των ετών 2000-2001 σχετικά με το αδίκημα 

της λαθρεμπορίας (ΔΦΝ 56 [2002], 1220-1233) 

12. Το αδίκημα της έκδοσης και αποδοχής πλαστών και εικονικών 

φορολογικών στοιχείων κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου 

(ΔΦΝ 55 [2001], 375-381) 

 

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΑΠ 1047/2013: Χρέη προς το Δημόσιο: α) Περί της 

αδυναμίας της νομολογίας να διακρίνει ανάμεσα στα εγκλήματα 

φοροδιαφυγής των άρθρων 17-19 του Ν. 2523/1997 και της 

φοροϋπερημερίας του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 και οι 

συνέπειές της. β) Περί της ποινικής ευθύνης του διαχειριστή 

ΕΠΕ κατ’ άρθρον 25 παρ. 1 εδ. α΄ σε συνδ. με παρ. 2 του Ν. 

1882/1990. γ) Περί της εκ του νόμου ενότητος των 

μερικοτέρων πράξεων μη καταβολής χρεών κατ’ άρθρον 25 

παρ. 1 του Ν. 1882/1990 σε σχέση με την νομολογιακή 

παραδοχή περί κατ’ εξακολούθησιν τέλεσης του εγκλήματος 

κατ’ άρθρον 98 ΠΚ (ΠοινΧρ ΞΔ΄ [2014], 124 επ. [126 επ.]) 

2. ΑΠ 184/2013: Απάτη και ηθική αυτουργία σε αυτήν: α) Περί 

της υλικής αντιστοιχίας βλάβης-οφέλους ως στοιχείο της 

αντικειμενικής υπόστασης της απάτης? μια περίπτωση 

εσφαλμένης εφαρμογής του άρθρου 386 ΠΚ, λόγω ελλείψεως 

της σχέσης “υλικής αντιστοιχίας” επί τριγωνικής απάτης. β) 

Σχετικά με την αιτιολόγηση της καταδικαστικής απόφασης για 

ηθική αυτουργία? ειδικότερα, περί του ότι για την πληρότητα 



της αιτιολογίας δεν είναι αρκετή αναφορά του τρόπου ή των 

μέσων με τα οποία ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός 

προκάλεσε την απόφαση στον φυσικό αυτουργό, αλλά και των 

πραγματικών περιστατικών με τα εξειδικεύεται ο επίμαχος 

τρόπος ή τα επίμαχα μέσα (ΠοινΧρ ΞΔ΄ [2014], 415 επ. [416 

επ.]).  

3. ΑΠ 1314/2012: Περί της ποινικής ευθύνης (για το αδίκημα 

της μη εμπρόθεσμης καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα 

Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα) φυσικών προσώπων, τα οποία κατονομάζονται 

στον νόμο (άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1882/1990) ως ποινικώς 

υπόλογα για την καθυστέρηση της καταβολής χρεών που 

βαρύνουν νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ενώσεις προσώπων 

που εκπροσωπούνται από εν λόγω φυσικά πρόσωπα (ΔΦΝ 67 

[2013], 884 επ.) 

4. ΑΠ 925/2011: Περί της διακρίσεως του ομαδικού βιασμού 

του άρθρου 336 παρ. 2 ΠΚ από τον κατά συναυτουργίαν 

τελούμενο (απλό) βιασμό του άρθρου 336 παρ. 1 ΠΚ (ΠοινΧρ 

ΞΒ΄ [2012], 416 επ. [418 επ.]) 

5. ΑΠ 52/2011: Σχετικά με τηναιτιολόγηση της ιδιότητας του 

κατηγορουμένου ως “νομίμου εκπροσώπου” σωματείου που 

παρέλειψε να καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές και επιδόματα 

σε εργαζόμενο, επί καταδίκης για το αδίκημα του άρθρου μόνου 

παρ. 1 του Α.Ν. 690/1945 (ΠοινΧρ ΞΑ΄ [2011], 611 επ. [613 

επ.]) 

6. ΑΠ 1376/2010:Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το 

Δημόσιο: Το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004 είναι ευμενέστερο για 

τον κατηγορούμενο έναντι του άρ. 23 του 2523/1997. Χρονικό 

σημείο θεμελίωσης της ποινικής ευθύνης του οφειλέτη. Κατ’ 

εξακολούθησιν τέλεση του εγκλήματος (ΠοινΧρ ΞΑ΄ [2011], 

256 επ. [258 επ.]) 



7. ΑΠ 1037/2010: Εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την 

συγκρότηση των ποινικών δικαστηρίων και συμβουλίων. 

Ειδικότερα περί του αν για την συγκρότηση του εφετείου 

ανηλίκων εφαρμοστέο είναι το άρθρο 7 ΚΠΔ ή οι αντίστοιχες 

διατάξεις του ΚΟΔΚΔΛ (ΠοινΧρ ΞΑ΄ [2011], 341 επ.) 

8. ΑΠ 106/2010:Περί της ενεργητικής νομιμοποίησης σε 

παράσταση πολιτικής αγωγής για το ποινικό αδίκημα της μη 

εμπρόθεσμης καταβολής αποδοχών σε εργαζόμενο (άρθρο μόνο 

παρ. 1 του Α.Ν. 690/1945) (ΔΦΝ 65 [2011], 156 επ. [158 επ.]) 

9. ΑΠ 94/2010 | ΑΠ 1445/2010: Περί του αιτήματος του 

κατηγορουμένου για αναγνώριση της συνδρομής στο πρόσωπό 

του τού δυνητικού λόγου απαλλαγής από την ποινή κατ’ 

εφαρμογήν του άρθρου 227 παρ. 3 ΠΚ (ΠοινΧρ ΞΑ΄ [2011], 

505 και 516 επ. [516 επ.]) 

10. ΑΠ 2364/2009: Ζητήματα αιτιολογίας της παρεπόμενης 

ποινής της αποστερήσεως πολιτικών δικαιωμάτων: α) 

Αιτιολόγηση του στοιχείου της “ηθικής διαστροφής” του 

χαρακτήρα του δράστη? β) η επιβολή αποστερήσεως επί των 

εγκλημάτων περί την υπηρεσίαν? γ) υποχρέωση ή μη 

αιτιολόγησης επί αυτοδικαίως επιβαλλομένης ποινής 

αποστερήσεως? δ) ο εκάστοτε προσήκων αναιρετικός λόγος 

(ΠοινΧρ Ξ΄ [2010], 742 επ., 744 επ.) 

11. ΑΠ 1390/2009 | ΑΠ 1427/2009:Περί της παραγραφής των 

εγκλημάτων φοροδιαφυγής του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 

(ΔΦΝ 64 [2010], 375 επ.) 

12. ΑΠ 760/2009: Περί του αν η υποβολή της “αίτησης” του 

άρθρου 25 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 1882/1990 (ή της “μηνυτήριας 

αναφοράς” του άρθρου 21 παρ. 2 και 4 του Ν. 2523/1997) 

πρέπει να συνοδεύεται από πράξη κατάθεσης αυτών για την 

παραδεκτή άσκηση ποινικής δίωξης (ΔΦΝ 65 [2011], 859 επ.) 

13. ΣυμβΑΠ 2303/2005: Περί του αν στην περίπτωση του 

άρθρου 155 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠΔ (όταν δηλαδή η επίδοση έγινε 



διά θυροκολλήσεως, επειδή ο προν ον αυτή αρνήθηκε να 

παραλάβει το έγγραφο ή απουσίαζε ή δεν υπήρχε, οπότε 

επιβάλλεται εκ του νόμου επίδοση αντιγράφου και στον τυχόν 

διορισμένο αντίκλητο του κατηγορουμένου ή του αστικώς 

υπευθύνου) η επίδοση είναι νόμιμη ανεξαρτήτως της χρονικής 

σειράς με την οποία έγινε αφενός μεν η διά θυροκολλήσεως 

επίδοση στον ενδιαφερόμενο, αφετέρου δε η επίδοση 

αντιγράφου στον αντίκλητο (ΠοινΧρ ΝΣΤ΄ [2006], 615 επ. 

[616 επ.]) 

