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χρησιμοποιούνται σε αυτό δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις των κρατών μελών του ΟΟΣΑ.  
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οποιασδήποτε επικράτειας, τον καθορισμό διεθνών συνόρων και ορίων και την ονομασία οποιασδήποτε επικράτειας, πόλης 

ή περιοχής.  
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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 που βελτιώνουν την 
οικονομική και κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.  
www.oecd.org  
 

 
Σχετικά με το Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Ελλάδας  
 
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 
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 και την Ελλάδα. 
www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm 
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Εισαγωγή 

Η διαφθορά εγείρει αναμφίβολα σοβαρά ηθικά και πολιτικά ζητήματα, υπονομεύει τη χρηστή 

διακυβέρνηση και βλάπτει την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη ενός κράτους. Η 

αυστηρή επιβολή μέτρων κατά της διαφθοράς θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα κάθε 

εθνικής κυβέρνησης, και ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου η διαφθορά έχει σταθεί τροχοπέδη τόσο στον 

δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και έχει συμβάλει στη στασιμότητα της οικονομίας. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα, την οργάνωση και τους πόρους των ελληνικών αρχών 

που είναι αρμόδιες για την έρευνα και την ποινική δίωξη όλων των τύπων και όλων των επιπέδων των 

αδικημάτων διαφθοράς. Η εξασφάλιση των ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου στον 

εντοπισμό και την έρευνα των αδικημάτων διαφθοράς αποτελεί βασικό στοιχείο για τη 

μακροπρόθεσμη διασφάλιση μιας πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής αλλαγής στην Ελλάδα. Μια 

τέτοια προσπάθεια προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση των αρχών επιβολής του νόμου ως προς, 

μεταξύ άλλων, τις υπάρχουσες τεχνικές έρευνας, τα διαρθρωτικά και οργανωτικά ζητήματα 

αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των καταγγελιών στα στάδια της έρευνας και της ανάκρισης, 

καθώς και ως προς τον ιδιαίτερο ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκόμενου φορέα. 

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 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 για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις 

ελληνικές αρχές και να προσφέρει τεχνική καθοδήγηση, ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά προκαθορισμένων πεδίων. 

Το παρόν έγγραφο καταρτίσθηκε στο πλαίσιο των Παραδοτέων 4.3 και 4.4 του 

Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης. Περιλαμβάνει τεχνικές προτάσεις για δέκα ζητήματα στα 

οποία κρίθηκε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του τρόπου καταπολέμησης της διαφθοράς από τις 

ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου. Στις προτάσεις ορίζονται μέτρα και κίνητρα για τις αρμόδιες 

αρχές, ώστε να εντοπίζουν και να ερευνούν υπόνοιες διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις καλές 

πρακτικές άλλων χωρών του ΟΟΣΑ. Όπου κρίνεται κατάλληλο, η τεχνική πρόταση συνοδεύεται από 

υλικό αναφοράς, το οποίο μπορεί να διανεμηθεί στους οικείους υπαλλήλους, ώστε να το 

χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή πρακτική τους. Οι τεχνικές προτάσεις και το υλικό αναφοράς 

βασίζονται στις πληροφορίες που προέκυψαν από απαντήσεις που έδωσαν οι αρμόδιες ελληνικές 

αρχές σε ερωτηματολόγια τον Ιανουάριο του 2017 και στις συζητήσεις που ακολούθησαν τις 

συναντήσεις διαβούλευσης με τις αρχές αυτές στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα τον Φεβρουάριο του 

2017. Τα συμπεράσματα της παρούσας πρότασης θα προωθηθούν και θα αναπτυχθούν περαιτέρω στα 

εργαστήρια για την ανάπτυξη ικανοτήτων.  

Η τεχνική πρόταση περιλαμβάνει εννέα ζητήματα τα οποία διαρθρώνονται σε τρεις θεματικές 

ενότητες ως εξής: 

Πλαίσια και διαχείριση υποθέσεων 

 Παραπομπή των ποινικών υποθέσεων διαφθοράς στις αρμόδιες αρχές  

 Η αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (ΕΕΔ) 

Βελτίωση του τρόπου εντοπισμού και έρευνας 

 Εγκληματολογική πληροφορία 

 Διεξαγωγή Ειδικών Ανακριτικών Πράξεων στις έρευνες κατά της διαφθοράς 

 Συγκέντρωση πραγματογνωμόνων 
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 Διευρυμένη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων 

 Συστηματική παροχή εκπαίδευσης 

 Έρευνες και διώξεις νομικών προσώπων 

Παροχή κινήτρων στις αρχές  που καταπολεμούν τη διαφθορά 

 Επιβράβευση της Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Αναγνώριση των Προσπαθειών των 

Αρχών Επιβολής του Νόμου  

Το παρόν έγγραφο δεν περιλαμβάνει τεχνικές προτάσεις για την αμοιβαία δικαστική 

συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και τον συντονισμό των 

ενεργειών για την επιβολή του νόμου. Τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο άλλων Παραδοτέων 

του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης και θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστών εγγράφων.  
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1. Παραπομπή Υποθέσεων Διαφθοράς στις Διωκτικές και Δικαστικές 

Αρχές  

Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα, πολλές διοικητικές αρχές λαμβάνουν αναφορές και καταγγελίες περί 

διαφθοράς. Ο τρόπος με τον οποίο οι παραπάνω αρχές επεξεργάζονται, ερευνούν και αξιολογούν 

αυτές τις αναφορές αποτελεί αντικείμενο του Παραδοτέου 1 (Modernisation of audit mechanisms) και 

6 (Improved processing of corruption complaints) του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης. Μόλις 

η διοικητική αρχή ολοκληρώσει την έρευνα και την αξιολόγηση της αναφοράς, θα κληθεί να 

αποφασίσει αν θα ανακοινώσει την αξιόποινη πράξη στις αρχές σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας («ΚΠΔ»). Ωστόσο, λόγω της έλλειψης μιας τυποποιημένης διαδικασίας 

ανακοίνωσης και παραπομπής των αναφορών στις αρχές επιβολής του νόμου, πολλές από τις 

αναφορές είτε καθυστερούν είτε δεν παραπέμπονται ποτέ στις αρμόδιες αρχές.  

Η παρούσα ενότητα της Τεχνικής Πρότασης επικεντρώνεται στα παρακάτω ζητήματα: (α) 

τον καθορισμό της διαδικασίας και του πλαισίου ανακοίνωσης και παραπομπής  αναφορών 

διαφθοράς στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησής 

τους), (β) τον χειρισμό αναφορών που εκφεύγουν αυτού του πλαισίου και (γ) τον προσδιορισμό του 

αρμόδιου εισαγγελικού οργάνου για την εξέταση των αναφορών διαφθοράς. Όπου ενδείκνυται, η 

Τεχνική Πρόταση παραπέμπει, επίσης, σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

Πλαίσιο Παραπομπής 

Ανακολουθία των Υφιστάμενων Πλαισίων Παραπομπής 

Το άρθρο 37 παρ. 2 ΚΠΔ προβλέπει την υποχρέωση των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και  

εκείνων  στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία να αναφέρουν τις αξιόποινες 

πράξεις των οποίων έλαβαν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ωστόσο, όπως 

επιβεβαιώθηκε στις συναντήσεις διαβούλευσης του Φεβρουαρίου 2017, η υποχρέωση αυτή είναι 

δύσκολο να τηρηθεί, καθώς ελλείπει ένα προκαθορισμένο πλαίσιο για την παραπομπή των αναφορών 

περί διαφθοράς στις εισαγγελικές αρχές. Όπως παρατηρήθηκε στις συγκεκριμένες συναντήσεις, 

ορισμένες αρχές ερευνούν την αναφορά και στη συνέχεια την παραπέμπουν στον αρμόδιο εισαγγελέα 

ενώ κάποιες υπηρεσίες ενημερώνουν απευθείας τον εισαγγελέα αν υπάρχουν ενδείξεις που 

στοιχειοθετούν κάποιο σοβαρό ποινικό αδίκημα ανεξάρτητα από το χρηματικό ποσό που 

διακυβεύεται στην υπόθεση. Άλλοι φορείς παραπέμπουν σπανίως κάποια υπόθεση στον εισαγγελέα 

και αυτό μόνον εφόσον πάψουν να έχουν πλέον για τα φερόμενα αδικήματα απλές υπόνοιες. 

