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1. Τα καταγγελλόμενα πραγματικά περιστατικά.
Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας περιήλθε ανώνυμη,
έγγραφη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία:
«Η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζοντας προφανώς την οικονομική στενωπό
που έχει καιρό τώρα ο Έλληνας Αστυνομικός και όχι μόνο, έχει - και για

οικονομικούς βέβαια λόγους - εγκαινιάσει διακριτικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες
μια κοινωνική παροχή που βρίσκει άπαντες σύμφωνους στην τοπική κοινωνία.
Τουλάχιστον τους «μυημένους». Παρατίθεται η σχετική λίστα με την ελπίδα να
μεγαλώσει με περισσότερες ευπαθείς οικονομικά ομάδες και να τύχει εφαρμογής

πανελλαδικά ει το δυνατόν:
Ποιοι λοιπόν μπορούν να βάζουν με 0,90 λεπτά βενζίνη και 0,40 πετρέλαιο
από το Υπηρεσιακό Πρατήριο της ΕΛ.ΑΣ., που βρίσκεται στο Αστυνομικό Μέγαρο
της πόλης Χ;»
Οι αστυνομικοί που ήταν υπεύθυνοι για την λειτουργία του Υπηρεσιακού
Πρατηρίου της ΕΛ.ΑΣ., που τροφοδοτεί τα υπηρεσιακά οχήματα όλου του Νομού
Χ, φέρεται ότι πωλούσαν καύσιμα, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε «μυημένους»
Αστυνομικούς και όχι μόνο.
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2. Πρώτη αξιολόγηση.
2.1. Το θέμα της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος (ά. 43 παρ. 5 Κ.Π.Δ.)
Η ως άνω απλή πληροφορία ότι διαπράττεται αξιόποινη πράξη υποβλήθηκε μεν
ανωνύμως μπορεί, όμως, να αποτελέσει ικανή βάση ώστε να διενεργηθεί
προκαταρκτική εξέταση διότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι καθόσον φέρεται
ότι τελείται από κύκλωμα Αστυνομικών σε μια μεσαία επαρχιακή πόλη, είναι
επιδεκτική δικαστικής εκτίμησης, στηρίζεται (αληθής υποτιθέμενη) στον νόμο και
δεν είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία- της.

2.2. Αρχικός νομικός χαρακτηρισμός.
Ερευνάται το ενδεχόμενο υπάλληλος να ιδιοποιείται παράνομα και στην συνέχεια
να πωλεί σε άλλους κινητά πράγματα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του

ελληνικού Δημοσίου και κατέχει λόγω της ως άνω ιδιότητάς του. Ποια πράξη
στοιχειοθετούν, έστω αληθή, τα ως άνω πραγματικά περιστατικά;
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2.3. Άρθρο 258 π. Π.Κ. Υπεξαίρεση στην υπηρεσία.
Υπάλληλος ο οποίος παράνομα ιδιοποιείται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που
τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητάς του, και αν ακόμα δεν ήταν
αρμόδιος γι’ αυτό, τιμωρείται:
α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών·

Φ. 6 μην.- 5 ετών

β) αν το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών·

Φ. 2- 5 ετών

γ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν:
αα) ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της
πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ ή
ββ) το αντικείμενο της πράξης έχει αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι
χιλιάδων (120.000) ευρώ.
Αξία από 1,00 έως 30.000,00 Ευρώ = κοινή = πλημμέλημα
άρθρ. 258 στοιχ. α’ π. Π.Κ.
Αξία από 30.000,01 έως 120.000,00 Ευρώ = ιδιαίτερα μεγάλης αξίας =
πλημμέλημα άρθρ. 258 στοιχ. β’ π. Π.Κ.
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3. Κατάργηση των «διαχειριστικών», υπηρεσιακών εγκλημάτων.
Με την εισαγωγή του νέου Π.Κ. καταργήθηκαν «… από το κεφάλαιο των εγκλημάτων
κατά της υπηρεσίας …» τα άρθρα 256 (απιστία στην υπηρεσία), 257 (εκμετάλλευση
εμπιστευμένων) και 258 (υπεξαίρεση στην υπηρεσία).
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο ν. Π.Κ.:
•