14. ΑΠ 2321/2004: Περί του αν η παράλειψη της υποχρέωσης 

του δικαστηρίου της ουσίας να ελέγχει –έστω και χωρίς σχετικό 

αίτημα– την συνδρομή των προϋποθέσεων αναστολής 

εκτελέσεως της ποινής κατά το άρθρο 99 παρ. 1 ΠΚ 

(αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή πλημμέλημα σε 

περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι μηνών, με 

μία ή με περισσότερες αποφάσεις, εφόσον οι ποινές δεν 

υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο, και καταδίκη σε 

στερητική της ελευθερίας ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο 

έτη), επάγεται αρνητική υπέρβαση εξουσίας ή έλλειψη 

αιτιολογίας (ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 766 επ. [767]) 

15. ΑΠ 977/2004:Σχετικά με τα προβλήματα που συνάπτονται με 

τον προσδιορισμό του αφετηριακού σημείου της προθεσμίας 

προς εμφάνισιν της επιταγής για πληρωμή(ΔΦΝ 57 [2005], 

1147 επ. [1148 επ.]) 

16. ΑΠ 2189/2003:Σχετικά με τα προβλήματα που συνάπτονται 

με τον προσδιορισμό του αφετηριακού σημείου της προθεσμίας 

προς εμφάνισιν της επιταγής για πληρωμή(ΔΦΝ 57 [2005], 

1144 επ. [1145 επ.])  

17. ΑΠ 1710/2003: Μετατροπή δραχμικών χρηματικών ποσών 

σε ευρώ και χαρακτηρισμός της κατ’ επάγγελμα ή κατά 

συνήθειαν τελουμένης απάτης ως πλημμελήματος ή 

κακουργήματος (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 623 [623 επ.]) 



18. ΑΠ 1004/2003: Σχετικά με την ειδική αιτιολόγηση α) του 

αριθμού των απασχολουμένων μισθωτών και του ύψους των 

αποδοχών τους και β) της ιδιότητας του κατηγορουμένου στην 

καταδικαστική απόφαση για μη εμπρόθεσμη καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 401 επ. [402 

επ.]) 

19. ΑΠ 170/2003:Σχετικά με την νομολογιακή παραδοχή του ότι 

αρκεί η επανάληψη –έστω και κατ’ αντιγραφή– του διατακτικού 

της αποφάσεως στο οποίο περιέχονται «εκτός από τα τυπικά 

στοιχεία του κατηγορητηρίου και πραγματικά περιστατικά τόσο 

αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή 

η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού» (ΠοινΧρ 

ΝΓ΄ [2003], 917 επ. [919 επ.]) 

20. ΑΠ 1601/2002: Περί της “ηθικής διαστροφής” του 

χαρακτήρα του δράστη και της αποστέρησης των πολιτικών 

δικαιωμάτων του επί καταδίκης για δωροδοκία – άρθρα 263 και 

61 ΠΚ (ΠοινΧρ ΝΓ΄ [2003], 593 επ. [594 επ.]) 

21. ΣυμβΑΠ 55/2002: Καθορισμός του καθ’ ύλην αρμόδιου 

δικαστηρίου επί ληστείας τελεσθείσης από ανήλικο για την 

οποία απειλείται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης: μονομελές ή 

τριμελές δικαστήριο ανηλίκων; (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 822 επ. 

[823 επ.]) 

22. ΣυμβΑΠ 1287/2001: Έννοια “συμμετοχής” κατ’ άρθρα 195 

επ. ΣΠΚ? αρμοδιότητα επί συναφών εγκλημάτων κατ’ άρθρον 

197 παρ. 1 ΣΠΚ (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 519 επ. [520 επ.]) 

23. ΣυμβΑΠ 470/2001: Για την πληρότητα της αιτιολογίας του 

παραπεμπτικού βουλεύματος πρέπει είτε να αναφέρεται ότι 

ελήφθη υπόψιν η απολογία του κατηγορουμένου είτε να 

βεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε τέτοια απολογία (ΠοινΧρ ΝΒ΄ 

[2002], 49 επ.)  

24. ΑΠ 23/2001 | ΑΠ 32/2001: Περί του αν επάγεται ή όχι 

ακυρότητα η κατ’ άρθρον 365 ΚΠΔ επ’ ακροατηρίω ανάγνωση 



των ενόρκων καταθέσεων της προδικασίας παρότι «δεν 

συνέτρεξε νόμιμη περίπτωση» ή παρότι «αντέλεξε ο 

κατηγορούμενος» (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 884 επ. [885 επ.])  

25. ΑΠ 1256/2000: Περί του αν είναι ενεργητικό υποκείμενο του 

εγκλήματος της καταδολιεύσεως δανειστών ο εγγυητής του 

μέλλοντος να προκύψει από την λειτουργία συμβάσεως 

πιστώσεως με αλληλόχρεο λογαριασμό καταλοίπου (ΠοινΧρ 

ΝΑ΄ [2001], 438 επ. [439 επ.]) 

26. ΑΠ 1081/2000:Μη εμπρόθεσμη καταβολή δεδουλευμένων 

αποδοχών σε εργαζόμενο: Σχετικά με τον επιεικέστερο (για τον 

κατηγορούμενο) χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου μόνου 

του α.ν. 690/1945 έναντι εκείνης του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 

2336/1995 και ζητήματα αιτιολογίας (ΔΦΝ 55 [2001], 1900 επ. 

[1902 επ.]) 

27. ΜονΠρωτΝαυπλ 115/2000: Διαβίωση 

προσωποκρατουμένων για χρέη προς το Δημόσιο σε ιδιαίτερα 

τμήματα των καταστημάτων κράτησης (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 

455 επ. [456 επ.])  

28. ΑΠ 542/1999: Μη απαγόρευση επιβολής κρατήσεως κατ’ 

άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα επί μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το 

Δημόσιο (ΔΦΝ 55 [2001], 683 επ. [684]) 

29. ΜΟΕ Θεσσαλονίκης 42-45/1999: Έννοια “όπλου” κατ’ 

άρθρον 1 παρ. 2 του Ν. 2168/1993 (ΠοινΧρ ΜΗ΄ [1998], 1004 

επ.) 

30. ΜΟΕ Πειραιώς 76-81/1999: Εκ προθέσεως υπέρβαση των 

ορίων της άμυνας (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 849 επ. [850 επ.])  

31. ΣυμβΠλημΚαστ 196/1999:Ανάληψη μετρητών από 

Αυτόματα Ταμειολογιστικά Μηχανήματα με την χρήση ξένης 

κάρτας (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 1058 επ. [1061 επ.])  



32. ΣυμβΠλημΚαστ 127/1999: Καταβολή εγγυοδοσίας με 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τραπέζης κατ’ άρθρο 297 παρ. 

2 ΚΠΔ (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 558 επ. [561 επ.]) 

33. ΑΠ 840/1998:Αιτιολόγηση της καταδικαστικής απόφασης για 

απόρριψη αντικειμένων σε δασική έκταση και πρόκληση βλάβης 

στην κατά προορισμό χρήση της δασικής έκτασης (ΠοινΧρ ΜΘ΄ 

[1999], 443 επ. [444 επ.]) 

 

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Σημείωση στον Ν. 2802/2000 (Σύμβαση περί 

καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 185 επ. [189 

επ.])  

2. Σημείωση στον Ν. 2787/2000 (Σύμβαση για την 

απλουστευμένη διαδικασία εκδόσεως μεταξύ των κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 869 επ. [872 

επ.])  

3. Σημείωση στον Ν. 2737/1999 (Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων 

ιστών και οργάνων) (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 624 επ. [626 επ.])  

4. Σημείωση στον Ν. 2721/1999 (Τροποποίηση και 

αντικατάσταση διατάξεων του ΠΚ, του ΚΠΔ κ.λπ.) (ΠοινΧρ ΜΘ΄ 

[1999], 283 επ. [290])  

5. Ενημερωτικό σημείωμα στον Ν. 2655/1998 (Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και 

δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές 

δραστηριότητες) (ΠοινΧρ ΜΗ΄ [1998], 1034 επ.) 



6. Παρατηρήσεις στον Ν. 2610/1998 (6ο Πρωτόκολλο στην 

ΕΣΔΑ σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου) 

(ΠοινΧρ ΜΗ΄ [1998], 847 επ.) 