Σύσταση για ένα Ενιαίο Πλαίσιο 

Το άρθρο 37 παρ. 2 ΚΠΔ δεν ορίζει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου οι 

αναφορές ή καταγγελίες διαφθοράς θα πρέπει να διαβιβάζονται στον εισαγγελέα. Επιπλέον, 

η αβεβαιότητα των αρχών σχετικά με το εάν μια αναφορά έχει επαρκή στοιχεία και πληροί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας συμβάλλει στον μικρό αριθμό των 

καταγγελιών διαφθοράς που παραπέμπονται στον εισαγγελέα αλλά και στην χαμηλή ποιότητα των 

τελευταίων. Η συγκεκριμένη ασάφεια καθιστά σημαντική την καθιέρωση ενός σημείου αναφοράς ή 

κριτηρίου αξιολόγησης, το οποίο θα κατευθύνει τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους. Αναδεικνύει 

επίσης την ανάγκη εξεύρεσης μιας μέσης οδού μεταξύ της αποστολής όλων ανεξαιρέτως των 

αναφορών και της αποστολής ελάχιστων. Το μόνο όργανο αρμόδιο να αποφασίζει αν διατίθενται 

επαρκή αποδεικτικά στοιχεία προς κίνηση της έρευνας, είναι η Εισαγγελία. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητο οι αρχές να μπορούν να ενεργούν και να αναφέρονται σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο το 

οποίο θα δίνει έμφαση στην παραπομπή μιας καταγγελίας στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα.  
Ένα τέτοιο πλαίσιο δεν θα επιβάρυνε το έργο των εισαγγελέων δεδομένου ότι το άρθρο 37 ΚΠΔ με 

την παρούσα του διατύπωση δεν παρέχει καθοδήγηση αναφορικά με το ποιες αναφορές ή καταγγελίες 
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διαφθοράς θα πρέπει να διαβιβάζονται στον εισαγγελέα. Μια τέτοια πραγματικότητα υπογραμμίζει τη 

σημασία της δημιουργίας ενός σημείου αναφοράς ή κριτηρίου για την καθοδήγηση των αρχών στο 

έργο τους, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της αποστολής κάθε καταγγελίας στον 

εισαγγελέα και της αποστολής πολύ λίγων. 

Προτάσεις για ένα Ενιαίο Πλαίσιο Αναφορών 

 Το κριτήριο αξιολόγησης των αναφορών θα πρέπει να κινείται μεταξύ της «απλής υπόνοιας» 

(π.χ., της ανεπιβεβαίωτης εικασίας ή φήμης) και της «εύλογης υπόνοιας» (η οποία βασίζεται 

σε λογικά συμπεράσματα και γεγονότα). Οι κατηγορίες πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο 

εφόσον σε αυτές γίνεται επίκληση συγκεκριμένων γεγονότων που περιγράφουν την αξιόποινη 

πράξη με επαρκείς λεπτομέρειες. 

 

 Οι καταγγελίες διαφθοράς δεν είναι επομένως  απαραίτητο να εγείρουν εύλογες υπόνοιες, 

δεδομένης της περιορισμένης δυνατότητας των αρμόδιων αρχών να συγκεντρώνουν στοιχεία 

και της δυνατότητας διαπίστωσης μεταγενέστερα, στο στάδιο της ανάκρισης υπό την εποπτεία 

του εισαγγελέα. 

 

Αναφορές που δεν εμπίπτουν στο Ενιαίο Πλαίσιο Αναφορών 

Ισχύον Καθεστώς 

Μετά τον ορισμό του πλαισίου παραπομπής, το επόμενο θέμα που εγείρεται λογικά είναι τι 

πρέπει να πράξει ένας υπάλληλος στην περίπτωση που μια κατηγορία δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

παραπομπής. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει σχετική ενιαία καθοδήγηση . Στις συναντήσεις 

διαβούλευσης, πολλοί αρμόδιοι φορείς δήλωσαν ότι αρχειοθετούν ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών 

διαφθοράς που λαμβάνουν, επειδή δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες ή είναι ανώνυμες. Άλλοι 

κρατούν τις υποθέσεις τους ανοικτές επ’ αόριστον. 

Σύσταση για τον χειρισμό καταγγελιών  διαφθοράς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

παραπομπής   

Ο χειρισμός αυτών των αναφορών είναι σημαντικός για λόγους οργάνωσης της αρχής που 

λαμβάνει την αναφορά, καθώς και για λόγους διασφάλισης του ελέγχου της ποιότητας και της 

καλύτερης εφαρμογής του νόμου. Οι αρχές θα πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή στις αναφορές 

αυτές πριν τις αρχειοθετήσουν, χωρίς ωστόσο η διαδικασία αυτή να καθίσταται υπερβολικά επαχθής. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 37 επιτελεί μια διττή λειτουργία, καθώς (α) διασφαλίζει ότι ο 

εισαγγελέας έχει ενημερωθεί δεόντως για τις αξιόποινες πράξεις (ακόμη και για τις ανώνυμες 

καταγγελίες) και (β) επιτρέπει στους αρμόδιους υπαλλήλους να συγκεντρώνουν εγκληματολογικές 

πληροφορίες, ο καθένας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. Όπως προτείνεται παραπάνω, το πλαίσιο 

παραπομπής μιας αναφοράς δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Ωστόσο, παρά τα χαλαρά 

κριτήρια, ορισμένες καταγγελίες διαφθοράς μπορεί απλώς να μην αιτιολογούν περαιτέρω ενέργειες ή 

μπορεί, παρόλα αυτά, να απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία πριν σταλούν στον εισαγγελέα.  

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ορίσουν δύο κατηγορίες αναφορών 

που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου παραπομπής μετά από μια πρώτη εξέταση: 

1. Αναφορές διαφθοράς που απαιτούν πρόσθετη έρευνα εντός του πεδίου της αρμοδιότητας 

του αρμόδιου υπαλλήλου.  

2. Αναφορές διαφθοράς που απαιτούν πρόσθετη έρευνα εκτός του πεδίου της αρμοδιότητας του 

αρμόδιου υπαλλήλου. 
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Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν οι ατελείς αναφορές που δεν είναι ακόμη διαβιβάσιμες 

στον εισαγγελέα, είτε επειδή περιέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες ή ασαφή περιστατικά, είτε επειδή ο 

ίδιος ο υπάλληλος αδυνατεί να βρει περαιτέρω πληροφορίες. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταγγελία 

δεν θα πρέπει να απορρίπτεται αμέσως. Αντιθέτως, η αναφορά θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως 

χρήζουσα πρόσθετης έρευνας εντός του πεδίου της αρμοδιότητας του αρμόδιου υπαλλήλου και να 

τύχει επανεκτίμησης κατόπιν συλλογής πρόσθετων πληροφοριών. Για παράδειγμα, το τμήμα 

εσωτερικών υποθέσεων μιας δημόσιας αρχής μπορεί να προβεί σε πρόσθετες ενέργειες, όπως 

άτυπες συνεντεύξεις ή συγκέντρωση στοιχείων. Δημόσιες αρχές, όπως το ΣΔΟΕ ή η Μονάδα 

Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΔΧΠ) μπορούν να  διεξάγουν περαιτέρω 

έρευνες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, όπου δεν απαιτείται εισαγγελική άδεια.  

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιοι υπάλληλοι κατά το στάδιο συγκέντρωσης 

προκαταρκτικών πληροφοριών θα πρέπει να ενημερώνουν την κατάσταση της υπόθεσης σε τακτική 

βάση (τουλάχιστον μία φορά το μήνα). Οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να θέσουν ένα όριο ή 

μια προθεσμία για να αποφασίσουν σχετικά με το αν η υπόθεση πρέπει να διαβιβαστεί στον 

εισαγγελέα, καθώς οι υποθέσεις διαφθοράς συχνά απαιτούν χρόνο για να ολοκληρωθούν και καθώς 

νέα γεγονότα μπορούν να έρθουν στο φως σε μεταγενέστερα στάδια. Μια τέτοια απόφαση, 

αντιθέτως, θα πρέπει να λαμβάνεται αφού έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα και οι πρόσθετες 

έρευνες δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις καταγγελίες για τις οποίες απαιτείται τεχνογνωσία ή 

μέτρα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ή την ευχέρεια του υπαλλήλου που έλαβε την αναφορά. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπάλληλος που επιλήφθηκε αρχικά θα πρέπει να επικοινωνήσει με την 

αρμόδια υπηρεσία (π.χ. ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία κλπ.) ή με την υπηρεσία που έχει πρόσβαση 

σε πρόσωπα  ή πληροφορίες άμεσα συνδεδεμένες με τη δυνατότητα παραπομπής της αναφοράς στον 

εισαγγελέα. Η εκτίμηση της καταγγελίας σε προκαταρκτικό στάδιο θα πρέπει να παραμείνει στα 

χέρια του αρχικά αρμόδιου υπαλλήλου. Η διαχείρισή της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον ίδιο, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τυχόν ενέργειές του για τη συγκέντρωση πληροφοριών δεν 

απαιτούν την άδεια του εισαγγελέα. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων υπαλλήλων, θα πρέπει να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός συντονιστικού μηχανισμού των καταγγελιών διαφθοράς, 

ακόμη και άτυπου χαρακτήρα. Ο μηχανισμός αυτός θα αναλυθεί περαιτέρω στην ενότητα 

“Παραδοτέο  3.4’’ των τεχνικών προτάσεων σχετικά με τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών 

επιβολής του νόμου. 

