ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ της ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ του
ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο «νέος ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» των Ν. 4620 και 4637/2019
που τόσο διατυπανίστηκε σαν «προοδευτικός» κ.λπ. από τις δύο διαδοχικές
Κυβερνήσεις, δεν έμελλε να έχει «αρτιμελή» μακροημέρευση. Επακολούθησαν οι Ν. 4689/2020, 4745/2020, 4800/2021, 4855/2021 και 4871/2021
που και πάλι επιχείρησαν παρεμβάσεις σε 75 συνολικά άρθρα του!
Οι εν λόγω εκτεταμένες τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαία την έκδοση του παρόντος Συμπληρώματος, ώστε ο μελετητής να είναι ενήμερος
περί του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, καθώς και του τρόπου ερμηνείας και εφαρμογής του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου.
Καταβλήθηκε προσπάθεια μιας συστηματικής προσέγγισης στη νέα
νομοθεσία και την αρμονική της προσαρμογή προς τα λοιπά ισχύοντα στο
χώρο του ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΜΟΜΙΑΣ. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε στη διατύπωση προτάσεων διαχρονικού δικαίου, με βάση τον
κανόνα της γενικής αρχής του ποινικού δικονομικού δικαίου ότι οι δικονομικοί νόμοι, αν δεν ορίζουν κάτι άλλο, καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς
υποθέσεις, ως προς το ατέλεστο μέρος τους, όχι μόνο σχετ. με τη διαδικασία, αλλά και για τη θέση των διαδίκων. Πάντα με την επιφύλαξη της διατήρησης της ισχύος των διαδικαστικών πράξεων που ήδη έχουν τελεθεί υπό
το προϊσχύσαν δικονομικό δίκαιο.
Κλείνοντας τον παρόντα Πρόλογο, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστές μας στον εκδότη μας κ. Πάνο Σάκκουλα και τους άξιους συνεργάτες του που έκαναν πραγματοποιήσιμη την έκδοση του παρόντος Συμπληρώματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.
Γενικά. Από την έκδοση του Σχολιασμένου μας Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (έτος 2020) μέχρι τώρα δεν στέγνωσε ακόμη το μελάνι
του Εθνικού Τυπογραφείου στα ΦΕΚ που έφεραν σε ισχύ το Ν. 4637/2019
και ήλθαν στη δημοσιότητα οι Ν. 4745/2020, 4855/2021, 4689/2020,
4800/2021 και 4871/2021 που και πάλι επιχειρούν παρεμβάσεις σε 75
συνολικά άρθρα του! Τούτο δημιουργεί την ανάγκη επικαιροποίησης του
Σχολιασμένου μας Κώδικα, επισημαίνοντας τις διαφορές, με τις αναγκαίες
παρατηρήσεις διαχρονικού δικαίου, με βάση τα άρθρ. 2 του ΠΚ. Πάντως,
υπενθυμίζουμε τη ρήση του Ρωμαίου “corruptissima republica plurimae
leges” (βλ. Tacitus: Annales, Libro III, 27). Και για να τελειώνουμε, υπενθυμίζουμε και τη φράση του Αλμπέρ Καμύ «Ο Κινέζος Αυτοκράτορας, όταν
είναι στα τελευταία του, εκδίδει πολλούς νόμους».
2.
Ειδικά ο Ν. 4855/2021. Δεν είναι στην αρμοδιότητα των συντακτών ενός σχολιασμένου ΚΠοινΔ, να εκφέρουν δικαιοπολιτικές κρίσεις, αλλά αρκούν οι μόλις διατυπωθείσες παρατηρήσεις μας.
3.
Κατά την Αιτιολογική ΄Εκθεση του Ν. 4855/2021, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με γνώμονα το πόρισμα που υποβλήθηκε
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που
συστήθηκε τον Μάρτιο του 2020 για την παρακολούθηση της εφαρμογής
του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μετά
την έναρξη ισχύος τους την 1η.7.2019. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις, βελτιώσεις, εξορθολογισμό των προβλεπόμενων
ποινών, επαναφορά σημαντικών διατάξεων, οι οποίες είτε είχαν καταργηθεί, είτε είχαν υποβαθμιστεί σε πλημμελήματα, επισύροντας χαμηλότερες
ποινές και προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Επιπλέον, εισάγει
διατάξεις με στόχο να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής των νέων κωδίκων και να
αποκαταστήσουν την ασφάλεια δικαίου.
