ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιχειρείται να ρυθµιστεί η διαχείριση από το Ελληνικό Δηµόσιο, τα κρατικά
νοµικά πρόσωπα και αρχές και τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης εν γένει των δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών ή υπολοίπων
τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
Ακόµα, για πρώτη φορά θεσπίζεται µία µορφή ποινικής
συνδιαλλαγής για τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο που
διευκολύνει το Ελληνικό Δηµόσιο, τα κρατικά νοµικά
πρόσωπα και αρχές και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης
να ικανοποιηθούν πλήρως για την αξίωση ή τη ζηµία
τους. Οι ρυθµίσεις είναι σύµφωνες µε τις βασικές συνταγµατικές αρχές και υποστηρίζουν το τεκµήριο αθωότητας, ενώ ταυτόχρονα δίδεται η δυνατότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα και αρχές και
τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης να έχουν τη συνολική
εικόνα αλλά και να αξιοποιούν µε τον πλέον πρόσφορο
τρόπο τα χρήµατα αυτά σε χρόνους συντοµότερους από
τους σήµερα συνήθεις στην ποινική διαδικασία.
Άρθρο 1
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ο κύκλος των αδικηµάτων για τα οποία θα εφαρµοσθούν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις, καθώς και τα θιγόµενα από αυτά πρόσωπα. Ειδικότερα αφορά στα εγκλήµατα που προβλέπονται από τις
διατάξεις: α) του ν. 2523/1997, β) του ν. 2960/2001, γ) του
ν. 2803/2000, δ) του ν. 3691/2008, ε) του ν. 3213/2003, στ)
του ν.4022/2011, ζ) του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται
κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων
τα οποία πραγµατώθηκαν χωρίς βία ή απειλή και τελέστηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ο.Τ.Α. και των κρατικών Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 ή του άρθρου
1 του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005, ή οποιουδήποτε
άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης κρατικής αρχής,
καθώς και η) από τις διατάξεις των άρθρων 256 και 258
του ΠΚ (απιστία και υπεξαίρεση σχετικά µε την υπηρεσία) ανεξαρτήτως της συνδροµής των προϋποθέσεων εφαρµογής του ν.1608/1950 (Α΄ 301), και για τα οποία
διατάσσεται από τις αρµόδιες αρχές ή τα αρµόδια δικαστικά όργανα η κατάσχεση ή η δέσµευση ή η απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή άνοιγµα θυρίδων. Στις περιπτώσεις αυτές η απαγόρευση ισχύει, κατά το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, από τη χρονική στιγµή
της επίδοσης στο πιστωτικό ίδρυµα ή στο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό της διάταξης του αρµοδίου οργάνου
της αρχής, του ανακριτή ή του βουλεύµατος. Από τότε
απαγορεύεται και το άνοιγµα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του Δηµοσίου και των αναφεροµένων σε αυτή
νοµικών προσώπων εκταµίευση χρηµάτων από το λογαριασµό. Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι η
αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε την οικεία

απόφαση, διάταξη ή βούλευµα, διατάσσει την παρακατάθεση των µετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες
σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορούµενου, για
λόγους ενιαίας και κεντρικής παρακολούθησης των σχετικών περιπτώσεων, αντί της διάσπαρτης τήρησης που υπάρχει σήµερα ανά κατηγορούµενο ή ύποπτο ή τραπεζικό λογαριασµό ή πιστωτικό ίδρυµα.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο, που εξέδωσε την οικεία απόφαση,
διάταξη ή βούλευµα διατάσει την απόδοση στο Ελληνικό
Δηµόσιο των δεσµευµένων χρηµάτων κατά το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτησή του καθίσταται εισπρακτέα είτε
συνεπεία παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης
της σχετικής πράξης προσδιορισµού της αξίωσης ή της
ζηµίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια πράξη, είτε συνεπεία
έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση έγερσης αµφισβήτησης κατά της πράξης αυτής (π.χ.
καταλογιστικής πράξης οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Οικονοµικών Επιθεωρητών, των φορολογικών
ή τελωνειακών οργάνων κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο αίρεται η υφιστάµενη στρέβλωση και η απόδοση στο Δηµόσιο θα πάψει να καθυστερεί επί πολλά έτη (ακόµη και
άνω της δεκαετίας) εν αναµονή της έκδοσης ποινικής απόφασης, η δε απόδοση θα γίνεται σε προγενέστερο
χρόνο κατά τον οποίο προκύπτει κατά τα ανωτέρω η εισπρακτέα απαίτηση από την ίδια αιτία (π.χ. υπεξαίρεση).
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται όµοια διαχείριση
µε την προηγούµενη παράγραφο και για τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µε τη διαφορά ότι για µεν τα νοµικά πρόσωπα και τους φορείς που
διέπονται από το δηµόσιο δίκαιο για την απόδοση απαιτείται, αντί για οριστική, τελεσίδικη δικαστική απόφαση
διοικητικού δικαστηρίου, ενώ για την περίπτωση των νοµικών προσώπων ή φορέων που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, απαιτείται εκτελεστός τίτλος µε ισχύ δεδικασµένου κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ..
Με την παράγραφο 4 θεσπίζεται η αναλογική ικανοποίηση των απαιτήσεων των προσώπων της παραγράφου 1
εφόσον σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 αυτές
προβάλλονται ταυτόχρονα.
Με την παράγραφο 5 διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις της απόδοσης που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν επηρεάζεται η ποινική µεταχείριση του
υπόπτου ή του κατηγορούµενου.
