ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απάντηση επί όλων των ενστάσεων
ΜΕΡΟΣ Β΄

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Παρουσίαση του συστήματος παρεμβάσεων στην
δικαιοσύνη από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό
κ. Παπαγγελόπουλο με την αρωγή δημοσιογράφων
και άλλων φυσικών προσώπων στην προσπάθεια
ελέγχου των αρμών της εξουσίας, σε σειρά
υποθέσεων.
 ανάπτυξη των αδικημάτων

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ => αφηγηματική εξιστόρηση μέχρι την
σύσταση της επιτροπής με αξιολογική παρουσίαση των
γεγονότων που δείχνουν την ενορχήστρωση κaι
εκτέλεση του σχεδίου.

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
 ιδίως των Eισαγγελικών λειτουργών (Ράικου, Αγγελή
Κυβέλου, Δημητρίου, που παραδέχεται ότι ο Αγγελής της
κατήγγειλε τον Παπαγγελόπουλο ως Ρασπούτιν),
 εμπλεκομένων μαρτύρων και πιέσεων που δέχθηκαν
χωρίς στοιχεία να καταγγείλουν πολιτικά πρόσωπα
(Φρουζής, Μανίας, Μανιαδάκης),

 αποδόμηση μαρτύρων υπό προστασία (Κελέση/
Σαράφης) -> η αξιολόγηση γίνεται και με εκτενή
παράθεση διαλόγων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ


Μη άμεση αποστολή φακέλου στη Βουλή για 10 πολιτικά πρόσωπα και μη αποστολή
φακέλου για υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν εξέδωσαν δελτίο τιμών το 2015



Τρόπος εξέτασης μαρτύρων και μη καταγραφή όσων έλεγαν



Επιλεκτικές διαρροές σε Βαξεβάνη και Φιλιππάκη καταθέσεων, εγγράφων, αλλά
«προφητικών» καταθέσεων ακόμη και πριν δοθούν



Μη Εμπλοκή πολιτικών προσώπων από FBI (προκύπτει και από την απόφαση
Συμβιβασμού ΗΠΑ-Novartis) αλλά μόνο από τους εδώ προστατευόμενους μάρτυρες



Μη αποστολή κρισίμων εγγράφων, ιδίως αυτών του FBI και αρχειοθέτηση H1N1



Πιέσεις προσώπων να μπουν σε καθεστώς προστασίας μιλώντας χωρίς στοιχεία κατά
πολιτικών (Φρουζής, Μανιαδάκης, Μανίας, Βουλκίδης κλπ)



Μη έρευνα Ιατρών και στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων



Ειδική αναφορά για παράνομη παροχή καθεστώτος προστασίας σε μάρτυρες
(Μανιαδάκης/ «Σαράφη» και «Κελέση»)



Ειδική αναφορά για μη αποστολή εγγράφων FBI ειδικά υπέρ πολιτικών προσώπων στην
Βουλή



Έλεγχος Εισαγγελέων από ΑΠ και δη Ζαχαρή / Σοφουλάκη

και

ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
•

Ράικου (εισαγγελέας διαφθοράς) -> άρνηση να
ενδώσει σε πιέσεις Παπαγγελόπουλου να φτιάξει
στοιχεία κατά πολιτικών προσώπων και να στείλει
φάκελο σε Bουλή -> στοχοποίησή της με δημοσίευμα
Βαξεβάνη => παραίτησή της και πειθαρχική της δίωξη.

•

Κυβέλου -> αντίδρασή της σε ανάληψη Εισαγγελίας
Διαφθοράς
από
Τουλουπάκη
->
δημοσίευμα
στοχοποίησής της από Φιλιππάκη => πειθαρχική της
δίωξη

•

Αγγελής (επόπτης Εισαγγελίας Διαφθοράς) ->
καταγγέλλει πράξεις Εισαγγελέων Διαφθοράς - >
καταγγέλλει πράξεις Παπαγγελόπουλου -> δημοσίευμα
σε βάρος του από Φιλιππάκη => παραίτησή του και
πειθαρχική του δίωξη

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
NOVARTIS


ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (239 ΠΚ) σε
πράξεις Εισαγγελέων Διαφθοράς με στόχο τη δίωξη δέκα πολιτικών
προσώπων και παράλληλη παράλειψη δίωξης των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ
που δεν εξέδωσαν δελτίο τιμών κατά το έτος 2015.



ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΛΗΜ/ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (239 ΠΚ) σε πράξεις
Εισαγγελέων Διαφθοράς που μεταχειρίστηκαν εκβιαστικά μέσα σε
καταθέσεις μαρτύρων.



ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (259 ΠΚ) σε πράξεις και
παραλείψεις Εισαγγελέων Διαφθοράς



ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (259 ΠΚ) όντας υπάλληλος και δη Αναπληρωτής
Υπουργός Δικαιοσύνης με αρμοδιότητα τη διαφθορά καθώς με πρόθεση
παρέβη τα καθήκοντα του παρεμβαίνοντας στο έργο των Εισαγγελέων
Διαφθοράς ιδίως της κας Ράικου που της ζήτησε να φτιάξει στοιχεία σε
βάρος πολιτικών και να στείλει το φάκελο στη Βουλή.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΤΣΑΤΑΝΗ
1. ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
 ΥΠΟΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
 ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
 ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ
2. ΠΙΕΣΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΣΑΤΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ -> δεν ενδίδει -> δημοσίευμα και καταγγελία από
Βαξεβάνη -> πειθαρχικός έλεγχος -> απαλλαγή της -> αλλαγή
νόμου και νέος πειθαρχικός έλεγχος και δημοσίευμα από
Φιλιππάκη

ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
• ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (259 ΠΚ) όντας
υπάλληλος και δη Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης με αρμοδιότητα τη διαφθορά με
πρόθεση
παρέβη
τα
καθήκοντα
του
παρεμβαίνοντας στο έργο του οικονομικού
εισαγγελέα
Αθανασίου
στις
ανωτέρω
υποθέσεις και στο έργο της αντιεισαγγελέως
Εφετών Τσατάνη στην υπόθεση Βγενόπουλου.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΜΠΥ ΜΙΩΝΗ
•

Στοχοποίηση Σάμπυ Μιωνή από Φιλιππάκη/ Τάρκα/ Παπαδάκου

•

Συνάντηση στο Μαξίμου Παπαγγελόπουλου/ Παππά/ Μιωνή
2016 και εκβίασή του προκειμένου να δώσει λεφτά σε
Φιλιππάκη για να πάψουν οι παράνομες διώξεις αυτού και των
συνεργατών του

•

Δεν ενδίδει ο Μιωνής και στοχοποιείται με δικαστικές διώξεις
από αναφορές Φιλιππάκη

•

Ηχητικό Παππά που αποδέχεται τα ανωτέρω και μάλιστα ο
Παππάς ζητά στοχοποίηση χωρίς στοιχεία της κας Μαρέβας
Γκραμπόφσκι

•

Νέα συνάντηση 2018 και υπογραφή συμφωνητικού που
αναλαμβάνει Φιλιππάκης για να κλείσουν ανοικτές ποινικές
υποθέσεις Μιωνή με εγγυητή τον Παπαγγελόπουλο

•

Συνάντηση με Παπαγγελόπουλο για να ερευνηθεί εάν τηρούνται
οι όροι συμφωνητικού, δηλαδή πως προχωρούν οι δικαστικές
διαδικασίες

ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ
ΜΙΩΝΗ
 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΚΒΙΑΣΗΣ (385 ΠΚ) ήτοι με σκοπό να
αποκομίσει ο ίδιος (Παπαγγελόπουλος) και ο εκδότης Ιωάννης
Φιλιππάκης παράνομο περιουσιακό όφελος 350.000 ευρώ,
αποπειράθηκε να εξαναγκάσει με απειλές τον επιχειρηματία Σάμπυ
Μιωνή σε πράξη και δη στην παροχή του ποσού των 350.000 ευρώ,
που δεν όφειλε να καταβάλει. Οι απειλές συνίσταντο στο ότι θα
συνεχίσει αυτός (ο Σάμπυ Μιωνής) και οι συνεργάτες του να
υφίστανται παράνομες διώξεις

 ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ (159 παρ. ΠΚ) ζήτησε για
τον εαυτόν του και άλλον και δη τον εκδότη Ιωάννη Φιλιππάκη το
ποσό που προσδιορίστηκε στα 350.000 ευρώ ως αντάλλαγμα που
δεν δικαιούνταν για πράξεις και παραλήψεις που ανάγεται στα
καθήκοντα του ως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και
αντίκεινται σε αυτά, καθώς με αυτό το αντάλλαγμα θα διασφάλιζε να
μην συνεχίσουν ο Σάμπυ Μυωνής και οι συνεργάτες του να
υφίστανται τις παράνομες διώξεις που είχε προκαλέσει
 ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (235 ΠΚ): ως ανωτέρω

ΕΙΔΙΚΩΣ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ
 Εγκληματική οργάνωση (Συμμορία) – αρ. 187 παρ. 5 παλαιού
ΠΚ και παρ. 3 νέου ΠΚ) όντας Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης οργανώθηκε με άλλους προκειμένου να
διαπράξουν τα κακουργήματα και τα πλημμελήματα που
περιγράφονται στο πόρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ:
 το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση (224
ΠΚ), διότι καίτοι τα όσα ανέφεραν οι προστατευόμενοι
μάρτυρες απεδείχθησαν ψευδή, δεν υπάρχουν επαρκείς
ενδείξεις ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος ήλθε με οποιονδήποτε
τρόπο σε επαφή μαζί τους.
 το αδίκημα της πρόκλησης και προσφοράς για την τέλεση
κακουργήματος (αρ. 186), καθώς με την ΑΚΡΩΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΥ ΠΚ πλέον απαιτείται αμοιβή. Από το
αποδεικτικό υλικό προέκυψε ότι οι πιέσεις του κ.
Παπαγγελόπουλου στους κκ Ράικου/ Αθανασίου/ Τσατάνη
ήταν σε επίπεδο απειλών και όχι υπόσχεση αμοιβής.

ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

 ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
(239 ΠΚ)
 ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΛΗΜ/ΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (239 ΠΚ)
 ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (259 ΠΚ)
 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (259 ΠΚ) σε: α) Τουλουπάκη β) Ράικου
γ) Αθανασίου και δ) Τσατάνη
 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΚΒΙΑΣΗΣ (385 ΠΚ)
 ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ (159ΠΚ)
 ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (235)

 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΙΑ (187 ΠΚ)