 

Ζ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΑΠ 1522/1998: Περί του αν η απαγόρευση ασκήσεως 

αιτήσεως αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του 

Συμβουλίου Εφετών το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο 

βαθμό για ορισμένα αδικήματα εις βάρος του Δημοσίου ή 

ν.π.δ.δ. αντίκειται στο άρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (ΠοινΧρ ΜΘ΄ 

[1999], 901) 

2. ΑΠ 1631/1998: Απευθείας παραπομπή στο ακροατήριο του 

κατηγορουμένου για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών 

(άρ. 21 παρ. 3 εδ. γ΄ Ν. 1729/1987) (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 927 

επ.) 

3. ΑΠ 1642/1998: Περί του αν η μεταφορά περισσοτέρων 

αλλοδαπών εντός της ελληνικής επικράτειας συνιστά 

πραγματική ή κατ’ ιδέαν συρροή εγκλημάτων (ΠοινΧρ ΜΘ΄ 

[1999], 929 επ.)  

4. ΑΠ 1682/1998: Ρύπανση θαλασσίου περιβάλλοντος (ΠοινΧρ 

ΜΘ΄ [1999], 940) 

5. ΔιατΕισΕφΘεσ 92/1998:Δικαιούχος υποβολής εγκλήσεως 

επί του εγκλήματος της ακάλυπτης επιταγής (ΠοινΧρ Ν΄ 

[2000], 87 επ.) 

6. ΑΠ 171/1999: Περί του αν για το παραδεκτό της αιτήσεως 

αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας αρκεί η μνεία απλώς του 

οικείου αναιρετικού λόγου ή απαιτείται συγκεκριμένος 



προσδιορισμός των νομικών πλημμελειών (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 

999) 

7. ΑΠ 206/1999: Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής 

λόγω σημαντικών αιτίων (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 1000 επ.)  

8. ΑΠ 210/1999: Ν. 1882/1990 (χρέη προς το Δημόσιο) και 

άσκηση ποινικής δίωξης (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 1003) 

9. ΑΠ 213/1999: Απόλυτη ακυρότητα προερχόμενη εκ της 

λήψεως υπόψιν ξενόγλωσσων εγγράφων χωρίς ο 

κατηγορούμενος να κατανοεί το περιεχόμενό τους (ΠοινΧρ ΜΘ΄ 

[1999], 1003) 

10. ΑΠ 240/1999: Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος 

αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 1012 

επ.)  

11. ΑΠ 247/1999: Ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας σε κορμό 

δέντρου και nullumcrimennullapoenasinelege (ΠοινΧρ ΜΘ΄ 

[1999], 1018 επ.)  

12. ΑΠ 250/1999: Εμπρησμός εξ αμελείας (ΠοινΧρ ΜΘ΄ [1999], 

1020 επ.) 

13. ΑΠ 267/1999: Κακή σύνθεση του δικαστηρίου λόγω 

συμμετοχής σε αυτήν ιεραρχικώς κατώτερου δικαστού χωρίς 

σχετική πράξη του διευθύνοντος το δικαστήριο (ΠοινΧρ ΜΘ΄ 

[1999], 1024) 

14. ΑΠ 369/1999: Εξ αμελείας εγκλήματα κατά την οδική 

κυκλοφορία (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 22 επ.) 

15. ΑΠ 373/1999: Καθορισμός της διαδικαστικής φάσεως έως 

της οποίας είναι δυνατή η κατάργηση της αρξαμένης ποινικής 

δίκης για λαθρεμπορία διά της καταβολής τού (εκάστοτε 

αναπροσαρμοζόμενου) πολλαπλού τέλους που προβλέπεται στο 

άρθρο 103 του Τελωνειακού Κώδικος (Ν. 1165/1918) (ΠοινΧρ 

Ν΄ [2000], 29) 



16. ΑΠ 409/1999:Αγωγή κακοδικίας και παράσταση πολιτικής 

αγωγής (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 39) 

17. ΑΠ 439/1999: Περί του αν για το παραδεκτό της αιτήσεως 

αναιρέσεως αρκεί η μνεία απλώς του οικείου αναιρετικού λόγου 

ή απαιτείται συγκεκριμένος προσδιορισμός των εκάστοτε 

νομικών πλημμελειών (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 53) 

18. ΑΠ 444/1999: Περί της απαιτούμενης αιτιολογίας της 

καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του νόμου περί 

παιγνίων (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 55 επ.) 

19. ΑΠ 449/1999:Σχετικά με τις πλημμέλειες της αιτιολογίας ως 

προς την συνεκτίμηση της ανωμοτί καταθέσεως του πολιτικώς 

ενάγοντος για την διαμόρφωση της δικαστικής κρίσεως (ΠοινΧρ 

Ν΄ [2000], 61) 

20. ΑΠ 501/1999: Εισαγωγή της δικογραφίας στο Συμβούλιο 

πριν από την συμπλήρωση του δεκαημέρου από την ειδοποίηση 

του κατηγορουμένου που πάντως έλαβε γνώση του 

περιεχομένου της εισαγγελικής προτάσεως (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 

137 επ.) 

21. ΑΠ 571/1999:Δήλωση ψυχικού τραυματισμού του θύματος 

του βιασμού (άρθρο 344 ΠΚ): κριτήρια για την αξιολόγηση της 

δήλωσης· συρροή βιασμού και απλής σωματικής βλάβης· 

επίδραση της δήλωση ως προς την οριστική παύση της ποινικής 

δίωξης για άλλα συρρέοντα εγκλήματα (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 213 

επ. [215 επ.]) 

22. ΑΠ 581/1999: Αναιρετικός έλεγχος της απόφασης με την 

οποία απορρίπτεται το αίτημα αναβολής της δίκης λόγω 

σημαντικών αιτίων (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 216 επ.) 

23. ΑΠ 595/1999: Τυπική αιτιολογία και αναιρετικός έλεγχος 

(ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 221 επ. [222]) 

24. ΑΠ 603/1999: Απόρριψη ως ανυποστήρικτης της εφέσεως 

του κατηγορουμένου που δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο 



κατά την μετ’ αναβολήν ρητή δικάσιμο (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 223 

επ. [224]) 

25. ΑΠ 607/1999:Απόρριψη του περί νομικής πλάνης αυτοτελούς 

ισχυρισμού του κατηγορουμένου (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 225) 

26. ΑΠ 621/1999: Ανάγνωση εγγράφων και απόλυτη ακυρότητα 

(ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 227 επ.) 

27. ΑΠ 712/1999: Αναιρετικός έλεγχος των αποφάσεων επί μη 

εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ΠοινΧρ Ν΄ 

[2000], 255 επ. [256 επ.]) 

28. ΑΠ 729/1999: Πότε στοιχειοθετείται ανωτέρα βία ή 

ανυπέρβλητο κώλυμα (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 320 επ. [321 επ.]) 

29. ΑΠ 737/1999: Αναιρετικός έλεγχος των αποφάσεων επί 

αγορανομικών παραβάσεων (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 271 επ. [272])  

30. ΑΠ 819/1999:Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (ΠοινΧρ 

Ν΄ [2000], 346 επ. [347 επ.])  

31. ΑΠ 842/1999:Πότε στοιχειοθετείται η ελαφρυντική 

περίσταση της ειλικρινούς μεταμέλειας (άρθρο 84 παρ. 2 εδ. δ΄ 

ΠΚ) (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 353 επ. [354])  

32. ΑΠ 889/1999:Περί του αξιοποίνου της διενέργειας με 

κόμιστρο επιβατικής μεταφοράς που έχει ανατεθεί σε άλλον 

φορέα ή πρόσωπο (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 419 επ. [420 επ.])  

33. ΑΠ 1153/1999:Περί του αδικήματος του άρθρου 1 του ν.δ. 

3424/1955 (υπερημερία αγοραστού γεωργικών προϊόντων) 

(ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 600 επ. [601 επ.])  

34. ΑΠ 1164/1999:Σχετικά με την έννοια της “έδρας” του 

δικαστηρίου (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 606 επ. [607]) 

35. ΑΠ 1603/1999:Ζητήματα εκ του άρθρου 11 του Ν. 

5227/1931 περί μεσαζόντων (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 719 επ. [721 

επ.]) 



36. ΑΠ 1657/1999:Σχετικά με την στοιχειοθέτηση λαθρεμπορίας 

επί διακινήσεως εμπορευμάτων που φέρονται ως κοινοτικά, 

αλλά προέρχονται από μη κοινοτικές χώρες (ΔΦΝ 56 [2002], 

1292 επ. [1293 επ.]) 