Με τις παραγράφους 6 και 7 προβλέπεται ρητά η προστασία των δικαιωµάτων τρίτων επί των δεσµευθέντων
εφόσον αυτά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (αστικού, εµπορικού ή ειδικές), είναι επικρατέστερα της δέσµευσης ή κατάσχεσης, καθώς και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών από τους αρµόδιους φορείς.
Με την παράγραφο 8 ρυθµίζεται η εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία ποσά τα οποία αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα και τους φορείς της
παραγράφου 1 έναντι εισπρακτέας απαιτήσεώς τους παρακατατίθενται εκ νέου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, λόγω του ότι η απαίτηση αυτή έπαψε να είναι
εισπρακτέα (π.χ. αποδοχή ένδικου µέσου ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου).
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Άρθρο 2
Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα στον ύποπτο ή κατηγορούµενο και σε οποιονδήποτε τρίτο, που
ενεργεί µε εντολή και για λογαριασµό του, να καταβάλουν το συνολικό ποσό της ζηµίας ή αξίωσης, όπως αυτή
καθορίζεται στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπισµα
ή στο βούλευµα. Η καταβολή γίνεται µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους και προς πλήρη ικανοποίηση του
Δηµοσίου και των προσώπων ή φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1, έχει ως απώτερο χρόνο την έναρξη
της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας και γίνεται µε χρήµατα τα οποία δεν είναι δεσµευµένα ή κατασχεµένα µε οποιονδήποτε τρόπο ή από
οποιαδήποτε αιτία. Η κατάθεση των χρηµάτων γίνεται σε
δεσµευµένο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά
του υπόπτου ή του κατηγορουµένου. Η απόδοση των εν
λόγω χρηµάτων στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα νοµικά
πρόσωπα ή τους φορείς του άρθρου 1 θα γίνει εν συνεχεία κατά τα αναφερόµενα στο ίδιο άρθρο (κτήση εισπρακτέας απαίτησης) ή κατά το χρόνο έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής ποινικής απόφασης κατά τις κείµενες διατάξεις.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ή τρίτος σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί δέσµευση, κατάσχεση ή απαγόρευση
κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, ο ίδιος και σε περίπτωση κοινών λογαριασµών και ο
συνδικαιούχος αυτών να µπορούν να συναινέσουν, µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους, στην απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα ή τους φορείς
του άρθρου 1, των δεσµευµένων ή κατασχεµένων ή των
µετρητών που αφορούν σε απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή θυρίδων. Η πρόβλεψη αυτή ορίζεται ότι έχει νόηµα και αναπτύσσει έννοµες συνέπειες
µόνο εφόσον κατά το χρόνο της υποβολής της ανωτέρω
δήλωσής δεν υφίσταται ήδη εισπρακτέα απαίτησή ή εκτελεστός τίτλος του Ελληνικού Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων ή φορέων του άρθρου 1, αντίστοιχα,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου αυτού. Εφόσον, αντίθετα, υπάρχει ήδη εισπρακτέα απαίτηση ή εκτελεστός τίτλος, η απόδοση δεν
επέρχεται ως συνέπεια της συναίνεσης του υπόπτου ή
του κατηγορουµένου αλλά της προϋπάρχουσας αυτής απαίτησης και εποµένως τυχόν παροχή συναίνεσης είναι
αδιάφορη νοµικά. Στην περίπτωση κατά την οποία η απόδοση είναι απόρροια της συναίνεσης του υπόπτου ή του
κατηγορουµένου, το Ελληνικό Δηµόσιο και τα νοµικά
πρόσωπα ή οι φορείς του άρθρου 1, µετά τη δήλωση, δέχονται την απόδοση των δεσµευµένων χρηµάτων σε
πλήρη ικανοποίηση της ζηµίας ή της αξίωσής τους και το
αρµόδιο όργανο αίρει την κατάσχεση, τη δέσµευση ή την
απαγόρευση που έχει τεθεί και διατάσσει την απόδοση
τους και του τυχόν υπερβάλλοντος ποσού στον δικαιούχο αυτού.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται πρώτον, η έννοια της ολοσχερούς απόδοσης του ποσού το οποίο ο ύποπτος, ο
κατηγορούµενος ή τρίτος προσφέρει κατά την πρώτη και
δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου και δεύτε-

ρον, ο περιορισµός ότι το συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό
πρέπει να είναι ελεύθερο από επικρατέστερα κατά τις
κείµενες διατάξεις δικαιώµατα τρίτων επί των µετρητών
ή των τραπεζικών λογαριασµών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του αστικού ή εµπορικού δικαίου ή άλλες
ειδικές διατάξεις.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζεται η ποινική µεταχείριση
του υπόπτου ή του κατηγορουµένου που ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ανωτέρω παραγράφους, ήτοι
στην περίπτωση κατά την οποία αυτός αποδίδει χρήµατα
τα οποία δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της αρµόδιας αρχής και δεν έχουν υποβληθεί σε δέσµευση, κατάσχεση κ.λπ. είτε χρήµατα για τα οποία δεν υφίσταται, ήδη, κατά το χρόνο υποβολής της ανέκκλητης δήλωσης,
εισπρακτέα απαίτησή ή εκτελεστός τίτλος του Δηµοσίου
ή νοµικού προσώπου ή φορέα της παραγράφου 1 αντίστοιχα. (Έχει ήδη αναφερθεί ότι εφόσον υπάρχει ήδη εισπρακτέα απαίτηση ή εκτελεστός τίτλος, η όποια παροχή συναίνεσης είναι αδιάφορη νοµικά και εποµένως δεν
επηρεάζει την ποινική µεταχείριση του υπόπτου ή του
κατηγορουµένου). Η ποινική αυτή µεταχείριση, στις
προηγούµενες περιπτώσεις, παραλλάσσει ανάλογα µε
το στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο λαµβάνει χώρα η ικανοποίηση του παθόντος. Έτσι αυτή γίνεται αρκούντως επιεικής αν η ικανοποίηση λάβει χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή,
αυστηρότερη δε αν αυτή λάβει χώρα µετά την απολογία
του κατηγορουµένου στον ανακριτή µέχρι την έναρξη
της αποδεικτικής διαδικασίας της πρωτοβάθµιας δίκης,
για να µην αποτελέσει η ευχέρεια που του δίνεται αντικείµενο καιροσκοπισµού.
