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Προς 

Το  Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Θεσσαλονίκης 

         

           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

               (για καταχώρηση στα ̟ρακτικά της δίκης κατ’ άρθρον 

                                               141 ̟αρ. 2 ΚΠ∆)                                                                                       

……//…… 

 

          Α. ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΩΣ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   

              

          ∆εν τίθεται καταρχήν υ̟ό αµφισβήτηση ότι στην ̟οινική δίκη ισχύουν 

το τεκµήριο αθωότητας του κατηγορουµένου και το αξίωµα in dubio pro reo 

(εν αµφιβολία υ̟έρ του κατηγορουµένου). Η ό̟οια αµφιβολία λοι̟όν του 

δικαστηρίου σχετικά µε την ενοχή του κατηγορουµένου θα οδηγήσει σε αθώωση 

του βάσει των ανωτέρω. Ακόµα και αν δεν ̟είσει για την αθωότητα του ο 

κατηγορούµενος, δεν φέρει τον κίνδυνο να καταδικασθεί, αφού οι αµφιβολίες 

λειτουργούν υ̟έρ του. 

          Στην ̟ερί̟τωση λοι̟όν ̟ου ο δικαστής αµφιβάλλει για την ενοχή του 

κατηγορουµένου, καθίσταται αδύνατη η ε̟ιβολή της ̟οινής και οφείλει να 

τον αθωώσει. Με αυτόν τον τρό̟ο φέρει η κατηγορούσα αρχή και όχι η 

υ̟εράσ̟ιση το αντικειµενικό βάρος α̟όδειξης. 

        Το Ε∆∆Α ακολουθεί ̟αγίως την θέση ότι στην ̟οινική δίκη υ̟άρχει 

βάρος α̟όδειξης και το φέρει η κατηγορούσα αρχή. Το Ευρω̟αϊκό 

∆ικαστήριο εντάσσει το βάρος α̟όδειξης στο άρθρο 6 ̟αρ. 2 της ΕΣ∆Α και 

θεωρεί ότι το τεκµήριο αθωότητας του κατηγορουµένου ̟λήττεται, όταν 
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µεταφέρεται το βάρος α̟όδειξης α̟ό την κατηγορούσα αρχή στην 

υ̟εράσ̟ιση. 

         Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση δεν ̟ροέκυψαν συγκεκριµένα ̟ραγµατικά 

̟εριστατικά και συγκεκριµένα α̟οδεικτικά µέσα α̟ό το συλλεχθέν α̟οδεικτικό 

υλικό της ακροαµατικής διαδικασίας, α̟ό τα ο̟οία να α̟οδεικνύεται βεβαίως 

και δίχως αµφιβολία η ουσιαστική βασιµότητα της σε βάρος µου α̟οδιδοµένης 

κατηγορίας της άµεσης συνδροµής σε υ̟εξαίρεση µε τις ε̟ιβαρυντικές 

̟εριστάσεις του ν. 1608/1950. 

          ∆εν ̟ροέκυψε κά̟οια νόµιµη α̟όδειξη α̟ό τα ̟ροσω̟ικά και µη 

α̟οδεικτικά µέσα, ̟ου εισφέρθησαν κατά την ακροαµατική διαδικασία α̟ό τους 

διαδίκους (κατηγορούµενο –̟ολιτική αγωγή) και την εισαγγελική αρχή, α̟ό τα 

ο̟οία να ο̟οία να δηµιουργείται νόµιµο τεκµήριο ̟ερί της ενοχής µου για την 

ως άνω ̟ράξη και να βεβαιώνεται νοµίµως ότι δήθεν µε συγκεκριµένο τρό̟ο και 

µε συγκεκριµένα ̟ραγµατικά ̟εριστατικά διέ̟ραξα ο ίδιος την καταγγελλόµενη 

και διερευνώµενη εγκληµατική ̟ράξη.  

          Άλλωστε, α̟ό τις ε̟’ ακροατηρίω καταθέσεις των ελεγκτών, οι ο̟οίοι 

διενήργησαν τον έλεγχο στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, α̟οδείχτηκε  

         α) ότι το έλλειµµα στα διαθέσιµα του ∆ήµου λάµβανε χώρα ήδη ̟ρο 

δεκαετίας α̟ό την ανάληψη των καθηκόντων του ∆ηµάρχου α̟ό εµένα,  

          β) ότι είχα ήδη εκχωρήσει όλες τις σχετικές αρµοδιότητές µου στους 

εκάστοτε Αντιδηµάρχους Θεσσαλονίκης, οι ο̟οίοι ήταν ̟ροϊστάµενοι της 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου, στην ο̟οία ασκούσε τα καθήκοντά του ο 

Σαξώνης Παναγιώτης και άρα αυτοί ήταν υ̟εύθυνοι και είχαν καθήκον για 

να ασκούν έλεγχο σε αυτόν, ως αναφέρεται αναλυτικώς κατωτέρω (βλ. 

