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Σχετικά με τον ΟΟΣΑ 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός 
στον οποίο οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν εμπειρίες πολιτικής, εντοπίζουν καλές 
πρακτικές υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν αποφάσεις και συστάσεις για την 
παραγωγή καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή. Η αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να προωθήσει πολιτικές 
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Σχετικά με το Πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ  

Η Ελληνική Κυβέρνηση με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών έχει θέσει ως προτεραιότητα την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και των φαινομένων δωροδοκίας, δεσμευόμενη στην άμεση λήψη 
μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) αποτυπώνονται οι κρίσιμοι τομείς των μεταρρυθμίσεων και ορίζονται οι 
προτεραιότητες με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και την καταπολέμηση 
φαινομένων διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
αναπτύξει μια σειρά δράσεων προς εφαρμογή του ΕΣΣΚΔ Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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I. Εισαγωγη 

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) 

αποτυπώνονται οι κρίσιμοι τομείς των μεταρρυθμίσεων και ορίζονται οι προτεραιότητες με στόχο την 

ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς. 

Μέσω του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης στην Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να 

προσφέρει την υποστήριξή του στις ελληνικές αρχές και να παρέχει οδηγίες τεχνικής φύσης για την 

εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, σε μια σειρά προκαθορισμένων τομέων. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

To παρόν έγγραφο καταρτίσθηκε στο πλαίσιο των Παραδοτέων 10.3 και 10.4 του 

Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης. Περιλαμβάνει μια αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Στο έγγραφο εξετάζεται η 

δυνατότητα θέσπισης ενός ειδικού κρατικού οργάνου, το οποίο θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν κατασχεθεί και δημευθεί. Επιπλέον, γίνεται μνεία στην υποχρέωση των αρχών 

επιβολής του νόμου να αναφέρουν σε άλλο όργανο τις διαταγές δέσμευσης, δήμευσης και 

κατάσχεσης που εκδίδουν. Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου προέρχονται από ανεξάρτητη 

έρευνα του ΟΟΣΑ, από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές τον 

Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017 και από τις συναντήσεις διαβούλευσης με τις ελληνικές αρχές στη 

Θεσσαλονίκη και την Αθήνα στα μέσα του Φεβρουαρίου 2017. Πρόσθετες συναντήσεις 

διαβούλευσης έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα τον Νοέμβριο 2017. H αξιολόγηση του 

ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 

στην Ελλάδα ( Παραδοτέο 10.1 και 10.2) και οι κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρχές που είναι 

αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (Παραδοτέο 10.5) αποτελούν αντικείμενο 

χωριστών παραδοτέων.  

Εκτός από την ανάλυση του υφιστάμενου ελληνικού πλαισίου, το παρόν έγγραφο παρέχει 

βελτιωτικές εισηγήσεις. Έπειτα από την επισκόπηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την 

ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, το έγγραφο εξετάζει το αντίστοιχο πλαίσιο άλλων χωρών-

μελών του ΟΟΣΑ. Στη συνέχεια, διατυπώνονται εισηγήσεις για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να 

γίνουν στην Ελλάδα, προκειμένου να καθιερωθεί μια ενιαία και συντονισμένη προσέγγιση του 

ζητήματος της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από όλες τις αρχές. Στο τελευταίο μέρος του 

παρόντος εγγράφου εξετάζεται το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης κατασχεμένων και δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων και προτείνεται η δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. 

II.  Επισκοπηση του ισχυοντοσ θεσμικού πλαισιου τησ Ελλαδασ 

Στην Ελλάδα, οι αρμοδιότητες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε υποθέσεις διαφθοράς 

κατανέμονται σε διάφορες αρχές επιβολής του νόμου, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές: 

 στις εισαγγελικές αρχές (π.χ. Εισαγγελείς Εγκλημάτων Διαφθοράς, Εισαγγελέα 

Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελείς Πρωτοδικών κλπ.)∙ 

 στις δικαστικές αρχές (π.χ ανακριτές του Νόμου 4022/2011)∙ 

 στο Ελεγκτικό Συνέδριο∙ 

 στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)∙ 

 στην Ελληνική Αστυνομία (συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Διεθνούς 

Αστυνομικής Συνεργασίας)∙ 

 στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ)∙ 
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 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, και  Λιμενικό Σώμα -  Ελληνική Ακτοφυλακή∙ 

 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Φορολογικές Αρχές  και Τελωνειακή 

Υπηρεσία . 

Η ύπαρξη τόσων πολλών οργάνων που επιτελούν το ίδιο έργο εγείρει ζητήματα ως προς 

α) την έλλειψη συντονισμού και β) την έλλειψη συγκέντρωσης της διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης 

και διαθέσιμων πόρων και γ)  την έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σχετικά 

με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

A.  Έλλειψη συντονισμού μεταξύ φορέων 

Οι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες φορείς ενεργούν μεμονωμένα, έχουν 

διαφορετικές αρμοδιότητες και δεν συντονίζονται μεταξύ τους τακτικά και με συνέπεια. Αυτό μπορεί 

συχνά να οδηγήσει σε διπλές προσπάθειες και σε αναποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. 

Επιπλέον, μέλη πολλών φορέων (π.χ. ΣΔΟΕ, ανακριτές του Ν. 4022/2011) έχουν δηλώσει ότι δεν 

είναι σε θέση να περιγράψουν το ισχύον ελληνικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο που αφορά τη 

συνεργασία, την επικοινωνία και το συντονισμό μεταξύ όλων των φορέων που συμμετέχουν στην 

ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν προβλέπεται ρητά καμία διαδικασία 

συντονισμού μεταξύ του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και του Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να διεξάγουν συναφείς έρευνες, χωρίς να έχουν 

ενημερώσει ο ένας τον άλλον.1 Επιπρόσθετα, οι προσπάθειες για αποτελεσματική ανάκτηση 

περιουσιακών στοιχείων συχνά παρεμποδίζονται από το μεγάλο αριθμό μη τεχνικών και άσχετων 

αιτημάτων που αποστέλλονται σε εξειδικευμένες προανακριτικές αρχές (π.χ. Διεύθυνση Οικονομικής 

Αστυνομίας κ.λπ.) οι οποίες θα μπορούσαν να εκτελεστούν και από μη  εξειδικευμένες αρχές. 

Επιπλέον, η ΜΧΠ συγκεντρώνει πληροφορίες αυτεπάγγελτα, χωρίς να επικοινωνεί τακτικά και 

άμεσα με άλλες υπηρεσίες συγκέντρωσης πληροφοριών, όπως είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης και 

Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΛ.ΑΣ. 

Επίσης, δεν είναι ασυνήθιστο οι φορείς ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να υποχρεούνται 

να υποβάλλουν αιτήματα παροχής πληροφοριών σε άλλες αρχές, επειδή είτε δεν έχουν πρόσβαση σε 

ορισμένους τύπους βάσεων δεδομένων είτε οι πληροφορίες συνήθως κατέχονται από άλλους τύπους 

φορέων. Για παράδειγμα, ενώ το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει πρόσβαση σε ορισμένες βάσεις δεδομένων όπως το 

ELENXIS και το σύστημα μητρώων  τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, 

απαιτείται να υποβάλλει αιτήματα σε άλλες αρχές για βοήθεια σχετικά με τον εντοπισμό και την 

αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων2. Ομοίως, η ΜΧΠ αναφέρει δυσκολίες στο συντονισμό των 

προσπαθειών για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων προερχομένων από εγκληματικές 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα, αντιμετωπίζει συχνά ανεπαρκή συνεργασία με άλλους φορείς, όπως 

τα υποθηκοφυλακεία, η οποία συνίστανται σε μεγάλες καθυστερήσεις στην ανταπόκριση στα 

αιτήματά της για πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες3. Τέλος, και πιο γενικά, η 

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) δήλωσε ότι η έλλειψη τακτικής και συνεπούς 

ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού οδηγεί σε μειωμένη θεσμική γνώση και σε χαμένες 

ευκαιρίες. Οι προσπάθειες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων παρακολουθούνται και αναλύονται 

                                                           

1 Συναντήσεις διαβούλευσης με τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθήνας, Φεβρουάριος 2017. Ο Εισαγγελέας 

Εγκλημάτων Διαφθοράς δήλωσε  ότι, ενώ το Γραφείο του βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος, δεν προβλέπεται κάποιο τυποποιημένο πλαίσιο για την επικοινωνία αυτή και ότι στην πράξη οι δύο αρχές 

διενεργούν παράλληλα παρόμοιες έρευνες. 
2 Απάντηση του ΣΔΟΕ στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, ερώτηση Νο. 10. 
3 Απάντηση της ΜΧΠ στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, ερώτηση Νο. 24. 
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ανεπαρκώς στις διάφορες υπηρεσίες και αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές και οι επιτυχημένες 

τεχνικές έρευνας συχνά περνούν απαρατήρητες και επομένως αχρησιμοποίητες.4 

B.  Έλλειψη συγκέντρωσης διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων ή τεχνογνωσίας και 

διαθέσιμων πόρων 

Ο κατακερματισμός των αρμόδιων υπηρεσιών εμποδίζει τη συγκέντρωση της τεχνογνωσίας 

σε έναν φορέα, καθώς και την επίτευξη οικονομιών κλίµακας. Πολλοί από τους 

εμπλεκόμενους φορείς δήλωσαν ότι η τεχνογνωσία που διαθέτουν για την ανάκτηση περιουσιακών 

στοιχείων είναι εντελώς ανεπαρκής.  Συνεπώς, είθισται οι δικαστές και οι εισαγγελείς που διερευνούν 

σύνθετες οικονομικές παραβάσεις να επικουρούνται από εθελοντές ή ad hoc πραγματογνώμονες. 

Επιπλέον, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς έχει στη διάθεσή του οικονομικούς αναλυτές, αλλά 

όχι πραγματογνώμονες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Ενώ η κατάλληλη κατάρτιση 

αποτελεί σημαντική πτυχή της ετοιμότητας και της ικανότητας για επιβολή του νόμου, αποτελεί μόνο 

μία από τις πολλές συνιστώσες ενός αποτελεσματικού πλαισίου ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

Οι αρχές που εμπλέκονται στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων συχνά υποβάλλονται σε 

μετασχηματισμό, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και τη σύγχυση και αλληλεπικάλυψη όσον 

αφορά την αποστολή και τις αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, πρόσφατα κατά το 2015, η αρμοδιότητα 

του Σ.Δ.Ο.E. αναφορικά με φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις μεταφέρθηκε στην Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μαζί με περίπου 500 στελέχη του5. Το Σ.Δ.Ο.Ε. δήλωσε ότι, ως εκ 

τούτου, η ικανότητά του να ανιχνεύει και να εντοπίζει περιουσιακά στοιχεία έχει παρεμποδιστεί 

σοβαρά, κάτι που εκκρεμεί να επιβεβαιωθεί. Η διοίκηση του Σ.Δ.Ο.Ε. δήλωσε πρόσφατα ότι 

αναμένει να προσλάβει 90 νέα στελέχη και να υποδεχθεί επιπλέον 78 στελέχη (με μετάταξη) από 

άλλα υπουργεία και οργανισμούς. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι πολύ χαμηλότερος από τα 500 

στελέχη του Σ.Δ.Ο.Ε. που μετακινηθήκαν πρόσφατα και δεν είναι πιθανό να αποκαταστήσει την 

ικανότητα του Σ.Δ.Ο.E. 

Ο κατακερματισμός αυτός είναι επίσης ιδιαίτερα ορατός στον τομέα της διεθνούς ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων. Επί του παρόντος, το ARO του Σ.Δ.Ο.Ε. (εθνικό γραφείο ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων για την Ελλάδα) διευκολύνει τις προσπάθειες ανάκτησης  περιουσιακών 

στοιχείων (εντοπισμός και ταυτοποίηση με σκοπό την επακόλουθη κατάσχεση και δήμευση) μέσω 

της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ARO και μέσω άλλων δικτύων όπως το CARIN. Ομοίως, η Διεύθυνση 

Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΔΑΣ) βοηθά επίσης τις ελληνικές και ξένες αρχές επιβολής 

του νόμου στο να αναζητούν πληροφορίες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών 

στοιχείων, μέσω άλλων διαύλων όπως η INTERPOL, η EUROPOL και το SIRENE6. Τέλος, η ΜΧΠ 

ανταλλάσσει τέτοιες πληροφορίες διεθνώς μέσω του FIU-Net και του Egmont Group.7 

Τέλος, η ικανότητα ορισμένων φορέων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να διερευνούν τα 

εγκλήματα διαφθοράς και να ανακτούν περιουσιακά στοιχεία παρεμποδίζεται από την έλλειψη 

μόνιμου προσωπικού και οργανωτικής εμπειρογνωμοσύνης. Για παράδειγμα, εκπρόσωποι της Δ.Ο.Α. 

σημειώνουν έλλειψη συνέχειας όσον αφορά τις προσπάθειες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε 

υποθέσεις διαφθοράς λόγω έλλειψης επιχειρησιακής υποστήριξης, αναλυτών υψηλής ειδίκευσης και 

μόνιμου προσωπικού8. Σύμφωνα με τη Δ.Ο.Α., οι ελλείψεις αυτές επηρεάζουν δυσμενώς την 

ικανότητά τους και αποδεικνύουν τη σημασία της προτεραιοποίησης της άμεσα διαθέσιμης 

                                                           

4 Απάντηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, ερώτηση Νο. 13. 