Με την παράγραφο 5 διατηρείται ο κακουργηµατικός
χαρακτήρας των πράξεων που ο κατηγορούµενος έχει
τελέσει, ακόµα και αν έχει υπαχθεί στις ευνοϊκές ρυθµίσεις και η πράξη του τιµωρείται πλέον ως πληµµέληµα.
Με την παράγραφο 6 επεκτείνεται η επιτυχής στη
σύλληψή της διάταξη των άρθρων 384 και 406 Α του Ποινικού Κώδικα και στα πληµµελήµατα των αναφερόµενων
στο άρθρο 1 ποινικών διατάξεων.
Με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι σε περίπτωση
συµµετοχής περισσοτέρων στο έγκληµα, επιφυλάσσεται
και στους υπόλοιπους που συµφωνούν η ίδια επιεικής
µεταχείριση, σε περίπτωση που λάβει χώρα πλήρης ικανοποίηση του ζηµιωθέντος από έναν ή ορισµένους από
τους περισσότερους συµµέτοχους.
Άρθρο 3
Με το άρθρο 3 προστατεύεται σε κάθε περίπτωση το
δικαίωµα του πολιτικώς ενάγοντος να συµµετάσχει στη
δίκη και να επιδιώκει την ικανοποίηση των µη περιουσιακών αξιώσεών του.
Άρθρο 4
Με το άρθρο 4 προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου. Βασική
επιλογή της ρύθµισης είναι να εξαιρέσει τα πολιτικά
πρόσωπα, λόγω της ιδιαίτερης απαξίας των αδικηµάτων
του άρθρου 1 που τελούνται από αυτά.
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Άρθρο 5
Στο άρθρο 5 καθορίζονται τα αρµόδια δικαστικά όργανα που επιλαµβάνονται των οριζοµένων στα άρθρα 1 και
2.
Άρθρο 6
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 ρυθµίζεται η αρµοδιότητα του Δικαστηρίου σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης να καθορίσει το ύψος της αξίωσης ή της ζηµίας και να οριστικοποιήσει την απόδοση
των χρηµάτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή στο δικαιούχο
πρόσωπο ή φορέα του άρθρου 1, αν δε αυτά είναι περισσότερα να καθορίσει και το ακριβές ποσό για το κάθε ένα. Με την παράγραφο 2 θεσπίζεται, σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης, η έντοκη επιστροφή
των χρηµατικών ποσών στις περιπτώσεις που αυτά έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα ή τους φορείς του άρθρου 1, εκτός εάν υφίσταται
ήδη αξίωσή τους η οποία εδράζεται στην ίδια ή άλλη αιτία, η οποία µπορεί να συµψηφιστεί κατά τους όρους που
περιγράφονται. Τέλος, ακόµη και στην περίπτωση της
παύσης οριστικά της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής
ή για οποιονδήποτε άλλο µη ουσιαστικό λόγο (π.χ. έλλειψη δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων κ.λπ.) το
ποινικό δικαστήριο αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά µε
την ύπαρξη αξίωσης των προσώπων της παραγράφου 1
του άρθρου 1 και ανάλογα διατάσσει την απόδοση των
σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

τηγορουµένου στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αυτός συναινεί στην απόδοση στο Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα ή τους φορείς του
άρθρου 1 χρηµάτων τα οποία είτε δεν είναι δεσµευµένα
ή κατασχεµένα κ.λπ. είτε είναι µεν δεσµευµένα ή κατασχεµένα κ.λπ., χωρίς ωστόσο κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης να υπάρχει ήδη εισπρακτέα απαίτηση ή
εκτελεστός τίτλος (οπότε η απόδοση δεν είναι συνέπεια
της συναίνεσης και δεν συντρέχει περίπτωση ευνοϊκής
ποινικής µεταχείρισης), και ορίζεται ότι οι ρυθµίσεις των
υποπεριπτώσεων ββ΄ των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 (ευνοϊκή ποινική µεταχείριση) εφαρµόζονται αναλογικά ακόµη και στις υποθέσεις:
α) στις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε
πρώτο βαθµό, εφόσον λάβουν χώρα τα οριζόµενα στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 έως την έναρξη της
αποδεικτικής διαδικασίας στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, ή β) έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είτε στο πρωτοβάθµιο είτε στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, εφόσον λάβουν
χώρα τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 εντός τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 9
Το άρθρο 9 αναφέρει τις καταργούµενες και τις διατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις.
Αθήνα,17 Νοεµβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Άρθρο 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης

Χ. Αθανασίου

Το άρθρο 7 παρέχει εξουσιοδότηση στους Υπουργούς
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την
παρακατάθεση.