σχετική ̟ροσαγόµενη και ε̟ικαλούµενη γνωµοδότητηση ΝΣΚ) και 

          γ) ότι το αδίκηµα φέρεται να τελέστηκε α̟ό υ̟αλλήλους του ∆ήµου, οι 

ο̟οίοι ε̟άνδρωναν τις θέσεις οικονοµικών υ̟ηρεσιών του ∆ήµου, βάσει 

̟λαστών εγγράφων, των ο̟οίων η ̟λαστότητα δεν ήταν εµφανής σε 
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ο̟οιοδή̟οτε τρίτο και για το λόγο αυτό εύλογα µ̟ορούσε να δηµιουργηθεί 

̟λάνη ̟ερί της γνησιότητάς τους σε οιονδή̟οτε ε̟ιµελήθηκε τον έλεγχο αυτών. 

 

          Πέραν των ανωτέρω, ̟ρέ̟ει να σηµειωθούν τα εξής, ως αυτά ̟ροέκυψαν 

α̟ό το σύνολο της ακροαµατικής διαδικασίας: 

       α) ∆εν υφίσταται καµιά ̟ρο̟αρασκευαστική ̟ράξη δική µου, ούτε 

ψυχική ή υλική  ενίσχυση της κατά το κατηγορητήριο ειληµµένης α̟οφάσεως 

του φερόµενου ως αυτουργού ταµία του δήµου ή ενθάρρυνση αυτού µε 

ε̟ενέργεια δηλαδή στον ψυχικό κόσµο του. 

       β) ∆εν υ̟άρχει δόλος µου, ̟ου να συνίσταται στην γνώση µου για την α̟ό 

τον φερόµενο ως αυτουργό ταµία του δήµου τέλεση της ε̟ίδικης ̟ράξεως και 

την βούληση να συµβάλλω δήθεν στην τέλεση αυτής α̟ό τον αυτουργό. Ούτε 

υφίσταται δόλος για την ε̟ιδίωξη α̟ό εµένα ̟αράνοµου ̟εριουσιακού 

οφέλους, αλλά ούτε και ενσωµάτωσα ̟οτέ ̟αράνοµο ̟εριουσιακό όφελος, ως 

τεκµαίρεται και  α̟ό την α̟οτύ̟ωση της ̟εριουσιακής µου κατάστασης, ̟ριν 

και µετά την ανάληψη των καθηκόντων µου στο ∆ήµο. 

       γ) ∆εν εισφέρθη κανένα α̟οδεικτικό στοιχείο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει 

ότι έχω συµβάλει αιτιωδώς στην ̟ραγµάτωση της αντικειµενικής υ̟όστασης 

του οικείου εγκλήµατος σύµφωνα µε τον κανόνα της condition sine qua non.  

       δ) ∆εν α̟οδείχτηκε ο δόλος ̟ου χρειάζεται και καλύ̟τει τα γνωστικά και 

βουλητικά στοιχεία τελέσεως της κύριας ̟ράξης α̟ό τον φερόµενο ως 

αυτουργό ταµία του δήµου και αφετέρου την ̟αροχή συνδροµής στην ̟ράξη 

του αυτή. ∆εν αρκεί για τη θεµελίωση της άµεσης, ούτε φυσικά της α̟λής 

συνέργειας, η α̟λή µονοµερής γνώση της ̟ράξεως ενός άλλου ή ακόµα και η 

ε̟ιδοκιµασία της χωρίς µια συµβολή, η ο̟οία να ενισχύει αντικειµενικά τη 

διά̟ραξη του εγκλήµατος. 

        ε) Ακόµη κι αν µου καταλογιστεί ότι δήθεν ̟αρέµεινα αδρανής ενώ̟ιον 

µιας καταστάσεως, το γεγονός αυτό α̟ό µόνο του δεν δύναται να θεµελιώσει 

ούτε καν ψυχική συνέργεια στο αδίκηµα υ̟εξαίρεσης, διότι δεν είχα 

ιδιαίτερη νοµική υ̟οχρέωση ̟ρος ενέργεια κατά άρθρο 15 ΠΚ, δεδοµένου ότι 
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είχαν εκχωρηθεί όλες οι αρµοδιότητες διαχείρισης των οικονοµικών 

στοιχείων του ∆ήµου α̟ό το ∆ήµαρχο στους εκάστοτε Αντιδηµάρχους, οι 

ο̟οίοι µάλιστα Αντιδήµαρχοι, ̟ου ̟ροΐσταντο εν τοις ̟ράγµασι, αλλά και 

θεσµικά των οικονοµικών υ̟ηρεσιών του ∆ήµου, κρίθηκαν αθώοι. 