 
5 Βάσει άρθρου 2, υποπαράγραφος Δ.7 του Ν.4336/2015. 
6 Βλέπε άρθρο 8 του Π.Δ. 178/2014. 
7 Άρθρο 7Α παρ. 1(ε) του Ν.3691/2008. 
8 Απάντηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, ερώτηση Νο. 17. 
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εμπειρογνωμοσύνης και της ανάγκης να ενημερώνονται για νομικά ζητήματα και τις τάσεις της 

εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς αφορούν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Γ.  Έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με την 

ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Στην Ελλάδα, υπάρχει έλλειψη δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις 

ενέργειες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων τόσο για  σκοπούς επιβολής του νόμου εντός της 

Ελλάδας όσο και για προσπάθειες διεθνούς συνεργασίας με ξένες δικαιοδοσίες και οργανισμούς όπως 

η Eurojust, η Europol και η Interpol. Για παράδειγμα, το άρθρο 88 του Ν. 3842/2010 απαιτεί από όλες 

τις ελληνικές διωκτικές και  δικαστικές αρχές να ενημερώνουν το ARO του Σ.Δ.Ο.Ε. για όλες τις 

δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων,  προκειμένου να 

επιτρέψει στο Σ.Δ.Ο.Ε. να συγκεντρώνει δεδομένα και να απαντά σε αιτήματα άλλων δικαιοδοσιών 

σε εύθετο χρόνο. Ωστόσο, εκπρόσωποι του Σ.Δ.Ο.Ε. τόνισαν ότι αυτή η ενημέρωση δεν γίνεται στην 

πράξη. 

Τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προσπάθειες ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή ο αριθμός και η αξία των δεσμευμένων, κατασχεθέντων ή 

δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων) είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της απόδοσης των 

συστημάτων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των τεχνικών έρευνας που χρησιμοποιούνται σε 

πολύπλοκες έρευνες που περιλαμβάνουν διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα.9 Σύμφωνα με τις 

παραγράφους 36 και 37 και το άρθρο 11 της Οδηγίας της ΕΕ 2014/42/ΕΕ  για τη δέσμευση και 

δήμευση προϊόντων εγκλήματος, τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν τακτικά πλήρη στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με τα μέτρα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές 

τους. Ωστόσο, εκπρόσωποι πολλών δικαστικών και διωκτικών αρχών στην Ελλάδα (π.χ. ανακριτές 

του Ν. 4022/2011, Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς10, Εισαγγελέας Οικονομικού 

Εγκλήματος11, Δ.Ο.Α.) δήλωσαν ότι δεν διατηρούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα 

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δεν έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων 

αναφορικά με την ανάκτηση περιουσιακών  στοιχείων. Πολλές πλευρές δήλωσαν ότι τέτοια μέσα και 

πόροι θα ήταν αποτελεσματικά. 

Η Δ.Ο.Α. δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την ανάκτηση 

περιουσιακών στοιχείων, διότι οι αρχές δεν είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τέτοιες πληροφορίες και 

επειδή δεν υπάρχει εξειδικευμένη οντότητα για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.12 Από την 

άποψη αυτή, υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει την παρακολούθηση και 

καταγραφή των προσπαθειών ανάκτησης  περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων διαβούλευσης του ΟΟΣΑ, το Σ.Δ.Ο.Ε. τόνισε επίσης την ανάγκη για ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα που θα επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων και την παραγωγή και ανάλυση στατιστικών 

στοιχείων αναφορικά με τις προσπάθειες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές 

αρχές. 

                                                           

9 Europol, Does Crime Still Pay? Criminal Asset Recovery in the EU: Survey of Statistical Information 2010-

2014 (European Police Office, 2016), σελ. 5. 
 
10 Απάντηση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (Αθήνα) στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, ερωτήσεις Νο. 16-18, 24, 

26. 
11 Απάντηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, ερώτηση Νο. 28. 

 
12 Απάντηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, ερώτηση Νο. 11. 
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III. Το θεσμικο πλαισιο των χωρων-ΜΕΛΩΝ του ΟΟΣΑ 

Για την αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων που αφορούν στον συντονισμό και την 

αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, πολλές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ δημιούργησαν 

κεντρικούς φορείς που εξειδικεύονται στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Γαλλία 

Η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων της Γαλλίας ονομάζεται Κεντρική 

Διεύθυνση Ποινικών Ερευνών (Plateforme d'Identification des Avoirs Criminels - PIAC). Η PIAC 

υπάγεται στην Εθνική Αστυνομία της χώρας, λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ενώ συγκροτείται από αξιωματικούς της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Στις αρμοδιότητες της 

PIAC ανήκει η αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα, 

ενώ έχει, επίσης,  το δικαίωμα να διενεργεί έρευνες υπό την εποπτεία της δικαστικής αρχής. 

Επιπλέον, όταν ένας υπάλληλος της PIAC αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρέπει να 

κατασχεθούν, οφείλει να ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω 

ενέργειες. 

Εκτός από τις αρμοδιότητες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων και διεξαγωγής ερευνών, η 

PIAC καταχωρεί τις πληροφορίες που αποκτά η ίδια κατά τη διάρκεια των ερευνών της και τις 

πληροφορίες που της διαβιβάζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές επιβολής του νόμου, σε μια 

κεντρική βάση δεδομένων.13 Αυτή η βάση δεδομένων λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης κατά τη 

διάρκεια των ερευνών της και επιτρέπει στους υπαλλήλους της PIAC να απαντούν στα αιτήματα 

παροχής πληροφοριών που υποβάλλουν όργανα αλλοδαπών κρατών. Η PIAC επέχει, επίσης, τη θέση 

της Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ΥΑΠΣ) της Γαλλίας που περιγράφεται στους 

σκοπούς της απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ και λειτουργεί ως σημείο επαφής με 

το δίκτυο CARIN.  

Βέλγιο 

Στο Βέλγιο, τα ζητήματα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του βελγικού Κεντρικού Γραφείου Κατάσχεσης και Δήμευσης - COSC. Το COSC στεγάζεται στο 

Γραφείο του Εισαγγελέα και στελεχώνεται από αξιωματικούς συνδέσμους του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Διοικείται από τον 

εισαγγελέα. 

Το COSC βοηθά τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να κατάσχουν και να 

δημεύουν περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, συντονίζει 

την εκτέλεση των αποφάσεων δήμευσης, από κοινού με την Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία 

Οικονομικών (γνωστή ως το βελγικό Υπουργείο Οικονομικών). Στην πραγματικότητα, η δήμευση 

διενεργείται από την Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Οικονομικών, ενώ το COSC μπορεί να 

υποκαταστήσει το γραφείο του εισαγγελέα κατά την επίβλεψη της δήμευσης και να διατυπώνει 

συστάσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο.14 Επιπλέον, οι βελγικές αρχές επιβολής του νόμου 

υποχρεούνται να αναφέρουν τις κατασχέσεις και τις δημεύσεις στο COSC, το οποίο καταχωρεί τις 

πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων, με σκοπό την καταγραφή και την ανάλυση των μέτρων που 

εφαρμόζονται στην ανάκτηση των  περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, το COSC λειτουργεί, επίσης, ως 

σημείο επαφής με το δίκτυο CARIN. 

                                                           

13 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών NOR INT/C/07/00065/C (15 Μαΐου 2007) προς τις γαλλικές Αστυνομικές και 

Εισαγγελικές Αρχές. 
14 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Report on Belgium, 9518/2/19, 7 Σεπτεμβρίου 2010, σελ. 73. 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/7777/73338/file/INTC0700065C.pdf
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipmrg3tyc/f=/9518_2_10_rev_2.pdf
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Ισπανία 

Το 2015, η Ισπανία θέσπισε μια κοινή Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών 

Στοιχείων (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos - ORGA) η οποία τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ORGA συγκροτείται από: α) μία Υποδιεύθυνση για τον εντοπισμό και 

την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, και β) μία Υποδιεύθυνση για τη φύλαξη και τη 

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.15  

Η Υποδιεύθυνση εντοπισμού και ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων είναι υπεύθυνη για 

την αναγνώριση, την αναζήτηση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, εργαλείων και 

προϊόντων εγκλήματος, τα οποία βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός της Ισπανίας. Είναι, επίσης, 

υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών στις ισπανικές δικαστικές αρχές, καθώς και στις αρχές 

αλλοδαπών κρατών, και μπορεί να ενεργεί κατόπιν εντολής της αρμόδιας δικαστικής αρχής ή του 

Γραφείου του Εισαγγελέα, καθώς και αυτεπάγγελτα, όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δικαστική 

έγκριση (π.χ. στις περιπτώσεις συγκέντρωσης πληροφοριών, εθελοντικών συνεντεύξεων κλπ.). Κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Υποδιεύθυνση εντοπισμού και ανάκτησης των περιουσιακών 

στοιχείων συντονίζει τις επιχειρήσεις από κοινού με τις κεντρικές μονάδες των Δυνάμεων Ασφαλείας 

και μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού οργάνου, όπου το κρίνει 

αναγκαίο.16 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Το 2014 ιδρύθηκε, υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του Στέμματος, η Υπηρεσία Προϊόντων 

Εγκλήματος (Proceeds of Crime Service), η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη όλων των 

διαταγών δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Υπηρεσία Προϊόντων 

Εγκλήματος διοικείται από έναν επικεφαλής Εισαγγελέα του Στέμματος, ο οποίος επικουρείται από 

έναν Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Στέμματος που είναι υπεύθυνος για την καθημερινή της 

λειτουργία. Η Υπηρεσία αποτελείται από τρεις κεντρικές μονάδες και εννέα περιφερειακές ομάδες. 

Οι κεντρικές μονάδες επικεντρώνονται στις περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας που πληρούν 

προκαθορισμένα κριτήρια. Οι περιφερειακές ομάδες στελεχώνονται από δικηγόρους και ανακριτές οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη γενική επιβολή του νόμου.17 Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Προϊόντων 

του Εγκλήματος έχουν πρόσβαση σε μια κοινή βάση δεδομένων για την ανάκτηση περιουσιακών 

στοιχείων (Joint Asset Recovery Database - JARD), στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά 

με όλες τις υποθέσεις ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που απασχόλησαν το σύστημα 

της ποινικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, εκτός του ότι έχουν πρόσβαση στις 

τρέχουσες αποφάσεις δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης, μπορούν να ενημερώνουν και οι ίδιοι τη 

βάση δεδομένων με τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες, όποτε κρίνεται απαραίτητο.  

Η Υπηρεσία Σοβαρών Περιπτώσεων Απάτης (Serious Fraud Office) του Ηνωμένου 

Βασιλείου διαθέτει, επίσης, ένα Τμήμα Προϊόντων του Εγκλήματος (μια ομάδα εξειδικευμένων 

δικηγόρων και οικονομικών ερευνητών). Στις αρμοδιότητές του ανήκει η ανάκτηση των 

περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τις υποθέσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 

                                                           

15 Βασιλικό Διάταγμα 948/2015 της 23ης Οκτωβρίου 2015, για την ισπανική Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης 

Περιουσιακών Στοιχείων.  
16 Βασιλικό Διάταγμα 948/2015 της 23ης Οκτωβρίου 2015, Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση 1. 
17 Κάθε υπόθεση του Γραφείου η οποία απαιτεί ενδοϋπηρεσιακή επεξεργασία, ή προϋποθέτει ενέργειες για την επιβολή του 

νόμου, εξετάζεται από ομάδα ειδικών στα προϊόντα εγκλήματος. Οι ομάδες εκτελούν, επίσης, καθήκοντα που αφορούν στη 

δήμευση στοιχείων, εφόσον υπάρχει σχετική εντολή δέσμευσης. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428372921?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DReal_Decreto_948_2015__de_23_de_octubre__por_el_que_se_regula_la_Oficina_de_Recuperacion_y_Gestion_.PDF&blobheadervalue2=Docs_ORGA%20%3Chttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428372921?blobheader=application%2Fpdf&amp;blobheadername1=Content-Disposition&amp;blobheadername2=Grupo&amp;blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DReal_Decreto_948_2015__de_23_de_octubre__por_el_que_%3E
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428372921?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DReal_Decreto_948_2015__de_23_de_octubre__por_el_que_se_regula_la_Oficina_de_Recuperacion_y_Gestion_.PDF&blobheadervalue2=Docs_ORGA%20%3Chttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428372921?blobheader=application%2Fpdf&amp;blobheadername1=Content-Disposition&amp;blobheadername2=Grupo&amp;blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DReal_Decreto_948_2015__de_23_de_octubre__por_el_que_%3E
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διεξαγωγής ερευνών που αφορούν στη δήμευση στοιχείων, καθώς και της εκτέλεσης και επιβολής 

των διαταγών δήμευσης.18 

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει, επίσης, Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων η 

οποία στεγάζεται στη  ΜΧΠ του Ηνωμένου Βασιλείου και τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής 

Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Η εν λόγω Υπηρεσία λειτουργεί, επίσης, ως εθνικό 

σημείο επαφής με το δίκτυο CARIN για το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων JARD.  