4.
Το νομοθετικό κενό που δημιούργησε η κατάργηση ή η υποβάθμιση μείζονος ποινικής απαξίας αδικημάτων, μετά την ισχύ των νέων
κωδίκων, που αποτελούν εγγύηση για το κράτος δικαίου, αλλά και η αυ13
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ξανόμενη εγκληματικότητα απαιτούν τη διαρκή επανεξέταση και προσαρμογή των υφιστάμενων προβλέψεων τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο
και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπου συμπληρώθηκαν νομοθετικές
παραλείψεις ή αστοχίες που η δικαστηριακή πρακτική έχει αναδείξει, με
γνώμονα την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων,
την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης. 3. Ποιους
φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; Οι ρυθμίσεις του πρώτου Μέρους
του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αφορούν σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (Έλληνα ή αλλοδαπό) τελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε πράξη που
περιγράφεται στην αξιολογούμενη ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου
Μέρους αφορούν στους διαδίκους, δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς,
δικαστικούς επιμελητές και στα άτομα που εμπλέκονται στην απονομή της
δικαιοσύνης.
5.
Επιδιώκεται η αναθεώρηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με σκοπό να ενισχυθούν η ασφάλεια και
η προστασία του κοινωνικού συνόλου από την ολοένα αυξανόμενη εγκληματικότητα αλλά και από το νομοθετικό κενό που προκάλεσε η κατάργηση
ή η υποβάθμιση μείζονος ποινικής απαξίας παραδοσιακών αδικημάτων
μετά την ισχύ των νέων κωδίκων, που αποτελούν τον βασικό άξονα του
ποινικού μας πολιτισμού. Επιπλέον, το νομικό μας οπλοστάσιο θωρακίζεται
ακόμα περισσότερο απέναντι στις εγκληματικές συμπεριφορές και εναρμονίζεται με ευρωπαϊκές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα δικαιώματα προστασίας και αξιολόγησης των ανηλίκων και ενηλίκων θυμάτων.
6.
Μεταβατικό δίκαιο. Κατά το άρθρ. 203 του Ν. 4855/2021, η ισχύς
του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (12.11,2021), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
7.
Κατά γενική αρχή του ποινικού δικονομικού δικαίου, οι δικονομικοί νόμοι, αν δεν ορίζουν κάτι άλλο, καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς
υποθέσεις, ως προς το ατέλεστο μέρος τους (ΟλΑΠ 1/14 ΠοινΔ 2014.99),
όχι μόνο σχετ. με τη διαδικασία, αλλά και για τη θέση των διαδίκων. Το γεγονός ότι οι δυσμενέστερες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις του νεότερου
νόμου δεν μπορούν να εφαρμόζονται στις πράξεις που είχαν τελεστεί προ
της ισχύος αυτού, δεν επηρεάζει την επί των αυτών εγκλημάτων εφαρμογή
των δικονομικών διατάξεων εφόσον η εφαρμογή των τελευταίων ρητά επιβάλλεται από το νόμο (ΟλΑΠ 390/92∙ ΑΠ 492/18 ΤΝΠ ΔΣΑ). Δεν μπορεί δε
να συνιστά κριτήριο της αναδρομικής εφαρμογής ή όχι μιας δικονομικού
14
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περιεχομένου διατάξεως το αν αυτή έχει ή όχι, κατά το μέρος της δίκης που
δεν έχει, ακόμη, περατωθεί, δυσμενέστερες συνέπειες για τον κατηγορούμενο από αυτές που είχαν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο τελέσεως
της πράξεως, γιατί, έτσι, θα αναιρείτο ο χαρακτήρας της διατάξεως αυτής
ως δικονομικής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ασφάλεια δικαίου (ΟλΑΠ
1/14 ό. ανωτ.).
8.
Το νομότυπο όμως της διαδικαστικής πράξης ορίζεται από το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο που τελέσθηκε. Αρκεί η μεταβολή των κανόνων περί αρμοδιότητας να έγινε κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο και με
αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης, η αρμοδιότητα καθορίζεται από το νόμου
του χρόνου της εκδίκασης (ΑΠ 1216/16 ΤΝΠ ΔΣΑ). Βλ. περί όλων τούτων
αναλυτ. άρθρ. 596, καθώς και άρθρ. 432 αρ. 6, στο κύριο έργο μας.
