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ΘΔΜΑ:
Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος άπθπος 11 ηος ν. 4637/2019:
«Σποποποιήζειρ Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικήρ Γικονομίαρ και ζςναθείρ
διαηάξειρ» (ΦΔΚ. 180Α/18-11-2019΄).
Σαο θνηλνπνηνύκε ζπλεκκέλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4637/2019:
«Τξνπνπνηήζεηο Πνηληθνύ Κώδηθα, Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ζπλαθείο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ. 180Α΄), κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ δηαηάμεηο
ηνπ λ. 3086/2002: «Οξγαληζκόο Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη θαηάζηαζε
ηωλ Λεηηνπξγώλ θαη ηωλ Υπαιιήιωλ ηνπ» (ΦΔΚ. 324Α΄).
Δηδηθόηεξα, κε ηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ αλωηέξω άξζξνπ ηξνπνπνηήζεθε ε
δηάηαμε ηεο πεξίπηωζεο (ζη’) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ
Ν.Σ.Κ., όζνλ αθνξά ηελ άζθεζε έγθιεζεο θαη πλέον η ζσεηική ενηολή για ηην
άζκηζή ηηρ δεν παπέσεηαι από ηον Ππόεδπο ηος Ν..Κ..
Δπηπξνζζέηωο, κε ηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 11 πξνζηέζεθε ζηνλ
Οξγαληζκό ηνπ Ν.Σ.Κ. λέν άξζξν 20Α, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη
πιένλ όηι απμόδιορ να ςποβάλλει έγκληζη, ωρ νόμιμορ εκππόζωπορ ηος παθόνηορ
από ποινικό αδίκημα Γημοζίος, είναι ο πποϊζηάμενορ ηηρ ςπηπεζίαρ ή ο νόμιμορ
αναπληπωηήρ ηος, ενηόρ ηος κύκλος ηων απμοδιοηήηων ηηρ οποίαρ ανήκει η
πποζηαζία ηος εννόμος αγαθού ηος Γημοζίος πος βλάθθηκε από ηην αξιόποινη
ππάξη θαη ωο εθ ηνύηνπ έρεη ηελ επρέξεηα λα γλωξίδεη όια ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα
θαη λα δηαζέηεη όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο έγθιεζεο. Σε
πεξίπηωζε πεξηζζόηεξωλ ζπλαξκόδηωλ ππεξεζηώλ, αξθεί ε ππνβνιή έγθιεζεο από
ηνλ πξνϊζηάκελν κίαο από απηέο. Η έγθιεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή ηωλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ ηνπ αδηθήκαηνο, ηνλ δξάζηε, ηηο
απνδείμεηο θαζώο θαη ηελ αίηεζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ηε δίωμε ηνπ δξάζηε.
Οη παξαπάλω λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ηελ απαιιαγή ηνπ από
ρξνλνβόξεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, δίδνληαο έηζη έκθαζε ζηελ άξηηα θαη
απνηειεζκαηηθή λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη γεληθόηεξα ζηελ
πξνάζπηζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπ, απνζθνπώληαο ζηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
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Σε ζπλέρεηα ηωλ αλωηέξω, επηζεκαίλεηαη εηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηε
δηαδηθαζία ππνβνιήο έγθιεζεο από ην Γεκόζην γηα ηελ ποινική δίωξη ηος
εγκλήμαηορ ηηρ καηαδολίεςζηρ δανειζηών θαη’ άξζξν 397 Π.Κ. (ζρεη. ΠΟΛ.
1192/2016), όηη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4637/2019 ζηελ Δ.η.Κ. (ΦΔΚ. 180Α΄), ήηνη
από 18-11-2019, ν θαηά πεξίπηωζε αξκόδηνο γηα ηελ επηδίωμε είζπξαμεο ηεο νθεηιήο
Πξνϊζηάκελνο Γ.Ο.Υ. ή Διεγθηηθνύ Κέληξνπ δελ ζα ππνβάιιεη πιένλ αίηεκα πξνο
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ν.Σ.Κ. γηα ηελ παξνρή ζε απηόλ εληνιήο άζθεζεο έγθιεζεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα, θαζώο, ωο αλαθέξζεθε πην πάλω, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο δηάηαμεο ηεο πεξίπηωζεο (ζη΄) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Οξγαληζκνύ ηνπ Ν.Σ.Κ. κε ηνλ θνηλνπνηνύκελν λόκν, εθεξήρ η ςποβολή ηηρ
έγκληζηρ ζηον απμόδιο Διζαγγελέα Πλημμελειοδικών θα γίνεηαι απεςθείαρ από
ηον Πποϊζηάμενο Γ.Ο.Τ. ή Δλεγκηικού Κένηπος σωπίρ ηην πποηγούμενη παποσή
ζσεηικήρ ενηολήρ από ηον Ππόεδπο ηος Ν..Κ. δπλάκεη ηεο λέαο δηάηαμεο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20Α ηνπ λ. 3086/2002 πνπ πξνζηέζεθε κε ηηο
θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4637/2019.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

-ςνημμένα: νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4637/2019 (ΦΔΚ. 180 Α΄/18-112019).
-ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Α.
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3.
4.
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ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
Όιεο νη Γ.Ο.Υ., Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ., Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.
Όια ηα Τειωλεία θαη ηα Τνπηθά Γξαθεία απηώλ.
Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο.
Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ (πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.).
Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη
Δπηθνηλωλίαο.
Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο Α.Α.Γ.Δ.

Β.
1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Ν.Σ.Κ.
Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο.

Γ.
1.
2.
3.
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ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ.
Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλνπ Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο.
Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο.
Γ/λζε Δηζπξάμεωλ-Τκήκαηα: Α,Β,Γ,Γ,Δ, Γξακκαηεία.
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