Ιρλανδία 

Στην Ιρλανδία, η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ονομάζεται 

Γραφείο Προϊόντων Εγκλήματος (Criminal Assets Bureau - CAB).19 Το CAB είναι μια ανεξάρτητη 

αρχή που διοικείται από έναν ανώτατο αξιωματικό, τον οποίο διορίζει ο αρμόδιος Αρχηγός της Garda 

Síochána (Εθνικής Αστυνομίας της Ιρλανδίας).20 Το CAB προσεγγίζει το ζήτημα της ανάκτησης των 

περιουσιακών στοιχείων μέσω της διοργανικής συνεργασίας, καθώς απασχολεί υπαλλήλους της 

Εθνικής Αστυνομίας και υπαλλήλους των Τμημάτων Εσόδων και Κοινωνικής Πρόνοιας. Στόχος του 

είναι η αναγνώριση και έρευνα προϊόντων εγκληματικής συμπεριφοράς, καθώς και η απαγόρευση σε 

άτομα να έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματική 

δραστηριότητα και να απολαμβάνουν τα οφέλη τους, μέσω της δέσμευσης, της φύλαξης και της 

δήμευσης των στοιχείων αυτών. Οι υπάλληλοι του CAB έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά 

εργαλείων, πέραν των γενικών ανακριτικών αρμοδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητάς τους να ζητούν να τους χορηγείται εντάλματα έρευνας.21 Το CAB βοηθά, επίσης, τις 

ξένες Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, ικανοποιώντας αιτήματα εντοπισμού 

περιουσιακών στοιχείων που πιστεύεται ότι βρίσκονται στην Ιρλανδία. Λειτουργεί ως σημείο επαφής 

με το δίκτυο CARIN.  

Πορτογαλία 

Η Πορτογαλία διαθέτει ένα ειδικό όργανο ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων γνωστό ως 

Gabinete de Recuperação de Activos (GAR). Το GAR υπάγεται στην Εθνική 

Δικαστική Αστυνομία και τελεί υπό τις εντολές του Γραφείου του Εισαγγελέα.22 Αποστολή του 

GAR είναι να αναγνωρίζει, να εντοπίζει και να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία ή προϊόντα που 

σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες (τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο) και να 

συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων άλλων χωρών.23 Οι υπάλληλοι 

                                                           

18 Το Τμήμα Προϊόντων Εγκλήματος της Υπηρεσίας Σοβαρών Περιπτώσεων Απάτης του ΗΒ αντλεί τις αρμοδιότητές του 

από τον Νόμο Proceeds of Crime Act του 2002, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents (βλ. Μέρος 2ο περί 

Δήμευσης). 
19 Συστάθηκε βάσει του Νόμου Criminal Assets Bureau Act του 1996. 
20 Το CAB δεν είναι ούτε εισαγγελικό όργανο ούτε αστυνομική αρχή. Είναι μια ερευνητική αρχή η οποία, αφού διενεργήσει 

την έρευνά του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που διαθέτει σχετικά, ζητά την αρωγή του Δικαστηρίου για να εκτελέσει 

στην πράξη τα καθήκοντά του. Το CAB διενεργεί έρευνες με σκοπό τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

αποτελούν προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και την τελική μεταβίβαση των στοιχείων αυτών στο Δημόσιο.  
21 Irish Criminal Assets Bureau – Annual Report (2013), σελ. 7 (Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου για την ίδρυση του 

Γραφείου Προϊόντων Εγκλήματος, μπορεί να χορηγηθεί ένταλμα έρευνας σε υπάλληλο του Γραφείου, ο οποίος 

υπηρετεί στην Garda Síochána, παρέχοντάς την αρμοδιότητα σε αυτόν να αναζητά, να κατάσχει και να διατηρεί υλικό στην 

τοποθεσία που κατονομάζεται στο ένταλμα). 
22 Νόμος 45/2011 της 24ης Ιουνίου (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 60/2013 της 23ης Αυγούστου) για την Ίδρυση της 

Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.  
23 Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται δικαστική άδεια, ο αρμόδιος υπάλληλος του GAR πρέπει να υποβάλλει στο 

δικαστήριο αίτημα, με το οποίο να ενημερώνει για τις αναζητούμενες πληροφορίες, καθώς και για την συγκεκριμένη 

εμπλοκή των σχετικών προσώπων στην εγκληματική δραστηριότητα.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents
http://www.garda.ie/Documents/User/CAB%20Annual%20Report%202013.pdf
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του GAR έχουν πρόσβαση σε διάφορες βάσεις δεδομένων, προκειμένου να συγκεντρώνονται 

στοιχεία, μεταξύ των οποίων: α) στη βάση δεδομένων εθνικής φορολογίας, β) στη βάση δεδομένων 

των τελωνείων, γ) στη βάση δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης, δ) στη βάση δεδομένων ασφαλίσεων 

και συντάξεων, ε) στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς,  στ) στην Τράπεζα της Πορτογαλίας, ζ) στην 

υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, η) στη ναυτιλιακή αρχή. Το GAR επέχει, επίσης, τη θέση της 

Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων της χώρας, που περιγράφεται στους σκοπούς της 

απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ. Τέλος, το GAR συλλέγει, αναλύει και 

επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία/ δεδομένα που αφορούν στην κατάσχεση και τη δήμευση 

περιουσιακών στοιχείων. 

IV. ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Δημιουργια  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΥΑΠΣ) 

Η Ελλάδα συνιστάται να ακολουθήσει τα παραδείγματα άλλων κρατών και να δημιουργήσει 

μια Ελληνική Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ΕΥΑΠΣ). Μια εξειδικευμένη 

υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

συντονισμού που προκαλούνται από τον τρέχοντα κατακερματισμό θεσμών. Θα  μπορούσε, επίσης, 

να προσφέρει κάποιους τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης ενός ζητήματος που τίθεται συχνά από 

Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς: την έλλειψη διαθέσιμης τεχνογνωσίας και τις αρνητικές συνέπειες 

αυτής της κατάστασης σε έρευνες και διώξεις.24 Οι αρμοδιότητες και τα χαρακτηριστικά της 

ΕΥΑΠΣ περιγράφονται παρακάτω. 

Στις 13 Απριλίου 2018, δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 24256/18, προς 

καθορισμό του Τμήματος Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

και Αμοιβαίας Συνδρομής (ARO) του Σ.Δ.Ο.Ε. ως φορέα με αρμοδιότητα τη διαχείριση των 

δημευμένων και δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το ARO 

του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι η νέα ΕΥΑΠΣ. Η Ομάδα του ΟΟΣΑ πραγματοποίησε συναντήσεις διαβουλεύσεων 

και ημερίδες με τις ελληνικές αρχές τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο 2017. Κατά τη διάρκεια των 

διαβουλεύσεων, οι ελληνικές αρχές δεν επισήμαναν ότι προβλεπόταν μεταρρύθμιση του ARO του 

Σ.Δ.Ο.Ε. Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση αξιολόγησης οριστικοποιήθηκε στα τέλη του Απριλίου 

2018, η κοινή υπουργική απόφαση πιθανότατα δεν έχει τύχει πλήρους εφαρμογής στην πράξη κατά 

τον χρόνο σύνταξης της παρούσας. Συνεπώς, ο βαθμός στον οποίο το ARO του Σ.Δ.Ο.Ε. διαθέτει τα 

στοιχεία ενός αποτελεσματικού σώματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 

αξιολογηθεί μεταγενέστερα.  

Αποστολή  

Η ΕΥΑΠΣ πρέπει να προσεγγίζει με δραστικό (π.χ. διευκόλυνση μέτρων ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν ήδη εντοπισθεί) και προορατικό τρόπο (π.χ. ανάλυση 

πληροφοριών και εγκληματικών πρακτικών και/ή δραστηριοτήτων) την ανάκτηση περιουσιακών 

στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση ομοιάζει με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι θεσμοί PIAC στη 

Γαλλία και CAB στην Ιρλανδία. Ο στόχος της ΕΥΑΠΣ δε θα πρέπει να συνίσταται στην άσκηση 

δίωξης κατά ατόμων για αδικήματα, αλλά στη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν 

ληφθεί ως αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας, παραδίδοντάς τα εν τέλει στο ελληνικό 

κράτος. Συνεπώς, οι αρμοδιότητές της είναι: 

                                                           

24 Βλ. Παραδοτέο 4.3-4.4: Τεχνικές Προτάσεις και Υλικό Αναφοράς για τη Δημιουργία Δυνατοτήτων και την Κινητοποίηση 

των Ελληνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου, Ενότητα 6 («Συγκέντρωση Πραγματογνωμόνων»). 
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i. η παροχή ερευνητικής συνδρομής στο πεδίο της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, 

έπειτα από αίτηση Ελλήνων ανακριτικών υπαλλήλων, εισαγγελέων και ανακριτών 

που διενεργούν ποινικές έρευνες∙ 

ii. η επίβλεψη και η διεξαγωγή ανταλλαγής διεθνών πληροφοριών σε ζητήματα 

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και∙  

iii. η παραγωγή στατιστικών, αναλύσεων και στοιχείων σχετικά με την ανάκτηση 

περιουσιακών στοιχείων. 

Στις αρμοδιότητες της ΕΥΑΠΣ πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά εγκλήματα, 

εκτός των φορολογικών υποθέσεων. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στις 

περισσότερες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ καλύπτουν όλες τις υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, αν συμπεριληφθούν οι φορολογικές υποθέσεις στις αρμοδιότητες 

της ΕΥΑΠΣ, πιθανότατα οι υποθέσεις αυτές θα λάβουν προτεραιότητα σε βάρος των υποθέσεων 

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ έχει εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες για τη 

συγχώνευση των εισαγγελιών υποθέσεων διαφθοράς και φορολογικών υποθέσεων.25 Θα ήταν 

προτιμότερο, οι αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή της εφαρμογής των φορολογικών 

διατάξεων (δηλαδή ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, η Δ.Ο.Α. και η Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.) να παραμείνουν αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 

σε φορολογικές υποθέσεις και να επιτρέπουν στους αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΥΑΠΣ πρόσβαση 

στις αναγκαίες βάσεις δεδομένων προς διεξαγωγή των ερευνητικών υποχρεώσεών τους. Η 

συγκεκριμένη κατανομή εργασιών θα επέτρεπε ενίσχυση της αποτελεσματικότητας α) 

διασφαλίζοντας αδιάκοπτη και συνεχή ανάπτυξη ερευνητικής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των 

φορολογικών ζητημάτων, β) αποφεύγοντας περιττή γραφειοκρατία και αλληλεπικαλυπτόμενες 

αρμοδιότητες μεταξύ διαφορετικών σωμάτων, καθώς και γ) παρέχοντας στην ΕΥΑΠΣ τους 

αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. 

Ανεξαρτησία 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε άλλα 

κράτη, που περιγράφηκαν παραπάνω, είναι ότι λειτουργούν ανεξάρτητα από την εκτελεστική 

εξουσία. Εφόσον μια υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέρος μιας ομάδας 

έρευνας σε μια ποινική υπόθεση, η ανεξαρτησία της είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλισης της 

ανεξαρτησίας ολόκληρης της έρευνας.  

Γ. Οργάνωση 

Η ΕΥΑΠΣ πρέπει να αποτελείται από τρεις συμπληρωματικές μονάδες: την επιχειρησιακή (η 

οποία αποτελεί τον πυρήνα της υπηρεσίας), τη μονάδα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και τη 

νομική μονάδα.26  

Η Επιχειρησιακή Μονάδα 

(α)  Γενικές Παρατηρήσεις 

                                                           

25 Παραδοτέο 4.3-4.4: Τεχνικές Προτάσεις και Υλικό Αναφοράς για τη Δημιουργία Δυνατοτήτων και την Κινητοποίηση των 

Ελληνικών Αρχών Επιβολής του Νόμου, Ενότητα 2 («Αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς»). 
26 Επιπλέον μονάδες που αφορούν λειτουργίες, όπως συστήματα ΤΟ και ανθρώπινους πόρους, είναι φυσικά απαραίτητες, 

αλλά δεν αναλύονται σε αυτή την πρόταση, καθώς δε σχετίζονται άμεσα με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
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Η Επιχειρησιακή Μονάδα της ΕΥΑΠΣ πρέπει να είναι αρμόδια για την ανίχνευση και την 

κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό τη δήμευση. Το προσωπικό της μονάδας πρέπει να 

αποτελείται από υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον 

εντοπισμό, τη δέσμευση και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και προϊόντων 

εγκλήματος.27Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση, μέσω της συγκέντρωσης 

εξειδίκευσης επί συγκεκριμένων ζητημάτων στο πλαίσιο εξατομικευμένων ομάδων λειτουργών 

επιβολής του νόμου και ανακριτών. Οι εν λόγω λειτουργοί και ανακριτές διαθέτουν εμπειρία στην 

εκτέλεση διαταγών δέσμευσης και κατάσχεσης. Τέτοιου είδους ομάδες συνεργάζονται τακτικά με 

εισαγγελικά σώματα, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο με στόχο εν τέλει τη δήμευση. 