Άρθρο 8
Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 ρυθµίζει ζητήµατα µεταβατικού χαρακτήρα, ορίζοντας ότι στις εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δεσµεύσεις,
κατασχέσεις, απαγορεύσεις κ.λπ. διατάσσεται η παρακατάθεση των µετρητών ή του υπολοίπου λογαριασµών
ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων. Για τις υποθέσεις, όµως, στις οποίες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υφίσταται εισπρακτέα απαίτηση ή εκτελεστός τίτλος του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου ή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου
1, κατά τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου αυτού, διατάσσεται και η απόδοση σε αυτούς
των µετρητών ή του υπολοίπων λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες. Σε περίπτωση κατά
την οποία κατά την έναρξη ισχύος του νόµου υπάρχουν
περισσότεροι δικαιούχοι (Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., λοιποί φορείς) µε δική του εισπρακτέα απαίτηση ή εκτελεστό τίτλο έκαστος, η απόδοση γίνεται κατά το λόγο της ζηµίας
ή της αξίωσής τους.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 ρυθµίζει τα ζητήµατα
της ευνοϊκής ποινικής αντιµετώπισης του υπόπτου η κα-
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών
απαιτήσεων και µετρητών
Άρθρο 1
1. Στα εγκλήµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις:
α) του ν. 2523/1997 (Α΄179), β) του ν. 2960/2001 (Α΄
265), γ) του ν. 2803/2000 (Α΄48), δ) του ν. 3691/2008
(Α΄166), ε) του ν. 3213/2003 (Α΄309), στ) του
ν. 4022/2011 (Α΄219), ζ) του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων, τα οποία πραγµατώθηκαν χωρίς βία ή απειλή
και τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 (Α΄ 22) ή του
άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης κρατικής αρχής, καθώς και η) από τις διατάξεις των άρθρων
256 και 258 του Ποινικού Κώδικα (απιστία και υπεξαίρεση σχετικά µε την υπηρεσία), ανεξαρτήτως της συνδροµής ή µη των προϋποθέσεων εφαρµογής του ν.
1608/1950 (Α΄ 301), σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσµευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή
ανοίγµατος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο
που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευµα,
διατάσσει την παρακατάθεση των µετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που
περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου
ή του κατηγορουµένου. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν
και στα συναφή µε όλα τα ανωτέρω εγκλήµατα, που τελέστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση τέλεσης ή τη συγκάλυψη αυτών.
2. Εάν τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 έχουν τελεστεί σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή στρέφονται
κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων
αυτού, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο, που εξέδωσε
την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευµα, διατάσσει την
απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο των µετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών
που περιέχονται σε θυρίδες, συνυπολογιζοµένων των
τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίµων, και µέχρι
του συνολικού ποσού αυτών, έναντι της προσδιορισθείσας οφειλής ή ζηµίας τους, κατά το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτηση του Δηµοσίου καθίσταται εισπρακτέα,
είτε συνεπεία παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης (διοικητικής ή δικαστικής) της σχετικής πράξης
προσδιορισµού της είτε συνεπεία έκδοσης σχετικής οριστικής δικαστικής απόφασης στην περίπτωση έγερσης
αµφισβήτησης.
3. Εάν τα ίδια ως άνω εγκλήµατα έχουν τελεστεί σε
βάρος των λοιπών, πλην του Ελληνικού Δηµοσίου, αναφεροµένων στην παράγραφο 1 νοµικών προσώπων ή φορέων ή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωµάτων αυτών, η κατά την προηγούµενη παράγραφο απόδοση γίνεται κατά το χρόνο κατά τον οποίο
η απαίτησή τους καθίσταται εισπρακτέα, είτε συνεπεία
παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης της σχετικής πράξης προσδιορισµού της είτε συνεπεία έκδοσης
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση έ-

γερσης αµφισβήτησης. Στην περίπτωση των νοµικών
προσώπων ή φορέων της παραγράφου 1, που διέπονται
από το ιδιωτικό δίκαιο, για την, κατά τα προηγούµενα, απόδοση απαιτείται η έκδοση εκτελεστού τίτλου µε ισχύ
δεδικασµένου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία προβάλλονται ταυτόχρονα απαιτήσεις από περισσότερα από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 πρόσωπα, η απόδοση διενεργείται
κατά το λόγο της ζηµίας ή της αξίωσης.
5. Η εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και
3 δεν επηρεάζει την ποινική µεταχείριση του υπόπτου ή
του κατηγορουµένου.
6. Στις κατά τις προηγούµενες παραγράφους περιπτώσεις παρακατάθεσης ή απόδοσης των µετρητών ή του
περιεχοµένου των τραπεζικών λογαριασµών, δεν θίγονται τα επικρατέστερα δικαιώµατα τρίτων επί των µετρητών ή των τραπεζικών λογαριασµών, τα οποία είχαν τυχόν αποκτηθεί µε βάση κείµενες διατάξεις.
7. Κατά την σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους παρακατάθεση ή απόδοση των µετρητών ή του περιεχοµένου των τραπεζικών λογαριασµών, το πιστωτικό
ίδρυµα που διενεργεί την παρακατάθεση ή την απόδοση,
παραδίδει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή,
κατά περίπτωση, στο Ελληνικό Δηµόσιο ή στο οικείο νοµικό πρόσωπο ή φορέα της παραγράφου 1, πιστοποιητικό περί των αξιώσεων τρίτων επ’ αυτών, µαζί µε όλα τα
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Την ίδια υποχρέωση έχει
και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο ή στο οικείο νοµικό πρόσωπο ή φορέα µετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται σε αυτό.