Ανώνυμες Καταγγελίες Διαφθοράς 

Ισχύον Καθεστώς 

Οι ανώνυμες καταγγελίες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των αρμόδιων υπαλλήλων. Στο 

πλαίσιο των συναντήσεων διαβούλευσης, πολλοί συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που 

ανακύπτουν κατά την εξέταση ανώνυμων καταγγελιών. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους, σε αυτήν 

την περίπτωση απαιτείται η πλήρωση αυστηρότερων προϋποθέσεων ώστε να παραπεμφθεί η υπόθεση 

στον εισαγγελέα (π.χ. σοβαρότερες κατηγορίες, περισσότερα στοιχεία κλπ.). Η παραπάνω τακτική 

είναι προβληματική, διότι έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων αξιολόγησης 

ανάλογα με την πηγή της καταγγελίας και όχι με την ουσία της αυτή καθαυτή. Επιπλέον, μια τέτοια 

προσέγγιση ενέχει τον κίνδυνο απόρριψης καταγγελιών με ουσιαστικό περιεχόμενο, συμβάλλοντας 

στη διαιώνιση της ατιμωρησίας. Προς αιτιολόγηση της κρατούσας προσέγγισης, οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι επικαλέστηκαν μια νομική διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν είναι υποχρεωμένοι να 

εξετάζουν τις ανώνυμες καταγγελίες κατά προτεραιότητα και μπορούν να τις θέτουν στο αρχείο. 
Πρόκειται για το άρθρο 43 παρ. 4 ΚΠΔ, το οποίο προβλέπει, αποκλειστικά για τις εισαγγελικές 

αρχές, τη διακριτική ευχέρεια άμεσης αρχειοθέτησής τους. Η διάταξη αυτή, ωστόσο, δεν καλύπτει 

την περίπτωση των αρμόδιων προς συγκέντρωση πληροφοριών υπαλλήλων. Η δυνατότητα λήψης 

απόφασης παραπομπής μιας καταγγελίας στον εισαγγελέα από τους τελευταίους θίγει τη σχετική 
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αποκλειστική αρμοδιότητα των εισαγγελικών αρχών και συμβάλλει στην εφαρμογή ανομοιογενών 

μεθόδων. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει στην αρχειοθέτηση έγκυρων, κατά τα άλλα, καταγγελιών. 
Συνεπώς, το καθεστώς διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 43 παρ. 4 ΚΠΔ δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζεται στην περίπτωση των αρχών πέρα των εισαγγελέων. Θα πρέπει, αντιθέτως, να 

διαφυλαχθεί η αποκλειστική δυνατότητα του εισαγγελέα να αποφασίζει εάν η καταγγελία πρέπει να 

διερευνηθεί περαιτέρω, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που εκτίθενται στην παρακάτω ενότητα. Η 

θέσπιση ενός τέτοιου πλαισίου θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή κανόνων αξιολόγησης 

ανώνυμων καταγγελιών από τους υπαλλήλους. Θα επιτρέψει επίσης την παραπομπή πιο αξιόπιστων 

και σοβαρών ανώνυμων καταγγελιών στον εισαγγελέα σε μόνιμη βάση. 

Η υποχρέωση παραπομπής του άρθρου 37 ΚΠΔ καλύπτει και τις ανώνυμες καταγγελίες περί 

διαφθοράς και δεν προβλέπει την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων αξιολόγησης ανάλογα με την 

πηγή των καταγγελιών. Οι αρμόδιες αρχές, δεσμεύονται από την υποχρέωση επιδίωξης της 

διαφάνειας και διασφάλισης της ενημέρωσης του εισαγγελέα επί του περιεχόμενου των κατηγοριών. 

Απαγορεύεται συνεπώς να αγνοήσουν ή να αρχειοθετήσουν μία ανώνυμη καταγγελία η οποία είναι 

κατά τα λοιπά εμπεριστατωμένη. Οι λόγοι εξάλλου για τους οποίους οι καταγγέλλοντες επιθυμούν να 

αποκρύψουν την ταυτότητά τους είναι πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του φόβου τους για αντίποινα. 

Συνεπώς, τέτοιες καταγγελίες  ενδέχεται να οδηγήσουν στην αποκάλυψη σοβαρών εγκλημάτων 

διαφθοράς. 

Προτάσεις για τη διαχείριση ανώνυμων καταγγελιών διαφθοράς 

Οι αρμόδιοι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια τακτική διαχείρισης των ανώνυμων καταγγελιών, η 

οποία να περιλαμβάνει τα εξής: 

 Καθορισμός καλών πρακτικών για τον εντοπισμό των κυριότερων χαρακτηριστικών των 

χαλκευμένων, παραπλανητικών, άλλως κακόπιστων ή στερουμένων συνοχής καταγγελιών. 

Ενδεικτικά, τέτοιες καταγγελίες κατά κανόνα: (α) έχουν υπερβολικό και συχνά μειωτικό 

χαρακτήρα, ενώ φαίνεται να επικεντρώνονται περισσότερο στην αρχή ή τις αρχές που 

επιλαμβάνονται της υπόθεσης παρά στη συμπεριφορά και τα γεγονότα καθαυτά, (β) 

χρησιμοποιούν παρόμοιες εκφράσεις και μεθόδους για την περιγραφή των πραγματικών 

περιστατικών, (γ) περιλαμβάνουν έναν υπερβολικά μεγάλο όγκο πληροφοριών και αριθμό 

παραβάσεων (αφενός, τέτοιες περιπτώσεις συχνά αποβλέπουν στην απόσπαση της προσοχής 

και την επιβάρυνση των υπαλλήλων και, αφετέρου, στοχεύουν στη διαιώνιση ερευνών σε 

βάρος συγκεκριμένων, μη ευθυνόμενων προσώπων). 

 Λήψη πρόσθετων μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ανώνυμες καταγγελίες ελέγχονται 

δεόντως. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων αυτών τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν την κλήτευση των προσώπων που αναφέρονται στην καταγγελία, την 

επιβεβαίωση των κατηγοριών με ανεξάρτητα μέσα, όπως ο έλεγχος της οικονομικής 

κατάστασης και η πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, και τέλος, τη διασύνδεση με άλλες 

υπηρεσίες πληροφοριών προς συμπλήρωση των σχετικών με τις κατηγορίες πληροφοριών. 

 Θέσπιση μιας πολιτικής η οποία θα ενθαρρύνει τους αρμόδιους υπαλλήλους να εξετάζουν 

παρομοίως τις ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες, εμμένοντας στο γεγονός ότι η ανωνυμία 

να μην αποτελεί αυτή καθαυτή τον αποφασιστικό παράγοντα. 
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Προσδιορισμός της Αρμόδιας για την Παραπομπή Εισαγγελικής Αρχής  

Ισχύον καθεστώς 

Σχεδόν όλες οι αρμόδιες προς αξιολόγηση των καταγγελιών διαφθοράς αρχές εξέφρασαν 

σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες των εισαγγελικών αρχών για τις διάφορες μορφές των 

καταγγελιών. Για παράδειγμα, στις συναντήσεις διαβούλευσης, οι εκπρόσωποι του ΣΔΟΕ τόνισαν ότι 

στην υπηρεσία τους η αξιολόγηση των καταγγελιών πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή και 

μπορεί να καταλήξει στη διαβίβασή τους αποκλειστικά στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, 

ανεξάρτητα από το αν αυτές σχετίζονται με ζητήματα διαφθοράς. Ωστόσο, η παραπομπή μιας 

υπόθεσης διαφθοράς, είτε πρόκειται για πλημμέλημα είτε για κακούργημα, στον Εισαγγελέα 

Οικονομικού Εγκλήματος, συνεπάγεται πρόσθετη απώλεια χρόνου, λόγω αναρμοδιότητάς του. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ζητήματα εμπίπτοντα στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων 

Διαφθοράς ή του εισαγγελέα Πρωτοδικών. Άλλες υπηρεσίες, όπως οι διευθύνσεις εσωτερικών 

υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων («ΑΑΔΕ») και του Υπουργείου 

Οικονομικών, ανέφεραν επίσης ότι οι υποθέσεις που αφορούν σε ποινικό αδίκημα, όπως η παθητική 

δωροδοκία υπαλλήλου της υπηρεσίας, διαβιβάζονται και πάλι στον Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος.  