           Κατά συνέ̟εια, δεν δύναται να µου α̟οδοθεί, βάσει των ανωτέρω, ούτε 

καν α̟λή συνέργεια στην τέλεση της κύριας ̟ράξης, διότι είχα ήδη εκχωρήσει 

όλες τις σχετικές αρµοδιότητές µου στους εκάστοτε Αντιδηµάρχους 

Θεσσαλονίκης, οι ο̟οίοι ήταν ̟ροϊστάµενοι της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας του 

∆ήµου, στην ο̟οία ασκούσε τα καθήκοντά του ο Σαξώνης Παναγιώτης και 

άρα αυτοί ήταν υ̟εύθυνοι και είχαν καθήκον για να ασκούν έλεγχο σε αυτόν, 

ως αναφέρεται αναλυτικώς κατωτέρω (βλ. σχετική ̟ροσαγόµενη και 

ε̟ικαλούµενη γνωµοδότητηση ΝΣΚ).   

           Εξάλλου, στο κατηγορητήριο, δεν ̟ροσδιορίζεται συγκεκριµένα α̟ό ̟ού 

̟ηγάζει η ιδιαίτερη αυτή υ̟οχρέωση, ώστε να καθίσταµαι εγγυητής εκ του νόµου 

του ̟ροσβαλλόµενου έννοµου αγαθού της ̟εριουσίας του ∆ήµου, ̟ου είναι 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 Π.Κ το αναγκαίο ̟ρόσθετο στοιχείο της αντικειµενικής 

υ̟όστασης του αδικήµατος της δια ̟αραλείψεως τελούµενης ̟ράξης της άµεσης 

συνέργειας σε υ̟εξαίρεση. 

          Ε̟ίσης, η ως άνω α̟οδιδόµενη εγκληµατική συµ̟εριφορά, ως αυτή µου 

α̟οδίδεται αβασίµως, ότι δηλ. δεν άσκησα τη δέουσα ε̟ο̟τεία εν γνώσει δήθεν 

της ε̟έλευσης του εγκληµατικού α̟οτελέσµατος, αφορά ενέργειες τελούµενες 

δια ̟αραλείψεως σε χρόνο µεταγενέστερο της κυρίας ̟ράξης και για το λόγο 

αυτό καθίστανται ατιµώρητες, διότι δηλ. έ̟εται η α̟οδιδόµενη δράση µου της 

τέλεσης της κύριας ̟ράξης.  

         Για τους ως άνω λόγους, ως θα εκτεθούν αναλυτικώς κατά το στάδιο της 

αγόρευσης κατά την ουσιαστική αυτών βασιµότητα, θα ̟ρέ̟ει να κηρυχθώ 

αθώος της σε βάρος µου κατηγορίας. 
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           Β. ∆ΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΚ. 

 

             Σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟αρ. 1 ̟ερ. γ και δ του άρθρου 86 του ν. 

3463/2006 ̟ερί κώδικα δήµων και κοινοτήτων  ΄΄ Ο ∆ήµαρχος είναι 

̟ροϊστάµενος των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου και τις διευθύνει. Ε̟ίσης είναι 

̟ροϊστάµενος όλου του ̟ροσω̟ικού του ∆ήµου΄΄. 

            Περαιτέρω σύµφωνα µε τη διάταξη της ̟αρ. 4 του ίδιου άρθρου ΄΄ Ο 

δήµαρχος δεν ευθύνεται αστικά, ̟οινικά και ̟ειθαρχικά για την εκτέλεση και 

µόνο των α̟οφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής 

ε̟ιτρο̟ής, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί ΄΄. 

            Ε̟ίσης, σύµφωνα µε την ̟ροισχύσασα µέχρι 31.12.2010 διάταξη  του 

άρθρου 86 ̟αρ. 1 γ΄, δ΄, 5 Ν. 3463/2006 ̟ερί κώδικα δήµων και κοινοτήτων: ΄΄5. 

Ο δήµαρχος δεν θεωρείται υ̟όλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 Π∆ 

774/1980΄΄.  

          Ε̟ίσης, η διάταξη της ̟αρ. 6 του ίδιου άρθρου ορίζει : ΄΄ Οι ρυθµίσεις 

των ̟αρ. 4 και 5 ισχύουν και για τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, στα 

ο̟οία έχει ανατεθεί η άσκηση αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου΄΄. 