8. Εάν µετά την, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, απόδοση των µετρητών ή του υπολοίπου των
τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου
ή του νοµικού προσώπου ή φορέα της παραγράφου 1 έπαψαν, για οποιονδήποτε λόγο, να είναι κατά τις κείµενες διατάξεις εισπρακτέες, εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, τα αποδοθέντα ποσά, µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον, παρακατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.
Άρθρο 2
Συνέπειες από την πλήρη ικανοποίηση του παθόντος
1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος για την τέλεση των
εγκληµάτων του άρθρου 1 και οποιοσδήποτε τρίτος που
ενεργεί µε εντολή και για λογαριασµό του, µπορούν, µε
ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς τον εισαγγελέα,
τον ανακριτή ή το Δικαστικό Συµβούλιο, κατά περίπτωση, να καταβάλουν το συνολικό ποσό της οριζόµενης
στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπισµα ή στο βούλευµα ζηµίας ή αξίωσης, προς πλήρη ικανοποίηση του
Ελληνικού Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων ή φορέων του άρθρου 1 και, σε περίπτωση περισσοτέρων ζηµιωθέντων ή εχόντων αξίωση, του συνόλου αυτών, από
κεφάλαια στα οποία δεν έχει επιβληθεί κατάσχεση, δέσµευση ή απαγόρευση κίνησης λογαριασµών. Η πλήρης
ικανοποίηση µπορεί να γίνει µέχρι και την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, µε την κατάθεση των χρηµάτων σε δεσµευµένο ά-
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τοκο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του
υπόπτου ή του κατηγορουµένου. Η απόδοσή τους στο
Ελληνικό Δηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα ή τους φορείς
του άρθρου 1 γίνεται κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο
αυτό.
2. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος για την τέλεση των
εγκληµάτων του άρθρου 1 ή τρίτος, σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση ή απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, ο ίδιος και σε περίπτωση κοινών λογαριασµών και οι συνδικαιούχοι αυτών, µπορούν, µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς τον εισαγγελέα, τον
ανακριτή, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, να
συναινέσουν στην οριστική απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα ή στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και προς πλήρη ικανοποίηση αυτών, µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας
στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, του ποσού της οριζόµενης στο κατηγορητήριο, το κλητήριο θέσπισµα ή το παραπεµπτικό βούλευµα ζηµίας ή αξίωσής τους, για το οποίο έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση ή
απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, εφόσον κατά το χρόνο της υποβολής της
δήλωσής τους δεν υφίσταται ήδη εισπρακτέα απαίτησή
τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 1. Στην περίπτωση του προηγούµενου
εδαφίου διατάσσεται από το ανωτέρω αρµόδιο όργανο η
άρση της κατάσχεσης, της δέσµευσης ή της απαγόρευσης και η καταβολή του ως άνω οριζοµένου ποσού στο
Ελληνικό Δηµόσιο και τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα ή
φορείς και του τυχόν υπερβάλλοντος στον δικαιούχο
αυτού, µε την επιφύλαξη των προβλέψεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1.
3. Ως πλήρης ικανοποίηση, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, νοείται η ολοσχερής απόδοση του ποσού
της οριζόµενης στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπισµα ή στο βούλευµα, ζηµίας ή αξίωσης ενός εκάστου νοµικού προσώπου ή φορέα του άρθρου 1, η οποία προέρχεται από την τέλεση των ερευνώµενων εγκληµάτων. Το
αποδιδόµενο µε την ανέκκλητη έγγραφη δήλωση ποσό
πρέπει να είναι ελεύθερο από επικρατέστερα, κατά τις
κείµενες διατάξεις, δικαιώµατα τρίτων επί των µετρητών
ή των τραπεζικών λογαριασµών.
4. Στις περιπτώσεις της, σύµφωνα µε τις παραγράφους
1, 2, 3 και 4, πλήρους ικανοποίησης του ζηµιωθέντος
και, σε περίπτωση περισσοτέρων, του συνόλου αυτών, επιβάλλονται στον κηρυχθέντα ένοχο οι εξής ποινές: α)
αν η προβλεπόµενη στο νόµο ποινή είναι µέχρι ισόβια
κάθειρξη, επιβάλλεται: αα) κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή και ββ) κάθειρξη µέχρι δεκαπέντε (15) έτη, αν η ικανοποίησή τους λάβει χώρα µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθµια δίκη, β) αν η
προβλεπόµενη στο νόµο ποινή είναι κάθειρξη άνω των
δέκα (10) ετών επιβάλλεται: αα) φυλάκιση, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών, αν η ικανοποίησή
τους λάβει χώρα µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθµια δίκη και γ) αν η προβλεπόµενη στο νόµο ποινή είναι κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη,
επιβάλλεται: αα) φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη, αν η ικανο-

ποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή και ββ) φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη, αν η ικανοποίησή τους λάβει
χώρα µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας
στην πρωτοβάθµια δίκη.
5. Ο κακουργηµατικός χαρακτήρας των πράξεων του
άρθρου 1 εξακολουθεί να παραµένει ακόµα και στην περίπτωση πρόβλεψης ποινής φυλάκισης.
6. Επί πληµµεληµάτων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 384 και 406Α του Ποινικού Κώδικα.