37. ΑΠ 2005/1999:Σχετικά με την επιρροή που ασκεί η κήρυξη 

της πτωχεύσεως στην πλήρωση της ειδικής υποστάσεως του 

εγκλήματος του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 (ΔΦΝ 55 

[2001], 686 επ. [687 επ.])  

38. ΣυμβΕφΚερκ 26/1999:Το έγκλημα της συντέλεσης στην 

διάδοση της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 5 παρ. 1 περ. 

ι΄ Ν. 1729/1987) (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 1009 επ. [1012 επ.])  

39. ΑΠ 13/2000:Κακή σύνθεση του δικαστηρίου λόγω 

συμμετοχής σε αυτήν ιεραρχικώς κατώτερου δικαστού χωρίς 

σχετική πράξη του διευθύνοντος το δικαστήριο (ΠοινΧρ Ν΄ 

[2000], 15) 

40. ΑΠ 30/2000: Η δήμευση στην ποινική δίωξη του αδικήματος 

της λαθρεμπορίας (ΔΦΝ 55 [2001], 982 επ.) 

41. ΣυμβΑΠ 61/2000: Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο 

δικαστήριο για σοβαρούς λόγους σχετικούς με την δημόσια 

ασφάλεια και τάξη (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 134) 

42. ΑΠ 136/2000:Έννοια “δημοσίευσης” επί των διά του Τύπου 

τελουμένων αδικημάτων (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 412 επ. [414])  

43. ΑΠ 292/2000:Το αδίκημα της μεταβολής αιγιαλού ή παραλίας 

κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του α.ν. 2344/1940 (ΠοινΧρ Ν΄ 

[2000], 786 επ. [787 επ.])  

44. ΑΠ 302/2000:Απαράδεκτη η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως 

διά δηλώσεως επιδιδομένης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

κατά της αποφάσεως με την οποία απερρίφθη η έφεση ως 

ανυποστήρικτη (ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 887 επ.) 



45. ΑΠ 334/2000:Η αναδρομική εφαρμογή των επιεικέστερων 

περί επιταγής διατάξεων και η υποβολή της εγκλήσεως (ΠοινΧρ 

Ν΄ [2000], 894 επ. [895 επ.])  

46. ΑΠ 383/2000:Η αρεοπαγιτική νομολογία του έτους 2000 

σχετικά με το ζήτημα της παραγραφής των εγκλημάτων 

(ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 902 επ.) 

47. ΑΠ 400/2000:Νομολογία του Αρείου Πάγου του έτους 2000 

σχετικά με τους επιεικέστερους ποινικούς νόμους (ΠοινΧρ Ν΄ 

[2000], 968 επ. [969 επ.])  

48. ΑΠ 516/2000:Σχετικά με την έννοια του όρου “πάσα 

οιαδήποτε ενέργεια” του άρθρου 100 παρ. 1 περ. β΄ του 

Τελωνειακού Κώδικα επί λαθρεμπορίας (ΔΦΝ 55 [2001], 854 

επ.) 

49. ΑΠ 534/2000: Κακή σύνθεση δικαστηρίου και απόλυτη 

ακυρότητα (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 14 επ.) 

50. ΑΠ 541/2000: Αναβολή λόγω σημαντικών αιτίων και 

αναιρετικός έλεγχος (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 15 επ.) 

51. ΑΠ 719/2000: Έναρξη της τριακονθήμερης προθεσμίας 

αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά 

εκκλητής αποφάσεως (από την δημοσίευση ή από την 

καθαρογραφή;) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 56 επ. [57]) 

52. ΑΠ 798/2000: Η έννοια του διευθύνοντος ή 

εκμεταλλευόμενου το κέντρο όπου επετράπη η διενέργεια 

τυχηρού παιγνίου ως στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως 

του αδικήματος του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α΄ του β.δ. 29/1971 

(ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 124 επ.)  

53. ΑΠ 838/2000: Σχετικά με το αδίκημα της αγροτικής φθοράς 

(άρθρο 99 ν.δ. 3030/1954) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 143 επ. [144 

επ.])  



54. ΑΠ 901/2000: Άσκηση θήρας με μηχανοκίνητο μέσο και 

άσκηση θήρας με την βοήθεια προβολέων κάθε φύσεως και 

ελκυστικών φώτων (άρθρο 258 παρ. 1 περ. β΄ ν.δ. 86/1969) 

(ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 166 επ. [167 επ.]) 

55. ΑΠ 914/2000: Σχετικά με τον προσδιορισμό του 

ενεργητικού υποκειμένου του εγκλήματος της ανέγερσης 

αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών εν γένει (άρθρο 17 παρ. 

8 του Ν. 1337/1983) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 215) 

56. ΑΠ 919/2000: Στοιχεία της αιτιολογίας της αποφάσεως επί 

αγοράς ή πωλήσεως ναρκωτικών (ιδίως αναφορικά με την 

ανάγκη αιτιολόγησης των σχετικών με τα συμβαλλόμενα 

πρόσωπα και το καταβληθέν τίμημα) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 215 

επ. [216 επ.]) 

57. ΑΠ 976/2000: Ζωοκλοπή σε βαθμό κακουργήματος (άρθρο 

2 περ. α΄ Ν. 1300/1982) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 228 επ. [229]) 

58. ΑΠ 985/2000: Παραδοχή πλειόνων υπαλλακτικών τρόπων 

τελέσεως της απάτης και αναιρετικός έλεγχος (ΠοινΧρ ΝΑ΄ 

[2001], 232 επ. [233 επ.]) 

59. ΑΠ 1018/2000: Περί του αν για το παραδεκτό της αιτήσεως 

αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας αρκεί η μνεία απλώς του 

οικείου αναιρετικού λόγου ή απαιτείται συγκεκριμένος 

προσδιορισμός των νομικών πλημμελειών (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 

248 επ. [249 επ.]) 

60. ΑΠ 1033/2000: Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή 

(άρθρο 178 ΠΚ) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 307 επ. [308]) 

61. ΑΠ 1052/2000: Περί του επακριβούς προσδιορισμού του 

είδους των οφειλομένων αποδοχών και περί της ιδιότητας υπό 

την οποία ενήργησε ο κατηγορούμενος επί μη εμπρόθεσμης 

καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενο (ΔΦΝ 55 

[2001], 1897 επ. [1898 επ.]) 



62. ΑΠ 1055/2000: Για την εγκυρότητα της επιδόσεως στον 

κατηγορούμενο και την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως των 

ενδίκων μέσων αρκεί η επίδοση απλού αποσπάσματος ή 

απαιτείται επίδοση πλήρους αντιγράφου; (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 

311 επ. [312])  

63. ΑΠ 1073/2000: Αναιρετικός έλεγχος των καταδικαστικών 

αποφάσεων για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε 

εργαζόμενο (άρθρο μόνο του α.ν. 690/1945) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ 

[2001], 329 επ.) 

64. ΑΠ 1097/2000: Περί του στοιχείου της γνώσεως του 

κατηγορουμένου για παράβαση του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν. 

1975/1991 περί αλλοδαπών (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 337 επ. [338 

επ.])  

65. ΑΠ 1116/2000: Εξ αμελείας πρόκληση εργατικών 

ατυχημάτων ένεκα της παραλείψεως των υπευθύνων για 

άσκηση εποπτείας ή για λήψη των αναγκαίων μέτρων 

προστασίας των εργαζομένων (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 396 επ. 

[397 επ.])  

66. ΑΠ 1130/2000 | ΑΠ 1137/2001: Το ποινικό αδίκημα της 

μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ΔΦΝ 55 

[2001], 1404 επ.) 

67. ΣυμβΑΠ 1132/2000: Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης (πόθεν έσχες) (ΔΦΝ 55 [2001], 1147 επ.) 

68. ΑΠ 1202/2000: Δύναται να είναι φυσικός αυτουργός του 

εγκλήματος της αυτοδικίας εκείνος ο οποίος –δεν έχει ούτε 

οικειοποιείται ο ίδιος το αμφισβητούμενο δικαίωμα, αλλά– 

ενεργεί κατόπιν εντολής, εξουσιοδοτήσεως ή, έστω, εγκρίσεως 

άλλου, τον οποίο εκπροσωπεί, ενεργώντας διά λογαριασμόν 

του; (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 410 επ. [412]) 

69. ΑΠ 1333/2000: Ο προσδιορισμός του είδους της 

προκληθείσης εκ της αξιοποίνου πράξεως ζημίας ως 



προϋπόθεση της νομιμότητος της δηλώσεως παραστάσεως 

πολιτικής αγωγής (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 508 επ. [509])  

70. ΑΠ 1487/2000:Ο αναιρετικός έλεγχος των αποφάσεων των 

δικαστηρίων της ουσίας σχετικά με την νομιμότητα της 

επιδόσεως (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 544 επ. [545 επ.])  