9.
Για τις υποθέσεις που ήταν εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του νέου
ΚΠοινΔ (άρθρ. 585 έως 592 του Ν. 4620/2019), βλ. Γεν. Εισαγωγή στο κύριο
έργο μας αρ. 22 σ. 22, τα οποία ανάλογα ισχύουν και για τις νέες τροποποιήσεις του παρόντος Ν. 4855/2021. Ιδίως, οι αποφάσεις και τα βουλεύματα
που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπόκεινται
στα ένδικα μέσα και στις διατυπώσεις άσκησής τους που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος και εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νέου νόμου∙ οι εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο και βαθμό συνεχίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νέου νόμου∙ οι πράξεις
της ποινικής διαδικασίας που τελέστηκαν όταν ίσχυαν οι διατάξεις που καταργούνται διατηρούν το κύρος τους∙ υποθέσεις, για τις οποίες έχει γίνει
επίδοση κλητήριου θεσπίσματος ή κλήσης, εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί.

15
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Άρθρο 32

Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση
Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει στον εισαγγελέα
εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, προσωπικά ή με
κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρειά του,
εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως προκαταρκτική εξέταση
από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το
πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί
την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν
έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να
κινηθεί η ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς
των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημάτων του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού
Κώδικα να διατάσσει την διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή
της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
1.
Α. Γενικά. Με του άρθρ. 100 του Ν. 4855/2021, τροποποιείται το
παρόν άρθρ. 32 και η νέα διάταξη έχει ως τίθεται ανωτέρω. Κατά τα λοιπά,
η παρ. 1 μένει αναλλοίωτη και ισχύουν τα αναφερόμενα στα σχόλια του
άρθρ. 43 στο κύριο έργο μας, στα οποία και παραπέμπουμε τον μελετητή,
προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων. Κατά τα λοιπά, το παρόν άρθρο
παραμένει αμετάβλητο και ισχύουν τα εκτιθέμενα στο άρθρ. 32 του κύριου
έργου μας. Μεταβατικό δίκαιο. Βλ. στην αρχή του παρόντος στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ¸ αρ. 6 έως 9.
2.
Β. Επέκταση δικαιωμάτων του ΕισΑΠ (εδ. τελευτ.). Με τη νέα
διάταξη, στο τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρ. 32 ΚΠΔ προστίθενται τα
κακουργήματα του 19ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του ΠΚ, δηλ. τα
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα εγκλήματα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρ. 336-353 ΠΚ). Κατά την ΑιτΕκθ
του Ν. 4855/2021, αναγνωρίζεται ρητά στον ΕισΑΠ το δικαίωμα να διατάξει
την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης και εισαγωγή
της υπόθεσης στο ακροατήριο επί των κακουργημάτων του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του ΠΚ. Έτσι, τονίζεται εμφατικά η εξαιρετική φύση
17
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των συγκεκριμένων εγκλημάτων, διευκολύνεται η αμεσότητα των νόμιμων
ενεργειών του ΕισΑΠ και αναδεικνύεται η λειτουργικότητα της παρέμβασής του.

2ο Κεφάλαιο: Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος
1.
Με το άρθρ. 53 του Ν. 47/2020, ο τίτλος του Δεύτερου Κεφαλαίου
του Δεύτερου Τμήματος του Πρώτου Βιβλίου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ».
Άρθρο 33

Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος
1. Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών δημιουργείται Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής. Στο Τμήμα Οικονομικού
Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών υπηρετούν τέσσερις
(4) εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς εφετών που τοποθετούνται για θητεία τριών (3) ετών, με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Με τη
διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ο αρχαιότερος από
τους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ως Προϊστάμενος του Τμήματος. Σε περίπτωση που με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου τοποθετείται στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος εισαγγελέας
ή αντεισαγγελέας εφετών που δεν υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών, μετατίθεται και τοποθετείται σε αυτήν. Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ενώ οι αναπληρωτές τους με μερική απασχόληση, και τις εργασίες του Τμήματος συνεπικουρούν οκτώ (8) τουλάχιστον εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ των οποίων επτά
(7) τουλάχιστον από όσους υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών και ένας (1) τουλάχιστον από όσους υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι ως άνω εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς ορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης.