7. Σε περιπτώσεις συµµετοχής, η κατά τα ανωτέρω
πλήρης ικανοποίηση από έναν ή ορισµένους εκ των περισσοτέρων συµµετεχόντων, ωφελεί και τους υπόλοιπους που συµφωνούν. Ο συµµέτοχος που δεν συµφωνεί,
δεν υπάγεται στις ανωτέρω ρυθµίσεις.
Άρθρο 3
Η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προβολή και την ικανοποίηση των µη περιουσιακών αξιώσεων του πολιτικώς ενάγοντος, καθώς και τα δικαιώµατα αυτού.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 2 δεν εφαρµόζονται, αν ο
δράστης των πράξεων, κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, είχε την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Γενικού και Ειδικού Γραµµατέα, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δηµάρχου, Αντιδηµάρχου ή αν
τα πρόσωπα αυτά συµµετείχαν στη διάπραξη των εγκληµάτων.
Άρθρο 5
Στις υποθέσεις του άρθρου 1, για τις οποίες έχει εκδοθεί παραπεµπτικό βούλευµα, αρµόδιο να διατάξει τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 2 είναι το κατά περίπτωση Δικαστικό Συµβούλιο. Εάν η υπόθεση εκκρεµεί στην κύρια ανάκριση, αρµόδιος είναι ο Ανακριτής. Μετά την έναρξη
της αποδεικτικής διαδικασίας αρµόδιο είναι το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί.
Άρθρο 6
Απόδοση χρηµάτων µε δικαστική απόφαση
1. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης το Δικαστήριο
καθορίζει το ύψος της ζηµίας ή της αξίωσης, καθώς και
το πρόσωπο σε βάρος του οποίου τελέστηκε το οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 αδικήµατα. Εφόσον ζηµιωθέν πρόσωπο είναι το Ελληνικό Δηµόσιο και
οποιοδήποτε άλλο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 νοµικά πρόσωπα ή φορείς, το Δικαστήριο µε την απόφασή
του διατάσσει την οριστική απόδοση του ισόποσου της
ζηµίας ή της αξίωσης εκ των κατασχεθέντων ή κατατεθέντων χρηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 αντίστοιχα. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκ
των αναφεροµένων στο άρθρο 1 προσώπων, το δικαστήριο διατάσσει την οριστική απόδοση κατά το λόγο της
ζηµίας ή της αξίωσής τους.
2. Σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης,
διότι δεν αποδειχθηκε η αντικειµενική υπόσταση του α-
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δικήµατος, αποδίδονται στους δικαιούχους εντόκως τα
χρήµατα που έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δηµόσιο ή
σε οποιοδήποτε άλλο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1
νοµικά πρόσωπα ή φορείς, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 του άρθρου 1 και 1 και 2 του άρθρου 2, εκτός εάν υπάρχει αξίωση κατά του αθωωθέντος που είναι δυνατόν να συµψηφιστεί, είτε αυτή εδράζεται στην ίδια είτε σε άλλη αιτία.
3. Εφόσον η ποινική δίωξη πάψει λόγω παραγραφής ή
για οποιονδήποτε άλλο µη ουσιαστικό λόγο το Συµβούλιο ή το Δικαστήριο αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά
µε την ύπαρξη αξίωσης και διατάσσει την απόδοση των
σχετικών ποσών στους ζηµιωθέντες. Το επιτόκιο του
πρώτου εδαφίου ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 7
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
ορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης
των χρηµατικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου
και των λοιπών φορέων του άρθρου 1, τα σχετικά µε την
παρακατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και τον τρόπο απόδοσης και διαφύλαξης από αυτό των
χρηµατικών ποσών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώµατα τρίτων, ο τύπος των πιστοποιητικών, τα σχετικά µε την επιστροφή των χρηµατικών ποσών στους δικαιούχους, οι απαιτούµενες ηλεκτρονικές διαδικασίες
και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων άρθρων.
2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία ανοίγµατος και καταγραφής του περιεχοµένου θυρίδων για τις
οποίες έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση
ή το άνοιγµά τους.

πτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2
εφαρµόζονται αναλογικά και στις υποθέσεις στις οποίες
δεν συντρέχουν τα αναφερόµενα στο δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου: α) έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθµό, εφόσον λάβουν
χώρα τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο
δευτεροβάθµιο δικαστήριο ή β) έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είτε στο πρωτοβάθµιο είτε στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, εφόσον λάβουν χώρα τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 εντός τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 παρ. 3 του
ν. 2523/1997, όπως ισχύει. H διάταξη του άρθρου 158
του ν. 2960/2001 διατηρείται σε ισχύ.
Αθήνα,17 Νοεµβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης

Χ. Αθανασίου

Αριθµ. 332/23/2014
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στις εκκρεµείς υποθέσεις κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο
που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευµα
κατάσχεσης, δέσµευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, ή ο Ανακριτής
ή το Δικαστικό Συµβούλιο ή το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί διατάσσει την παρακατάθεση των µετρητών ή
των υπολοίπων λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 2. Για
τις υποθέσεις, όµως, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υφίσταται εισπρακτέα απαίτηση ή εκτελεστός τίτλος του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου ή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1, κατά
τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
αυτού, διατάσσεται η απόδοση των µετρητών ή των υπολοίπων λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται
σε θυρίδες. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την έναρξη ισχύος του νόµου υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι
η απόδοση γίνεται κατά το λόγο της ζηµίας ή της αξίωσής τους.
2. Οι ρυθµίσεις των υποπεριπτώσεων ββ΄ των περι-

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων απαιτήσεων και µετρητών»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, εισάγονται ρυθµίσεις για τη διαχείριση των δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που
περιέχονται σε θυρίδες, στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Ειδικότερα:
1.α. Σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσµευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος
θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε
την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευµα, διατάσσει την
παρακατάθεση των µετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε
θυρίδες, σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου.