71. ΑΠ 1497/2000: Περί του αδικήματος της μη κατοχής και 

εκδόσεως τιμολογίων των ειδών που αγοράζονται και 

πωλούνται προς εμπορίαν από βιομήχανο, βιοτέχνη, έμπορο ή 

πρατηριούχο κατ’ άρθρον 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικος 

(ν.δ. 136/1946) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 549 επ. [550 επ.])  

72. ΑΠ 1522/2000: Ο αναιρετικός έλεγχος των αποφάσεων των 

δικαστηρίων της ουσίας για το αδίκημα της επικίνδυνης 

σωματικής βλάβης (άρθρο 309 ΠΚ) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 609 

επ. [610])  

73. ΑΠ 1589/2000 | ΑΠ 569/2001:Ο χρόνος τέλεσης του 

αδικήματος της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως 

ουσιώδες στοιχείο της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων 

(ΔΦΝ 55 [2001], 1562 επ.) 

74. ΑΠ 1656/2000: Η νομολογία του Αρείου Πάγου των ετών 

1999-2001 επί επαναλήψεως της διαδικασίας (ΠοινΧρ ΝΑ΄ 

[2001], 717 επ. [718 επ.])  

75. ΑΠ 1748/2000: Ζητήματα σχετιζόμενα με την πληρότητα της 

αιτιολογίας επί αγορανομικών αδικημάτων (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 

731 [732 επ.])  

76. ΑΠ 1832/2000: Σχετικά με την έναρξη της κατ’ άρθρον 73 

παρ. 5 ΕισΝΚΠολΔ εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας για την 

υποβολή αγωγής κακοδικίας (γνώση της πράξεως ή της 

παραλείψεως ή τέλεση αυτής;) (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 812 επ. 

[813 επ.])  

77. ΤρΕφΑθ 7571/2000: Η αιτιολογία της εφέσεως ή 

αντεφέσεως του Εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως μετά 



την θέση σε ισχύ του άρθρου 2 παρ. 19 του Ν. 2408/1996 

(ΠοινΧρ Ν΄ [2000], 835 επ. [836])  

78. ΣυμβΕφΘεσ 806/2000: Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των 

διαδίκων ενώπιον του Συμβουλίου είναι δυνατή μόνο όταν αυτό 

επιλαμβάνεται της ουσίας της υποθέσεως (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 

993) 

79. ΑΠ 18/2001: Η νομολογία του Αρείου Πάγου του έτους 2001 

επί αποφάσεων απορριπτικών του αιτήματος αναβολής λόγω 

σημαντικών αιτίων και του αιτήματος εκπροσωπήσεως του 

εκκαλούντος από συνήγορο στην κατ’ έφεσιν δίκη (ΠοινΧρ ΝΑ΄ 

[2001], 598 επ. [599 επ.])  

80. ΑΠ 40/2001: Η κατά παράβαση των διατάξεων των άρ. 31 

παρ. 2 εδ. β΄ και 105 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ ανάγνωση και 

αποδεικτική αξιοποίηση σε βάρος του κατηγορουμένου της 

ανωμοτί κατάθεσης που ελήφθη στο στάδιο της αυτεπάγγελτης 

προανάκρισης επάγεται απόλυτη ακυρότητα, εφόσον έλαβε 

χώρα στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία μετά την θέση σε ισχύ 

του Ν. 2408/1996 (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 685 επ. [686])  

81. ΑΠ 58/2001: Κακή σύνθεση δικαστηρίου και απόλυτη 

ακυρότητα (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 886 επ. [887 επ.]) 

82. ΑΠ 142/2001: Σχετικά με το βούλευμα του Συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών με το οποίο απορρίπτεται η κατ’ άρθρον 268 

παρ. 3 ΚΠΔ αίτηση για άρση της κατασχέσεως και απόδοση του 

κατεσχημένου πράγματος στον αιτούντα (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 

899 επ. [900])  

83. ΑΠ 148/2001: Η περί τοκογλυφίας νομολογία του Αρείου 

Πάγου του έτους 2001 (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 901 επ. [902 επ.])  

84. ΑΠ 164/2001: Η περί πολιτικής αγωγής νομολογία του 

Αρείου Πάγου του έτους 2001 (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 904 επ. 

[907 επ.])  



85. ΑΠ 266/2001: Περί του ότι “χρήση όπλου”, κατά την έννοια 

του άρθρου 14 του Ν. 2168/1993, δεν συνιστά η προβολή του 

όπλου που συνοδεύεται από την απειλή χρησιμοποιήσεώς του 

εις βάρος ετέρου (ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 933 επ. [934])  

86. ΑΠ 319/2001: Είναι δυνατή η μετατροπή στερητικής της 

ελευθερίας ποινής σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας με 

μεταγενέστερη απόφαση του ιδίου δικαστηρίου (το οποίο, με 

προηγούμενη απόφασή του, προέβη στην μετατροπή της ποινής 

σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο), εφόσον, εννοείται, 

συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 82 ΠΚ; 

(ΠοινΧρ ΝΑ΄ [2001], 980) 

87. ΑΠ 402/2001: Συνιστά σωματική βλάβη α) η “σωματική και 

ψυχική ταλαιπωρία” του θύματος και β) η εξ αμελείας 

θανάτωση εμβρύου στη κοιλιά της μητέρας του; (ΠοινΧρ ΝΑ΄ 

[2001], 1099 επ. [1100])  

88. ΑΠ 542/2001: Σχετικά με την έννοια της “ανωτέρας βίας” και 

του “ανυπέρβλητου κωλύματος” στην νομολογία του Αρείου 

Πάγου (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 117 επ. [118]) 

89. ΑΠ 638/2001: Περί του ευτελούς της αξίας του πράγματος 

επί κλοπής, υπεξαιρέσεως ή φθοράς και περί του ευτελούς της 

ζημίας επί απάτης κ.λπ. (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 137 επ. [138 

επ.]) 

90. ΑΠ 798/2001: Έννοια “αρμόδιας αρχής” επί ψευδορκίας 

μάρτυρος? η ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου 

(ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 245 επ. [246])  

91. ΑΠ 1056/2001: Αθλητισμός: Είσοδος χωρίς δικαίωμα στον 

αγωνιστικό χώρο (άρ. 1 Ν. 1646/1986) (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 

355 επ.) 

92. ΑΠ 1137/2001: Μη εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών (άρθρο 1 του α.ν. 86/1967) (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 

410 επ. [411 επ.]) 



93. ΑΠ 1156/2001: Αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης για 

απαλλοτρίωση πραγμάτων επί των οποίων είχε ενέχυρο η 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς την συναίνεσή της και 

χωρίς προηγούμενη εξόφληση του σχετικού δανείου (άρθρο 8 

παρ. 6 Ν. 4332/1929) (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 414) 

94. ΑΠ 1382/2001: Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος της 

ψευδούς βεβαιώσεως δεν απαιτείται εγκυρότητα του εγγράφου 

ούτε καθ’ ολοκληρίαν συμπλήρωση και αποπεράτωσή του 

(ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 599 επ. [600])  

95. ΑΠ 1610/2001:Περί της απορρίψεως του κατ’ άρθρον 309 

παρ. 2 ΚΠΔ αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου 

ενώπιον του Συμβουλίου προς παροχή διευκρινίσεων (ΠοινΧρ 

ΝΒ΄ [2002], 624 [625 επ.])  

96. ΑΠ 1688/2001: Ο έλεγχος της αιτιολογίας των αποφάσεων 

των δικαστηρίων της ουσίας επί απορρίψεως ή αποδοχής του 

αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων (ΠοινΧρ ΝΒ΄ 

[2002], 707 επ.) 