Το πρόβλημα αυτό επιβαρύνει άσκοπα τις εισαγγελικές αρχές με επιπλέον συντονισμό, 

απώλεια πολύτιμου χρόνου και πόρων. Η συμμετέχουσα στις διαβουλεύσεις Εισαγγελέας 

Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών δήλωσε ότι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος παραπέμπει 

συχνά σε αυτήν υποθέσεις εσφαλμένα διαβιβασθείσες στην υπηρεσία του. Ο Εισαγγελέας 

Οικονομικού Εγκλήματος προβαίνει στην παραπάνω παραπομπή, αφού έχει πρώτα εξετάσει την 

υπόθεση και διαπιστώσει ότι οι κατηγορίες αφορούν σε πράξεις διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων. 
Αντιστρόφως, είναι επίσης συχνό φαινόμενο οι υποθέσεις διαφθοράς που δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 

4022/2011, να παραπέμπονται σε αυτόν αντί για τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος είναι το 

αρμόδιο όργανο για τα σχετικά με διαφθορά πλημμελήματα. Δεν χρειάζεται να τονιστεί, συνεπώς, η 

σαφής έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των αρχών. 

Προβλήματα και προκλήσεις τέτοιου είδους μπορούν εύκολα να αποφευχθούν, εάν οι 

διοικητικές αρχές λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση και επαρκή καθοδήγηση σχετικά με τις 

αρμοδιότητες, το έργο και τον ρόλο της κάθε διωκτικής αρχής, καθώς και των αντίστοιχων αρχών 

επιβολής του νόμου, όπως το ΣΔΟΕ και η Οικονομική Αστυνομία (βλ. σχετική κατωτέρω ενότητα). 
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Προτάσεις για τον Προσδιορισμό της Αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής 

Παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγηση η οποία θα πρέπει: 

 Να εστιάζει στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (ΕΕΔ), 

χρησιμοποιώντας την ως σημείο αναφοράς για όλες τις υποθέσεις. Οι τρέχουσες 

αρμοδιότητες του ΕΕΔ, του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και του εισαγγελέα 

Πρωτοδικών αναλύεται παρακάτω στην ενότητα για την Αρμοδιότητα του ΕΕΔ. 

 Να καλύπτει υποθέσεις με μικτό χαρακτήρα εγκλήματος διαφθοράς και 

οικονομικού εγκλήματος (αρμοδιότητα του ΕΕΔ ή του Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος). Συνιστάται επίσης να καθιερώνει πρακτικούς κανόνες για τις παραπεμπτικές 

αρχές μέσω παραδειγμάτων παλαιότερων υποθέσεων και αναφορών, καθώς και 

εκπαιδευτικών συναντήσεων εντός και μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Ο ΕΕΔ θα πρέπει 

να συμβάλλει στον καθορισμό των κανόνων αυτών. 

 Να προβαίνει σε ετήσιες αξιολογήσεις με τον ΕΕΔ, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο 

παραπέμφθηκαν κατά τα προβλεπόμενα οι καταγγελίες που ταξινομήθηκαν ορθά ως 

εμπίπτουσες στη δικαιοδοσία του ΕΕΔ. Άλλα συναφή ζητήματα, όπως οι πιθανές μέθοδοι 

παρακολούθησης και συντονισμού των αρμόδιων αρχών με τον ΕΕΔ, χρειάζεται επίσης να 

εξετάζονται. 

Συγκεκριμένες αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας 

Πέραν της ανωτέρω καθοδήγησης σχετικά με τις εισαγγελικές αρχές, είναι αναγκαίο οι 

διοικητικές αρχές  να λαμβάνουν αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες των αρχών 

επιβολής του νόμου που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως το ΣΔΟΕ και 

η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Η εν λόγω ενημέρωση θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση 

του ευρύτερου τομέα επιβολής του νόμου κατά της διαφοράς στην Ελλάδα. Θα διασφαλίσει επίσης 

την παραπομπή των αναφορών στις αρμόδιες αρχές και συνεπώς, στην καλύτερη επεξεργασία των 

υποθέσεων. 

Όσον αφορά το ΣΔΟΕ, η σχετική οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες  

o Εντός της αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ είναι ο εντοπισμός και η καταστολή όλων των 

οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, οι απάτες και παρατυπίες και 

οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης 

της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών.1 

o Σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, το ΣΔΟΕ δε διαθέτει αρμοδιότητα 

αυτεπάγγελτης διερεύνησης, αλλά δύναται να εκκινήσει έρευνα με βάση τις ληφθείσες 

πληροφορίες ή κατόπιν ανάλυσης δεδομένων. Εντούτοις, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ οφείλουν 

να ανακοινώσουν εγγράφως στον εισαγγελέα κάθε ερευνώμενη πράξη που διώκεται 

αυτεπαγγέλτως.2 

o Οι αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Αστυνομίας επί υποθέσεων διαφθοράς, συχνά συμπίπτουν. Η ισχύουσα νομοθεσία συντείνει 

                                                      
1 Έκθεση της Φάσης 3 σε σχέση με την Υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση 

της Δωροδοκίας στην Ελλάδα, σελ. 21-22, παρ. 64-65. 
2 Η διάταξη συνεπάγεται ότι κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων διερεύνησης που υπέχει, οφείλει 

να προβαίνει σε ενέργειες είτε παρουσία εισαγγελέα είτε κατόπιν εξουσιοδότησης εισαγγελέα ή ανακριτή. Η 

ομαλή συνεργασία, συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών  μεταξύ των ανωτέρω αρχών είναι αναγκαία για 

την αποτελεσματική πλήρωση των υποχρεώσεων εντοπισμού και διερεύνησης του ΣΔΟΕ.  
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στην εν λόγω επικάλυψη αρμοδιοτήτων, λόγω της ασάφειας περί των αρμοδιοτήτων 

διερεύνησης συγκεκριμένων εγκλημάτων διαφθοράς. 

Όσον αφορά την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα, οι παρεχόμενες πληροφορίες απαιτείται 

να περιλαμβάνουν τα εξής: 

o Σύμφωνα με το Άρθρο 33 ΚΠΔ, οι αστυνομικοί υπάλληλοι που έχουν βαθμό τουλάχιστον 

αρχιφύλακα, δύνανται να διεξάγουν προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση ύστερα από 

παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του. Πρακτικά, ωστόσο, 

οι εισαγγελικές αρχές προκρίνουν την υποβολή της παραγγελίας σε μια εξειδικευμένη 

αστυνομική μονάδα, όπως η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ή η Διεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Όσον αφορά τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ,πρέπει να παρασχεθούν οι κάτωθι 

πληροφορίες: 

o Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ιδρύθηκε το 2011 με το π.δ. 9/2011. Υπαγόμενη στην 

Ελληνική Αστυνομία, είναι αρμόδια επί οικονομικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένου 

του οργανωμένου εγκλήματος. Η αποστολή της συνίσταται στην πρόληψη, διερεύνηση και 

καταστολή εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του 

Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του 

οργανωμένου εγκλήματος. 

o Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας αποτελούν γενικούς ανακριτικούς 

υπαλλήλους υπό την έννοια του άρθρου 33 παρ. 1 β), γ). Συνεπώς, είναι αρμόδιοι να 

διεξάγουν έρευνα επί οικονομικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας 

αλλοδαπών. 

o Στο πλαίσιο του εντοπισμού υποθέσεων, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διαθέτει 

ειδική γραμμή μέσω της οποίας λαμβάνει αναφορές περιστατικών διαφθοράς σε 24ωρη βάση. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιεί μια προκαταρκτική αξιολόγηση ή έρευνα και αναλύει δεδομένα 

καταγεγραμμένα στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών. Οι πληροφορίες μεταφέρονται στον 

αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες. 

o Ομοίως με το ΣΔΟΕ, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας δε διαθέτει αρμοδιότητα 

εκκίνησης ερευνών αυτεπαγγέλτως. Δύναται αντιθέτως να διεξάγει έρευνες είτε παρουσία 

εισαγγελέα είτε κατόπιν εξουσιοδότησης εισαγγελέα ή ανακριτή. 

Προτάσεις  

Η εκπαίδευση των διοικητικών αρχών θα συμβάλει στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με 

τον συγκεκριμένο ρόλο και την αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ, της Ελληνικής Αστυνομίας και της 

Οικονομικής Αστυνομίας. Θα συμβάλει επίσης στην αναφορά υποθέσεων διαφθοράς 

κατευθείαν στις εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές. 

Ζητήματα σχετικά με τον ν. 4446/2016 

Ο ν. 4446/2016 θέσπισε το Γραφείο καταγγελιών εντός της Γενικής Γραμματείας 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δυστυχώς, δεν κατέστη εφικτό για την ομάδα του ΟΟΣΑ 

να πραγματοποιήσει μια συνολική αξιολόγηση του Γραφείου καταγγελιών. Αν και ο νόμος 

4446/2016 εισήχθη το εν λόγω έτος, η εγκύκλιος της ΓΕΓΚΑΔ η οποία ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με 

το Γραφείο εκδόθηκε μετά τις συναντήσεις του ΟΟΣΑ με τις ελληνικές αρχές. Η ομάδα του ΟΟΣΑ 
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δεν είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τον αποσπασθέντα εισαγγελικό 

λειτουργό στο Γραφείο καταγγελιών, άλλους εισαγγελείς όπως ο ΕΕΔ ή αρχές που αναμένεται να 

πραγματοποιήσουν αναφορά στο Γραφείο. Συνεπώς, δεν κατέστη εφικτό για την ομάδα να λάβει 

πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου στην πράξη.  

