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Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

Πρόταση 

 

Σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

κατά το άρθρο 86 παρ.3 του Συντάγµατος, 

τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής 

και το άρθρο 5 του Ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη Υπουργών». 

  

Μετά το πέρας των εργασιών την Εξεταστικής Επιτροπής του 2010 για την 
ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής 
Βατοπεδίου και βάσει των εγγράφων, στοιχείων και µαρτυρικών καταθέσεων, 
αλλά και του συνόλου του περιεχοµένου των φακέλων, τόσο της αντίστοιχης 
Εξεταστικής Επιτροπής του 2008, όσο και αυτής του 2010, εκφράζοντας την 
βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για την ανάγκη 
περαιτέρω έρευνας του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου µέσω Ειδικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 86 παρ.3 του Συντάγµατος, 
υποβάλουµε στην Ολοµέλεια της Βουλής πρόταση σύστασης Ειδικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 
κατά το άρθρο 86 παρ.3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού 
της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν.3126/2003 περί 'ποινικής ευθύνης 
υπουργών'. 

 Η συγκεκριµένη αναφορά σε στοιχεία αξιόποινων πράξεων ενδεχοµένως 
τελεσθεισών από τέως Υπουργούς και Υφυπουργούς περιέχεται στις σελίδες 
35 έως και 202 του από 8-6-2010 Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για 
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την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής 
Βατοπεδίου, οι οποίες αυτολεξεί έχουν ως ακολούθως:  

 Από τα ανωτέρω στοιχεία και πραγµατικά περιστατικά προκύπτουν ισχυρές 
ενδείξεις για την τέλεση αδικηµάτων από τέως Υπουργούς και Υφυπουργούς, 
οπότε απαιτείται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη 
τέλεση αδικηµάτων και ειδικότερα: 

Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας, που υπερβαίνει 
καταφανώς το προσδιοριζόµενο από το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, 
από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο 
∆ούκα και Αλέξανδρο Κοντό. 

Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και 
Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ.1 εδ. α ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των 
εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών 
συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε 
άλλον και µη, κατ' εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από 
κοινού και µη, σε βάρος του ∆ηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει 
συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 Ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα 
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ' 
εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον 
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του ∆ηµοσίου, από την 
οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 Ευρώ και η ζηµία 
υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της 
απλής συνέργειας από κοινού, κατ' εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε 
σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του ∆ηµοσίου, 
από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 Ευρώ και 
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ' 
εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α΄, 
14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ.1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60, 63 79, 83, 94 
παρ.1, 98, 256 περ. γ΄ - υποπερ. β΄ Π.Κ., όπως η περ. γ΄ αντικ. από το 
άρθρο 14 παρ.5α Ν.2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ.3 του αρ.242 
συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ.7β του Ν.2408/1996 και τροποποιήθηκε 
µε το άρ.14 παρ.6 του Ν.2721/1999 και αρ.1 παρ.1 του Ν.1608/1950, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το αρ.4 παρ.5 του Ν.1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το 
αρ.2 Ν.1877/1990 και αντικ. από το αρ.36 παρ.1 Ν.2172/1993 και αρ.4 
παρ.3α , γ του Ν.2408/1996. 

 Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος 
(259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη. 

∆) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος 
(259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ. Κιλτίδη. 

Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία ( άρ.46 ΠΚ ) του τότε Υπουργού 
Επικρατείας κ. Θ. Ρουσσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. 
(α) και (β). 
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Είναι προφανές ότι από το Πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
που προτείνουµε να συγκροτηθεί, κατά το άρθρο 86 παρ.3 εδ. γ΄ του 
Συντάγµατος, το Ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη Υπουργών» και κατά τις 
σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής (άρθρο 253 επ.), ενδεχοµένως 
θα προκύψει η περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων 
ανωτέρω πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως 
συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, ώστε να αποφασίσει η Ολοµέλεια 
της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. 

 Επειδή η παρούσα περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των άρθρων 86 
παρ. 3 του Συντάγµατος, 154 παρ.3 του Κανονισµού της Βουλής και 5 παρ.1 
του Ν.3126/2003. 

  

Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε 

  

Να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει 
προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παρ.3 του Συντάγµατος και τα 
άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής για τα ανωτέρω πρόσωπα 
(τέως Υπουργούς και Υφυπουργούς), για την ενδεχόµενη τέλεση των πιο 
πάνω αδικηµάτων, κατά τα ανωτέρω. 

  

Αθήνα, 16-6-2010 

Οι προτείνοντες Βουλευτές 

 


