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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Η θεμελίωση της ποινικής ευθύνης των διοικητών νομικών προσώπων
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• Η φύση της ποινικής ευθύνης:

(α) θεμελιώνεται στην εγγυητική θέση της διοίκησης για την εκπλήρωση των

εταιρικών υποχρεώσεων?

(β) αποτελεί είδος δικονομικού προσδιορισμού του δράστη?
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• Οι ποινικές διατάξεις για την ευθύνη των μελών της διοίκησης του ν.π.

(α) υπάρχουν διάσπαρτες σε νομοθετήματα του φορολογικού, ασφαλιστικού,

εταιρικού δικαίου και στον Π.Κ.

(β) προβλέπουν αυστηρές ποινές καθώς σε μερικές περιπτώσεις τα εγκλήματα

είναι και κακουργηματικού χαρακτήρα.
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Οι ποινικές διατάξεις του νέου ν. 4548/2018 για τις Α.Ε.

1) Κινούνται στα πρότυπα των αντίστοιχων ποινικών διατάξεων του

προϊσχύσαντος ν.δ. 2190/1920.

Κυριότερες διαφορές σε σχέση με τον καταργηθέντα νόμο:

(α) προγενέστερες διατάξεις που συνδέονταν με την κρατική εποπτεία

(πχ άρθρο 57 περ. 3΄του ν.δ. 2190/1920) έχουν απαλειφθεί
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(β) ποινική πρόβλεψη για την κτήση ιδίων μετοχών από την εταιρεία κατά

παράβαση των οικείων διατάξεων, ως επίσης και για την παροχή

πιστώσεων, εγγυήσεων κλπ κατά παράβαση του νόμου

(γ) η παραβίαση των καταστατικών διατάξεων πλέον δε συνιστά αξιόποινη

πράξη υπό το νέο ν. 4548/2018!! Υπό το καθεστώς του νδ 2190/1920 βάση

για την επιβολή ποινικής κύρωσης αποτελούσε ο νόμος και το καταστατικό

της ΑΕ!
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2) Ποινικές διατάξεις σε ειδικούς ποινικούς νόμους (πχ νομοθεσία για την

κατάχρηση της αγοράς, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων

από εγκληματικές δραστηριότητες, αγορανομικές διατάξεις, προστασία του

περιβάλλοντος κλπ) αλλά και οι διατάξεις του ειδικού μέρους του Ποινικού

Κώδικα (πχ απάτη, απιστία, υπεξαίρεση, πλαστογραφία κλπ) λειτουργούν

παράλληλα με τις ποινικές διατάξεις του ν 4548/2018.
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3) Η ευθύνη των διοικητών για φορολογικές παραβάσεις του νομικού 

προσώπου:

(α) ποια είναι τα εγκλήματα φοροδιαφυγής?

i) απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων για την αποφυγή καταβολής του ΦΕ, του

ΕΝΦΙΑ και του ΕΦΑ.

ii) μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, ΦΚΕ κλπ.

iii) αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων

iv) έκδοση πλαστών/εικονικών φ.σ., αποδοχή εικονικών φ.σ. και νόθευση φ.σ.
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(β) τα πρόσωπα που θεωρούνται αυτουργοί του αδικήματος στην ανώνυμη

εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 67 πργ. 1 του ΚΦΔ. Η ευθύνη των

υποκαταστάτων (πχ διευθυντών), στους οποίους έχει ανατεθεί από το ΔΣ

ολικά ή μερικά η εξουσία διοίκησης και εκπροσώπησης της αε.
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(γ) η ποινική ευθύνη των απλών μελών του ΔΣ είναι επικουρική και υπάρχει

εφόσον: (i) ελλείπουν τα πρόσωπα που ορίζονται ρητά στην πργ. 1 του

άρθρου 67 ΚΦΔ και (ii) ασκούν εν τοις πράγμασι καθήκοντα διοίκησης και

εκπροσώπησης αυτής.

(δ) η περίπτωση της de facto άσκησης διοικητικών και διαχειριστικών

καθηκόντων
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(ε) η περίπτωση κατά την οποία η ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣ είναι

τυπική και ο διορισθείς Πρόεδρος δεν είχε ενεργό ανάμειξη στη

διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας (ΑΠ 533/2014).
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4) Σχέση μεταξύ των εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται στον

ΚΦΔ και των εγκλημάτων του ειδικού μέρους του Π.Κ. Αληθινή ή

φαινομενική συρροή?

5) Η ποινική ευθύνη των διοικητών για μη καταβολή εργοδοτικών/εργατικών

ασφαλιστικών εισφορών (ΑΝ 86/1967). Το αδίκημα είναι πλημμεληματικής

μορφής ανεξαρτήτως ποσού. Περιπτώσεις αναστολής ποινικής δίωξης και

εξάλειψης του αξιοποίνου.
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6) Η ποινική ευθύνη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το 

Δημόσιο του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (φορο-υπερημερία)

(α) μέλη της διοίκησης της αε που ορίζονται υπεύθυνα για τα χρέη της

(β) ευθύνη των διοικητών κατά το χρόνο βεβαίωσης του χρέους ή 

μεταγενέστερα
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(γ) ευθύνη των διοικητών όταν το χρέος γεννήθηκε σε χρόνο κατά το οποίο

αυτοί είχαν μια από τις ιδιότητες που προβλέπει ο νόμος, βεβαιώνεται

όμως σε χρόνο κατά τον οποίο είχαν αποβάλει την ιδιότητα

(δ) η περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας

(ε) σχέση φοροδιαφυγής και φορουπερημερίας (ΑΠ 1233/2015)
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