ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής του νόµου
1. Κακουργήµατα τα οποία διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί κατά τη διάρκεια
της θητείας τους επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους ανακρίνονται και
εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, ακόµη και αν οι υπαίτιοι
έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή.
2. Με τις ίδιες διατάξεις ανακρίνονται και εκδικάζονται: α) κακουργήµατα τα
οποία διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούµενοι από
την ιδιότητά τους, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς Υπουργείων, διοικητές,
υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλµένοι
σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων, δηµοσίων
οργανισµών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άµεσα ή έµµεσα το κράτος, καθώς και αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και β) κακουργήµατα ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού
ενδιαφέροντος ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος.
3. Ο χαρακτηρισµός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού
ενδιαφέροντος ή µείζονος δηµοσίου συµφέροντος γίνεται µε πράξη από τον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον οποίο απευθύνεται ο αρµόδιος εισαγγελέας
αµέσως µόλις λάβει τη µήνυση, την έγκληση ή την αναφορά.

Άρθρο 2
Ποινική δίωξη - Ανάκριση
1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη µήνυση, την έγκληση ή την αναφορά, για την
τέλεση πράξης του προηγούµενου άρθρου, ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και ασκεί την ποινική δίωξη
παραγγέλλοντας ανάκριση. Μπορεί να διαταχθεί και προκαταρκτική εξέταση, η
οποία διενεργείται αποκλειστικά από εισαγγελέα πρωτοδικών και ολοκληρώνεται
µέσα σε προθεσµία δύο µηνών.
2. Η ανάκριση ενεργείται από ανακριτή, ο οποίος ορίζεται ειδικά γι’ αυτή, από
το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο. Σε δυσχερείς υποθέσεις, µπορεί να ορισθούν
επιπλέον µέχρι δύο ανακριτές και µέχρι ένας εισαγγελέας για να γνωµοδοτεί και
προτείνει στα ανακύπτοντα δικονοµικά ζητήµατα. Η ανάκριση διενεργείται κατ’
απόλυτη προτεραιότητα και ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών.
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3. Οι δικαστικοί λειτουργοί των προηγούµενων παραγράφων απαλλάσσονται
όλων των άλλων καθηκόντων τους και υποστηρίζονται στο έργο τους από αριθµό
γραµµατέων και ειδικών επιστηµόνων ή πραγµατογνωµόνων που κρίνεται αναγκαίος
για την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας µέσα στον προβλεπόµενο γι’ αυτήν
χρόνο. Τους γραµµατείς και ειδικούς επιστήµονες ή πραγµατογνώµονες ορίζει ο
εισαγγελέας εφετών που έχει την ανώτατη διεύθυνση της ανάκρισης.
4. Η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες και ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος (άρθρο 17 Α του ν.
2523/1997, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3943/2011) παρέχουν στους ως
άνω δικαστικούς λειτουργούς κάθε στοιχείο που τους ζητείται και κάθε άλλη
συνδροµή. Την ίδια υποχρέωση έχει και κάθε δηµόσιος λειτουργός ή υπάλληλος,
καθώς και όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί και αρχές.
5. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορούν να διατάξουν µε
αιτιολογηµένη διάταξή τους την άρση του φορολογικού, τραπεζικού,
χρηµατιστηριακού και κάθε είδους απορρήτου. Η διάταξη πρέπει να αναφέρει το
πρόσωπο που έχει σχέση µε την ερευνώµενη υπόθεση και να περιέχει το ακριβές
χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η άρση, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα
µήνα. Όταν κρίνεται ότι η άρση πρέπει να διαρκέσει πέραν αυτού, ο ανακριτής ή ο
εισαγγελέας υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτηµα στο οικείο δικαστικό συµβούλιο,
διαφορετικά η ισχύς της διάταξης παύει αυτοδικαίως µε τη λήξη του µήνα.
6. Ο ανακριτής, µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, µπορεί να απαγορεύσει την
κίνηση κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που
τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, καθώς και το
άνοιγµα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουµένου, έστω και κοινών
οποιουδήποτε είδους µε άλλο πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι οι
λογαριασµοί, οι τίτλοι, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν
χρήµατα ή πράγµατα που προέρχονται από την τέλεση του ερευνώµενου εγκλήµατος.
Από την απαγόρευση εξαιρούνται λογαριασµοί και ποσά τα οποία είναι αναγκαία για
την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης του κατηγορουµένου και της
οικογένειας του, των εξόδων για τη νοµική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων
για τη διατήρηση των δεσµευµένων ως άνω στοιχείων. Η διάταξη του ανακριτή
επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης και επιδίδεται στον κατηγορούµενο και στο
διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοπιστωτικού
οργανισµού. Σε περίπτωση κοινών λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών
προϊόντων ή κοινής θυρίδας η διάταξη επιδίδεται και στον τρίτο. Η απαγόρευση
ισχύει από τη χρονική στιγµή της επίδοσης της διάταξης του ανακριτή στο πιστωτικό
ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγµα της
θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του Δηµοσίου εκταµίευση χρηµάτων από το
λογαριασµό ή εκποίηση τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Ο κατηγορούµενος
και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή, µε αίτηση
που απευθύνεται προς το δικαστικό συµβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον
εισαγγελέα, µέσα σε δέκα ηµέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης. Στη
σύνθεση του συµβουλίου, που κρίνει την αίτηση, δεν µετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή
της αίτησης και η προθεσµία της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης. Η
διάταξη ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία.
7. Η υπόθεση χωρίζεται για όσους δεν έχουν την ιδιότητα των προσώπων του
άρθρου 1, αν τούτο επιβάλλεται από την ανάγκη εµπρόθεσµης αποπεράτωσης της
ανάκρισης.
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Άρθρο 3
Περάτωση της ανάκρισης
Στα εγκλήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 1, η περάτωση της κύριας
ανάκρισης κηρύσσεται από το συµβούλιο των εφετών µε βούλευµα. Για το σκοπό
αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αµέσως µετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον
εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, µέσα σε προθεσµία ενός µήνα, την εισάγει µε πρότασή
του στο συµβούλιο εφετών, το οποίο, µέσα σε προθεσµία ενός µήνα, αποφαίνεται
αµετακλήτως, είτε να µη γίνει κατηγορία είτε εκδίδοντας παραπεµπτικό βούλευµα,
ακόµη και για τα συναφή πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, ανεξαρτήτως της
βαρύτητας των τελευταίων ή εάν για αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος
περάτωσης της ανάκρισης, και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης κρίνει
ότι δεν θεµελιώνεται προβλεπόµενο από το άρθρο 1 έγκληµα.