«… Στα άρθρα αυτά περιγράφονται πράξεις που θίγουν πρωτίστως περιουσιακά
αγαθά και όχι την ίδια τη λειτουργία της υπηρεσίας, ή πράξεις µε τις οποίες
παραβιάζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις που βαρύνουν τους δημοσίους
υπαλλήλους, χωρίς όμως η προσβολή της υπηρεσίας να είναι σε τέτοιο βαθμό
σοβαρή ώστε να απαιτείται η απειλή ποινικών κυρώσεων …»,

•

«… στα 23ο και 24ο Κεφάλαια του Ειδικού Μέρους … Οι κακουργηματικές μορφές
των βασικών εγκλημάτων στηρίζονται σε ενιαίο ποσοτικό κριτήριο (αξία του
αντικειμένου ή ζημία άνω των 120.000€) …»

•

«… Οσάκις τα κατά τα ανωτέρω κακουργήματα στρέφονται αμέσως κατά του
νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., προβλέπεται
βαρύτερη ποινή (κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών). Τούτο, σε συνδυασμό με την
επιμήκυνση του χρόνου της παραγραφής (είκοσι έτη αντί δεκαπέντε), εξασφαλίζει
την μείζονα προστασία της πράγματι δημόσιας περιουσίας και καθιστά περιττό
τον απαρχαιωμένο και άκρως προβληματικό Ν. 1608/50, ο οποίος καταργείται …»
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•

«… Διευρύνεται η κατ’ έγκληση δίωξη ορισμένων εκ των εγκλημάτων του
κεφαλαίου εν όψει του ατομικού χαρακτήρα των πληττομένων εννόμων
αγαθών … Για την κακουργηματική απιστία του άρθρου 390 παρ. 1 εδ. β’
διατηρήθηκε τελικώς η αυτεπάγγελτη δίωξη κατόπιν των σοβαρών
επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση επί του Σχεδίου σε
σχέση με το ενδεχόμενο καταχρηστικής μη υποβολής εγκλήσεως για την

πράξη αυτή, ιδίως σε επιχειρηματικούς φορείς μεγάλου μεγέθους εκ μέρους
των οργάνων της διοίκησης των ιδίων …»,
•

«… Οι διατάξεις των άρθρων 375 και 390 για την υπεξαίρεση και την απιστία
αντιστοίχως, καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που οι εν λόγω πράξεις

στρέφονται κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ο.Τ.Α. (με την πρόβλεψη ιδιαιτέρως διακεκριμένων μορφών), ώστε να
καθίσταται περιττή η διατήρηση των μη γνησίων υπηρεσιακών εγκλημάτων
της υπεξαίρεσης και της απιστίας στην υπηρεσία, η οριοθέτηση των

οποίων έναντι των κοινών έχει προκαλέσει πλείστα προβλήματα …»,
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▪

Στις περιπτώσεις των άρθρ. 256 και 258 ο νομοθέτης του νέου Π.Κ. δέχθηκε

ότι στις διατάξεις-τους περιγράφονται πράξεις που δεν θίγουν την ίδια τη
λειτουργία της υπηρεσίας αλλά πρωτίστως ατομικά περιουσιακά αγαθά
(όταν η αξία δεν υπερβαίνει τα 120.000,00 Ευρώ διότι από εκεί και πάνω είναι
… «πράγματι δημόσια περιουσία») και υποδεικνύει, εμμέσως πλην σαφώς, στον

εφαρμοστή να στραφεί για την αντιμετώπιση των σχετικών φαινομένων στις
γενικές διατάξεις του νέου Π.Κ. για τα εγκλήματα κατά των περιουσιακών
αγαθών (Κεφάλαιο ΚΓ’, Ι. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, άρθρ. 372-381 και
ΙΙ. Εγκλήματα κατά της περιουσίας, άρθρ. 385- 405).