        Κατ’ άρθρο 87 ̟αρ. 3 του ως άνω νόµου ΄΄ Ο δήµαρχος, µε α̟όφασή του 

̟ου δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα και, αν δεν 

υ̟άρχει ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία της ̟ρωτεύουσας του νοµού, µ̟ορεί 

να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του σε αντιδηµάρχους ΄΄. 

        Τέλος κατά τη διάταξη της ̟αρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 89 του ίδιου νόµου 

΄΄ Όταν ο αντιδήµαρχος, ̟ου έχει οριστεί α̟ουσιάζει ή κωλύεται, τα 

καθήκοντά του ασκεί άλλος αντιδήµαρχος, ̟ου ορίζεται α̟ό το δήµαρχο και 

αν δεν υ̟άρχει, σύµβουλος του ε̟ιτυχόντος συνδυασµού ̟ου ορίζεται α̟ό το 

δήµαρχο΄΄. 
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          Α̟ό το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων ̟ροκύ̟τει σαφώς ότι 

όλες οι µερικές α̟ό τις αρµοδιότητες, ̟ου έχει ο δήµαρχος εκ του άρθρου 86 

του ανωτέρω νόµου, µ̟ορεί να τις µεταβιβάσει σε οριζόµενο α̟ό αυτόν 

αντιδήµαρχο, ο ο̟οίος (αντιδήµαρχος) ασκεί α̟οκλειστικά τις 

µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, ο̟ότε στην ̟ερί̟τωση αυτή έχει τα 

̟αρα̟άνω ̟ρονόµια, ̟ου ορίζουν για το δήµαρχο οι ανωτέρω αναφερόµενες 

διατάξεις των ̟αρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

Τα ανωτέρω ̟ροκύ̟τουν σαφώς και α̟ό τη διάταξη της ̟αρ. 1 εδ. β΄ του 

άρθρου 89 του ίδιου νόµου, στην  ο̟οία ορίζεται ότι όταν ο αντιδήµαρχος, ̟ου 

έχει οριστεί α̟ουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί άλλος 

αντιδήµαρχος, ̟ου ορίζεται α̟ό το δήµαρχο ( και όχι ο δήµαρχος) και αν δεν 

υ̟άρχει, σύµβουλος του ε̟ιτυχόντος συνδυασµού ̟ου ορίζεται α̟ό το 

δήµαρχο. Άλλως, σε κάθε ̟ερί̟τωση, τον κωλυόµενο ή α̟ουσιάζοντα 

αντιδήµαρχο, µόνο κατά τη διάρκεια της α̟ουσίας ή του κωλύµατός του, 

µ̟ορεί να γίνει δεκτό ότι τον αντικαθιστά ο δήµαρχος. Όχι όµως και κατά το 

υ̟όλοι̟ο χρονικό διάστηµα, ̟ου µε βάση της ̟ροεκτεθείσες διατάξεις τις 

µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες στον αντιδήµαρχο τις ασκεί α̟οκλειστικά 

αυτός, ενώ ο δήµαρχος δεν έχει δικαίωµα ούτε υ̟οχρέωση εκ του άρθρου 86 

του ανωτέρω νόµου να ̟ροΐσταται όλων των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου και να τις 

διευθύνει ούτε να ̟ροΐσταται του ̟ροσω̟ικού των υ̟ηρεσιών ̟ου έχει 

εκχωρήσει τις αρµοδιότητες. 

         Στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση, α̟ό τις αναγνωσθείσες α̟οφάσεις ̟ου 

υ̟έγραψα όλο το ε̟ίδικο χρονικό διάστηµα (1999-2008), ̟ροκύ̟τει ότι την 

̟ρώτη ηµέρα εκάστου έτους, µε α̟οφάσεις µου, ̟ου είχαν δηµοσιευτεί σε µία 

τουλάχιστο εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης  είχα εκχωρήσει (χωρίς να υ̟άρχει 

έστω και µια ηµέρα κενή0 την αρµοδιότητα ε̟ί των Οικονοµικών του ∆ήµου 

και των αντίστοιχων υ̟ηρεσιών (Οικονοµικής, Ταµειακής Υ̟ηρεσίας-

Λογιστηρίου) σε διάφορους Αντιδηµάρχους, ό̟ως αυτό κατατέθηκε και α̟ό 

όλους τους µάρτυρες. 
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        Κατά συνέ̟εια, για όλο το ε̟ίδικο χρονικό διάστηµα εγώ δεν είχα 

καµία αρµοδιότητα ε̟ί των οικονοµικών του ∆ήµου, ούτε ήµουν 

̟ροϊστάµενος των αρµοδίων για τα οικονοµικά Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου 

(Οικονοµικής, Ταµειακής Υ̟ηρεσίας-Λογιστηρίου). 