Ενίσχυση της Υποχρέωσης Αναφοράς 

Ο μικρός αριθμός καταγγελιών δεν αποτελεί αποκλειστικό πρόβλημα της Ελλάδας αλλά 

συναντάται, και σε άλλα μέλη της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας. Για να 

διασφαλιστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός αναφορών, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να διασφαλίσουν 

την επιβολή κυρώσεων στους υπαλλήλους που παραλείπουν να κινήσουν τη διαδικασία αναφοράς. 

Το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) εφαρμόζεται στην πράξη μόνο στις πιο σοβαρές 

περιπτώσεις μη αναφοράς, δηλαδή όταν ένας δημόσιος υπάλληλος παραβιάζει εν γνώσει του τα 

καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο 

όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο. Περιπτώσεις μη αναφοράς μιας υπόθεσης οι οποίες 

δεν εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο μένουν ατιμώρητες. 

Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί μια διάταξη (π.χ. στον Υπαλληλικό Κώδικα) η οποία θα 

προβλέπει διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων που παραλείπουν να 

παραπέμψουν καταγγελίες στον εισαγγελέα σύμφωνα με το άρθρο 37 ΚΠΔ. Έτσι, οι διοικητικές 

κυρώσεις θα εφαρμόζονται στις περισσότερες περιπτώσεις μη καταγγελίας, ενώ το άρθρο 259 ΠΚ θα 

συνεχίσει να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πιο κατάφωρες παραβάσεις του άρθρου 37. Στις πιθανές 

διοικητικές κυρώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται το πλήρες εύρος των κυρώσεων που προβλέπεται 

κατά κανόνα για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως επίπληξη, υποβιβασμός, οριστική παύση ή/και 

πρόστιμο. Σε περίπτωση θέσπισης της διάταξης, προσπάθειες θα πρέπει στη συνέχεια να 

καταβληθούν για την εφαρμογή της. 

Καθοδήγηση και Εκπαίδευση 

Η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας επαγρύπνησης και διαφάνειας είναι ζωτικής σημασίας, ώστε 

οι δημόσιοι υπάλληλοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους και να αναφέρουν όλα τα είδη της διαφθοράς, 

ανεξάρτητα από το αν έλαβαν γνώση στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Κάθε υπηρεσία θα 

πρέπει να παρέχει καθοδήγηση στους υπαλλήλους της σχετικά με το ζήτημα της παραπομπής των 

κατηγοριών διαφθοράς. Σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική, οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές 

θα πρέπει να πραγματεύονται διεξοδικά όλες τις πτυχές μιας παραπομπής, συμπεριλαμβανομένων 

των παρακάτω: 

 Σαφή ορισμό του πλαισίου αναφοράς της καταγγελίας (βλ. σελ. 3-4).3 

 Σαφή προσδιορισμό της διαδικασίας διαχείρισης των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ενιαίο 

πλαίσιο παραπομπής (βλ. σελ. 4-5) και των ανώνυμων καταγγελιών (βλ. σελ. 6-7). 

 Προσδιορισμό του αρμόδιου εισαγγελικού οργάνου στο οποίο θα πρέπει να παραπέμπεται η 

αντίστοιχη καταγγελία περί διαφθοράς (βλέπε σελ. 6-7). 

 Επιπτώσεις της μη παραπομπής των καταγγελιών (βλέπε σελ. 8). 

Η ΓΕΓΚΑΔ θα πρέπει επίσης να εξετάσει την εφαρμογή γενικών κατευθυντήριων γραμμών 

που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, την οργάνωση και τη διαχείριση των εκθέσεων 

και  καταγγελιών περί διαφθοράς. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να επιδιώκουν την 

εναρμόνιση των πρακτικών και την ενημέρωση των φορέων σχετικά με τις αντίστοιχες πρακτικές και 

                                                      
3 ΟΟΣΑ WGB Phase 3 Report – Belgium, σκέψη 152; ΟΟΣΑ WGB Phase 3 Report – Italy, σκέψεις 

153-54; ΟΟΣΑ WGB Phase 3 Report – Luxembourg, σκέψεις 185-86. 
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την οργάνωσή τους, επαναβεβαιώνοντας έτσι το έργο των  αρχών για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και τη δημιουργία ενός εθνικού σημείου αναφοράς και βέλτιστες πρακτικές. 

Η καθοδήγηση μπορεί να λάβει τη μορφή επίσημων διαταγμάτων ή εγκυκλίων που θα 

εκδίδονται υπό ιδανικές συνθήκες σε ετήσια βάση, ενδεχομένως ως διαρκή δράση του ΕΣΣΚΔ. Η εν 

λόγω πρακτική θα ανανεώνει τη δέσμευση των αρμόδιων υπηρεσιών και της κυβέρνησης για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και θα παρέχει συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις αναφορές 

εγκλημάτων διαφθοράς από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών. Επειδή ορισμένες υπουργικές 

εγκύκλιοι δε συνέβαλαν στην αύξηση των αναφορών στο παρελθόν, 4 είναι σημαντικό να 

εφαρμόζονται αυτές οι εντολές από τους αρμόδιους φορείς και να ενσωματωθούν στη νοοτροπία 

τους. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική, το καθήκον αναφοράς θα πρέπει, επίσης, να 

συμπεριληφθεί στον κώδικα δεοντολογίας5 των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε αυτόν θα πρέπει να  

περιγράφονται οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και το 

καθήκον εγρήγορσης και αναφοράς περιστατικών διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων. 

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, επίσης, να τηρούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις 

καταγγελίες που έλαβαν και προώθησαν. Τα στοιχεία αυτά θα διευκολύνουν την αξιολόγηση της 

επίδοσης των αρμόδιων υπαλλήλων. Επιπλέον, θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας υπηρεσίας 

πληροφοριών επί σχετικών ποινικών θεμάτων (βλέπε κεφάλαιο 4). Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, 

μόνο ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων, υπεύθυνων για την επεξεργασία καταγγελιών, τηρεί 

στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 

διενεργεί μη στοχευμένους ελέγχους δημόσιων φορέων και συμβάσεων, τηρεί στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με τη φύση των ελέγχων της, καθώς και με τον αριθμό των υποθέσεων που στέλνει στον 

εισαγγελέα. 

Πρόταση  

Όσον αφορά τα ανωτέρω ζητήματα της παρούσας πρότασης, συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 

συντονίσει και να διευκολύνει την παροχή  εκπαίδευσης σε  όλες τις διοικητικές αρχές ως 

προς τον χειρισμό αναφορών διαφθοράς μέχρι και την παραπομπή τους στις αρμόδιες 

εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές (για σχετικά ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται από την 

παρούσα ενότητα, όπως η επεξεργασία και αξιολόγηση αναφορών διαφθοράς, βλ. OECD 

Technical Report on Effective and Fair Public Sector Complaints Systems)· 

                                                      
4 ΟΟΣΑ WGB Phase 3 Report – Chile, σκέψεις 178. 
5 ΟΟΣΑ WGB Phase 3 Report – Luxembourg, σκέψεις 185-86. 
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Υλικό Αναφοράς για την Παραπομπή Υποθέσεων Διαφθοράς στις 

Διωκτικές και Δικαστικές Αρχές 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς, οι ανακριτικές υπηρεσίες και οι  αρμόδιες αρχές για την παραλαβή και εξέταση των 

καταγγελιών διαφθοράς, θα πρέπει να θεσπίσουν και να ακολουθούν σαφείς διαδικασίες σχετικά με 

τον χρόνο και τη διαδικασία παραπομπής, καθώς και τον αρμόδιο εισαγγελέα. Συνεπώς, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, όλες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα 

εγχειρίδιο με οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές και προπαρασκευαστικές πτυχές της παραπομπής,. Σε 

αυτές συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: (α) μια ενιαία μέθοδος καταγραφής καταγγελιών,  (β) ένα 

πλαίσιο παραπομπής των υποθέσεων, (γ) ενδυνάμωση της υποχρέωσης αναφοράς, καθώς και του 

αριθμού των υποθέσεων που παραπέμπονται και (δ) ένα προφίλ αυτό-αξιολόγησης και αμοιβαίας 

αξιολόγησης για κάθε υπηρεσία. 

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές θα πρέπει να προβλέπουν απλές διαδικασίες και πρακτικές, 

και να στοχεύουν στην εναρμόνιση του έργου των διάφορων υπηρεσιών με αρμοδιότητα ή συμμετοχή 

στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. 

Πλαίσιο παραπομπής καταγγελιών διαφθοράς 

Οι αρμόδιοι φορείς για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να ισορροπήσουν 

επιτυχώς μεταξύ του χρόνου που απαιτείται αφενός για μια αρχική αξιολόγηση των κατηγοριών και 

αφετέρου για περαιτέρω ενέργειες του εισαγγελέα. Τα οφέλη για την υπηρεσία συνίστανται στην 

εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, καθώς και στην αποτροπή σώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων. 

