
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών, Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών 
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Εισαγωγή
Περίληψη στην προστατευτική εμβέλεια του νόμου
όλων των πόρων και περιουσιακών στοιχείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγκλήματα εις βάρος της Ε.Ε:
Ζητήματα από την εφαρμογή των
άρθρων 21-26 Ν. 4689/2020
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 Ορισμός «οικονομικών συμφερόντων» της Ε.Ε.

 Το σύνολο των εσόδων, δαπανών και στοιχείων
ενεργητικού των προϋπολογισμών (λ.χ. ακόμη και
πρόστιμα).

Άρθρο 21
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 Παρ. 1: Δωροληψία

 Παραπομπή σε άρθρο 235 παρ. 1 και 2 Π.Κ.

 Ζημία, ακόμα και δυνητική των συμφερόντων της Ε.Ε.

 Από οποιονδήποτε υπάλληλο της Ε.Ε. (του άρθρου
235 παρ. 5 Π.Κ.) και από οποιοδήποτε πρόσωπο που
ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για άλλο
κράτος.

Άρθρο 22
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Παρ. 2: Δωροδοκία

 Παραπομπή σε άρθρο 236 παρ. 1 και 2 Π.Κ.

 Ζημία, ακόμα και δυνητική των συμφερόντων της Ε.Ε.

 Προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Ε.Ε. (του άρθρου
236 παρ. 4 Π.Κ.).

 Διαφορά με άρθρο 3ο Ν. 2803/2000, πριν την
κατάργησή του (7-4-2014), το οποίο, για τις ως άνω
έννοιες, παρέπεμπε στα άρθρα 2 και 3 του από 17-9-
1996 Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ε.Κ.
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 Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

 Πράξεις πριν τις 7-4-2014

 Κακουργηματικές περιπτώσεις:

 Ν. 2803/2000: Κριτήριο η αξία του δώρου.

 Ν. 4689/2020-235 και 236 Π.Κ: Κριτήριο η νομιμότητα
ή μη της ενέργειας ή παράλειψης.

5



Άρθρο 23

 Διασυνοριακή απάτη σε σχέση με τον Φ.Π.Α:

 Τέλεση στην επικράτεια δύο τουλάχιστον κρατών-
μελών.

 Οργανωμένο σχέδιο.

 Απώλεια Φ.Π.Α. συνολικά άνω των 10.000.000 ευρώ.

 Ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις Φ.Π.Α. ή
έγγραφα ή αποσιώπηση πληροφοριών ή

 Υποβολή δηλώσεων με σκοπό τη συγκάλυψη μη
απόδοσης Φ.Π.Α. ή παράνομης θεμελίωσης
δικαιώματος επιστροφής του.



 Απορρόφηση του άρθρου 66 Ν. 4174/2013.
 Μη συνδρομή των δικονομικών προϋποθέσεων του

άρθρου 66 Ν. 4174/2013.
 Έννοια «οργανωμένου σχεδίου».



Άρθρο 24

➢Παρ. 1 α΄:

➢ Ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή έγγραφα ή
αποσιώπηση πληροφοριών.

➢ Παράνομη λήψη ή παρακράτηση επιχορηγήσεων ή όμοιων
παροχών.

➢ Μη σύνδεση με ισάξιες αντιπαροχές .

➢Ρήτρα επικουρικότητας με άρθρα 386, 386 Α και 386 Β Π.Κ.

➢Παρ. 1 β΄:

➢Νόμιμη λήψη παροχών.

➢Υπαγωγή αυτών σε συγκεκριμένους περιορισμούς.

➢Εν γνώσει χρήση αυτών κατά παράβαση των περιορισμών.



➢ Διάθεση ενισχύσεων ή χρηματοδοτήσεων.

➢ Δεν απαιτείται η έννοια του «γεγονότος» κατά την
ελληνική ποινική δογματική.

➢ Δεν απαιτείται να συντρέχει πρόκληση πλάνης.