       Ως εκ τούτου δεν είχα εκ του ανωτέρου ή α̟ό ο̟οιοδή̟οτε άλλο νόµο 

ιδιαίτερη ή έστω α̟λή υ̟οχρέωση να ελέγχω τον τρό̟ο διαχείρισης των 

οικονοµικών του δήµου και τους υ̟αλλήλους των σχετικών οικονοµικών 

υ̟ηρεσιών, άρα και τον ̟ρώτο κατηγορούµενο Σαξώνη, αφού αυτές οι 

αρµοδιότητες νοµίµως είχαν µεταβιβασθεί στους αντιδηµάρχους και 

ασκούνταν ή έ̟ρε̟ε να ασκούνται µόνο α̟ό αυτούς. 

       Κατά συνέ̟εια, ούτε µ̟ορούσα να γνωρίζω για τις υ̟εξαιρέσεις, ̟ου 

οµολόγησε ο ̟ρώτος κατηγορούµενος, ούτε για τις ̟λαστογραφίες, ̟ου αυτός 

διέ̟ραττε για να υ̟εξαιρέσει χρήµατα α̟ό το ∆ήµο, ούτε ήµουν ̟ροϊστάµενός 

του, ούτε είχα νοµική υ̟οχρέωση εγώ να ελέγξω αυτόν και την Ταµειακή 

υ̟ηρεσία, στην ο̟οία υ̟αγόταν οργανικά, αφού α̟οκλειστικά αρµόδιος για τη 

διαχείριση των οικονοµικών και για τον έλεγχο των σχετικών οικονοµικών 

υ̟ηρεσιών ήταν ο έκαστος αντιδήµαρχος ε̟ί των οικονοµικών του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 

        Ε̟ίσης, µε βάση τα ανωτέρω αναφερόµενα δεν συντρέχουν ούτε τα 

υ̟οκειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία του άρθρου 3 του ν. 1608/1950, αφού 

δεν ήµουν Προϊστάµενος του ̟ρώτου κατηγορουµένου, ούτε των ∆ιευθυντών 

των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, λόγω της µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων ε̟ί των 

οικονοµικών στον εκάστοτε ορισθέντα αντιδήµαρχο, ο ο̟οίος ασκούσε ή έ̟ρε̟ε 

να ασκεί τον έλεγχο για τη διαχείριση (̟ληρωµές ̟αρακρατούµενων φόρων, 

̟ροµηθευτών κλ̟) των οικονοµικών του ∆ήµου, αλλά και ε̟ί του ̟ροσω̟ικού 

των σχετικών οικονοµικών υ̟ηρεσιών. Με δεδοµένο δε ότι οι κατηγορούµενοι 

αντιδήµαρχοι, ̟ου ορίστηκαν α̟ό εµένα ως αρµόδιοι για τα οικονοµικά του 
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∆ήµου, αθωώθηκαν αµετακλήτως, δεν είναι δυνατό, νοµικά και ουσιαστικά, να 

κηρυχθώ εγώ ένοχος για το αδίκηµα της άµεσης συνδροµής σε υ̟εξαίρεση, ̟ου 

κατηγορούµαι, αφού για το ίδιο αδίκηµα κηρύχθηκαν αθώοι οι αρµόδιοι 

αντιδήµαρχοι.  

           Γ. ΑΛΛΩΣ ΟΛΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΚΑΚΩΣ 

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΕ 

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 

1608/50 ΣΤΟ Α∆ΙΚΗΜΑ ΠΛΗΜ/ΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν. 1608/50. 

 

             Ως αναφέρεται αόριστα και γενικόλογα στο κατηγορητήριο και στην 

̟ρωτόδικη α̟όφαση (σελ. 2259 ε̟.) καλούµαι να δικαστώ για το αδίκηµα της 

άµεσης συνδροµής σε υ̟εξαίρεση κατ’ εσφαλµένο δικανικό συλλογισµό, διότι 

δήθεν αν και είχα ιδιαίτερη υ̟οχρέωση ως ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης δεν 

̟αρεµ̟όδισα την ε̟έλευση του εγκληµατικού α̟οτελέσµατος σε βάρος του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης και ως ̟ροϊστάµενος δεν άσκησα τη δέουσα ε̟ο̟τεία 

και έλεγχο σε υφιστάµενούς µου, υ̟αλλήλους της διοίκησης (του ως άνω 

∆ήµου), ό̟ως στον Μιχαήλ Λεµούσια και τον Παναγιώτη Σαξώνη κατά την 

άσκηση των ανατεθειµένων σε αυτούς καθηκόντων, αν και όφειλα (κατά το 

κατηγορητήριο) να ε̟ιβλέ̟ω καθηµερινά τις υ̟ηρεσιακές ενέργειες των 

υφισταµένων µου και να µην ανέχοµαι ο̟οιαδή̟οτε άτακτη διαχείριση των 

̟εριουσιακών στοιχείων του ∆ήµου. 

             Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 1608/1950 ΄΄  Προϊστάµενοι 

υ̟ηρεσιών ή Ε̟ιθεωρηταί γενοµεναι ένοχοι  ̟αραλείψεως  ή  αµελεία  ̟ερι  

τον  έλεγχον των υφισταµένων αυτών ή των εις ε̟ιθεωρησιν αυτών 

υ̟οκειµένων τιµωρούνται, εν ̟ερι̟τώσει τελέσεως τινός  των εν  τω   άρθρω  1 

αδικηµάτων, άν δεν συντρέχη δεινότερα του Νόµου ̟αράβασις δια φυλακίσεως,  
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τουλάχιστον  έξ  µηνών.  Η  ̟ράξη  δικάζεται  κατά   τας  διατάξεις του 

̟αρόντος.΄΄   

             Μεταξύ δε των αδικηµάτων, ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 

1608/1950 είναι και αυτά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται ΄΄… α̟ό τα άρθρα  216, 218, 235, 

236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 και  386  του  Ποινικού  Κώδικα…΄΄. 

             Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, ως µου α̟οδίδεται η συγκεκριµένη 

κατηγορία, είναι, ̟έραν του ουσία αβάσιµου αυτής και νοµικά αβάσιµη, διότι τα 

̟ραγµατικά ̟εριστατικά ̟ου αναφέρονται στο κατηγορητήριο, ότι δηλ. δήθεν 

δεν άσκησα τη δέουσα ε̟ο̟τεία στους υφισταµένους µου ως ∆ήµαρχος, δεν 

δύνανται ως αυτά έχουν, να υ̟αχθούν βάσει δικανικού συλλογισµού στον 

κανόνα δικαίου του άρθρου 46 ΠΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 375  ΠΚ, µη 

εφαρµοζόµενων εκ του λόγου τούτου των ως άνω διατάξεων. 

           ∆ιότι, ̟έραν του ότι δεν κατηγορούµαι ότι ̟ροέβην σε κά̟οια βοηθητική 

̟ράξη κατά την δήθεν τέλεση του αδικήµατος της υ̟εξαίρεσης και ούτε ότι και 

θέλησα ̟οτέ να συνδράµω, αλλά ούτε και γνώριζα τη δράση των δήθεν 

συµµετόχων µου, ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι δεν µου α̟οδίδεται και ο̟οιαδή̟οτε 

συνδροµή υλικής ούτε ψυχικής φύσεως, ώστε να δύναται να µου α̟οδοθεί άµεση 

ή α̟λή συνέργεια στο ως άνω αδίκηµα της υ̟εξαίρεσης.  

           Αντίθετα, µου καταλογίζεται ως αναφέρω και ανωτέρω, ̟αραµέληση 

ε̟ο̟τείας και ε̟ίβλεψης των υφισταµένων µου και των υ̟ηρεσιακών 

ενεργειών τους σχετικά µε τη διαχείριση των δα̟ανών του ∆ήµου, έχων την 

ιδιότητα του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης. 

 

             Σε κάθε δήµο υ̟άρχει χωριστή ειδική ταµειακή υ̟ηρεσία  ΄΄υ̟ό την 

ονοµασία ταµείον΄΄, η ο̟οία οργανώνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα 

άρθρα 45-75  του Β. διατάγµατος της 17.5/15.6.1959 και της ο̟οίας ̟ροΐσταται 

ο δηµοτικός ταµίας, ο ο̟οίος λογοδοτεί δι’ εαυτόν και τα υ̟’ αυτού 

εισ̟ρακτορικά και διαχειριστικά όργανα εις το Ελεγκτικό Συνέδριο.  
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           Σύµφωνα µε το άρθρο 81 του ως άνω Β. διατάγµατος ΄΄Αρµόδιο 

υ̟ηρεσιακό όργανο ε̟ιµελεία και υ̟’ ευθύνη του ο̟οίου ενασκούνται ̟άσαι 

αι εις την οικονοµική διοίκηση, διαχείριση και λογιστικό των δήµων 

αφορώσαι αρµοδιότητες και καθήκοντα του δηµάρχου καθίσταται … η 

οικονοµική υ̟ηρεσία΄΄.  