97. ΑΠ 2031/2001: Η εξάρτηση του παραδεκτού αφενός τής –

ασκουμένης από τον καταδικασθέντα– αιτήσεως αναιρέσεως 

κατά καταδικαστικής αποφάσεως από την απότιση ή την έκτιση 

της ποινής (άρθρο 508 παρ. 1 ΚΠΔ), και αφετέρου της –

ασκουμένης από τον συλληφθέντα και προσωρινώς 

κρατηθέντα– εφέσεως (άρθρο 478 παρ. 2 ΚΠΔ) ή αναιρέσεως 

(άρθρο 482 παρ. 2 ΚΠΔ) κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος 

από την υποβολή του στην εκτέλεση αυτού (ΠοινΧρ ΝΒ΄ 

[2002], 797 επ.) 

98. ΣυμβΕφΘεσ 312/2001: Η έλλειψη εννόμου συμφέροντος 

επάγεται το απαράδεκτο και όχι απλώς το ουσία αβάσιμο του 

ενδίκου μέσου (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 61 επ. [62])  

99. ΤρΠλημΛευκ 658/2001: Ακάλυπτη επιταγή: Ακυρότητα 

υποκειμένης αιτίας (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 370) 



100. ΟλΑΠ 1/2002: Η μη καταβολή φόρων για εισαγωγή 

οχημάτων κατά το άρθρο 88 του Ν. 2127/1993, εφόσον έλαβε 

χώρα πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 παρ. 13 

του Ν. 2443/1996, συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση κατά τα 

άρθρα 88-99 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918) και όχι 

λαθρεμπορία κατά τα άρθρα 100 επ. και 102 επ. αυτού (ΔΦΝ 

56 [2002], 1116 επ. [1120]) 

101. ΑΠ 1/2002: Περί της λήψεως υπόψιν και συνεκτιμήσεως μη 

αναγνωσθέντος εγγράφου (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 813 επ.) 

102. ΑΠ 2/2002: Δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής 

αναγόμενη στο μέλλον (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 814 επ. [815 επ.]) 

103. ΑΠ 78/2002: Οι “ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις” που 

άγουν σε ευδοκίμηση του αιτήματος αναβολής της συζήτησης 

της υποθέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου (άρθρο 515 παρ. 1 

ΚΠΔ) (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 828 επ.) 

104. ΑΠ 244/2002: Η ποινική αξιολόγηση της αφαίρεσης αριθμού 

πλαισίου αυτοκινήτου και της ενσωμάτωσής του σε άλλο 

αυτοκίνητο, και ιδίως η μορφή υπό την οποία συρρέουν η 

πλαστογραφία με την λαθρεμπορία στην περίπτωση αυτή (ΔΦΝ 

57 [2003], 331 επ. [333]) 

105. ΑΠ 471/2002: Αναδρομική εφαρμογή επιεικέστερου 

ουσιαστικού ποινικού νόμου επί λαθρεμπορίας (οι διατάξεις των 

άρθρων 157 και 160 παρ. 1 και 2 του νέου «Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα» [Ν. 2960/2001] είναι επιεικέστερες για 

τον κατηγορούμενο σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις των 

άρθρων 102 και 107 του προϊσχύσαντος Τελωνειακού Κώδικα 

[Ν. 1165/1918]) (ΔΦΝ 57 [2003], 333 επ. [334 επ.]) 

106. ΑΠ 798/2002: Περί της ελαφρυντικής περιστάσεως της 

ώθησης του κατηγορουμένου στην πράξη έπειτα από 

ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος (άρθρο 84 παρ. 2 στοιχ. 

γ΄ ΠΚ), ιδίως δε περί της χρονικής εγγύτητας που πρέπει να 



υπάρχει μεταξύ της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος και 

της αντίδρασης του δράστη (ΠοινΧρ ΝΓ΄ [2003], 235 επ. 

[236]) 

107. ΑΠ 890/2002: Ζητήματα παραστάσεως πολιτικής αγωγής επί 

αγροτικών αδικημάτων (ν.δ. 3030/1954) (ΠοινΧρ ΝΓ΄ [2003], 

890 επ. [891 επ.]) 

108. ΑΠ 1298/2002: Περί του παραδεκτού της παραστάσεως 

πολιτικής αγωγής για τα αδικήματα των άρθρων 198 παρ. 2 και 

199 ΠΚ (ΠοινΧρ ΝΓ΄ [2003], 432 επ. [433 επ.]) 

109. ΑΠ 1954/2002: Αναιρετικός έλεγχος της απόφασης με την 

οποία απορρίπτεται το αίτημα αναβολής της δίκης λόγω 

σημαντικών αιτίων (ΠοινΧρ ΝΓ΄ [2003], 723 επ. [724 επ.]) 

110. ΑΠ 2019/2002: Η σύγκρουση της διάταξης του άρθρου 501 

παρ. 3 του ΚΠΔ (καθόσον επέτρεπε στο δικαστήριο, πριν από 

την κατάργησή της με τον Ν. 3160/2003, την απόρριψη του 

αιτήματος του κατηγορούμενου για εκπροσώπησή του στο 

ακροατήριο από το συνήγορό του) με τη διάταξη του άρθρου 6 

της ΕΣΔΑ (ΠοινΧρ ΝΓ΄ [2003], 742 επ. [743]) 

111. ΣυμβΕφΘεσ 1040/2002: Περί του ζητήματος του 

προσδιορισμού του δικαιούχου προς υποβολήν εγκλήσεως, 

καθώς και του νομιμοποιουμένου ενεργητικώς να δηλώσει 

παράσταση πολιτικής αγωγής για το αδίκημα της φθοράς ξένης 

ιδιοκτησίας (άρθρο 381 ΠΚ) (ΠοινΧρ ΝΒ΄ [2002], 996 επ. 

[997]) 

112. ΣυμβΠλημΑρτ 187/2002:Επί του ζητήματος αν αρμόδιο για 

την επιβολή του μέτρου ασφαλείας της φύλαξης ακαταλόγιστων 

εγκληματιών σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα κατ’ άρθρον 

69 ΠΚ είναι μόνο το δικαστήριο ή, αντιθέτως, και το δικαστικό 

συμβούλιο (ΠοινΧρ ΝΓ΄ [2003], 72 επ. [76]) 

113. ΑΠ 124/2003: Σχετικά με τον δικαιούχο προς υποβολήν 

εγκλήσεως επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής (μόνον ο 



τελευταίος κομιστής που την εμφάνισε προς πληρωμή ή και 

κάθε άλλος προηγούμενος εξ οπισθογραφήσεως κομιστής που 

κατέστη κάτοχος αυτής κατόπιν καταβολής εκ μέρους του τού 

εξ αναγωγής οφειλομένου χρηματικού ποσού στον τελευταίο 

κομιστή;) (ΔΦΝ 57 [2003], 1598 επ. [1599]) 

114. ΑΠ 344/2003: Το ποινικό αδίκημα της “καταπίεσης” (άρθρο 

244 Π.Κ.) (ΔΦΝ 57 [2003], 1675 επ.) 

115. ΑΠ 443/2003: “Παθητική” δωροδοκία τελούμενη από 

εφοριακό υπάλληλο (ΔΦΝ 58 [2004], 91 επ.) 

116. ΑΠ 503/2003: Για την αυτεπάγγελτη εξέταση από τον Άρειο 

Πάγο της συμπλήρωσης της παραγραφής, αρκεί παραδεκτός ή 

προσαπαιτείται βάσιμος λόγος αναιρέσεως μετά την θέση σε 

ισχύ του άρθρου 50 παρ. 5 του Ν. 3160/2002; (ΠοινΧρ ΝΓ΄ 

[2003], 1005 επ.)  

117. ΑΠ 592/2003: “Ανάγνωση” εγγράφων και “επισκόπηση” 

φωτογραφιών, απεικονίσεων, σχεδιαγραμμάτων και χαρτών 

(ΠοινΧρ ΝΓ΄ [2003], 1083 επ. [1084])  

118. ΑΠ 803/2003: Σχετικά με το αδίκημα της απάτης εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΔΦΝ 58 [2004], 1720 επ. [1724 επ.]) 

119. ΑΠ 1078/2003: Πληρούται το στοιχείο της “ματαίωσης της 

ικανοποίησης του δανειστή” επί καταδολιεύσεως (άρθρο 397 

ΠΚ) όταν ο οφειλέτης διατηρεί την επικαρπία του κατά ψιλή 

κυριότητα μεταβιβαζόμενου πράγματος; (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 

241) 

120. ΑΠ 1149/2003: Δήμευση αλιευτικού σκάφους. Έννοια 

“κινδύνου δημοσίας τάξεως” κατά το άρθρο 76 παρ. 2 ΚΠ. 