Άρθρο 4
Αρµόδιο δικαστήριο
1. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πράξεων του άρθρου 1 είναι το
τριµελές εφετείο.
2. Στις άνω υποθέσεις ο ορισµός δικασίµου από τον αρµόδιο εισαγγελέα γίνεται
υποχρεωτικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε ηµέρα που δεν απέχει περισσότερο
από δύο µήνες από την διαβίβαση σε αυτόν των εγγράφων.

Άρθρο 5
Διαδικασία
1. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων του άρθρου 1 δεν επιτρέπεται η χορήγηση
αναβολής.
2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη
διακοπή της δίκης για δεκαπέντε το πολύ ηµέρες. Αν µετά τη διακοπή, δεν µπορεί να
συνεχισθεί η δίκη για οποιοδήποτε λόγο, αναβάλλεται και προσδιορίζεται σε ηµέρα
που δεν απέχει περισσότερο από δύο µήνες.
3. Εφόσον ασκηθεί έφεση, η υπόθεση εισάγεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο
αρµόδιο δευτεροβάθµιο δικαστήριο και ορίζεται δικάσιµος από τον αρµόδιο
εισαγγελέα σε ηµέρα που δεν απέχει περισσότερο από δύο µήνες από την διαβίβαση
σε αυτόν των εγγράφων.
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Άρθρο 6
Αυτοτέλεια διαδικασίας
1. Η ενώπιον της Βουλής σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος διαδικασία
δεν εµποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης, της διαδικασίας στο ακροατήριο και της
έκδοσης απόφασης σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως
και στην περίπτωση του άρθρου 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στο νόµο αυτόν εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
Υποθέσεις του άρθρου 1 που εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής
διαδικασίας και σε οποιοδήποτε βαθµό συνεχίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