Ταυτόχρονα, θα διασφαλίσει ότι ακόμα και οι κατηγορίες που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

θα προωθούνται, στον εισαγγελέα για την τελική εκτίμηση. Πολλές αρμόδιες αρχές δεν έχουν 

θεσπίσει ειδικές προϋποθέσεις προς παραπομπή των υποθέσεων στον περαιτέρω αρμόδιο φορέα. Το 

άρθρο 37 παρ. 2 ΚΠΔ δεν παρέχει κάποια κατευθυντήρια γραμμή στο θέμα αυτό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προϋποθέσεις παραπομπής των καταγγελιών περί διαφθοράς στις 

εισαγγελικές αρχές δεν θα πρέπει να είναι αυστηρές. Επιπλέον, η υπηρεσία σας θα πρέπει να 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι η μέθοδος αξιολόγησης καταγγελιών που 

ακολουθεί δε θίγει τη διακριτική ευχέρεια των εισαγγελικών αρχών να διατάξουν περαιτέρω έρευνα. 

Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη πρακτική, η υπηρεσία σας σέβεται τις προϋποθέσεις παραπομπής. 

Αν αντίθετα η παραπάνω αρμοδιότητα ασκείται από αναρμόδιο όργανο, τίθεται σε κίνδυνο η 

προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς και υπονομεύεται ο ρόλος του εισαγγελέα.  

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η υπηρεσία σας λαμβάνει μια ανώνυμη καταγγελία 

σχετικά με μια υποτιθέμενη πράξη διαφθοράς. Η καταγγελία, αν και ανώνυμη, περιέχει επαρκείς 

λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο και την τοποθεσία τέλεσης της υποτιθέμενης αξιόποινης πράξης, 

Περιγράφει την συνάντηση ενός Έλληνα πολίτη και ενός δημόσιου υπαλλήλου που εργάζεται στην 

υπηρεσία σας. Προκειμένου να αποφασίσει αν η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στον αρμόδιο 

εισαγγελέα, η υπηρεσία σας θα πρέπει να επαληθεύσει την εγκυρότητα της κατηγορίας στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της. Ωστόσο δεν θα πρέπει να αρχειοθετήσει την υπόθεση ή να την απορρίψει ως 

αβάσιμη, αν δεν είναι σε θέση να ελέγξει όλες τις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να ελεγχθεί το σύνολο της 

καταγγελίας, ενώ η απουσία αποδεικτικών στοιχείων που θα επιβεβαίωναν την κατηγορία δεν θα 

πρέπει να οδηγήσει αυτοδίκαια στην απόρριψή της . Όπως προαναφέρθηκε, το πλαίσιο παραπομπής 

μιας καταγγελίας διαφθοράς θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ της «απλής υπόνοιας» (π.χ. της 

ανεπιβεβαίωτης εικασίας ή φήμης) και της «εύλογης υπόνοιας» (η οποία βασίζεται σε λογικά 

συμπεράσματα και γεγονότα). Με άλλα λόγια, οι προϋποθέσεις δε θα πρέπει να εφαρμόζονται 

ιδιαίτερα με αυστηρότητα (. Η υπηρεσία σας καλείται να βασίζεται σε ένα μαχητό τεκμήριο 

παραπομπής στον εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση. Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν 

παρόμοιες αρμοδιότητες  θα πρέπει να οργανώνουν τακτικές συναντήσεις με τον εισαγγελέα, για να 
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εξετάζουν την επάρκεια των υφιστάμενων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η 

αποτελεσματικότητά τους. 

Για τον σχεδιασμό των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν στο απαιτούμενο πλαίσιο 

παραπομπής των καταγγελιών, η υπηρεσία σας θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής: 

 Τη δημιουργία ενός κατανοητού πλαισίου χωρίς ενιαία προσέγγιση το οποίο θα προσφέρεται 

για ad hoc εφαρμογή. 

 Την ισορροπία μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της περίπτωσης διαβίβασης της υπόθεσης 

στον εισαγγελέα (με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την ταχύτερη διεκπεραίωσή της). 

 Τη μέριμνα για διεξαγωγή ετήσιων αξιολογήσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη 

δουλειά των ανακριτών και τα σχετικά συνήθη εμπόδια. 

 Τον καθορισμό μεθόδων για τη διασφάλιση ενός συνεκτικού και σταθερού συστήματος 

αναφοράς, όπως η υιοθέτηση μιας νοοτροπίας λογοδοσίας και καθηκόντων των υπαλλήλων 

(π.χ. παροχή κινήτρων , αναγνώριση των επιμελών ερευνών κλπ). 

Ενιαίο Μορφότυπο Αναφοράς 

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς για την καταπολέμηση της διαφθοράς που είναι υπεύθυνοι για την 

αξιολόγηση και τη διερεύνηση καταγγελιών διαφθοράς οφείλουν να εμμένουν σε ένα ενιαίο 

μορφότυπο αναφοράς, έτσι ώστε να διευκολύνουν το έργο των εισαγγελέων και των δικαστών. Η 

δημιουργία ενός ενιαίου μορφότυπου αναφοράς ευνοεί έναν πιο αποτελεσματικό και γρήγορο έλεγχο 

και διευκολύνει την εκτίμηση των ελεγκτών ως προς την ύπαρξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. 

Μεταξύ άλλων, οι παραπομπές στις εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να έχουν ενιαία μορφή και 

να περιέχουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Δήλωση σχετικά με τον τρόπο που οι κατηγορίες περιήλθαν εις γνώση της υπηρεσίας. 

 Πότε και πού τοποθετείται η αρχή τελέσεως της αξιόποινης πράξης, καθώς και αν το έγκλημα 

είναι διαρκές. 

 Όλα τα μέρη που είναι γνωστό ή εικάζεται ότι συνδέονται με το έγκλημα, ακόμα και αν δεν 

προκύπτουν άμεσα ή δεν τεκμηριώνονται πλήρως κατά τα αποδεικτικά στοιχεία. 

 Λεπτομέρειες σχετικά με τη διάπραξη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου ενός 

ιστορικού της αξιόποινης πράξης και των ειδικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

τέλεσή της. 

 Τα στοιχεία που προέκυψαν από την προκαταρκτική αξιολόγηση. 

 Το κατεπείγον του αιτήματος (διαρκή εγκλήματα, κίνδυνος απώλειας ή 

μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων), συνοδευόμενο από λεπτομερή αιτιολόγηση. 

  Περιγραφή της βαρύτητας των εγκλημάτων (π.χ. χαρακτήρας της παράβασης, χρηματικό 

ποσό και αριθμός δραστών, αριθμός εξαγόμενων αντικειμένων κλπ.). 

 Πιθανούς μάρτυρες που  επιθυμούν να συνεργαστούν στην έρευνα. 
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Πρότυπο αναφοράς 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει να διαμορφώσει έναν μηχανισμό αξιολόγησης των διαδικασιών 

παραπομπής που ακολουθεί, καθώς και των επιδόσεων που σημειώνει η ίδια σε ετήσια βάση. Ένας 

τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα και να είναι κοινός για όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να αποτελείται από το προφίλ αναφοράς μιας υπηρεσίας, 

το οποίο περιλαμβάνει: 

 ειδικό πλαίσιο για την αναφορά των εγκλημάτων διαφθοράς (συμπεριλαμβανομένων 

παραδειγμάτων) 

 ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλουν οι αρμόδιοι για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς φορείς 

 λήψη μέτρων για την αύξηση των αναφορών υποθέσεων 

 πρόσθετες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί η υπηρεσία κατά τη διερεύνηση των 

καταγγελιών διαφθοράς και την αναφορά τους στις εισαγγελικές αρχές 

 όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις καταγγελίες, και 

 τυχόν άλλες πρακτικές που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες για το έργο της υπηρεσίας. 

Στο τέλος κάθε έτους, το πρότυπο αναφοράς της κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να κοινοποιείται 

στους λοιπούς αρμόδιους φορείς. Για την ενίσχυση του έργου των αρχών επιβολής του νόμου κατά 

της διαφθοράς, τα πρότυπα αναφοράς θα πρέπει να αναφέρονται, επίσης, στην υποχρέωση των 

υπαλλήλων να ανακοινώνουν τα αδικήματα, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 ΚΠΔ, και να 

περιλαμβάνουν οποιοδήποτε πληροφορία αφορά στις προσπάθειες αντιμετώπισης των περιπτώσεων 

μη παραπομπής των αξιόποινων πράξεων από τους δημοσίους υπαλλήλους. 