Αιτιολογία της περί δημεύσεως απόφασης (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 

251) 



121. ΑΠ 1533/2003: Είναι επιτρεπτή η υποβολή του αιτήματος για 

γνώση της εισαγγελικής προτάσεως διά της εκθέσεως του 

ενδίκου μέσου της εφέσεως; (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 522)  

122. ΣυμβΑΠ 1676/2003: Σχετικά με το αδίκημα της μη 

υποβολής δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης (ΔΦΝ 58 

[2004], 1166 επ. [1167 επ.]) 

123. ΑΠ 1690/2003: Ποιο είναι το αληθές νόημα της πάγιας 

αρεοπαγιτικής αποστροφής ότι «ο δόλος ενυπάρχει στην 

θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών»; (ΠοινΧρ 

ΝΔ΄ [2004], 529 επ. [531 επ.]) 

124. ΑΠ 1952/2003: Περί του αναιρετικού ελέγχου των 

καταδικαστικών αποφάσεων για μη καταβολή χρεών προς το 

Δημόσιο (ΔΦΝ 58 [2004], 1086 επ. [1087 επ.]) 

125. ΑΠ 2181/2003: Η (μη) ειδική αιτιολόγηση της γνώσεως του 

κατηγορουμένου ως προς την ιδιότητα των μεταφερομένων 

προσώπων ως λαθρομεταναστών επί καταδίκης για το αδίκημα 

του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν. 1975/1991 (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 

760 επ. [761]) 

126. ΑΠ 2189/2003: Η (μη) επίδραση της έκδοσης της 

(ακάλυπτης) επιταγής σε χρόνο μεταγενέστερο της παύσεως 

των πληρωμών στο αξιόποινο του εκδότη της (ΔΦΝ 59 [2005], 

1144 επ. [1145 επ.]) 

127. ΑΠ 2380/2003: Ο αναιρετικός έλεγχος των αποφάσεων του 

δικαστηρίου της ουσίας με την οποία απορρίπτεται αίτημα για 

αναβολή της δίκης έως το πέρας εκκρεμούς πολιτικής δίκης 

«για ζήτημα που ανήκει στην αρμοδιότητα των πολιτικών 

δικαστηρίων, που έχει όμως σχέση με την ποινική δίκη» (άρθρο 

61 εδ. α΄ ΚΠΔ) (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 896 επ. [898 επ.]) 

128. ΣυμβΣτρΑθ 552/2003: Ο “ομαδικός” βιασμός (άρθρο 336 

παρ. 2 ΠΚ) και η οριοθέτησή του έναντι του κατά 



συναυτουργίαν τελούμενου “απλού” βιασμού (άρθρο 336 παρ. 

1 ΠΚ) (ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 74 επ. [78 επ.]) 

129. ΣυμβΑΠ 113/2004: Δικονομικές συνέπειες εκ της 

αποχωρήσεως του κατηγορουμένου από το ακροατήριο κατά 

την διάρκεια της δίκης (άρθρο 344 παρ. 1 ΚΠΔ) (ΠοινΧρ ΝΔ΄ 

[2004], 981 επ. [982 επ.]) 

130. ΣυμβΑΠ 117/2004: Είναι αναγκαίο για το παραδεκτό της 

εφέσεως ή της αναιρέσεως του τρίτου (οι αξιώσεις του οποίου 

κρίθηκαν από το δικαστικό συμβούλιο ή από το δικαστήριο – 

άρθρο 492 σε συνδ. με άρθρο 310 παρ. 1 ΚΠΔ), που στρέφεται 

κατά του μέρους της αποφάσεως σχετικά με την απόδοση ή την 

δήμευση πραγμάτων, να παρενέβη αυτός στην δίκη (επί της 

οποίας εξεδόθη η προσβαλλομένη) και να προέβαλε τις επί των 

κατασχεθέντων ή δημευθέντων αντικειμένων αξιώσεις του 

ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου; 

(ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 677 επ.) 

131. ΑΠ 122/2004: Δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής 

αναγόμενη στο μέλλον (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 1067 επ. [1068 

επ.]) 

132. ΑΠ 159/2004: Κακή σύνθεση δικαστηρίου και απόλυτη 

ακυρότητα (ΠοινΧρ ΝΔ΄ [2004], 885 επ.) 

133. ΑΠ 127/2004:Περί του ευτελούς ή μη της αξίας της κάρτας 

αυτόματης συναλλαγής (ή της πιστωτικής κάρτας) και περί της 

συρροής του αδικήματος με το οποίο δράστης αποκτά την 

κάρτα σε σχέση με το αδίκημα που τελείται διά της 

μεταγενέστερης χρησιμοποίησή της για αγορά αγαθών από 

συμβεβλημένες επιχειρήσεις ή την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ 

(ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 38 επ. [39 επ.])  

134. ΣυμβΑΠ 358/2004: Προβλήματα σχετικά με την κατ' άρθρον 

84 εδ. α΄ ΚΠΔ υποχρέωση εκείνου που δηλώνει παράσταση 

πολιτικής αγωγής για «διορισμό αντικλήτου στην έδρα του 



δικαστηρίου αν αυτός που κάνει τη δήλωση δεν διαμένει μόνιμα 

εκεί» (ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 206 επ. [208 επ.]) 

135. ΑΠ 464/2004: Περί του αν για το παραδεκτό του ενδίκου 

μέσου που ασκείται από τρίτο πρόσωπο, μη μέλος της 

διοικήσεως της ανωνύμου εταιρείας, απαιτείται, εκτός από το 

πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, και βεβαίωση της 

γνησιότητας της υπογραφής του εντολέως που υπάρχει στο 

πρακτικό (ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 149 επ. [150 επ.])  

136. ΑΠ 591/2004: Απαιτείται προφορική ανάπτυξη των 

αυτοτελών ισχυρισμών που εγχειρίζονται στο δικαστήριο; 

(ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 163 επ.) 

137. ΑΠ 798/2004: Αιτιολόγηση της παρεμπίπτουσας απόφασης 

περί απορρίψεως του αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών 

αιτίων (άρθρο 349 ΚΠΔ), ιδίως σε ό,τι αφορά τα αποδεικτικά 

μέσα (ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 310 επ. [311 επ.]) 

138. ΑΠ 1178/2004: Επανάληψη του περιεχομένου του 

διατακτικού στο αιτιολογικό και πληρότητα της αιτιολογίας της 

δικαστικής απόφασης (ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 518 επ. [519 επ.]) 

139. ΑΠ 1843/2004: Η προνομιούχος (πταισματική) μορφή 

εξύβρισης του άρθρου 361 παρ. 2 ΠΚ (ΠοινΧρ ΝΕ΄ [2005], 649 

[649 επ.]) 

140. ΣυμβΑναθΔικ 6/2004:Ζητήματα συναπτόμενα με την 

(αναλογική) εφαρμογή του άρθρου 79 ΚΠΔ (ΠοινΧρ ΝΕ΄ 

[2005], 355 επ. [356 επ.])  

141. ΑΠ 944/2005: Ζητήματα σχετικά με το αδίκημα της 

διατάραξης θρησκευτικών συναθροίσεων (ΠοινΧρ ΝΣΤ΄ [2006], 

53 επ. [55 επ.]) 

142. ΑΠ 948/2005: Ζητήματα σχετικά με το αδίκημα της 

καταδολίευσης δανειστών (άρθρο 397 ΠΚ) (ΔΦΝ 60 [2006], 

477 επ.) 



143. ΑΠ 1229/2005: Στοιχεία και νομική φύση του εγκλήματος 

της δόλιας χρεοκοπίας (ΔΦΝ 60 [2006], 1118 επ. [1119]) 

144. ΑΠ 1232/2005: Απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης 

του δικαστηρίου, προκαλούμενης εκ της εμπλοκής του ιδίου 

δικαστικού λειτουργού είτε σε διαφορετικά στάδια της αυτής 

διαδικασίας είτε σε περισσότερες συναφείς υποθέσεις που 

αφορούν τον ίδιο διάδικο (ΠοινΧρ ΝΣΤ΄ [2006], 161 επ. [162]) 

145. ΑΠ 24/2006: Δικαιούχος προς υποβολήν εγκλήσεως επί 

εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής (ΔΦΝ 60 [2006], 1806 επ.) 