Δεν είναι επίσης ασυνήθιστο για τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε άλλες 

χώρες να εφαρμόζουν τέτοιες συνεργατικές, διϋπηρεσιακές προσεγγίσεις για την ανάκτηση 

περιουσιακών στοιχείων.  Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, υπάλληλοι από τα Τμήματα Εσόδων και 

Κοινωνικής Πρόνοιας είναι αποσπασμένοι στο CAB, προκειμένου να συνδράμουν με συγκεκριμένες, 

σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες και να λειτουργούν ως σύνδεσμοι με αυτά τα τμήματα.  

Συνεπώς, η ΕΥΑΠΣ θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα υποδοχής αποσπασμένων υπαλλήλων 

από σχετικές υπηρεσίες (δηλαδή φορολογικές και τελωνειακές). Ωστόσο, η ΕΥΑΠΣ πρέπει να 

διαθέτει έναν βασικό πυρήνα δικών της υπαλλήλων, οι οποίοι δε θα είναι αποσπασμένοι, 

προκειμένου να διατηρείται η συνέχεια, η σταθερότητα και η ανεξαρτησία της (βλ. παραπάνω). 

Τέλος, η ΕΥΑΠΣ πρέπει να ενθαρρύνεται να προσλαμβάνει πραγματογνώμονες ανάλογα με την 

εκάστοτε υπόθεση, ώστε να αντιμετωπίζει τα ζητήματα που προκύπτουν περιστασιακά. 

Οι υπάλληλοι της μονάδας πρέπει να έχουν την ικανότητα να δρουν μετά από:  

1. την παραλαβή αίτησης από μια εισαγγελική, δικαστική αρχή ή αρχή επιβολής του νόμου∙  

2. την παραλαβή αίτησης από μια ξένη αρχή, ή∙  

3. έπειτα από πρωτοβουλία της υπηρεσίας, εφόσον έχουν αναγνωριστεί περιουσιακά στοιχεία 

μέσω των δικών της δραστηριοτήτων εντοπισμού.  

Προκειμένου να εκτελούν αυτά τα καθήκοντά τους, οι υπάλληλοι της μονάδας πρέπει να 

έχουν την εξουσία: 

1. να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τα άμεσα ή έμμεσα προϊόντα εγκλήματος ή άλλα 

περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων ανταποκρίνεται σε εκείνη των προϊόντων ή των 

περιουσιακών στοιχείων, του εξοπλισμού ή άλλων οργάνων  που χρησιμοποιήθηκαν ή 

προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν σε μια εγκληματική δραστηριότητα, οπουδήποτε κι αν 

βρίσκονται∙   

2. να αιτούνται έκδοση διαταγής δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης για τα άμεσα ή έμμεσα 

προϊόντα εγκλήματος ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων ανταποκρίνεται σε 

εκείνη των προϊόντων ή των περιουσιακών στοιχείων, του εξοπλισμού ή άλλων οργάνων  που 

χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν σε μια εγκληματική δραστηριότητα, 

οπουδήποτε κι αν βρίσκονται∙    

3. να εφαρμόζουν βραχυπρόθεσμα μέτρα δέσμευσης και κατάσχεσης όταν τα περιουσιακά 

στοιχεία κινδυνεύουν να εξαφανιστούν άμεσα∙  

4. να επιβλέπουν την εκτέλεση εντολών δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης. 

                                                           

27 Βλέπε Recommendation by Stolen Asset Recovery (STAR) Initiative, Few and Far: The Hard Facts on 

Stolen Asset Recovery (2014), σελ. 50. 
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Η Επιχειρησιακή Μονάδα πρέπει, επίσης, να είναι αρμόδια για τη διασφάλιση διεθνούς 

συνεργασίας, όσον αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει επίσης 

να λειτουργεί ως το ελληνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσίας (ARO) για τους σκοπούς της 

Απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ και ως εθνικό σημείο επαφής για το δίκτυο 

CARIN. Η μονάδα πρέπει να αποτελεί, επίσης, το κεντρικό σημείο αναφοράς για ζητήματα 

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, όσον αφορά τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους 

αρμόδιους Έλληνες υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι στο εξωτερικό –τόσο όσον αφορά τη 

συλλογή, όσο και την παροχή πληροφοριών. Προκειμένου να πληρούνται τα πρότυπα που 

απαιτούνται από τα άρθρα 3 και 4 της Απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ, η 

επιχειρησιακή μονάδα πρέπει, επίσης, να δημιουργήσει τυποποιημένες πρακτικές για την ανταλλαγή 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Η 

επιχειρησιακή μονάδα θα εκπροσωπεί, επίσης, την ΕΥΑΠΣ στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο. 

Οι πόροι αποτελούν κρίσιμο ζήτημα. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, κατά τη διάρκεια 

διαβουλεύσεων με την Ομάδα του ΟΟΣΑ το 2017, το ΣΔΟΕ δήλωσε ότι οι δυνατότητες ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων περιορίστηκαν σημαντικά το 2015. Τη συγκεκριμένη περίοδο, περίπου 500 

στελέχη μεταφέρθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τον Νοέμβριο 

2017, το ΣΔΟΕ ανέφερε σχέδια για την πρόσληψη 90 νέων στελεχών και την ενσωμάτωση επιπλέον 

78 υπαλλήλων από άλλα υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η εν λόγω εξέλιξη θα 

κάλυπτε μόνο ένα μέρος των απωλειών του 2015. Επιπλέον, οι νέοι υπάλληλοι χρειάζεται να 

διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία σε ζητήματα ανάκτησης περιουσιακών δεδομένων ώστε το ARO του 

Σ.Δ.Ο.Ε. να καταστεί αποτελεσματικό. 

β)  Παρατηρήσεις σχετικά με το διαχωρισμό των φορολογικών και των μη φορολογικών 

υποθέσεων 

Η αρμοδιότητα της ΕΥΑΠΣ θα πρέπει να αποκλείει φορολογικές υποθέσεις για τους λόγους 

που περιγράφονται παραπάνω στο τμήμα IV.Α. Λόγω της τρέχουσας επικέντρωσης της ελληνικής 

κυβέρνησης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η ενοποίηση των προσπαθειών για ανάκτηση 

περιουσιακών στοιχείων τόσο σε φορολογικές όσο και σε μη φορολογικές υποθέσεις, θα οδηγούσε σε 

αυξημένη εστίαση και προτεραιότητα σε φορολογικά αδικήματα και σε υποβάθμιση των 

προσπαθειών για διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς και άλλων μορφών οικονομικής 

εγκληματικότητας. Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στην ευρεία αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος βάσει του άρθρου 17Α § 3 του Ν. 2523/1997, η οποία, ως εκ τούτου, αυξάνει την 

πιθανότητα να διατεθεί μεγάλη πλειοψηφία των διαθέσιμων πόρων για αντιμετώπιση των 

φορολογικών αδικημάτων, δεδομένης της σημασίας τους σήμερα στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο 

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς όπως η Δ.Ο.Α. και η 

ΑΑΔΕ για την εκπλήρωση της αποστολής του για τη διερεύνηση και δίωξη φορολογικών 

αδικημάτων. Ο διαχωρισμός των προσπαθειών για αυτές τις κατηγορίες αδικημάτων είναι επομένως 

ακόμη πιο κρίσιμος όσον αφορά στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει δύο εθνικά γραφεία ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων για τους σκοπούς της Απόφασης 2007/845/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ. 

Μια τέτοια πρακτική θα ήταν σύμφωνη με το άρθρο 1 παρ. 2 της Απόφασης, το οποίο προβλέπει ότι:  

‘’2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ένα κράτος μπορεί, σύμφωνα με το εθνικό του 

δίκαιο, να συγκροτήσει ή να ορίσει δύο υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Όταν ένα 

κράτος μέλος έχει περισσότερες από δύο υπηρεσίες επιφορτισμένες να διευκολύνουν την ανίχνευση 

και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, το πολύ δύο υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών 

στοιχείων ορίζονται ως σημεία επαφής.’’ 

Όπως έχει περιγραφεί σε αυτό το έγγραφο, υπάρχουν διάφοροι φορείς που επιφορτίζονται με 

την ανίχνευση και τον εντοπισμό εγκληματικών προϊόντων στην Ελλάδα, τα οποία αφορούν τόσο 

φορολογικά όσο και μη φορολογικά αδικήματα. Θα ήταν πιο ενδεδειγμένο οι αρμόδιες αρχές για 

φορολογικά ζητήματα (δηλαδή ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή 
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Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.) να είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων επί 

φορολογικών αδικημάτων. Επιπλέον, η πρακτική της λειτουργίας δύο εθνικών γραφείων ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα με την εμπειρογνωμοσύνη και την αρμοδιότητα, έχει τεθεί σε 

εφαρμογή σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες. Ο διαχωρισμός των προσπαθειών 

αυτών στην Ελλάδα θα ενίσχυε την ικανότητα της ΕΥΑΠΣ να επικεντρώνεται σε όλα τα είδη 

οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, και να ενισχύσει εξίσου τις 

προσπάθειες της χώρας να ανιχνεύσει και να εντοπίσει τα κεφάλαια που θα έπρεπε να έχουν 

φορολογηθεί από το κράτος. 

Η Μονάδα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων  

Όπως περιγράφεται παραπάνω, μέρος των αρμοδιοτήτων της ΕΥΠΑΣ είναι η διατήρηση 

εσωτερικής βάσης δεδομένων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και η παραγωγή στατιστικών, 

αναλύσεων και στοιχείων όσον αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να 

εκτελούνται αυτές οι αρμοδιότητες της ΕΥΑΠΣ, πρέπει να δημιουργηθεί μια Μονάδα Συγκέντρωσης 

και Ανάλυσης Δεδομένων. Η μονάδα θα αποτελείται από αναλυτές που διαθέτουν εμπειρία σε 

στατιστικές, στη διαχείριση δεδομένων και στις χρηματοοικονομικές αναλύσεις. Αυτή η μονάδα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι η εσωτερική βάση δεδομένων της ΕΥΑΠΣ (βλ. την ενότητα Βάσης 

Δεδομένων παρακάτω) θα επικαιροποιείται τακτικά μέσω της συγκέντρωσης και της οργάνωσης 

όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για τα μέτρα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. 

Πρέπει να υποστηρίζει την Επιχειρησιακή Μονάδα και να αναλύει τα δεδομένα που συγκεντρώνει, 

προκειμένου να αναγνωρίζονται τάσεις, στοιχεία και πεδία γα βελτίωση (π.χ. Γαλλία, Ηνωμένο 

Βασίλειο).28  

Οι ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες προς το παρόν ορίζουν ότι η ΜΠΧ29 και οι δικαστικές 

αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου30 πρέπει να αναφέρουν στο ΣΔΟΕ όλες τις διαταγές 

δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης, πρέπει, αντί αυτού, να ορίσουν τη Μονάδα Συγκέντρωσης και 

Ανάλυσης Δεδομένων ως την αρμόδια αρχή για τέτοιες αναφορές (βλ. τη Σύσταση στην Ανάλυση του 

Πλαισίου Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων). Μια τέτοια υποχρέωση αναφοράς είναι σημαντική, 

επειδή εξυπηρετεί δύο σκοπούς: (1) η υποβολή αναφοράς θα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΥΑΠΣ να 

τηρεί ένα ολοκληρωμένο αρχείο όλων των μέτρων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που 

εφαρμόζονται από τις ελληνικές αρχές και (2) η υποβολή αναφοράς θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα 

στην ΕΥΑΠΣ να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και να ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήσεις 

παροχής πληροφοριών, που λαμβάνονται μέσω της EUROPOL, του δικτύου CARIN και άλλων 

διαύλων.31  Μια τέτοια πρακτική βασίζεται στα διεθνή πρότυπα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, οι λειτουργοί επιβολής του νόμου που μετέχουν στη διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών 

δεδομένων συμβουλεύονται τακτικά και ενημερώνουν μια κοινή βάση δεδομένων για την ανάκτηση 

περιουσιακών στοιχείων (JARD), η οποία αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Το συγκεκριμένο 

                                                           

28 Για παράδειγμα, το Europol Criminal Assets Bureau συστήνει την εφαρμογή της συλλογής δεδομένων 

σχετικά με τα μέτρα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών σε 

κεντρικό επίπεδο, της ψηφιοποίησης των εντολών δήμευσης και επιτρέπει στους οργανισμούς ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων να παρακολουθούν τις τάσεις και τα πρότυπα. Βλέπε Recommendations 1 & 2 in 

Europol, Does Crime Still Pay? Criminal Asset Recovery in the EU: Survey of Statistical Information 2010-

2014 (European Police Office, 2016), σελ. 11; Βλέπε Recommendation on Data Collection by Stolen Asset 

Recovery (STAR) Initiative, Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery (2014), σελ. 64. 
29 Άρθρο 40 του Ν. 3691/2008. 
30 Άρθρο 88 του Ν. 3842/2010. 
31 Το δίκτυο CARIN αποτελεί ένα ανεπίσημο δίκτυο επαφών και μια ομάδα συνεργασίας, που επικεντρώνεται στον 

εντοπισμό και τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος. Είναι ένα δίκτυο αρχών 53 κρατών. 
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εργαλείο αφενός διασφαλίζει γενικότερη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία των 

πληροφοριών· αφετέρου, ως αποτέλεσμα, καθιστά εφικτές περεταίρω ενέργειες ανάκτησης 

περιουσιακών δεδομένων (βλ. για λεπτομέρειες το κάτωθι κεφάλαιο σχετικά με την ενοποιημένη 

εσωτερική βάση δεδομένων της ΕΥΑΠΣ). Η εν λόγω προσέγγιση καλύπτει επίσης κάποιες από τις 

ανάγκες που επισημάνθηκαν από διάφορους φορείς κατά τη διάρκεια της φάσης των 

ερωτηματολογίων και της φάσης των συναντήσεων διαβουλεύσης. Επιπλέον, η δημιουργία 

εναρμονισμένων πρακτικών στο πλαίσιο ενός ενιαίου οργάνου θα απέτρεπε τα προβλήματα που 

επισημάνθηκαν από τους εξειδικευμένους φορείς για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 

Europol Criminal Assets Bureau) – οι οποίοι συμβουλεύουν ενάντια στη δημιουργία  πολλαπλών 

εθνικών φορών για τη συλλογή διαφορετικών τύπων δεδομένων (π.χ. δεδομένα σχετικά με τα 

διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας).32 

Τέλος, η Μονάδα πρέπει να συντονίζεται με τους άλλους ελληνικούς κυβερνητικούς φορείς 

πληροφοριών (δηλ. την ελληνική ΜΧΠ και τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών 

της Ελληνικής Αστυνομίας), προκειμένου να ενθαρρύνεται η πρόσβαση και η χρήση πληροφοριών, 

καθώς επίσης να διασφαλίζεται ότι δεν πραγματοποιούνται διπλές προσπάθειες συγκέντρωσης 

πληροφοριών. 