Διασφάλιση ενεργού ρόλου της υπηρεσίας σας στην καταπολέμηση της διαφθοράς 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, να δώσει 

προτεραιότητα στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας αναφοράς. Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 37 παρ. 2 ΚΠΔ για τους 

δημόσιους υπαλλήλους. Το άρθρο 37 παρ. 2 ΚΠΔ, το οποίο ορίζει την υποχρέωση των δημοσίων 

υπαλλήλων να ανακοινώνουν στον εισαγγελέα αξιόποινες πράξεις  των οποίων έλαβαν γνώση κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να συμπληρωθεί από διοικητικές ή/και πειθαρχικές 

κυρώσεις (βλ. σελ. 8). 

Πρώτον, η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 37 ΚΠΔ θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως 

καθήκον και ως προνόμιο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στις υπηρεσίες και τις αρχές 

καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, 

προκειμένου να προωθηθεί το ζήτημα της διαφάνειας και της ισότητας. Η προβολή μέσω δημόσιας 

πληροφόρησης και η πρακτική εφαρμογή των νομικά  δεσμευτικών κωδίκων δεοντολογίας, καθώς 

και των κυρώσεων  του άρθρου 259 ΠΚ, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτροπή των 

υπαλλήλων της υπηρεσίας σας από την παράβαση καθήκοντος. Η αύξηση των αναφορών και η 

εξασφάλιση υψηλής ποιότητάς τους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την υπηρεσία σας και 

βασικό στοιχείο της νοοτροπίας της. 
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2. Η αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς  

Εισαγωγή 

Ο νόμος 4022/2011 για την Εκδίκαση Πράξεων Διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών 

Αξιωματούχων και Υποθέσεων Μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, εισήγαγε στην Ελλάδα τον θεσμό του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (ΕΕΔ), ο οποίος 

καθιερώθηκε επίσημα με το άρθρο 76 του ν. 4139/2013. Ο ν. 4022/2011 ήταν μια απάντηση στα 

μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς που έπληξαν την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και τα οποία 

υπονόμευσαν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς και δημόσιους 

θεσμούς.6 Η εμφάνιση των σκανδάλων αυτών σε συνδυασμό με τις χρόνιες παθογένειες και τις 

μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, μερικές φορές λόγω του επιβαρημένου 

συστήματος απόδοσης της δικαιοσύνης και άλλες φορές λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης, 

έχουν δημιουργήσει μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη περί ατιμωρησίας στο δημόσιο βίο της 

Ελλάδας. 

Για τον λόγο αυτό, κύριος στόχος του ν. 4022/2011 ήταν να θεσπίσει ένα σύστημα που δε θα 

βάδιζε στα γνωστά χρονοβόρα μονοπάτια της δικαιοσύνης, αλλά θα εξασφάλιζε ταχεία δίωξη και 

δίκη για τους κατηγορούμενου δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην εκδίκαση υποθέσεων με 

ιδιαίτερη βαρύτητα για την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί 

εδώ ότι, ακόμη και πριν από τη θέσπιση του ν. 4022/2011, είχαν γίνει αρκετές προσπάθειες για την 

εξασφάλιση γρήγορης εκδίκασης των εγκλημάτων διαφθοράς. Για παράδειγμα, το άρθρο 35 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας («ΚΠΔ») προβλέπει τη δυνατότητα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

να διατάξει τη διεξαγωγή ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ' απόλυτη 

προτεραιότητα σε «εξαιρετικές περιπτώσεις». Το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε μετά την ψήφιση 

του άρθρου 16 του ν. 3849/2010, βάσει του οποίου ορίστηκε ότι, για τα εγκλήματα των άρθρων 235 

έως 2617 του Ποινικού Κώδικα («ΠΚ»), η διεξαγωγή της ανάκρισης και η εισαγωγή της υπόθεσης 

στο ακροατήριο κατ' απόλυτη προτεραιότητα αποτελούν τον κανόνα. 

Ωστόσο, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα,8 κυρίως 

επειδή οι τροποποιήσεις του νόμου δεν προέβλεπαν την κατανομή πρόσθετων πόρων ή τη δημιουργία 

ενός ξεχωριστού οργάνου που θα διευκόλυνε και θα μεριμνούσε για αυτές τις ταχείες διαδικασίες. Η 

καινοτομία αυτή εισάγεται με τον ν. 4022/2011, μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 από το άρθρο 

76 του ν. 4139/2013. Έτσι, ορίζεται ένας ειδικός εισαγγελέας για τα εγκλήματα διαφθοράς, ο οποίος 

απαλλάσσεται ρητά από τυχόν άλλα καθήκοντα και τον οποίο όλες οι άλλες αρχές είναι εκ νόμου 

υποχρεωμένες να συνδράμουν με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων. 

Αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (ΕΕΔ) 

Το άρθρο 1 του ν. 4022/2011 εγκαθιδρύει αρμοδιότητα του ΕΕΔ επί τριών κατηγοριών 

εγκλημάτων: 

 Άρθρο 1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται για: 

(α) κακουργήματα τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και 

κακουργήματα που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμη και αν 

                                                      
6 Αιτιολογική Έκθεση ν. 4022/2011, σελ. 1. 
7 Άρθρα 235 και 236 (ενεργητική και παθητική δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων), 237 (ενεργητική 

και παθητική δωροδοκία δικαστή) και 237 Α (αθέμιτη χρήση επιρροής). 
8 Αιτιολογική Έκθεση ν. 4022/2011, σελ. 1. 
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οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθύλην 

αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου. 

 

(β) κακουργήματα τα οποία διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή 

επωφελούμενοι από την ιδιότητα τους, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων, διοικητές, 

υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 

κράτος, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 

υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13(α) και 263Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά 

υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου και 

(γ) κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου 

συμφέροντος, εφόσον υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου, ο δε 

χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος 

δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

Η καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου ορίζεται στο άρθρο 111 ΚΠΔ και 

περιλαμβάνει οικονομικά εγκλήματα όπως κακουργήματα σχετικά την ιδιοκτησία, τα περιουσιακά 

δίκαια, το νόμισμα, τα υπομνήματα, δωροδοκία, νόθευση, απιστία, υπεξαίρεση στην υπηρεσία κτλ. 

Αρμοδιότητα επί κακουργημάτων που διαπράττονται «επ’ ευκαιρία» της άσκησης αξιώματος 

Η πρώτη κατηγορία (περ. α) καλύπτει κακουργήματα των εν ενεργεία ή διατελεσάντων 

υπουργών και υφυπουργών τα οποία διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και δεν 

εντάσσονται στο άρθρο 86 παρ. 1 του Συντάγματος. Αυτό συμβαίνει επειδή, κατ 'αρχήν, μόνο η 

Βουλή έχει την εξουσία δίωξης εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα ανωτέρω πρόσωπα κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, δηλαδή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Τα αδικήματα αυτά 

εκπίπτουν της αρμοδιότητας οποιουδήποτε εισαγγελέα. Ωστόσο, για όλα τα υπόλοιπα κακουργήματα 

που τέλεσαν «επ' ευκαιρία» του αξιώματός τους −με άλλα λόγια, εκμεταλλευόμενοι τη δεδομένη 

κατάσταση9 και τη θέση τους− καθώς επίσης και για τα κακουργήματα διαφθοράς των βουλευτών, 

την αρμοδιότητα διερεύνησης και δίωξης των παραπάνω προσώπων διαθέτει ο ΕΕΔ. 

Δικαιοδοσία επί κακουργημάτων «πολιτικών αξιωματούχων και υπαλλήλων» 

Η δεύτερη κατηγορία (περ. β) καλύπτει κακουργήματα που τελούνται από πολιτικούς 

αξιωματούχους και υπαλλήλους υπό την προϋπόθεση ότι οι προαναφερθέντες δράστες διαπράττουν 

τα κακουργήματα αυτά είτε «κατά την εκτέλεση» των καθηκόντων τους είτε «με την ευκαιρία» της 

θέσης που κατέχουν. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «υπάλληλος» βάσει του άρθρου 13 του ΠΚ περιλαμβάνει 

κάθε πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει νομίμως, έστω και προσωρινά, την άσκηση δημόσιας ή 

δημοτικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου οργανωμένου βάσει του δημοσίου δικαίου. Το άρθρο 

263Α του Π.Κ. αποσκοπεί στην επέκταση της έννοιας του δημοσίου υπαλλήλου σε κάθε πρόσωπο 

που υπηρετεί μόνιμα ή προσωρινά και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου τα οποία με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση εξυπηρετούν την παροχή 

νερού, φωτός, θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας ή μέσων μεταφοράς ή επικοινωνίας ή μέσων 

μαζικής ενημέρωσης (β) σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο ή το 

καταστατικό τους και (γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος έχει κάποια 

μορφή συμμετοχής στη διοίκησή τους ή στο κεφάλαιό τους, ή όταν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα έχει 

ανατεθεί η εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης. 