▪

Στην περίπτωση του άρθρ. 257 κρίθηκε ότι με τις προβλεπόμενες
συμπεριφορές παραβιάζονται μεν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που βαρύνουν
τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά οι προσβολές αυτές της υπηρεσίας δεν είναι
σε τέτοιο βαθμό σοβαρές ώστε να απαιτείται η απειλή ποινικών κυρώσεων για
την αποτροπή τους και τις κατέστησε μη αξιόποινες (ανέγκλητες).
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4. Άρθρο 375 ν. Π.Κ. Υπεξαίρεση.
Κάτοχος

1. Όποιος ιδιοποιείται παράνομα ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε
στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηματική ποινή και αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση

Διαχειριστής

και χρηματική ποινή.

Φ. 10 ημ.- 5 ετών

Αν πρόκειται για αντικείμενο που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή
λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως
μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.

Φ. 1- 5 ετών

2. Αν η αξία του αντικειμένου στην παράγραφο 1 υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
120.000 ευρώ ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού
δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. και η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών
και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά
είκοσι έτη …»

Αξία του αντικειμένου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ή των ΟΤΑ από 01,00 έως
120.000,00 Ευρώ = πλημμέλημα άρθρ. 375 παρ. 1 εδ. α’, β’ ν. Π.Κ.
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5. Σύγκριση της ποινικής μεταχείρισης.
Στην περίπτωση που υπάλληλος ιδιοποιείται παράνομα κινητά πράγματα που ανήκουν
στο νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και η αξία-τους δεν υπερβαίνει τα
120.000,00 Ευρώ παρατηρούνται τα εξής:
Πράξη

Στοιχεία

Υπεξαίρεση
στην υπηρεσία

Υπάλληλος

Έστω
αναρμοδίως

Ποινή

λήψη ή κατοχή κινητού πράγματος
λόγω της υπαλληλικής ιδιότητας
παράνομη ιδιοποίηση
κινητό ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

Υπεξαίρεση
Κάτοχος

Φ. 6 μην.- 5 ετών

Φ. 2- 5 ετών

Όποιος
παράνομη ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή
εν μέρει) κινητού πράγματος

Φ. 10 ημ.- 2 ετών
+ Χ.Π.

κατοχή με οποιονδήποτε τρόπο

Διαχειριστής

κινητό ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

Φ. 10 ημ.- 5 ετών
+ Χ.Π.

κατοχή λόγω της ιδιότητας του
διαχειριστή ξένης περιουσίας

Φ. 1- 5 ετών + Χ.Π.

κινητό αξίας άνω των 120.000,00
Ευρώ

Κ. 5- 10 ετών + Χ.Π.
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6. Η κατ’ έγκληση δίωξη της σχετικής με την υπηρεσία υπεξαίρεσης.
▪

Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρ. 375 παρ.
1 και 2 απαιτείται έγκληση (άρθρ. 381 παρ. 1 εδ. α’ Π.Κ. 53 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).
Πράξη

Στοιχεία

Υπεξαίρεση
στην υπηρεσία

Υπάλληλος

Δίωξη

λήψη ή κατοχή κινητού πράγματος
λόγω της υπαλληλικής ιδιότητας

Αυτεπάγγελτη

παράνομη ιδιοποίηση
κινητό ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

Υπεξαίρεση
ά. 375 παρ. 1 εδ. α’

Αυτεπάγγελτη

Όποιος
παράνομη ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή
εν μέρει) κινητού πράγματος

Έγκληση

κατοχή με οποιονδήποτε τρόπο
ά. 375 παρ. 1 εδ. α’

κινητό ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

Έγκληση

ά. 375 παρ. 1 εδ. β’

κατοχή λόγω της ιδιότητας του
διαχειριστή ξένης περιουσίας

Έγκληση

ά. 375 παρ. 2

κινητό αξίας άνω των 120.000,00

Έγκληση

ά. 375 παρ. 3

κινητό αξίας άνω των 120.000,00
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.