146. ΑΠ 167/2006: Ζητήματα σχετικά με την απόλυτη ακυρότητα 

που προκαλείται λόγω κακής συνθέσεως του δικαστηρίου 

(ΠοινΧρ ΝΣΤ΄ [2006], 791 επ. [792 επ.]) 

147. ΑΠ 243/2006: Δωροδοκία εφοριακού υπαλλήλου (ΔΦΝ 60 

[2006], 1884 επ. [1885]) 

148. ΑΠ 249/2006: Σχετικά με την συρροή των περί 

φοροδιαφυγής ειδικών διατάξεων των άρθρων 31 παρ. 1 στοιχ. 

ζ΄ του Ν. 1591/1986 και 19 παρ. 1 του Ν. 2523/1997 με την 

γενική περί πλαστογραφίας διάταξη του άρθρου 216 ΠΚ (ΔΦΝ 

60 [2006], 1807 επ.) 

149. ΑΠ 605/2006: Περί της απαγόρευσης ασκήσεως δεύτερης 

αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ άρθρον 514 εδ. γ΄ ΚΠΔ (ΠοινΧρ ΝΖ΄ 

[2007], 62 επ. [63 επ.]) 

150. ΑΠ 1627/2006: Περί της απορρίψεως του αιτήματος 

αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων, με το επιχείρημα ότι ο 

κωλυόμενος κατηγορούμενος είχε την δυνατότητα να 

εκπροσωπηθεί από συνήγορο (ΠοινΧρ ΝΖ΄ [2007], 136 επ. 

[137 επ.]) 

151. ΑΠ 333/2009: Νόμος περί μεσαζόντων: Στοιχεία του 

εγκλήματος του άρθρου 11 του Ν. 5227/1931 και σχέση του με 

την απάτη (άρθρο 386 ΠΚ) (ΠοινΧρ Ξ΄ [2010], 35 επ. [37 επ.]) 



152. ΑΠ 604/2009: Υπόθαλψη εγκληματία (άρθρο 231 ΠΚ): 

Ενεργητική νομιμοποίηση σε παράσταση πολιτικής αγωγής, 

ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος, διά παραλείψεως 

τέλεση, ζητήματα απόπειρας, στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης 

(ΠοινΧρ Ξ΄ [2010], 122 επ. [124 επ.]) 

153. ΑΠ 732/2009: Ψευδής παράσταση (άρθρο 230 ΠΚ): 

Περιεχόμενο υποκειμενικής υπόστασης, ζητήματα συρροής με 

το αδίκημα του άρθρου 224 παρ. 2 ΠΚ, δικονομικά ζητήματα 

συναπτόμενα με το έγκλημα του άρθρου 230 ΠΚ (ΠοινΧρ Ξ΄ 

[2010], 190 επ. [192 επ.]) 

 

Η. βιβλιοκρισιες – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

1. Niklas Luhmann: Νομιμοποίηση μέσω διαδικασίας, «Επιστήμη 

και Κοινωνία», τεύχ. 2-3/1999, σ. 288 επ.  

2. Κωνσταντίνου Βαθιώτη: Απαγόρευση αναδρομής και 

αντικειμενικός καταλογισμός – Κατανομή ποινικής ευθύνης επί 

αιτιώδους συμβολής περισσοτέρων στο εγκληματικό 

αποτέλεσμα, «Παρνασσός» ΜΔ΄ (2002), σ. 445-448 

 

Θ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 

1. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι – Ερμηνεία κατ’ άρθρον, τόμοι Ι-ΙΙ 

(εκδοτική επιμέλεια: Στέφανος Παύλου / Θωμάς Σάμιος), Δίκαιο 

& Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2011 

 

Ι. Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας – νομολογίας (εκδοτική 

επιμέλεια) 



1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Δίκαιο & Οικονομία, 15η έκδοση: 

Οκτώβριος 2014, σ. XΧΧΙΙI + 490 

2. Ποινικός Κώδικας, Δίκαιο & Οικονομία, 15η έκδοση: Οκτώβριος 

2014, σ. XΧVΙΙI + 415 

3. Βασική νομοθεσία – σε κινητά φύλλα, Δίκαιο & Οικονομία, 6η 

ενημέρωση: Μάιος 2014 

4. Βασική νομοθεσία, Δίκαιο & Οικονομία, 10η έκδοση: Μάρτιος 

2011 (σελ. ΧΧVII + 1665) 

5. Υπαλληλικός Κώδικας (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.), 

Δίκαιο & Οικονομία, 4η έκδοση: Ιανουάριος 2014, σελ. XVI + 

223  

6. Ποινικός Κώδικας και Νομολογία (επιστ. εποπτεία: Α. 

Χαραλαμπάκης / Ιω. Γιαννίδης),Δίκαιο & Οικονομία, 2009: 

Επιμέλεια της ύλης των άρθρων 50-78 (μαζί με τον Α. Μπαλτά), 

198-206, 224-234, 361-369, 407-474(σ. 309-361, 678-701, 

793-872, 1527-1611, 1867-1892) 

7. Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών 

Λειτουργών, Δίκαιο & Οικονομία, 4η έκδοση: Μάιος 2009, σ. XΙΙ 

+ 636 (περιέχει όλες τις νομοθετικές μεταβολές από το 1988, 

την σχετική νομοθεσία και πίνακες νόμων με τους οποίους 

τροποποιήθηκε ο Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., καθώς και προεδρικών 

διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, η έκδοση των 

οποίων προβλέπεται στον Κώδικα)  

8. Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνείς Συμβάσεις, Δίκαιο & 

Οικονομία, 4η έκδοση: Δεκέμβριος 2008, σ. ΧΙ + 250 

9. Ποινική Νομοθεσία – Δίβιβλος (επιστ. εποπτεία: Ηλ. 

Αναγνωστόπουλος), Δίκαιο & Οικονομία, 2η έκδοση: Ιανουάριος 

2006, σ. ΧV + 848  

10. Διεθνείς Συμβάσεις (στην σειρά: Διεθνή και Ευρωπαϊκά 

Κείμενα Ποινικού Δικαίου, Τόμος Ι), Δίκαιο & Οικονομία 2004, 

σ. ΧΧIV + 742  



11. Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία (με νομολογία κατ’ άρθρον ως 

προς το κείμενο του ΣΠΚ), Δίκαιο & Οικονομία 2004, σ. ΧΙΙΙ + 

476  

12. Σωφρονιστικός Κώδικας (από κοινού με τον Κ. Βαθιώτη), 

Δίκαιο & Οικονομία 2001, σ. ΧΧI + 372 

13. Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, Δίκαιο & Οικονομία 2000, σ. 

ΧΧVII + 253 (με την νομολογία της περιόδου 1980-2004, 

σχετικές διατάξεις, συναφή νομοθετήματα κ.λπ.)  

 

ΙΑ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Απόφαση της 31ης Ιουλίου 2003 (αριθμ. 32440) του Ιταλικού 

Ακυρωτικού Δικαστηρίου (3ο Τμήμα), ΠοινΧρ ΝΕ΄ (2005), 465 

επ. 

2. Απόφαση της 27ης Απριλίου 2005 (αριθμ. Ρ1/05) του 

Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, ΠοινΧρ 

ΝΣΤ΄ (2006), 281 επ. 

  

ΙΙΙ. Εισηγήσεις σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 

• Εισηγητής σε σεμινάριο του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του 

Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Ιστορία του Ποινικού 

Δικαίου και των Ποινικών Θεσμών» κατά τις ακαδημαϊκές περιόδους 

2003-2004, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011 και 2011-2012 

κατόπιν προσκλήσεως του καθηγητή κ. Λεωνίδα Κοτσαλή, υπό την 

διεύθυνση του οποίου διεξήχθη το σεμινάριο, με θέμα «Ο Ποινικός 

Νόμος του 1833».  



 

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

• Διορισμός ως μέλος ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με 

την υπ’ αριθμ. 164341 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης της 

30.12.2003 «Σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για 

την τελική επεξεργασία με σκοπό την προσαρμογή της εθνικής 

νομοθεσίας στις Συμβάσεις: α) του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 

μεταφορά διαδικασιών σε ποινικές υποθέσεις και τριών 

Πρωτοκόλλων στις Συμβάσεις έκδοσης και μεταφοράς καταδίκων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και β) του ΟΗΕ για το οργανωμένο 

έγκλημα» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1996/31.12.2003». 

 