➢ Μεγαλύτερο εύρος της διάταξης του Ν. 4689/2020
από αυτές των διατάξεων του Π.Κ., η οποία όμως
είναι επικουρική έναντι αυτών.

➢ Έννοια επιχορήγησης.



 Παρ. 2 α΄:

 Ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή έγγραφα ή
αποσιώπηση πληροφοριών.

 Παράνομη λήψη παροχών (και όχι και επιχορηγήσεων)

 Σύνδεση αυτών με αντιπαροχές αγαθών και
υπηρεσιών.

 Σκοπός παράνομου περιουσιακού οφέλους εις βάρος
των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

 Ρήτρα επικουρικότητας με τα άρθρα 386 και 386 Α
Π.Κ.
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 Παρ. 2 β΄:

 Νόμιμη λήψη παροχών.

 Υπαγωγή αυτών σε συγκεκριμένους περιορισμούς.

 Εν γνώσει χρήση αυτών κατά παράβαση των
περιορισμών.

 Σκοπός παράνομου περιουσιακού οφέλους εις βάρος
των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και με
πρόκληση ζημίας αυτών.
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 Διάθεση περιουσιακών στοιχείων με αντιπαροχή 
αγαθών και υπηρεσιών.

➢ Δεν απαιτείται η έννοια του «γεγονότος» κατά την
ελληνική ποινική δογματική.

➢ Δεν απαιτείται να συντρέχει πρόκληση πλάνης.

➢ Μεγαλύτερο εύρος της διάταξης του Ν. 4689/2020
από αυτές των διατάξεων του Π.Κ., η οποία όμως
είναι επικουρική έναντι αυτών.
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 Παρ. 3:

 Ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή έγγραφα ή 
αποσιώπηση πληροφοριών ή εν γνώσει χρήση 
πλεονεκτήματος κατά παράβαση ειδικών 
περιορισμών.

 Παράνομη μείωση εσόδων των προϋπολογισμών της 
Ε.Ε.

 Ρήτρα επικουρικότητας για τα άρθρα 386 και 386 Α 
Π.Κ.
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 Προστασία όλων των εσόδων της Ε.Ε.

➢ Δεν απαιτείται η έννοια της «περιουσίας» και του
«γεγονότος» κατά την ελληνική ποινική δογματική.

➢ Δεν απαιτείται να συντρέχει πρόκληση πλάνης.

➢ Μεγαλύτερο εύρος της διάταξης του Ν. 4689/2020
από αυτές των διατάξεων του Π.Κ., η οποία όμως
είναι επικουρική έναντι αυτών.
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 Παρ. 4:

 Εμπιστευμένη διαχείριση πόρων στον δράστη.

 Διαχείριση αυτών κατά παράβαση των κανόνων 
επιμελούς διαχείρισης (μορφή απιστίας) ή 
παράνομη ιδιοποίηση αυτών (μορφή υπεξαίρεσης) ή 
χρήση αυτών κατ’ απόκλιση από τον σκοπό τους.

 Ζημία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

 Ρήτρα επικουρικότητας με τα άρθρα 375 και 390 Π.Κ.
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 Προστασία όλων των πόρων της Ε.Ε.

 Ποινικοποίηση ζημιογόνων διαχειριστικών πράξεων, 
ακόμη και όταν δεν φέρουν εξωτερικό 
αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα.

 Ποινικοποίηση πράξεων ιδιοποίησης ή αθέμιτης 
εκμετάλλευσης κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων 
της Ε.Ε.

 Μεγαλύτερο εύρος της διάταξης του Ν. 4689/2020 
από αυτές των διατάξεων του Π.Κ., η οποία όμως είναι 
επικουρική έναντι αυτών.
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 Ζητήματα συρροής:

 Η συμμετοχή σε απιστία του Π.Κ. απορροφά τη 
φυσική αυτουργία σε κάποια πράξη των παρ. 1-3.