Αυτεπάγγελτη
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7. Πρακτικά ζητήματα της κατ’ έγκληση δίωξης.
7.1. Ποιος δικαιούται να υποβάλει την έγκληση;
•

Έγκληση δικαιούται να υποβάλει ο αμέσως παθών από την αξιόποινη πράξη,
εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά (άρθρ. 115 παρ. 1 Π.Κ.).

•

Γίνεται δεκτό τόσο από την νομολογία όσο και από την επιστήμη ότι άμεσα παθών
από το έγκλημα είναι ο φορέας του εννόμου αγαθού, που αποτελεί το
αντικείμενο προστασίας της ποινικής διάταξης που παραβιάστηκε.

•

Στην περίπτωση της σχετικής με την υπηρεσία απιστίας υπαλλήλου, που δεν
υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό των 120.000,00 Ευρώ, το προστατευόμενο έννομο
αγαθό είναι η περιουσία του ελληνικού Δημοσίου ή του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ ή
του συγκεκριμένου ΟΤΑ (βλ. Κεφάλαιο ΚΓ’, ΙΙ. Εγκλήματα κατά της περιουσίας,
άρθρ. 385- 405 Π.Κ.)

•

Στην περίπτωση της σχετικής με την υπηρεσία υπεξαίρεσης υπαλλήλου, που δεν
υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό των 120.000,00 Ευρώ, το προστατευόμενο έννομο
αγαθό είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου ή του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ ή
του συγκεκριμένου ΟΤΑ (βλ. Κεφάλαιο ΚΓ’, Ι. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας,
άρθρ. 372-381).

•

Άμεσα παθόν και στις δύο περιπτώσεις είναι το νομικό πρόσωπο του ελληνικού
Δημοσίου ή του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ ή του συγκεκριμένου ΟΤΑ.
ΕΣΔ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΝΕΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ
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•

Η υποβολή έγκλησης για λογαριασμό του Δημοσίου:
–

γίνεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει η
αρμοδιότητα της προστασίας του προσβληθέντος εννόμου αγαθού του
Δημοσίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση περισσότερων
συναρμόδιων υπηρεσιών, αρκεί η υποβολή έγκλησης από τον προϊστάμενο μιας
από αυτές. Η έγκληση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των πραγματικών
περιστατικών του αδικήματος, τον δράστη, τις αποδείξεις και την αίτηση του

Δημοσίου για τη δίωξη του δράστη (άρθρ. 24 παρ. 1 N. 4831/2021 «Οργανισμός
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και
των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις»).
–

για την παράσταση προς υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας, με λειτουργό
του ΝΣΚ, κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία, υποβάλλεται έγκαιρα
προς το ΝΣΚ έγγραφο αίτημα από την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1, στο οποίο
περιγράφεται η υλική ζημία ή η ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο από
την αξιόποινη πράξη και το οποίο συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα,
πληροφορίες και λοιπά στοιχεία της υπόθεσης. Ειδικά για τα αδικήματα που

διώκονται μετά από έγκληση, το παραπάνω αίτημα πρέπει να συνοδεύεται και
από αντίγραφο της έγκλησης του Δημοσίου και τα έγγραφα που
αποδεικνύουν τη νόμιμη άσκησή της (άρθρ. 24 παρ. 3 N. 4831/2021).
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•

Η υποβολή έγκλησης για λογαριασμό Ο.Τ.Α.:
– γίνεται από τον Δήμαρχο, που εκπροσωπεί τον Δήμο στα δικαστήρια

(άρθρ. 58 παρ. 1 Ν. 3852/ 2010), κατόπιν απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/ 2010) που έχει το τεκμήριο
αρμοδιότητας για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα
που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου

οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε
επιτροπή του.
•

Η υποβολή έγκλησης για λογαριασμό Ν.Π.Δ.Δ.:
– γίνεται από το αρμόδιο για την προς τα έξω εκπροσώπησή του, όργανο
λχ στην περίπτωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), που είναι Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό την εξασφάλιση
υλοποίησης κεντρικοποιηµένων προμηθειών από τους εποπτευόμενους από
το Υπουργείο Υγείας φορείς, γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου-της, που την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως (άρθρ. 30
Ν. 4472/2017).
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7.2. Απαιτείται έγκληση για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης;
•

Έγκληση είναι η δήλωση του παθόντος ενώπιον του Εισαγγελέα ή
ανακριτικού υπαλλήλου ότι επιθυμεί την δίωξη της σε βάρος-του φερόμενης
αξιόποινης πράξης. Ο παθών πρέπει, κατά λογική αναγκαιότητα, να λάβει
γνώση του ενδεχομένου τέλεσης σε βάρος-του πράξης, που να διώκεται με
έγκληση, πριν να (αποφασίσει να) την υποβάλει. Από τότε, μάλιστα, δηλαδή
από την ημέρα που έμαθε για την τέλεση της πράξης και για τον δράστη της ή
για έναν από τους συμμετόχους, αρχίζει να τρέχει η προθεσμία των τριών
μηνών που του δίνει ο Νόμος να αποφασίσει.

•

Στην περίπτωση του παραδείγματος η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωμάτων Ασφαλείας, στην οποία περιήλθε η υπό κρίση ανώνυμη καταγγελία
θα πρέπει να την διαβιβάσει στον προϊστάμενο της υπηρεσίας, στην οποία
ανήκει η αρμοδιότητα της προστασίας του φερόμενου ως προσβληθέντος
εννόμου αγαθού του Δημοσίου.

•

Ο τελευταίος πρέπει να συλλέξει (αν μπορεί και αν θέλει) αποδείξεις και να
υποβάλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα την έγκληση που πρέπει να περιλαμβάνει
συνοπτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών του αδικήματος, τον
δράστη, τις αποδείξεις και την αίτηση του Δημοσίου για τη δίωξή του.
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•

Ενόψει των περιστάσεων της καταγγελλόμενης πράξης, που φέρεται ότι
τελείται από κύκλωμα Αστυνομικών σε μια μεσαία επαρχιακή πόλη, μια τέτοια
διαβίβαση θα ενεργοποιούσε τον κίνδυνο να λάβουν γνώση και οι δράστες
του ότι έγιναν αντιληπτοί και να αποκρύψουν/καταστρέψουν οιοδήποτε
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο αναστέλλοντας ταυτόχρονα την δράση-τους
μέχρι να «… καταλαγιάσει ο θόρυβος …».

•

Περαιτέρω, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο «… καταχρηστικής
μη υποβολής εγκλήσεως για την πράξη αυτή …», εκ μέρους των αρμοδίων
οργάνων λόγω εμπλοκής και των ιδίων στο κύκλωμα ή απλώς χρήσης εκ
μέρους-τους των «υπηρεσιών»- του.

Εδώ τίθεται το ζήτημα:
•

Θεμελιώνεται δικονομικά η δυνατότητα του Εισαγγελέα να παραγγείλει
προκαταρκτική εξέταση και την εφαρμογή, σε περίπτωση που θα συνέτρεχαν
οι σχετικές προϋποθέσεις, της αυτόφωρης διαδικασίας για πράξη που διώκεται
με έγκληση πριν την υποβολή-της ή απαιτείται σε κάθε περίπτωση να
προηγηθεί αυτή;
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•

Η έγκληση για πράξη, που διώκεται μόνο με έγκληση «… συνδέεται όχι μόνο
με την αξίωση της πολιτείας για την επιβολή της ποινής, αλλά και με το
δικαίωμα για έγερση της ποινικής αγωγής και εντεύθεν έχει μικτό νομικό
χαρακτήρα. Έτσι η έγκληση αφενός αποτελεί θεσμό του ουσιαστικού
ποινικού δικαίου, διότι η παραμέληση της υποβολής της εντός της ανωτέρω
τρίμηνης προθεσμίας οδηγεί στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως και
αφετέρου συνιστά και δικονομικό θεσμό, διότι αποτελεί διαδικαστική
προϋπόθεση για την έγκαιρη γένεση της ποινικής δίκης …» (ΟλΑΠ 1,
2/2007).