18
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2. Το έργο των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος εποπτεύει και
συντονίζει ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
1.
Α. Γενικά. Η παρούσα διάταξη εισήχθη με τους Ν. 4623 και
4637/2019. Με το άρθρ. 53 του Ν. 4745/2020 αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου, καθώς και ο τίτλος του παρόντος κεφαλαίου. Στην ουσία, με την
αντικατάσταση των άρθρ. 33 έως 36 ενοποιήθηκε η εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος, με την εισαγγελία διαφθοράς που είχε εισαχθεί με το Ν.
4637/2019. Κατά τα λοιπά, το παρόν άρθρο μένει αναλλοίωτο και ισχύουν
τα αναφερόμενα στα σχόλια του άρθρ. 33 στο κύριο έργο μας, στα οποία
και παραπέμπουμε τον μελετητή, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων.
1α.
Μεταβατικό δίκαιο. Κατά το άρθρ. 100 του Ν. 4745/2020: «1. Η
θητεία των υπηρετούντων Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος και Εγκλημάτων Διαφθοράς, των αναπληρωτών τους, των συνεπικουρούντων αυτούς
εισαγγελικών λειτουργών, καθώς και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
που εποπτεύει και συντονίζει τους ως άνω εισαγγελικούς λειτουργούς λήγει
αυτοδικαίως από την τοποθέτηση των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος
και του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με
το άρθρο 53. Μέχρι τη λήξη της θητείας τους κατά το προηγούμενο εδάφιο,
οι ήδη υπηρετούντες εισαγγελικοί λειτουργοί εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως και 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτά ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους από το άρθρο
53 του παρόντος. 2. Η τοποθέτηση των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος
και του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση
του παρόντος. 3. Οι αρμοδιότητες επί όλων των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον
των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος και Εγκλημάτων Διαφθοράς περιέρχονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος που συστήνεται
διά του παρόντος. Όλες οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν
στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς εφαρμόζονται εφεξής στους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος του
παρόντος νόμου». Εξ άλλου, κατά το άρθρ. 203 του Ν. 4855/2021, η ισχύς
του νόμου αυτού (σχετ. δηλ. με τις νέες τροποποιήσεις) αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ (12.11.2021), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επιμέρους διατάξεις του. Βλ. στην αρχή του παρόντος στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ¸ αρ.
6 έως 9.
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2.
Β. Πως ορίζονται οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και
οι αναπληρωτές τους (παρ. 1). Ορίζεται στη νέα διάταξη αυτή ότι στην
ΕισΕφΑθ δημιουργείται Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής.
Στο Τμήμα αυτό υπηρετούν 4 εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς εφετών που τοποθετούνται για τριετή θητεία, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, με Π.Δ.
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
3.
Με τη ίδια διαδικασία ορίζεται ο αρχαιότερος από τους εισαγγελείς αυτούς ως προϊστάμενος του τμήματος. Αν ο διοριζόμενος δεν υπηρετεί στην ΕισΕφΑθ, μετατίθεται και τοποθετείται σε αυτήν. Οι εισαγγελείς
οικονομικού εγκλήματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ενώ οι αναπληρωτές τους με μερική απασχόληση. Τις εργασίες του Τμήματος συνεπικουρούν 8 τουλάχιστον εισαγγελείς
ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ των οποίων 7 τουλάχιστον υπηρετούν
στην ΕισΠρωτΑθ και 1 τουλάχιστον στην ΕισΠρωτΘεσ. Και αυτοί επίσης οι
εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς ορίζονται με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης. Το έργο των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος εποπτεύει και συντονίζει ο Προϊστάμενος του Τμήματος (βλ. ανωτ. αρ. 3).
4.
Γ. Επιστημονική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. Κατά το άρθρ. 587 του παρόντος ΚΠοινΔ οι παρ. 9, 9α και 10 του Ν.
2523/1997 διατηρούνται ως προς τον εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος των άρθρ. 33 και 35 του ΚΠοινΔ.
5.