            Μάλιστα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 71 Ν. 2362/1995 ̟ερί 

δηµοσίου λογιστικού, η ο̟οία εφαρµόζεται και στους ΟΤΑ ΄΄Οι Προϊστάµενοι 

των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών και των Ειδικών Ταµείων 

εξακριβώνουν καθηµερινά το χρηµατικό υ̟όλοι̟ο των υ̟ολόγων και 

συντάσσουν σχετική ̟ράξη΄΄.  

         Α̟ό τα ̟ροεκτεθέντα συνάγεται ότι ο ∆ήµαρχος ̟ροΐσταται της 

οικονοµικής και ταµιακής υ̟ηρεσίας και ελέγχει τον ̟ροαναφερθέντα 

υ̟οβαλλόµενο α̟ό τον δηµοτικό ταµία µηνιαίο λογαριασµό (κατάσταση) 

εσόδων-εξόδων, ̟λην όµως τον ενδελεχή εις βάθος καθ’ έκαστο ̟αραστατικό 

εσόδου ή εξόδου τακτικό και έκτακτο έλεγχο (τον) ασκεί δια του 

̟ροϊσταµένου της οικονοµικής υ̟ηρεσίας του δήµου, στην άµεση διεύθυνση 

και ε̟ο̟τεία του ο̟οίου υ̟άγεται ο δηµοτικός ταµίας (βκ. Τα 

διαλαµβανόµενα στη µε αρ.  109/2013 α̟όφαση Εφ Θράκης ΠΧ 2013 σελ. 213 

ε̟.).  

         Μάλιστα, είναι νόµιµη η εκχώρηση των ως άνω αρµοδιοτήτων υ̟ό τις 

ως άνω αναφερόµενες ̟ροϋ̟οθέσεις στον Αντιδήµαρχο, ως έλαβε χώρα και 

στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση και εξετέθη αναλυτικώς ανωτέρω.  

         Για το λόγο δε αυτό, εν τοις ̟ράγµασι, αλλά και θεσµικά (βάσει 

συµ̟λέγµατος καθηκόντων) δεν ασκούσα ως ∆ήµαρχος τον ενδελεχή εις 

βάθος καθ’ έκαστο ̟αραστατικό εσόδου ή εξόδου τακτικό και έκτακτο έλεγχο 

ο ίδιος.  

        Ακόµη και αν όµως ήθελε γίνει δεκτό ότι ασκούσα εγώ και όχι ο εκάστοτε 

Αντιδήµαρχος, στον ο̟οίον είχα εκχωρήσει τη σχετική αρµοδιότητα, την 

ε̟ο̟τεία δια του ̟ροϊσταµένου της οικονοµικής υ̟ηρεσίας του δήµου,  τα ως 

άνω α̟οδιδόµενα κατά το κατηγορητήριο ̟ραγµατικά ̟εριστατικά, ̟έραν του 
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ότι δεν είναι αληθή και για το λόγο αυτό τα αρνούµαι, αλλά και αληθή 

υ̟οτιθέµενα, δεν δύναται να υ̟αχθούν στη διάταξη του άρθρου  46 ΠΚ εν 

συνδυασµώ µε το άρθρο 375 ΠΚ, αλλά στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 

1608/1950, η ο̟οία είναι ̟ληµµέληµα της ̟αραµέλησης ε̟ο̟τείας των 

υφισταµένων α̟ό ̟ροϊστάµενο α̟ό ̟αράλειψη ή α̟ό αµέλεια και η ο̟οία 

κατισχύει ως ειδικότερη στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση.  Είναι δε γνωστό ότι δεν 

µ̟ορούν να µεταβληθούν τα ̟ραγµατικά ̟εριστατικά ̟ου αναφέρονται στο 

κατηγορητήριο, γιατί διαφορετικά ̟αραβιάζονται βασικά δικαιώµατα του 

κατηγορουµένου, ̟ράγµα ̟ου ̟αράγει α̟όλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 

ΚΠ∆. 

           Πέραν δε των ανωτέρω, ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι δεν υφίσταται καµία δική 

µου ιδιαίτερη ρητή νοµική υ̟οχρέωση βάσει συγκεκριµένης διάταξης νόµου για 

̟αρεµ̟όδιση του ως άνω εγκληµατικού α̟οτελέσµατος ούτε και αναφέρεται 

τέτοιου είδους ειδική και συγκεκριµένη υ̟οχρέωση δική µου στην εκκαλουµένη 

α̟όφαση, εκτός των όσων ορίζονται στην ως άνω διάταξη του άρθρου 3 ν. 