•

Ενόψει της μικτής φύσης της έγκλησης υποστηρίζεται, περαιτέρω, ότι αυτή
αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της ποινικής δίκης και όχι της
ποινικής δίωξης (πόσω μάλλον της προκαταρκτικής εξέτασης) και ότι η
προσωρινή (στον αντίποδα της οριστικής που οδηγεί στην εξάλειψη του
αξιοποίνου) έλλειψή της απλά εμποδίζει την συζήτηση της υπόθεσης στο
ακροατήριο (άρθρ. 53 παρ. 2 εδ. β’ Κ.Π.Δ. «… Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς

έγκληση, η σχετική με την έγκληση δήλωση μπορεί να γίνει από τον παθόντα
και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας
στον πρώτο βαθμό»).
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•

Υποστηρίζεται, όμως, αντίθετα ότι η έγκληση αποτελεί διαδικαστική
προϋπόθεση της ποινικής δίωξης καθόσον με την διάταξη του άρθρ. 53
παρ. 2 εδ. β’ Κ.Π.Δ. σκοπείται η ρύθμιση των περιπτώσεων που ασκήθηκε
δίωξη για έγκλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως αλλά στη συνέχεια
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πράξη που διώκεται κατ’ έγκληση (απλή –
επικίνδυνη σωματική βλάβη) και επιπλέον δεν επιτρέπεται ρητά η διενέργεια

ανακριτικών πράξεων για την βεβαίωση του εγκλήματος όπως στην περίπτωση
των εγκλημάτων, για την δίωξη των οποίων απαιτείται άδεια (άρθρ. 56 παρ. 1
Κ.Π.Δ. « Ακόμη και στις περιπτώσεις που χρειάζεται άδεια για δίωξη, μπορεί να
ενεργηθεί ανάκριση για τη βεβαίωση του εγκλήματος και πριν χορηγηθεί η

άδεια. Δεν επιτρέπεται μόνο να ενεργηθούν ανακριτικές πράξεις που θίγουν το
πρόσωπο για τη δίωξη του οποίου χρειάζεται η άδεια»).
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7.3. Απενεργοποίηση ειδικών ανακριτικών δυνατοτήτων.
Η εξάρτηση της έρευνας από την υποβολή έγκλησης απενεργοποιεί τις ειδικές ανακριτικές
δυνατότητες που έχουν προβλεφθεί για την καταστολή τέτοιων ακριβώς εγκλημάτων:
•

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 1 παρ. 2 Ν. 2713/1999 «Η Υπηρεσία Εσωτερικών

Υποθέσεων (ήδη Υ.Ε.Υ.Σ.Α.) έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη
την επικράτεια: α. Των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά
αστυνομικοί όλων των βαθμών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί και
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134-137Δ, 216 - 222, 235-246, 252-263Α,
322-324, 336-353, 372-399 και 402-406 του Π.Κ. και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά,
τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς,
•

Όταν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση για τα εγκλήματα
του Ν. 2713/1999:
• Μπορεί να διαταχθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών:
– Η άρση του απορρήτου των επιστολών και της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής ανταπόκρισης,
– Η άρση του τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου,
– Η απαγόρευση κινήσεως των λογαριασμών ή του ανοίγματος των θυρίδων
– Η καταγραφή σχετικών πράξεων με συσκευές ήχου ή εικόνας ή άλλα ειδικά τεχνικά μέσα
– Η χρησιμοποίηση του υλικού ως αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου,
ανακριτικής ή άλλης δημόσιας αρχής

• Δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο.
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