Η Νομική Μονάδα 

Η ΕΥΑΠΣ πρέπει να διαθέτει μια μονάδα αποκλειστικά για νομικά ζητήματα και ζητήματα 

πολιτικής. Της μονάδας πρέπει να ηγείται ο νομικός σύμβουλος που υποβάλλει αναφορές άμεσα στον 

Πρόεδρο της ΕΥΑΠΣ και ο οποίος είναι αρμόδιος για την παροχή νομικών συμβουλών 

ενδοϋπηρεσιακά, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας. Ο νομικός 

σύμβουλος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και 

να είναι αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των νομικών ζητημάτων, που αφορούν αποφάσεις 

δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης. Ο νομικός σύμβουλος πρέπει, επίσης, να εκπροσωπεί την 

ΕΥΑΠΣ σε δικαστικές διώξεις.  

Η Μονάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 

Προτείνεται η ΕΥΑΠΣ να διαθέτει, επίσης, μια μονάδα για τη διαχείριση των κατασχεμένων 

και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Η λογική και οι λεπτομέρειες αυτής της μονάδας 

αναλύονται παρακάτω, στην Ενότητα V. 

Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων 

Προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήσεις εντοπισμού δικαστικών και εισαγγελικών 

αρχών, οι υπάλληλοι της ΕΥΑΠΣ πρέπει να ζητήσουν την ελεύθερη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. 

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας πρέπει να μπορούν να ζητήσουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα που 

τηρούνται από τη ΜΧΠ. Οι υπάλληλοι της ΕΥΑΠΣ πρέπει να έχουν πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στις 

παρακάτω μορφές βάσεων δεδομένων: 

 στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών∙ 

                                                           

32 Europol, Does Crime Still Pay? Criminal Asset Recovery in the EU: Survey of Statistical Information 2010-

2014 (European Police Office, 2016), σελ. 12. 
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 σε όλες τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ33 (συμπεριλαμβανομένων των E9 –ΕΝΦΙΑ, 

ELENXIS, TAXIS, ICIS, άλλων βάσεων δεδομένων τελωνείων κτλ.)∙ 

 στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων34 (διευθύνσεις εσωτερικών υποθέσεων, Μονάδα 

Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κτλ.)∙ 

 σε μητρώα ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και υποθηκοφυλακεία∙  

 στο Κτηματολόγιο (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020)∙  

 στη βάση δεομένων της αστυνομίας (Police Online); 

 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)35  

 στα μητρώα οχημάτων, αυτοκινήτων και σκαφών και∙  

 σε μια εσωτερική, ενιαία βάση δεδομένων στο πλαίσιο της ΕΥΑΠΣ (περιγράφεται 

παρακάτω). 

Ενιαία εσωτερική βάση δεδομένων της ΕΥΑΠΣ  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΕΥΑΠΣ πρέπει να προσεγγίζει με δραστικό και προορατικό 

τρόπο την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων  και να παρέχει στοιχεία και αναλύσεις των τάσεων σε 

άλλες αρχές  επιβολής του νόμου. Αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν τη δημιουργία μιας Ενιαίας 

Βάσης Δεδομένων Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων («ΕΒΔΑΠΣ»), η οποία πραγματοποιεί δύο 

λειτουργίες:  

(1) δημιουργεί μια πλατφόρμα με δυνατότητα αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικές με όλες τις υπάρχουσες υποθέσεις ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στο 

ελληνικό ποινικό δικαστικό σύστημα (δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δημεύσεις). Η ΕΒΔΑΠΣ θα 

οργανώσει τα στοιχεία με αποτελεσματικό τρόπο, αποτελώντας πολύτιμη πηγή για τους υπαλλήλους 

της ΕΥΑΠΣ που είναι αρμόδιοι για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Θα περιλαμβάνει 

πληροφορίες που θα έχουν συλλεχθεί από υπαλλήλους της ΕΥΑΠΣ κατά τη διάρκεια των υποθέσεών 

τους, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων σχετικά με αποφάσεις δεσμεύσεων, κατασχέσεων και 

δημεύσεων. Η ΕΥΠΑΣ πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται από τοπικές 

και περιφερειακές, αλλά και από αλλοδαπές αρχές. Τέτοια στοιχεία θα ενθαρρύνουν τις προληπτικές 

έρευνες της Επιχειρησιακής Μονάδας και θα καταστήσουν άμεσα διαθέσιμες τις απαραίτητες 

πληροφορίες. 

(2) επιτρέπει την ανάλυση περίπλοκων δεδομένων και την αναγνώριση τάσεων στο πεδίο της 

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΒΔΑΠΣ θα δώσει τη δυνατότητα στη Μονάδα Συλλογής και 

Ανάλυσης Δεδομένων να παράγει στατιστικές, προκειμένου να αναγνωρίζει τάσεις και να αξιολογεί 

τις προσπάθειες που καταβάλλονται.36 Επιπλέον, η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων θα φανεί 

χρήσιμη για την καθοδήγηση μελλοντικών πολιτικών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και θα 

                                                           

33 Η αδυναμία πρόσβασης σε φορολογικές βάσεις δεδομένων, όπως αυτές που τηρούνται από την ΑΑΔΕ, μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά τις δυνατότητες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΠΣ. Για παράδειγμα, οι επικεφαλής της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας έχουν αναφέρει πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις στις έρευνές τους, λόγω της 

αδυναμίας πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών.  
34 Ενότητα II.B.3.γ Ανάλυση του Πλαισίου Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων («Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 

(πόθεν έσχες)»).  
35 http://www.ypa.gr/ 
36 Προς το παρόν στην Ελλάδα, τα δεδομένα που αφορούν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, τηρούνται από πολλές 

διαφορετικές εθνικές και τοπικές υπηρεσίες. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποιος ενοποιημένος οργανισμός που να επιτρέπει στις 

αρχές να αναλύουν σύνολα δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο∙ ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, μια υπηρεσία 

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.  
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βοηθήσει να αναγνωριστεί ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κατανέμονται τα κεφάλαια και οι 

ανθρώπινοι πόροι. 

Τέτοιες στατιστικές μπορούν να γίνουν δημόσια διαθέσιμες, προκειμένου να προβληθούν οι 

προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου και υπογραμμιστεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί. Η 

δημοσίευση σωρευτικών δεδομένων και όχι δεδομένων συγκεκριμένων υποθέσεων, θα μπορούσε να 

μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι παρακάτω τύποι δεδομένων 

θα μπορούσαν να καθίστανται διαθέσιμοι σωρευτικά, σε ετήσια βάση: (α) ο αριθμός των 

περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν και κατασχέθηκαν και (β) ο αριθμός και τα ποσά των 

διαταγών αποκαταστάσεων ή επιστροφών (και ανά χώρα).  

V. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αφορά τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων που 

έχουν κατασχεθεί ή δεσμευθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα δημευθεί. Ο σκοπός της διαχείρισης είναι να 

διατηρηθούν τα αρχεία για αποδεικτικούς λόγους, για την τελική δήμευση, ή την επιστροφή στον 

ιδιοκτήτη, αν δεν εκδοθεί εντολή δήμευσης.37 

Το υπάρχον θεσμικό κενό όσον αφορά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων  

Τα βασικά προβλήματα των υπαρχουσών τεχνικών στην Ελλάδα, όσον αφορά τη διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων, προκύπτουν από την έλλειψη εξειδικευμένης υπηρεσίας που να είναι 

αρμόδια για τη διαχείριση όλων των περιουσιακών στοιχείων, από την έλλειψη κεντρικής οργάνωσης 

όλων των εγχειρημάτων επιβολής ποινής, όλων των υπηρεσιών, και από την ασαφή νομική βάση για 

τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, δεν υπάρχει κατάλληλο πρόγραμμα διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, ενώ η κατακερματισμένη διαχείριση κατασχεμένων 

περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να καθοδηγείται περισσότερο από την ανάγκη για αποθήκευση των 

περιουσιακών στοιχείων, παρά για λόγους διατήρησης και βελτιστοποίησης της αξίας τους.  

Τα παραδείγματα του τρέχοντος τρόπου διαχείρισης κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων 

αποτελούν επιτακτικούς λόγους αλλαγής της κατάστασης.  Κατασχεμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί 

κάθε μορφής δεσμεύονται συστηματικά, αναμένοντας την τελική απόφαση. Τα ποσά που τηρούνται 

σε κάποιον λογαριασμό όψεως, για παράδειγμα, δε μεταφέρονται σε τοκοφόρο τραπεζικό 

λογαριασμό. Με τα μετρητά που κατάσχονται,  γενικά συστήνονται παρακαταθήκες  υπό την 

εποπτεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αυτόνομου χρηματοπιστωτικού οργανισμού 

(Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.38 Οι 

εκπρόσωποι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δήλωσαν ότι μέρος των χρηματικών ποσών 

που αυτό λαμβάνει χρησιμοποιούνται για να χορηγηθούν δάνεια (μηδενικού ρίσκου) προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση  (για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης) και το υπόλοιπο μέρος των χρημάτων γενικά 

κατατίθεται σε  λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δέχεται επίσης τιμαλφή και σχετικά μικρού 

μεγέθους πολύτιμα αντικείμενα.39 Μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα ή υπολογιστές, 

κρατούνται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, η οποία υπάγεται στη Γενική 

                                                           

37 Η τελική διάθεση περιουσιακών στοιχείων, των οποίων η δήμευση έχει ήδη αποφασιστεί στο δικαστήριο, ή των οποίων ο 

τίτλος έχει περάσει στο δημόσιο με άλλον τρόπο (δηλ. όπως ορίζει το άρθρο 180 του Ν. 4270/2014 και στα άρθρα 1-7 

(εκτός του άρθρου 1, παρ. 1) του Ν. 4312/2014) δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο αυτού του παραδοτέου. 
38 Άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.4312/2014. 
39 Η ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 4312/2014, η οποία θα ορίσει διαδικασίες και θέματα που άπτονται της 

λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, δεν έχει εκδοθεί ακόμη. 
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Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Ενώ η Διεύθυνση είναι ο αποδέκτης 

συγκεκριμένων κατασχεμένων αντικειμένων, φαίνεται να έχει πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες 

διαχείρισής τους. Τα αυτοκίνητα συνήθως φυλάσσονται σε εξωτερικούς χώρους, όπου εκτίθενται στις 

καιρικές συνθήκες. Οι υπολογιστές, οι οποίοι γρήγορα καθίστανται απαρχαιωμένοι, τοποθετούνται σε 

αποθηκευτικούς χώρους. Η φύλαξη και η διαχείριση λιγότερο συνηθισμένων περιουσιακών 

στοιχείων, όπως αεροπλάνων, ακινήτων και επιχειρήσεων, δεν έχει ανατεθεί σε κανέναν 

συγκεκριμένο φορέα. Αν κατασχεθεί ένα σκάφος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

πιθανότατα θα επέμβει και θα διατάξει να προσδεθεί σε κάποιον εξωτερικό λιμένα ή σε μαρίνα, λόγω 

έλλειψης των κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης. Ανεξαρτήτως της φύσης των κατασχεμένων 

περιουσιακών στοιχείων, οι πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται είναι ασαφείς και συστηματικά 

αποτυγχάνουν να διατηρήσουν την αξία τους.  

Δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Το ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε 

πρόσφατα τον Ν. 4478/2017 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ της ΕΕ, η οποία αφορά τη 

δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος, ενώ στο περιεχόμενό της προβλέπεται 

η δημιουργία ενός γραφείου ή μηχανισμού διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, ο νόμος 

δεν εφαρμόζει πλήρως την Οδηγία και η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει –και μάλιστα, άμεσα− έναν 

εξειδικευμένο φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα 

αντλήσει διδάγματα και καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε αυτό το πεδίο σε άλλες χώρες.  

Στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, οι φορείς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συχνά 

οργανώνονται στο πλαίσιο φορέων που ανακτούν και κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία, όπως η 

Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία (National Crime Agency) στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 

Κεντρικό Γραφείο Κατασχέσεων και Δημεύσεων (Central Office for Seizure and Confiscation) στο 

Βέλγιο. Ο φορέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μπορεί, επίσης, να οργανωθεί στο πλαίσιο 

μερικών υπουργείων. Αυτό έχει συμβεί στην περίπτωση της Γαλλίας, όπου η Υπηρεσία για την 

Ανάκτηση και τη Διαχείριση Κατασχεμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων, εφεξής 

AGRASC (Agency for the Recovery and Management of Seized and Confiscated Assets,), βρίσκεται 

υπό την αιγίδα τόσο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο και του Υπουργείου Προϋπολογισμού. 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, στις 13 Απριλίου 2018 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 24256/18. Η εν λόγω Κ.Υ.Α. παρέχει αρμοδιότητες διαχείρισης δεσμευμένων 

και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων στο ARO του Σ.Δ.Ο.Ε. Η Ομάδα του ΟΟΣΑ 

πραγματοποίησε συναντήσεις διαβουλεύσεων και ημερίδες με τις ελληνικές αρχές τον Φεβρουάριο 

και τον Νοέμβριο 2017. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι ελληνικές αρχές δεν επισήμαναν 

ότι προβλεπόταν μεταρρύθμιση του ARO του Σ.Δ.Ο.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η κοινή υπουργική 

απόφαση πιθανότατα δεν έχει τύχει πλήρους εφαρμογής στην πράξη κατά τον χρόνο σύνταξης της 

παρούσας έκθεσης αξιολόγησης. Συνεπώς, ο βαθμός στον οποίο το ARO του Σ.Δ.Ο.Ε. διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού σώματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 

αξιολογηθεί μεταγενέστερα.  

Αρμοδιότητες και δικαιώματα του προτεινόμενου εξειδικευμένου φορέα διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων  

Οι αρμοδιότητες του εξειδικευμένου φορέα πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνουν τη 

διαχείριση δεσμευμένων και κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων, αποσκοπώντας στη συντήρηση 

και, αν είναι δυνατόν, στη βελτιστοποίηση της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Η 

εργασία αυτή περιλαμβάνει, συνήθως, την επιθεώρηση, την εκτίμηση, τη διαχείριση, την 

αποθήκευση, την προστασία και τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων, εν αναμονεί τελικής 
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δικαστικής απόφασης. Όταν περιουσιακά στοιχεία δημεύονται στο δημόσιο, πρέπει να εκχωρείται 

στον φορέα, επίσης, η αρμοδιότητα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων. Μια τέτοια ρύθμιση θα 

ήταν εξυπηρετική, εφόσον ο φορέας ήδη έχει στην κατοχή του τα περιουσιακά στοιχεία. 

Προκειμένου ο φορέας να εκτελεί τα καθήκοντά του, οι νομικές εξουσίες του πρέπει να 

περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, τις εξής παρακάτω: 

 την εξουσία να ασφαλίζει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του∙  

 την εξουσία να καταβάλλει όλα τα απαραίτητα έξοδα, τις δαπάνες και τις εκταμιεύσεις που 

αφορούν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων∙ 

 την εξουσία να παρέχει συνδρομή και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αρχές επιβολής του 

νόμου που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, 

ειδικότερα όσον αφορά τη δέσμευση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων∙ 

 την εξουσία, δεδομένου ότι έχει εκχωρηθεί από το δικαστήριο, να λαμβάνει τα απαραίτητα 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου, 

προκειμένου να αποτραπεί τα περιουσιακά στοιχεία να χάσουν την οικονομική αξία τους∙ 

 την εξουσία, σε περίπτωση επιχειρήσεων, να λειτουργεί την επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης ή της παύσης απασχόλησης προσώπων στην 

επιχείρηση, της πρόσληψης ενός διευθυντή της επιχείρησης, αν κριθεί απαραίτητο, και της 

λήψης των απαραίτητων αποφάσεων για τη συνετή διοίκηση της επιχείρησης∙  

 στην περίπτωση περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν μετοχές μιας εταιρίας, την 

εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα επί αυτών των μετοχών, σαν ο διαχειριστής των 

περιουσιακών στοιχείων να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος των εν λόγω μετοχών∙    

 την εξουσία να καταβάλλει μισθούς σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων∙  

 στην περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε αλλοδαπό κράτος: την εξουσία 

να προσλαμβάνει ανάδοχους, δικηγόρους και λοιπό προσωπικό σε αυτό το κράτος, 

προκειμένου να αποκτηθούν τα κατάλληλα δικαστικά βουλεύματα από το εν λόγω κράτος 

και∙   

 την εξουσία να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν, τελικά, δημευθεί στο δημόσιο.  

Συστάσεις 

Η Ελλάδα δε διαθέτει, προς το παρόν, κάποιο επαρκές πρόγραμμα διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να χάνει, μέρα με τη μέρα, την αξία των κατασχεμένων 
περιουσιακών στοιχείων της. Συνεπώς, στην παρούσα έκθεση συνιστάται η Ελλάδα: 

 να δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο φορέα για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων∙ 

 να δημιουργήσει τον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της ΕΥΑΠΣ, 
δεδομένου ότι προς το παρόν καμιά κυβερνητική υπηρεσία δε διαθέτει την αρμοδιότητα και 
την τεχνογνωσία διαχείρισης κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων∙ 

 να εκχωρήσει στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητες διαχείρισης των 
κατασχεμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων∙ 

 να εκχωρήσει στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων τις εξουσίες που αναφέρονται 
παραπάνω , τουλάχιστον, προκειμένου  να συντηρεί αποτελεσματικά και, όποτε είναι 
δυνατόν, να βελτιστοποιεί την αξία των περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσει.  
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Καταμερισμός καθορισμένων αρμοδιοτήτων και βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών  

Η υπάρχουσα έλλειψη εκχωρημένης αρμοδιότητας για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων  

Όπως συμβαίνει και με την απουσία ενός φορέα ή μιας υπηρεσίας αρμόδιας για τη διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων, η έλλειψη σαφώς καθορισμένων ρόλων των αρχών, οι οποίες συμμετέχουν 

στην κατάσχεση και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, συμβάλλει στη γενική 

αναποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Στην 

πραγματικότητα, ούτε ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς (ΕΕΔ), ή ο Εισαγγελέας Οικονομικού 

Εγκλήματος (ΕΟΕ), ή η Ελληνική Αστυνομία, ούτε η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) δε διαθέτει κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τη 

διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.  

Αναπόφευκτα, ο διαχειριστής του περιουσιακού στοιχείου βασίζεται στην αρμοδιότητα 

άλλων φορέων, για να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Πριν ο διαχειριστής αναλάβει τη φύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να δοθεί εντολή κατάσχεσης από έναν διά νόμου εξουσιοδοτημένο 

φορέα, ενώ η εφαρμογή της εντολής μπορεί να απαιτήσει τη συμμετοχή της αστυνομίας. Συνεπώς, 

παρά την πιθανή δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα, οι ρόλοι κάθε αρχής που συμμετέχει στη 

διαδικασία πρέπει να είναι σαφείς και ο διαχωρισμός των καθηκόντων αυστηρός.  

Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών μέσω του εξειδικευμένου φορέα  

Ο μη επαρκής συντονισμός μεταξύ των αρχών μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά τη 

διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να μειώσει την 

αξία τους. Όπως συμβαίνει και με τον σαφή διαχωρισμό καθηκόντων,  η συνεργασία και ο 

συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη διασφάλιση της γενικής 

αποτελεσματικότητας του ελληνικού προγράμματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η 

συμμετοχή δικαστικών και ερευνητικών αρχών εξασφαλίζει ότι η διαδικασία διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων τεκμηριώνει την ανάγκη συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων, όχι μόνο 

για λόγους δήμευσης, αλλά και για ερευνητικούς και αποδεικτικούς λόγους.  Η επίβλεψη δικαστικών 

αρχών μπορεί, επίσης, να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου. 

Ο εξειδικευμένος φορέας πρέπει να διαθέτει στρατηγική θέση, προκειμένου να διευκολύνει 

την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει και στη 

Γαλλία, όπου η AGRASC, η οποία δε διαθέτει δικαστικές ή αστυνομικές εξουσίες, παρέχει 

υποστήριξη και συνδρομή στις δικαστικές αρχές και στις αρχές επιβολής του νόμου,  πέρα από το ότι 

είναι αρμόδια για την καθημερινή διαχείριση κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι κανόνες που 

ορίζουν την τακτική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πρέπει να θεωρούνται καλές πρακτικές. Στην 

Ιταλία, ο καθ’ ύλην αρμόδιος δικαστικός διαχειριστής υποβάλλει μηνιαία αναφορά σχετικά με την 

κατάσταση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων (κάθε 6 μήνες για επιχειρήσεις) στον 

εντεταλμένο δικαστή.  

Η ίδια η σύνθεση του εξειδικευμένου φορέα μπορεί να ενισχύσει τον συντονιστικό της ρόλο. 

Σε μερικές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ ο αρμόδιος φορέας υπάγεται σε ένα υπουργείο, αποτελείται 

από αντιπροσώπους δικαστικών και κυβερνητικών αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων. Στο Βέλγιο, το Κεντρικό Γραφείο Κατασχέσεων και Δημεύσεων διοικείται 

από εισαγγελείς και αποτελείται από δύο δικαστικούς συνδέσμους (εισαγγελείς), δύο αξιωματικούς 

συνδέσμους από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία και τέσσερις από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Τέλος, πρέπει να δημιουργηθούν κανόνες που να επιτρέπουν την συμμετοχή των αρχών σε 

συγκεκριμένες υποθέσεις, οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Στον Καναδά, για παράδειγμα, 

το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Κυβερνητικών Υπηρεσιών (Minister of Public Works and 
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Government Services (PWGS) είναι αρμόδιο για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Στην 

περίπτωση που κατάσχεται ακίνητο περιουσιακό στοιχείο και προκύπτουν αξιώσεις τρίτων, πχ. των 

ενοίκων, το PWGS επιλύει το ζήτημα, λαμβάνοντας την καθοδήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.   

Σύσταση 

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και την απουσία σαφούς 
διαχωρισμού καθηκόντων, που αποδυναμώνουν το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων, η παρούσα έκθεση συνιστά να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι κανόνες ή οδηγίες, 
προκειμένου να εναρμονιστεί ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών: 

 Οι αρχές που πρώτες αναλαμβάνουν τη φύλαξη και τη διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων, που έχουν κατασχεθεί ή δημευθεί, πρέπει να υποχρεωθούν διά νόμου να τα 
παραδίδουν στο φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να αποτρέπεται η 
άσκοπη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.  

 Πραγματογνώμονες από τα κατάλληλα υπουργεία πρέπει να παρέχουν συμβουλές στους 
διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, σχετικά με τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση της 
αξίας των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής πρέπει να συμμετέχει στη διαχείριση σκαφών, ενώ το Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρέπει να συμμετέχει στη διαχείριση ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων.  

 Η διαδικασία εξουσιοδότησης από το δικαστήριο για την πώληση και τη διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων πρέπει να επισπευτεί, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε 
μείωση της αξίας ή/και να αποφευχθούν περιττά έξοδα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση. 
Εδώ θα μπορούσε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με εκείνη της πρότασης για εντολές 
δέσμευσης/κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων,40 δηλ. δικαστικές εντολές που αφορούν τη 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να εκδικάζονται από μονομελές τμήμα του 
Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο να είναι αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεων ανάκτησης 
περιουσιακών στοιχείων.  

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: η ανάγκη για σαφείς αρχές και 

κανόνες λειτουργίας  

Ο ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) καλύπτει, σε περιορισμένο βαθμό, τη 

διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που έχουν ήδη δημευθεί. Το άρθρο 266, παρ. 1 ΚΠΔ ορίζει ότι 

«τα πράγματα που κατασχέθηκαν παραδίδονται για φύλαξη στον γραμματέα του δικαστηρίου, εκτός 

αν δεν είναι δυνατή η φύλαξη από αυτόν, οπότε όποιος ενεργεί την ανάκριση διατάσσει να 

φυλαχθούν αλλού και διορίζει φύλακα ικανό και φερέγγυο». Χρήματα ή άλλα τιμαλφή καταθέτονται 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του. 