 Ζητήματα συρροής με διατάξεις του Π.Κ. σχετικές με 
υπομνήματα επιλύονται με βάση όσα γίνονται ήδη 
δεκτά, κατά περίπτωση, για τη σχέση αυτών με τα 
αδικήματα των άρθρων 375, 386, 386 Α, 386 Β ή 390 
Π.Κ.

 Μορφές προσβολών της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας 
της Ε.Ε., για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί 
επικουρικές διατάξεις. Εφαρμογή Π.Κ.
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 Σχέση άρθ. 24 Ν. 4689/2020 με τα άρθ. 4ο και 6ο Ν. 
2803/2000

 Οι νέες διατάξεις είναι επικουρικές ενώ οι παλαιές 
θέσπιζαν ειδικότερο, ιδιώνυμο αδίκημα.

 Και οι δύο νόμοι έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε 
σχέση με τις διατάξεις του Π.Κ.

 Ο νέος νόμος δεν περιέχει διατάξεις για την κατάρτιση 
ή χρήση πλαστών όπως περιείχε ο παλαιός (άρθρο 6ο), 
εφαρμοζομένων των διατάξεων του Π.Κ.
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 Ζητήματα διαχρονικού δικαίου:

 Οι επικουρικές διατάξεις του Ν. 4689/2020 είναι 
ευμενέστερες από αυτές του Ν. 2803/2000.

 Για τις λοιπές πράξεις, πρέπει να γίνεται σύγκριση των 
διατάξεων του Ν. 2803/2000 σε συνδ. με τον Ε.Τ.Κ. με 
τις διατάξεις του Π.Κ., του Ε.Τ.Κ. και του Ν. 4689/2020.

 Ανέγκλητες καθίστανται μόνο πράξεις που ενώ ήταν 
αξιόποινες σύμφωνα με τον Ν. 2803/2000, τώρα δεν 
καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Π.Κ., του Ε.Τ.Κ. 
και του Ν. 4689/2020. 
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 Ο Ν. 4689/2020 δεν προβλέπει, με τις επικουρικές 
διατάξεις του, κακουργηματικές διατάξεις, 
εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Π.Κ.

 Με τον Ν. 2803/2000 τιμωρούταν η μη κατά τον 
προορισμό τους χρήση των πόρων, ενώ με τον Ν. 
4689/2020 τιμωρείται η χρήση αυτών κατά παράβαση 
των τεθέντων περιορισμών γενικότερα.
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 Εντελής ικανοποίηση:

 Παραπομπή με την παρ. 5 του άρθρου 24 στις 
διατάξεις των άρθρων 381 παρ. 2, 3 και 4 και 405 παρ. 
2 και 3 Π.Κ.

 Εφαρμογή και του άρθρου 48 παρ. 2-8 Κ.Π.Δ.

 Μη εφαρμογή του άρθρου 49 Κ.Π.Δ.

 Εφαρμογή του άρθρου 50 Κ.Π.Δ.
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 Χαρακτηρισμός αδικημάτων των άρθρων 23 και 24 Ν. 
4689/2020, αλλά και των άρθρων 159, 159 Α, 235, 
236, 237, 237 Β, 375, 386, 386 Α, 386 Β και 390 Π.Κ. και 
155 επ. Ν. 2960/2001 ως «βασικών» κατά την έννοια 
του άρθρου 4 του Ν. 4557/2018.

Άρθρο 25
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 Παρ. 1:

 Αυτεπάγγελτη δίωξη.

 Παρ. 2:

 Δικαιοδοσία ελληνικών ποινικών δικαστηρίων.

 Παρ. 3:

 Εξομοίωση της προστασίας της περιουσίας της Ε.Ε. 
προς την ποινική προστασία της περιουσίας του 
Ελληνικού Δημοσίου.

 Ένα αδίκημα πλέον σε περίπτωση παράλληλης 
προσβολής και των δύο περιουσιών.

Άρθρο 26
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 Επικουρικότητα διατάξεων Ν. 4689/2020.

 Θέσπιση μερικών νέων αδικημάτων.

Επίλογος
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!
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