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Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται για τα εγκλήµατα που
προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής και της
τελωνειακής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ, για την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, για τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης, για την εκδίκαση υποθέσεων
διαφθοράς πολιτικών, την απιστία και την υπεξαίρεση
σχετικά µε την υπηρεσία, καθώς και τα λοιπά οριζόµενα
εγκλήµατα, τα οποία τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή οποιουδήποτε άλλου
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κ.λπ.. Οµοίως, εφαρµόζονται και στα συναφή µε τα ανωτέρω εγκλήµατα που
τελέστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση τέλεσης ή τη συγκάλυψη αυτών.
β. Εάν τα προαναφερόµενα εγκλήµατα έχουν τελεσθεί σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή στρέφονται
κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων
αυτού, το αρµόδιο όργανο διατάσσει την απόδοση στο
Ελληνικό Δηµόσιο των µετρητών ή του υπολοίπου των
τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, συνυπολογιζοµένων των τόκων, των
προσαυξήσεων και των προστίµων, και µέχρι του συνολικού ποσού αυτών, έναντι της προσδιορισθείσας οφειλής
ή ζηµίας τους, κατά το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτηση
του Δηµοσίου καθίσταται εισπρακτέα είτε συνεπεία παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης (διοικητικής ή
δικαστικής) της σχετικής πράξης προσδιορισµού της είτε
συνεπεία έκδοσης σχετικής δικαστικής απόφασης στην
περίπτωση έγερσης αµφισβήτησης.
Περαιτέρω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατά τα ανωτέρω απόδοση των ποσών, στην περίπτωση
που τα εγκλήµατα έχουν τελεσθεί σε βάρος των προαναφερόµενων νοµικών προσώπων ή φορέων ή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας ή περιουσιακών δικαιωµάτων
αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία προβάλλονται ταυτόχρονα απαιτήσεις από περισσότερα πρόσωπα, η απόδοση διενεργείται κατά το λόγο της ζηµίας ή της αξίωσης.
γ. Η εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων δεν επηρεάζει την ποινική µεταχείριση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου ούτε θίγει τα επικρατέστερα δικαιώµατα
τρίτων επί των µετρητών ή των τραπεζικών λογαριασµών, τα οποία είχαν τυχόν αποκτηθεί µε βάση κείµενες
διατάξεις, πριν από την επιβολή της κατάσχεσης, δέσµευσης ή απαγόρευσης.
δ. Ρυθµίζονται ειδικά θέµατα εφαρµογής των προτεινόµενων διατάξεων.
(άρθρο 1)
2.α. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος για την τέλεση
των προαναφερόµενων εγκληµάτων και οποιοσδήποτε
τρίτος που ενεργεί µε εντολή και για λογαριασµό του,
µπορούν, µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς το
αρµόδιο όργανο, να καταβάλουν το συνολικό ποσό της
οριζόµενης στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπισµα
ή στο βούλευµα ζηµίας ή αξίωσης, προς πλήρη ικανοποίηση του Ελληνικού Δηµοσίου ή των λοιπών οριζόµενων
φορέων, και, σε περίπτωση περισσοτέρων ζηµιωθέντων
ή εχόντων αξίωση, του συνόλου αυτών, από κεφάλαια
στα οποία δεν έχει επιβληθεί κατάσχεση, δέσµευση ή απαγόρευση κίνησης λογαριασµών.
Η πλήρης ικανοποίηση των ανωτέρω µπορεί να γίνει
µέχρι και την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον
πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, µε την κατάθεση των χρηµά-

των σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών
απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου. Η
απόδοση διενεργείται κατά τα προαναφερόµενα.
Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος για την τέλεση των
προαναφερόµενων εγκληµάτων ή τρίτος, σε βάρος των
οποίων έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση
ή απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, ο ίδιος και σε περίπτωση κοινών λογαριασµών και ο συνδικαιούχος αυτών, µπορούν, µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς το αρµόδιο όργανο να συναινέσουν στην οριστική απόδοση στο Ελληνικό
Δηµόσιο ή στους λοιπούς οριζόµενους φορείς και προς
πλήρη ικανοποίηση αυτών, του ποσού της οριζόµενης
στο κατηγορητήριο, το κλητήριο θέσπισµα ή το παραπεµπτικό βούλευµα ζηµίας ή αξίωσης, για το οποίο έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση κ.λπ., εφόσον κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης δεν υφίσταται ήδη εισπρακτέα απαίτησή τους. Στην περίπτωση
αυτή διατάσσεται η άρση της κατάσχεσης, της δέσµευσης ή της απαγόρευσης και η καταβολή του ως άνω οριζοµένου ποσού στο Ελληνικό Δηµόσιο ή τους λοιπούς
φορείς και του τυχόν υπερβάλλοντος στον δικαιούχο
αυτού.
β. Καθορίζεται το περιεχόµενο της κατά τα ανωτέρω
ανέκκλητης δήλωσης και η έννοια της πλήρους ικανοποίησης του ζηµιωθέντος.