Το άρθρο 266 ορίζει, επίσης, ότι στην έκθεση για την παράδοση –το έγγραφο που αφορά τη 

μεταφορά και τη φύλαξη του δημευμένου περιουσιακού στοιχείου− μνημονεύεται η υποχρέωση του 

φύλακα να διαφυλάξει τα πράγματα και να τα παραδώσει οποτεδήποτε το ζητήσει η δικαστική αρχή. 

Επιπλέον, το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει κάποιες διατάξεις για τον τρόπο με τον οποίο τα 

δημευμένα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να κατανέμονται. Ο Ν. 251/1976 

προβλέπει τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στους ελληνικούς κρατικούς θεσμούς ή 

δημοτικούς φορείς για επαναχρησιμοποίηση, επιτρέποντας τη μεταβίβαση εταιρικών κινητών 

αντικειμένων, ιδίως οχημάτων, πλοίων και μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών.  

                                                           

40 Βλ. Παραδοτέο 10.1 και 10.2, Ανάλυση του Πλαισίου Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, III.Γ. «Ανάγκη εναρμόνισης 

των διατάξεων περί δέσμευσης».  
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Δεν υπάρχουν, ωστόσο, συγκεκριμένοι κανόνες που να αφορούν τη διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν κατασχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα δημευθεί. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού 

του προγράμματος της για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η Ελλάδα πρέπει να συμπεριλάβει 

γενικές αρχές για την καθοδήγηση της κατεύθυνσης του προγράμματος, καθώς επίσης και 

συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας που θα πρέπει να τηρούνται από τον διαχειριστή των 

περιουσιακών στοιχείων.  

Γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων  

Διαφάνεια και ακεραιότητα 

Η διαφανής διαχείριση κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων είναι απαραίτητη, 

προκειμένου το πρόγραμμα να είναι αποτελεσματικό και υπεύθυνο. Ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, 

ξεκινώντας με τον προσεκτικό σχεδιασμό και την τήρηση αρχείου στα πρώτα στάδια τα διαδικασίας, 

μπορεί να καταστήσει το σύστημα πιο αποτελεσματικό και υπεύθυνο. Μερικές χώρες-μέλη του 

ΟΟΣΑ έχουν λάβει κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στη Γαλλία η 

AGRASC  πρέπει να τηρεί μητρώο όλων των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής για κατασχέσεις και 

δημεύσεις, καθώς επίσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, 

την τοποθεσία τους και τα πρόσωπα που τα κατέχουν/φυλάσσουν, ανεξαρτήτως της μορφής των εν 

λόγω περιουσιακών στοιχείων. Η AGRASC  είναι, επίσης, υποχρεωμένη να δημοσιεύει τα ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται και δημεύονται.  

Εξίσου σημαντική είναι η ακεραιότητα του συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 

Ως γενική αρχή, πρέπει να απαγορεύεται το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την κατάσχεση και τη 

διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου, να λαμβάνει οποιοδήποτε χρηματικό όφελος από τη 

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, ή να κάνει προσωπική χρήση αυτών των περιουσιακών 

στοιχείων. Προκειμένου να αποτραπεί η απάτη ή/και η κακοδιαχείριση, πρέπει να πιστοποιούνται τα 

χρηματοοικονομικά αρχεία της ΕΥΑΠΣ και του φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ενώ  οι 

δραστηριότητές του πρέπει να επιθεωρούνται ετησίως από εξωτερικούς επιθεωρητές. Τα ίδια μέτρα 

διασφάλισης πρέπει να ισχύουν και για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και για όλες τις 

αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.  

Τέλος, οι κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σαφείς, συγκεκριμένοι και να αποσκοπούν στον περιορισμό 

της άσκησης αθέμιτης επιρροής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τέτοιων 

προγραμμάτων, κάποιες χώρες έχουν λάβει μέτρα για την προστασία τους από πολιτικές 

παρεμβάσεις. Στη Γαλλία, η AGRASC χρηματοδοτείται ουσιαστικά μέσω των εισπράξεων από 

περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται από την Υπηρεσία και μέσω των κερδών από κατασχεμένα 

ποσά, που έχουν επενδυθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Προστασία καλόπιστων τρίτων 

Στο πλαίσιο κατάσχεσης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, οι καλόπιστοι τρίτοι είναι, 

ουσιαστικά, άτομα, τα οποία δεν αποτελούν τον βασικό στόχο των διώξεων ανάκτησης περιουσιακών 

στοιχείων, αλλά βιώνουν, ωστόσο, τον αντίκτυπο από αυτές∙ για παράδειγμα, τα άτομα που 

διαμένουν σε ένα σπίτι, ή οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, που υπόκειται σε εντολή κατάσχεσης. 

Μερικές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ έχουν θέσει την προστασία των τρίτων ως θεμελιώδη αρχή του 

προγράμματός τους για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει 

πρακτικές και μηχανισμούς που έχουν εφαρμοστεί σε τέτοιες χώρες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

τα συμφέροντα των τρίτων μερών προστατεύονται καλόπιστα.   
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Στο Βέλγιο, η πώληση κατασχεμένου αγαθού απαιτεί τη συναίνεση του ιδιοκτήτη αν το 

αντικείμενο είναι μοναδικό ή/και εξαιρετικά μεγάλης αξίας (πχ. ένας πίνακας του Πικάσο). Ομοίως, 

στην Ιταλία οι καθ’ ύλην αρμόδιοι δικαστικοί διαχειριστές που διαχειρίζονται κατασχεμένα 

περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να πουλήσουν, να καταστρέψουν ή να φυλάξουν τα περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν υπό την ευθύνη τους, αλλά δεν μπορούν να πραγματοποιούν έκτακτες 

δραστηριότητες χωρίς την άδεια του εντεταλμένου δικαστή. Επίσης, δεν μπορούν να πουλήσουν, να 

υποθηκεύσουν ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ή να υπογράψουν δάνειο βάσει ενός ακίνητου 

περιουσιακού στοιχείου, χωρίς αντίστοιχη άδεια.  

Οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με μια κατάσταση, 

στην οποία έχουν πωληθεί περιουσιακά στοιχεία ενόσω φυλάσσονταν από τον διαχειριστή 

περιουσιακών στοιχείων, αλλά η τελική δικαστική απόφαση ανατρέπει την αρχική. Μπορεί να 

διατεθεί ένας μηχανισμός, ο οποίος να διασφαλίζει ότι σε αυτή την περίπτωση, το χρηματικό ποσό 

που αντιστοιχεί στην αξία του πωληθέντος αντικειμένου, επιστρέφεται άμεσα στον ιδιοκτήτη του.   

Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις τέτοιων διασφαλιστικών μέτρων, ειδικοί μηχανισμοί 

μπορούν να εφαρμοστούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η διευθέτηση των αξιώσεων τρίτων. Όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, στον Καναδά, στην περίπτωση που κατάσχεται ακίνητο περιουσιακό 

στοιχείο και προκύπτουν αξιώσεις τρίτων, πχ. των ενοίκων, το PWGS επιλύει το ζήτημα, 

λαμβάνοντας την καθοδήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

Διαχείριση κόστους και αποτελεσματικότητα  

Η διαχείριση κόστους είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να 

μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες λειτουργίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

χρήσης λύσεων βασισμένων σε πληροφοριακά συστήματα για την τήρηση του αρχείου, καθώς αυτές 

μπορούν να εναρμονίσουν τις διαδικασίες, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα 

και μειώνοντας τον κίνδυνο λάθους.  

Οι κανόνες που διέπουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να συμβάλλουν, 

επίσης, στη διαχείριση των δαπανών.  Σε πολλές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της 

Αυστρίας, ο φορέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων έχει το δικαίωμα να πουλά κατασχεμένα 

αντικείμενα, των οποίων η φύλαξη προϋποθέτει ένα δυσανάλογο ή υπερβολικό κόστος. Ομοίως, 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν μικρή αξία, πρέπει να καταστρέφονται, αν το κόστος φύλαξης 

ή/και διαχείρισής τους ξεπερνά κατά πολύ την αξία του περιουσιακού στοιχείου. 

Τέλος, η αποτελεσματικότητα του προγράμματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 

προϋποθέτει συνέχεια. Στις περιπτώσεις που το πρόγραμμα βασίζεται σε κρατική χρηματοδότηση, η 

πρόβλεψη και η επάρκεια της χρηματοδότησης είναι καθοριστική. 
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Συστάσεις 

 Δεδομένου ότι η διαφάνεια και η ακεραιότητα είναι εξαιρετικά σημαντικές για την 
αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του προγράμματος διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων, στην παρούσα έκθεση συνιστάται η Ελλάδα να εφαρμόσει τα παρακάτω μέτρα και 
μηχανισμούς:  

o μέτρα προκειμένου το κοινό να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τη 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων∙  

o μηχανισμούς προκειμένου να εναρμονιστεί η διαδικασία τήρησης αρχείου∙  

o μέτρα για την αποτροπή και την επίλυση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 
που επηρεάζουν τον διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων∙  

o μέτρα για την αποτροπή εξωτερικών παρεμβάσεων, που μπορεί να θέσουν σε 
κίνδυνο την ανεξαρτησία του φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων∙ 

o τακτικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων.  

 Δεδομένου ότι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να επηρεάσεις καλόπιστους 
τρίτους, στην παρούσα έκθεση συνιστάται η Ελλάδα να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή 
μηχανισμούς, προκειμένου να δέχεται και να αντιμετωπίζει, με καλύτερο τρόπο, αξιώσεις επί 
των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων. 

 Δεδομένου ότι η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικές 
δαπάνες, στην παρούσα έκθεση συνιστάται οι κανόνες λειτουργίας του φορέα διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων να ανταποκρίνονται στην ανάγκη αποδοτικής διαχείρισης των 
δαπανών.  

Καλές πρακτικές για τη διαχείριση και τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων   

Βελτιστοποίηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου   

Σύμφωνα με υφιστάμενες καλές πρακτικές σε κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, οι κανόνες που 

διέπουν της διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να καθορίζονται από τον στόχο της 

βελτιστοποίησης της αξίας των κατασχεμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Στην 

Αυστρία, οι κανόνες ορίζουν ότι ορισμένα στοιχεία συγκεκριμένης φύσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν βάσει της φύσης τους. Για παράδειγμα, ένα περιουσιακό στοιχείο επιστημονικού 

ενδιαφέροντος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αυτό τον σκοπό.  

Η βελτιστοποίηση της αξίας περιλαμβάνει συχνά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων 

που έχουν κατασχεθεί, ειδικά όταν φέρουν των κίνδυνο άμεσης απώλειας ή μείωσης της αξίας τους. 

Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι η κατάσχεση μπορεί να ανατραπεί από την τελική δικαστική 

απόφαση, το δικαίωμα του διαχειριστή του περιουσιακού στοιχείου να πουλά περιουσιακά στοιχεία, 

πρέπει να υπόκειται σε δικαστική απόφαση και να ασκείται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 αν τα περιουσιακά στοιχεία είναι αναλώσιμα (πχ. γεωργικά προϊόντα, ζωικό κεφάλαιο)∙ 

 αν τα περιουσιακά στοιχεία χάνουν γρήγορα την αξία τους (πχ. αεροσκάφη, σκάφη, 

αυτοκίνητα)∙ 

 αν τα περιουσιακά στοιχεία (και η φύλαξή τους) αποτελούν δημόσιο κίνδυνο (πχ. εύφλεκτα 

προϊόντα)∙ 

 αν η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων είναι εξαιρετικά περίπλοκη ή δαπανηρή∙ 



26 

 

 αν τα περιουσιακά στοιχεία  έχουν εγκαταληφθεί και∙   

 αν τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι κατάλληλα για φύλαξη. 

Επίσης, η πώληση δεν πρέπει να επιτρέπεται όταν τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία 

είναι απαραίτητα για αποδεικτικούς λόγους, ή στην περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο είναι 

μοναδικό ή/και εξαιρετικά μεγάλης αξίας (βλ. κάτωθι συζήτηση σχετικά με μοναδικά περιουσιακά 

στοιχεία) και ο ιδιοκτήτης δε συναινεί. 

Προσαρμοσμένοι κανόνες ανά είδος περιουσιακού στοιχείου  

Μερικές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ έχουν υιοθετήσει κανόνες προσαρμοσμένους στα είδη των 

περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται. Αυτή η προσπάθεια συμβάλλει στην εναρμόνιση των 

διαδικασιών, στην πρόβλεψη και, συνεπώς, στην καλύτερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

προκλήσεων που αφορούν κάποιο είδος περιουσιακού στοιχείου. Οι κανόνες συνήθως 

περιλαμβάνουν τις κατευθυντήριες αρχές που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 0 (Γενικές αρχές που 

πρέπει να διέπουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων), καθώς επίσης εξυπηρετούν τον σκοπό της 

βελτιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.  

Μερικά περιουσιακά στοιχεία είναι πιο δύσκολο να τα διαχειριστούμε από άλλα. Οι κάτωθι 

ενότητες αναφέρονται σε συγκεκριμένους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη 

διαχείριση διαφορετικών τύπων περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, η αναφορά σε καλές πρακτικές 

επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε περιοχές που επισημάνθηκαν από τις ελληνικές αρχές ως 

ιδιαίτερα προβληματικές στην πράξη. 