Ο ν. 2523/1997. Τα άρθρ. 9, 9α και 10 του νόμου αυτού έχουν ως
ακολούθως: «9. Για την επιστημονική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και των εισαγγελικών λειτουργών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συστήνεται στο
Υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γραφείο
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Υπηρεσιακή Μονάδα του Γραφείου Εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να συστήνεται με απόφαση του ίδιου Υπουργού και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.. Για
την επιστημονική υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και των Εισαγγελέων που τον επικουρούν συστήνεται στο γραφείο με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Εισαγγελέα
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Οικονομικού Εγκλήματος, ιδιαίτερο τμήμα. Με την ίδια απόφαση δημιουργούνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού του τμήματος, οι οποίες καλύπτονται
με μετακίνηση προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση
από άλλες υπηρεσίες, μετά από πρόταση του ίδιου Εισαγγελέα. Η απόσπαση
διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού για διάρκεια δύο (2) ετών,«κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης», χωρίς να απαιτείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων,
και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση για ίσο χρονικό διάστημα. Το
επιστημονικό προσωπικό κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Η θητεία του προσωπικού του
τμήματος, λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στη θέση
από την οποία προέρχονται. Καθήκοντα προϊσταμένου του τμήματος, ασκεί
υπάλληλος ΠΕ με βαθμό Α’ που ορίζεται με απόφαση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η θέση του προϊσταμένου του τμήματος, αντιστοιχεί σε
θέση προϊσταμένου τμήματος για όλες τις συνέπειες και η θητεία του σε αυτή
λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του τμήματος βαρύνει την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, σε κάθε δε περίπτωση, οι αποδοχές τους δεν
υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν
από την οργανική τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής
τους. «Σε υποθέσεις, το αντικείμενο των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, που
δεν μπορούν να παρασχεθούν από το προσωπικό του τμήματος της παρούσας παραγράφου, οι Εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 μπορούν να
ζητήσουν από τον εποπτεύοντα Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ορίσει με
πράξη του ειδικούς επιστήμονες για την υποβοήθηση του έργου της προανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης. Ο ορισμός των ειδικών επιστημόνων
γίνεται μεταξύ των προσώπων που υπηρετούν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Οι διατάξεις των άρθρων 188 έως 193 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως.».
9α. Για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος και των Εισαγγελέων που τον επικουρούν, συστήνεται στο Γραφείο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση
του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας. Η
Γραμματεία στελεχώνεται από δέκα (10) δικαστικούς υπαλλήλους όλων των
κατηγοριών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και μπορεί να ανανεώνεται για
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ίσο χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω υπάλληλοι υπάγονται για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Καθήκοντα προϊσταμένου του Τμήματος ασκεί δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας
ΠΕ, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η
θητεία του προϊσταμένου του Τμήματος λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω
βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Η θητεία των αποσπασμένων δικαστικών υπαλλήλων στο Τμήμα λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής
υπηρεσίας στη θέση από την οποία προέρχονται. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία
και τις κάθε φύσης αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων βαρύνει την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.»
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να αποσπώνται στις Εισαγγελίες
Πρωτοδικών και Εφετών υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, για την
υποβοήθηση του έργου των εισαγγελικών λειτουργών όταν διενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για οικονομικά ή άλλα συναφή με αυτά
εγκλήματα, για χρονικό διάστημα δύο ετών που μπορεί να παρατείνεται με
όμοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο φορές. Οι υπάλληλοι που
αποσπώνται λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης
από την οποία αποσπάστηκαν.»
Άρθρο 34

Τοπική αρμοδιότητα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος
Η κατά τόπον αρμοδιότητα των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
1.
Η παρούσα διάταξη εισήχθη με το Ν. 4637/2019. Με το άρθρ. 53
του Ν. 4745/2020 αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου και έχει το ως ανωτέρω
περιεχόμενο. Μεταβατικό δίκαιο. Βλ. σχόλια ανωτ. στον αρ. 1α του άρθρ.
33.
Άρθρο 35

Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος
1. Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος, οι αναπληρωτές τους
και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους συνεπικουρούν, διενεργούν
προκαταρκτική εξέταση είτε αυτοπροσώπως είτε παραγγέλλοντας
σχετικά τους γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, για τη
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