1608/1950, στην ο̟οία ̟ρέ̟ει όλως ε̟ικουρικά να υ̟αχθεί το κακώς 

α̟οδιδόµενο αδίκηµα, διότι είχα ήδη εκχωρήσει όλες τις σχετικές 

αρµοδιότητές µου στους εκάστοτε Αντιδηµάρχους Θεσσαλονίκης, οι ο̟οίοι 

ήταν ̟ροϊστάµενοι της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου, στην ο̟οία ασκούσε 

τα καθήκοντά του ο Σαξώνης Παναγιώτης και άρα αυτοί ήταν υ̟εύθυνοι και 

είχαν καθήκον για να ασκούν έλεγχο σε αυτόν, ως αναφέρεται αναλυτικώς 

κατωτέρω (βλ. σχετική ̟ροσαγόµενη και ε̟ικαλούµενη γνωµοδότητηση 

ΝΣΚ). 

          Ε̟ίσης, η ως άνω α̟οδιδόµενη εγκληµατική συµ̟εριφορά, ως αυτή µου 

α̟οδίδεται αβασίµως, ότι δηλ. δεν άσκησα τη δέουσα ε̟ο̟τεία εν γνώσει δήθεν 

της ε̟έλευσης του εγκληµατικού α̟οτελέσµατος, αφορά ενέργειες τελούµενες 

δια ̟αραλείψεως σε χρόνο µεταγενέστερο της κυρίας ̟ράξης και για το λόγο 

αυτό καθίστανται ατιµώρητες, διότι δηλ. έ̟εται η α̟οδιδόµενη δράση µου της 

τέλεσης της κύριας ̟ράξης. 
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             ∆. ΑΛΛΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΚΩΣ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. 

 

             Άλλως και σε ̟ερί̟τωση ̟ου όλως αδοκήτως το ∆ικαστήριο δεχθεί 

(αντιθέτως ̟ρος την ̟ραγµατικότητα) ότι έχω ανάµειξη στην ̟ράξη και 

συνέτρεχε ̟αράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας (̟αρά το γεγονός ότι 

είχα ήδη εκχωρήσει όλες τις σχετικές αρµοδιότητές µου στον Αντιδήµαρχο 

Θεσσαλονίκης), τότε ̟ρέ̟ει να γίνει µεταβολή της κατηγορίας α̟ό άµεση σε 

α̟λή συνέργεια του άρθρου 47 ΠΚ  (ΑΠ 1668 και 1060/1990 ΠΧ ΜΑ, 713,322, 

ΑΠ 160/1987 ΠΧ ΛΖ, 391, ΑΠ 145/1966 ΠΧ ΣΤ, 359) µε δεδοµένο ότι η 

συνδροµή για την ο̟οία κατηγορούµαι, δεν α̟οτελεί άµεση συνδροµή κατά 

την τέλεση της ̟ράξης του άρθρου 375 ΠΚ, καθότι το υ̟ό κρίση έγκληµα θα 

είχε και ̟άλι ̟ερατωθεί και χωρίς τη δική µου συνδροµή. Ε̟ι̟λέον, η ό̟οια 

συνδροµή ̟αρασχέθηκε κατά το κατηγορητήριο µετά την τέλεση α̟ό το 

φυσικό αυτουργό της ̟ράξης.  

         Ακόµη δηλ. και αν γίνει δεκτό ότι είχα αρµοδιότητα να ελέγξω λυσιτελώς 

τον Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου, ̟ροκειµένου 

αυτός να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στο δηµοτικό ταµία καθηµερινά και 

µηνιαίως, κατά την υ̟οβολή των λογαριασµών εσόδων – εξόδων και 

α̟οδειχτεί ότι γνώριζα (̟ου δεν γνώριζα) ότι οι υφιστάµενοί µου τελούν το 

αδίκηµα της υ̟εξαίρεσης και ̟αρά ταύτα, ενώ είχα ιδιαίτερη υ̟ηρεσιακή και 

νοµική υ̟οχρέωση α̟οτρο̟ής ̟αρέλειψα τον έλεγχο (̟ου δεν είχα, διότι είχα 

εκχωρήσει όλες τις σχετικές αρµοδιότητες ως ̟ροανέ̟τυξα), ̟ρέ̟ει να 

τιµωρηθώ για α̟λή συνέργεια στην ̟ράξη της υ̟εξαίρεσης και όχι για άµεση 

συνέργεια σε αυτή. 

 

Θεσσαλονίκη,     Ιουνίου 2014 

 
Ο συνήγορος υ̟εράσ̟ισης 