α)  Μετρητά και άλλες μορφές υλικού χρήματος 

Τα μετρητά και άλλες μορφές μετρητού χρήματος πρέπει να κατατίθενται σε ένα ταμείο 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να αυξάνονται, μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση 

της κατάληξής τους. Η Ελλάδα έχει ιδρύσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να λαμβάνει 

απτά χρηματικά ποσά, αλλά το Ταμείο λειτουργεί ως χρηματοκιβώτιο όπου φυλάσσονται τα χρήματα 

χωρίς να αυξάνεται η αξία τους. Οι Ελληνικές αρχές που μετέχουν στη διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων έχουν αναγνωρίσει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί. Συνεπώς, τέτοιου 

είδους περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να τοποθετούνται σε χαμηλού κινδύνου ταμείο διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων ή άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς με δυνατότητα συσσώρευσης τόκων-με 

στόχο την κερδοφορία μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης όσον αφορά την κατανομή τους. Η εν 

λόγω πρακτική διασφαλίζει την προστασία της ιδιοκτησίας και ταυτόχρονα τη βέλτιστη αξιοποίηση 

της αξίας τους στον βαθμό του εφικτού. 

β)  Ακίνητη περιουσία 

Η διαχείριση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα 

δυσκολιών. Στην πλειοψηφία των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία δεν 

μπορούν να πωληθούν πριν ληφθεί η τελική απόφαση από τα δικαστήρια. Αυτός ο κανόνας θέτει 

κάποιες δυσκολίες, καθώς η διαχείριση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να είναι πολύ 

δαπανηρή. Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας μπορεί συνεπώς να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: α) 

αφενός, σε κανόνες εφαρμόσιμους κατά την περίοδο διαχείρισης του περιουσιακού στοιχείου και β) 

αφετέρου, στις συνθήκες που επιτρέπουν την πώληση του περιουσιακού στοιχείου. 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ενδείκνυται να επιτρέπει 

στην Μονάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων εντός της ΕΥΑΠΣ (βλ. άνωθι Κεφάλαιο IV.Γ.4) 

να καταθέτει αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου προς χορήγηση έγγραφης άδειας μίσθωσης της 

ιδιοκτησίας. Η συγκεκριμένη διαχείριση θα πρέπει να είναι επαρκώς ευπροσάρμοστη ώστε να 

επιτρέπει τις αναγκαίες ενέργειες όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενοικίασης. Άλλα ζητήματα 

που ενδέχεται να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων ενοικιαστών, θα πρέπει να 

ληφθούν επίσης υπόψιν κατά τη σύνταξη των κανόνων. 
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Με στόχο την ορθή εκτέλεση αυτού του σκέλους της αποστολής της, η ΕΥΑΠΣ θα πρέπει να 

αξιοποιήσει την υφιστάμενη εμπειρογνωμοσύνη εντός της ελληνικής κυβέρνησης (π.χ. Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας ή Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου-

αμφότερα θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 3965/2011), παραμένοντας εν τέλει αρμόδια για τη διαχείριση 

των περιουσιακών στοιχείων. Εναλλακτικά, εφόσον η υπό εξέταση περιουσία αποδίδει εισόδημα (π.χ. 

ενοίκιο), η ΕΥΑΠΣ θα μπορούσε επίσης να εξετάσει τη δυνατότητα πρόσκλησης ιδιωτικών φορέων 

με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση περιουσίας, προς επίβλεψη της διαχείρισης του 

περιουσιακού στοιχείου. Δεδομένου ότι αυτές οι οντότητες λαμβάνουν κέρδος από τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, έχουν και το αντίστοιχο κίνητρο να διασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση 

και ορθή διατήρηση της ιδιοκτησίας, συνεπώς και τη διατήρηση της συνολικής αξίας της. Επιπλέον, η 

ανάθεση της εν λόγω δραστηριότητας ελαχιστοποιεί το βάρος εξεύρεσης πόρων που φέρει η 

κυβέρνηση. 

Η δεύτερη κατηγορία, δηλαδή η πώληση της ιδιοκτησίας καθίσταται σημαντική όταν το 

κόστος διαχείρισης της ιδιοκτησίας γίνεται υπέρμετρο (π.χ. υψηλό κόστος σε σχέση με την 

περιουσία, αυξανόμενοι λογαριασμοί και ανάγκες συντήρησης), η αξία της ιδιοκτησίας διατρέχει 

κίνδυνο γρήγορης υποτίμησης, ή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για την καταβολή της 

φορολογίας ή των ενυπόθηκων δανείων που αφορούν το περιουσιακό στοιχείο.  Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, το βάρος διαχείρισης και εξεύρεσης πόρων είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση. 

Συνιστάται να διατεθεί το ακίνητο πριν την τελική απόφαση δήμευσης και σύμφωνα με δικαστική 

απόφαση (με ή χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη). 

γ)  Επιχειρήσεις 

Επιχειρήσεις μπορούν, επίσης, να υποβληθούν σε κατάσχεση. Ακολουθώντας την πρακτική 

που εφαρμόζεται στον Καναδά, πρέπει, πριν  ζητηθεί η κατάσχεση, να πραγματοποιείται αποτίμηση 

των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, προκειμένου να ορίζεται με ακρίβεια το βάρος του δανεισμού 

και τα ίδια κεφάλαια.  Αυτή η αποτίμηση πρέπει να είναι αντικειμενική και διαφανής και να 

διεξάγεται από κυβερνητική αρχή με σχετική τεχνογνωσία επί του ζητήματος, όπως οι φορολογικές 

αρχές. Εναλλακτικά, η αποτίμηση της επιχείρησης μπορεί να διεξαχθεί από εξωτερικό ή ανεξάρτητο 

σώμα με αποδεδειγμένη ικανότητα εφαρμογής οικονομικής ανάλυσης και γνώσεων με στόχο τον 

προσδιορισμό της αξίας, τη διαχείριση και την αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Όσον 

αφορά τη διαχείριση των κατασχεθέντων επιχειρήσεων (πριν την έκδοση της τελικής διαταγής 

δήμευσης ή άλλη επιτρεπτή διάθεση), το εφαρμοστέο πλαίσιο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 

θα πρέπει να επιτρέπει τον διορισμό προσωρινού διαχειριστή ο οποίος θα διαθέτει την αναγκαία 

εξουσία προς λήψη αποφάσεων εκ μέρους της εταιρίας. Επαγγελματίες και ειδικοί σε ζητήματα 

διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσαν να 

κληθούν ώστε να διαδραματίσουν τον συγκεκριμένο ρόλο. Οι εν λόγω αποφάσεις θα μπορούσαν να 

συμπεριλάβουν ζητήματα λογιστικής, ανθρώπινων πόρων, διαχείρισης δεδομένων και διοίκησης 

λειτουργιών, δικαστικής εκκαθάρισης και πώλησης περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Μόλις διορισθεί, ο 

διαχειριστής θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια αρχική εκτίμηση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, ώστε να τις κατανοήσει καλύτερα και να καθορίσει τη συνολική της βιωσιμότητα (βλ. 

παρακάτω). Σε αυτό το πλαίσιο, ο διαχειριστής θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το υφιστάμενο 

προσωπικό της επιχείρησης, ώστε να διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης για το μέλλον. 

Κανόνες θα πρέπει να ρυθμίζουν επίσης τις ειδικές διαδικασίες χειρισμού βιώσιμων 

(επικερδών και παραγωγικών, με χαμηλό χρέος κ.λπ.) και μη βιώσιμων επιχειρήσεων (μικρής αξίας ή 

χαμηλών κεφαλαίων επιχειρήσεις με υψηλό εν γένει κίνδυνο αποτυχίας, χρεοκοπία κ.λπ.). 

δ)  Κινητά περιουσιακά στοιχεία (οχήματα, πλοία, αεροσκάφη, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.λπ.) 

Μερικά κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα. Αντικείμενα 

όπως σκάφη, αυτοκίνητα και αεροπλάνα είναι πολύ δαπανηρά κατά τη φύλαξη λόγω του μεγέθους 

τους και της ανάγκης συντήρησης. Η αξία τους μειώνεται με γρήγορο ρυθμό. Ο ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός (υπολογιστές, επεξεργαστές, τηλεοράσεις κ.λπ.) απαιτεί επίσης ιδιαίτερη μέριμνα και η 
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αξία του μειώνεται γρήγορα. Η ανησυχία όσον αφορά την υποτίμηση της αξίας τέτοιων περιουσιακών 

στοιχείων επισημάνθηκε ως σημαντικό πρόβλημα από τα παραρτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Τέτοια 

αντικείμενα πρέπει λοιπόν να πωλούνται τακτικά-είτε ιδιωτικά είτε στο πλαίσιο δημοπρασίας-ώστε 

να διατηρείται η αξία τους, να διασφαλίζεται η προστασία τους και να αποφεύγεται μη αναγκαία 

μείωση δημόσιων πόρων και απώλεια χρόνου. Τέτοια μέτρα λειτουργούν προς το συμφέρον και του 

κατηγορούμενου, λόγω της μεγάλης διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών και της σημαντικής 

πιθανότητας οικονομικών απωλειών λόγω υποτίμησης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να επιτραπεί στον 

ιδιοκτήτη να τα κρατήσει κατά τη διάρκεια των διώξεων και να καταβάλλει εγγυήσεις, που θα 

εξασφαλίζουν μια πληρωμή ίσης αξίας με την αξία που είχαν τα αντικείμενα τη στιγμή που κινήθηκε 

η υπόθεση.  

Τα κεφάλαια που λαμβάνονται από την τακτική πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων θα 

πρέπει να κατατίθενται σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό προς απόδοση κερδών, μέχρι την τελική 

διευθέτηση του ζητήματος στο δικαστήριο. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ο ίδιος 

με τον προαναφερόμενο στην ενότητα Μετρητά και άλλες μορφές υλικού χρήματος. 

ε)  Ζωικό κεφάλαιο και γεωργικά προϊόντα 

Λόγω της ιδιαίτερης και περίπλοκης φύσης της διατήρησης ζωικού κεφαλαίου και 

αγροκτημάτων, το σώμα διατήρησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα 

συνεργασίας με φορείς εξειδικευμένους σε συγκεκριμένα ζητήματα με στόχο τη σωστή διαχείριση 

και, εάν είναι αναγκαίο, τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου.. Αυτό το επίπεδο φροντίδας θα 

διασφάλιζε επαρκή φύλαξη και συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων. Θα περιελάμβανε βεβαίως 

τον διορισμό τεχνικού εμπειρογνώμονα και διαχειριστή προς επίβλεψη της αρχικής περιόδου 

διαχείρισης. Εναλλακτικά, μπορεί να καταβληθεί εγγύηση εφόσον το στοχευόμενο πρόσωπο στο 

πλαίσιο των διαδικασιών ή ένας συνεργάτης επιθυμεί να συνεχίσει την εκμετάλλευση του 

περιουσιακού στοιχείου ενώ εκκρεμεί η δίωξη.   

στ)  Περιουσιακά στοιχεία χρήζοντα ειδικής μεταχείρισης 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρειάζονται ειδική μεταχείριση είναι τα πολύτιμα 

μέταλλα, τα τιμαλφή και τα έργα τέχνης. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να επιθεωρούνται και η 

αξία τους πρέπει να εκτιμάται από πραγματογνώμονες. Χρειάζονται, επίσης, υψηλής ασφαλείας 

φύλαξη, ενώ δε θα πρέπει να πωλούνται με ευκολία λόγω της μοναδικής και υποκειμενικής αξίας 

τους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη χαμηλή πιθανότητα να μπορέσει ο αρχικός ιδιοκτήτης να τα 

αγοράσει εκ νέου ή να τα ανακτήσει διαφορετικά σε περίπτωση αθώωσης. 

Συστάσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία ή η φύση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να 
καταστήσει δύσκολη τη διαχείρισή τους, στην παρούσα έκθεση συνιστάται: 

 να επιτρέπεται στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων να πουλά ή να διαθέτει τα 
περιουσιακά στοιχεία στις περιορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω∙  

 να γραφτούν και να εφαρμόζονται κανόνες προσαρμοσμένοι στα είδη των περιουσιακών 
στοιχείων· 

 να εισαχθεί επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατά τα άνωθι. 
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VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 

σε υποθέσεις διαφθοράς δεν ήταν διόλου ικανοποιητικό. Υπάρχουν πολλαπλοί φορείς που 

συμμετέχουν στον εντοπισμό, την κατάσχεση, τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, 

δημιουργώντας προβλήματα συντονισμού και κατακερματισμού της τεχνογνωσίας. Δεν υφίσταται 

πραγματική διαχείριση των κατασχεμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, οδηγώντας στην 

ουσιαστική απώλεια της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, πριν αυτά δημευθούν στο δημόσιο. Οι 

ελληνικές αρχές καλούνται να εκτιμήσουν κατά πόσον αυτά τα ζητήματα επιλύθηκαν μετά την πλήρη 

εφαρμογή της μεταρρύθμισης του ARO του Σ.Δ.Ο.Ε. η οποία εισήχθη τον Απρίλιο 2018. 

 