γ. Θεσπίζονται µειωµένες ποινές, οι οποίες επιβάλλονται στον κηρυχθέντα ένοχο, σε περίπτωση που τύχουν
εφαρµογής οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις περί πλήρους ικανοποίησης του ζηµιωθέντος. Οι εν λόγω ποινές
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο λαµβάνει χώρα η ικανοποίηση τους ζηµιωθέντος. Εν προκειµένω, ο κακουργηµατικός χαρακτήρας της πράξης παραµένει ακόµη και στις περιπτώσεις
πρόβλεψης ποινής φυλάκισης, ενώ για τα πληµµελήµατα
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για εξάλειψη του αξιοποίνου σε περίπτωση ικανοποίησης του
παθόντος. Σε περιπτώσεις συµµετοχής, η κατά τα ανωτέρω πλήρης ικανοποίηση εκ µέρους ενός ή περισσοτέρων των συµµετεχόντων, ωφελεί και τους υπόλοιπους
που συµφωνούν.
(άρθρο 2)
3.α. Η εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων δεν επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την προβολή και την ικανοποίηση των µη περιουσιακών αξιώσεων του πολιτικώς ενάγοντος, καθώς και τα δικαιώµατα αυτού.
β. Ορίζεται ρητά ότι δεν υπάγεται στις εν λόγω ρυθµίσεις ο δράστης των προαναφερόµενων εγκληµατικών
πράξεων (άρθρο 1), εφόσον κατά το χρόνο τέλεσης αυτών, είχε την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Γενικού και Ειδικού Γραµµατέα, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δηµάρχου, Αντιδηµάρχου ή αν
τα πρόσωπα αυτά συµµετείχαν στην διάπραξη των εγκληµάτων.
(άρθρα 3 – 5)
4.α. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, το Δικαστήριο καθορίζει το ύψος της ζηµίας ή της αξίωσης, καθώς
και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου τελέσθηκε το αδίκηµα και διατάσσει την οριστική απόδοση των ποσών κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης,
αποδίδονται στους δικαιούχους εντόκως τα χρήµατα
που έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εκτός εάν υπάρχει αξίωση κατά του
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αθωωθέντος που είναι δυνατόν να συµψηφιστεί. Εφόσον
η ποινική δίωξη πάψει λόγω παραγραφής ή για οποιοδήποτε άλλο µη ουσιαστικό λόγο, το Συµβούλιο ή το Δικαστήριο αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά µε την ύπαρξη
αξίωσης και διατάσσει την απόδοση των σχετικών ποσών στους ζηµιωθέντες. Το επιτόκιο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
(άρθρο 6)
5. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης µε την οποία καθορίζονται:
- ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης των
χρηµατικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου και
των λοιπών φορέων,
- τα σχετικά µε την παρακατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον τρόπο απόδοσης και διαφύλαξης από αυτό των χρηµατικών ποσών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώµατα τρίτων,
- τα απαιτούµενα έγγραφα και ηλεκτρονικές διαδικασίες,
- η διαδικασία ανοίγµατος και καταγραφής του περιεχοµένου θυρίδων για τις οποίες έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση ή το άνοιγµά τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
(άρθρο 7)
6.α. Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την εφαρµογή των
προτεινόµενων ρυθµίσεων σε σχετικές υποθέσεις που
είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου.
β. Καταργείται η πρόβλεψη του άρθρου 18 παρ. 3 του
ν. 2523/1997 περί απαλλαγής ή επιβολής µειωµένων ποινών, σε ορισµένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής για µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ, φόρων, τελών και εισφορών. Οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα (άρθρο
158), για µη άσκηση ή κατάργηση της ποινικής δίωξης σε
ορισµένες υποθέσεις λαθρεµπορίας, παραµένουν σε ισχύ.
(άρθρα 8 – 9)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού
των λοιπών νοµικών προσώπων ή φορέων κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ενδεχόµενη δαπάνη από την επιστροφή στους δικαιούχους εντόκως των χρηµάτων που έχουν αποδοθεί
στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα,
σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης, εκτός εάν υπάρχει αξίωση κατά του αθωωθέντος που είναι δυνατόν να συµψηφισθεί. (άρθρο 6) Η δαπάνη αυτή
εξαρτάται από πραγµατικά στοιχεία και από το ύψος του
επιτοκίου, το οποίο καθορίζεται µε υπουργική απόφαση.
Πάντως, από τη δυνατότητα απόδοσης των επίµαχων
ποσών σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 1 και 2 του
σχεδίου νόµου, επέρχεται ωφέλεια για το Δηµόσιο και
τους λοιπούς φορείς, κατά περίπτωση.
2. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης του Κρατικού
Προϋπολογισµού, λόγω επιβολής µειωµένων ποινών κάθειρξης και φυλάκισης, καθώς και από την εξάλειψη του
αξιοποίνου στις περιπτώσεις που προβλέπεται, στην περίπτωση που εφαρµόζονται οι διατάξεις για την πλήρη ικανοποίηση του ζηµιωθέντος.
(άρθρο 2 παρ. 4 και 6)
Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2014
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών»
Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλείται επί του
Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των
νοµικών προσώπων ή φορέων κατά περίπτωση, ενδεχόµενη δαπάνη από την επιστροφή στους δικαιούχους εντόκως των χρηµάτων που έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης, εκτός εάν υπάρχει αξίωση κατά του αθωωθέντος που είναι δυνατόν
να συµψηφισθεί.
(άρθρο 6)
Η δαπάνη αυτή, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά
στοιχεία και από το ύψος του επιτοκίου, το οποίο καθορίζεται µε υπουργική απόφαση, θα αντιµετωπίζεται από τις
πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού ή του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων κατά περίπτωση.
Αθήνα,17 Νοεµβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης

Χ. Αθανασίου
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