                                                      
9 Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, Τα όρια εφαρμογής των ειδικών διατάξεων για την ποινική ευθύνη 

των Υπουργών, 2011, 496 et seq., ιδίως σελ. 498. 
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Τέλος, για τους σκοπούς των άρθρων 235 και 236 ΠΚ, το άρθρο 263Α ΠΚ επεκτείνει την 

έννοια του δημοσίου υπαλλήλου σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εκτελεί δημόσια λειτουργία ή 

υπηρεσία σε ξένη χώρα ή σε δημόσιο διεθνή ή υπερεθνικό οργανισμό στον οποίο είναι μέλος η 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, των διαιτητών, καθώς και των μελών των 

κοινοβουλίων και των τοπικών κυβερνητικών συνελεύσεων. 

Αρμοδιότητα επί κακουργημάτων «μείζονος δημοσίου συμφέροντος ή κοινωνικού ενδιαφέροντος» 

Η τρίτη κατηγορία (περ. γ) αξιόποινων πράξεων για τις οποίες έχει αρμοδιότητα ο ΕΕΔ είναι 

κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος τα 

οποία υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου. Σύμφωνα με την αιτιολογική 

έκθεση του ν. 4022/2011, στην πρώτη κατηγορία μπορεί να υπαχθούν κακουργήματα με μεγάλο 

αριθμό θυμάτων, όπως χερσαία ατυχήματα ή ατυχήματα της υδάτινης συγκοινωνίας και της 

αεροπλοΐας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 111 παρ. 5 ΚΠΔ , τα οποία «συγκλονίζουν» την 

κοινωνική ζωή της χώρας, ενώ αμέσως μετά έρχεται η κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Ο 

χαρακτηρισμός γίνεται με πράξη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος, στο παρελθόν, έχει 

εντάξει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υποθέσεις διαφθοράς, όπως της Ferrostaal.10  

Προτάσεις για τη βελτίωση του άρθρου 1 του νόμου 4022/2011  

Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς 

Με μια πρώτη ανάγνωση του άρθρου 1 του ν. 4022/2011 επιβεβαιώνεται ότι η αρμοδιότητα 

του ΕΕΔ δεν περιορίζεται σε εγκλήματα διαφθοράς, αλλά επεκτείνεται σχεδόν σε όλα τα 

κακουργήματα που υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου. Αυτά μπορεί να 

είναι κακουργήματα κατά της ιδιοκτησίας, σχετικά με το νόμισμα, νοθεία, απάτη, υπεξαίρεση κ.α. 

Εάν η αρχική βούληση του νομοθέτη ήταν πράγματι η καθιέρωση μιας ταχύτερης 

διαδικασίας για τα κακουργήματα της διαφθοράς, μέσω της θέσπισης ενός θεσμού που θα εκτελεί 

απερίσπαστος τα καθήκοντά του, αναρωτιέται κανείς αν αυτή η επέκταση των 

αρμοδιοτήτων υπονομεύει τελικά τον στόχο και τον σκοπό του νόμου. Άλλως, ακόμη και αν ο ΕΕΔ 

αποφασίσει να ερευνήσει και να ασκήσει αποκλειστικά και μόνο εγκλήματα διαφθοράς στο πλαίσιο 

της διακριτικής ευχέρειας που του αποδίδει ο νόμος, κανείς δεν εμποδίζει τον Εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου να χαρακτηρίσει ένα κακούργημα που δεν σχετίζεται με τη διαφθορά ως «μείζονος δημόσιου 

ή κοινωνικού συμφέροντος» και να αιτηθεί στον ΕΕΔ την κίνηση διαδικασιών. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο ΕΕΔ δεν μπορεί να αρνηθεί την εν λόγω αίτηση, με αποτέλεσμα ο περιορισμός των 

αρμοδιοτήτων του de facto να καθίσταται αδύνατος. 

Ενώ στην πράξη φαίνεται ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ασκήσει αυτήν τη 

διακριτική ευχέρεια με προσοχή, υπήρξαν περιπτώσεις, όπως η έρευνα περί εγκληματικής οργάνωσης 

σε βάρος του πολιτικού κόμματος της Χρυσής Αυγής σύμφωνα με τα Άρθρα 187 και 187Α του ΠΚ, 

οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «μείζονος δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος» ώστε να επωφεληθούν 

από την ταχεία διαδικασία που προβλέπει ο νόμος των πόρων του γραφείου του ΕΕΔ.11 Συνεπώς, οι 

ΕΕΔ τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης παραδέχονται ότι το πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου (γ) είναι ασαφές και ότι η διατύπωσή της δεν παρέχει την ασφάλεια δικαίου και τη 

νομική σαφήνεια που είναι απαραίτητες για έναν ειδικό νόμο που αντιμετωπίζει τα εγκλήματα 

διαφθοράς. 

Ομοίως, είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί οι παράγραφοι (α) και (β) δεν αναφέρονται ειδικά 

στα εγκλήματα διαφθορά, αλλά περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες κακουργημάτων που εμπίπτουν 

στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΕΕΔ θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ερευνά και να διώκει ποινικά οικονομικά εγκλήματα τα οποία υπάγονται στην 

                                                      
10 Τριμελές Εφετείο Αθηνών, αριθμ. αποφ. 4554/2013. 
11 Συζήτηση με τους Ανακριτές του νόμου 4022/2011 κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων 

Διαβούλευσης το Φεβρουάριο του 2017. 



 

21 

 

καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου και τα οποία θεωρούνται συναφή ή/και επικουρικά12 

του κύριου εγκλήματος διαφθοράς. Ωστόσο, αυτή η «περιστασιακή» αρμοδιότητα για εγκλήματα 

όπως η απάτη ή η υπεξαίρεση αποκλίνει σημαντικά από αυτό που αόριστα ορίζει σήμερα το άρθρο 1 

του ν. 4022/2011. 

Προτάσεις 

 Τροποποίηση του άρθρου 1 περ. (α) και (β) του ν. 4022/2011, εστιάζοντας την αρμοδιότητα 

του ΕΕΔ στα  κακουργήματα διαφθοράς. Τα εγκλήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την 

ενεργητική και παθητική δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων, ενεργητική και παθητική 

δωροδοκία (υψηλόβαθμων)13 υπαλλήλων, δωροδοκία δικαστή, απάτη, κατάχρηση , 

υπεξαίρεση και κάθε άλλη πράξη που προσβάλλει την ιδιοκτησίας του κράτους. Παράλληλα 

το άρθρο 1 θα πρέπει σαφώς να προβλέπει την διακριτική ευχέρεια και την αρμοδιότητα του 

ΕΕΔ να ερευνά και να διώκει εγκλήματα που θεωρούνται συναφή ή/και επικουρικά  του 

κύριου εγκλήματος διαφθοράς. 

 

 Τροποποίηση του άρθρου 1 περ. (γ), περιορίζοντας ρητά την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα 

Εγκλημάτων Διαφθοράς επί των κακουργημάτων «μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος ή 

μείζονος δημοσίου συμφέροντος» στις περιπτώσεις εκείνες που σχετίζονται με τη διαφθορά. Ο 

χαρακτηρισμός των εγκλημάτων θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον ΕΕΔ. 

 

 

Εισαγγελέας για υποθέσεις Διαφθοράς Υψηλού Επιπέδου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο βασικός στόχος του νόμου 4022/2011 ήταν να δημιουργήσει ένα 

σύστημα που δεν θα ακολουθούσε τη συνήθη μακρά διαδικασία της δικαιοσύνης, αλλά θα διασφάλιζε 

απόλυτη προτεραιότητα στη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς ιδιαίτερης σημασίας και 

βαρύτητας για την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Για το λόγο αυτό, ο νόμος προέβλεπε στην 

αρχική του μορφή ότι αφορά μόνο τα κακουργήματα «μείζονος δημοσίου ή κοινωνικού 

συμφέροντος» και τα κακουργήματα που διαπράττονται από ανώτερα ή υψηλόβαθμα δημόσια 

στελέχη.14 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο ΕΕΔ δεν έχει αρμοδιότητα επί πλημμελημάτων διαφθοράς. 

Ενώ όλα τα εγκλήματα του άρθρου 159 ΠΚ15 είναι κακουργήματα, η δωροληψία16 και δωροδοκία 

                                                      
12 Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα  έγκλημα προκειμένου να χαρακτηριστεί ως συναφές 

ή/και επικουρικό βλ. άρθρο 129 ΚΠΔ. 
13 Βλεπ. παρακάτω την πρόταση «Εισαγγελέας για υποθέσεις Διαφθοράς Υψηλού Επιπέδου» 
14 Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 4022/2011, σελ. 1 
15 Άρθρο 159. Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων 

1. Ο Πρωθυπουργός, το μέλος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός, ο περιφερειάρχης, ο 

αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος, που ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, 

«οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα»  ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως 

αντάλλαγμα για ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ. 

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της Βουλής, των συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

επιτροπών τους που σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω σώματα ή 

επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτου ωφελήματος» , για τον εαυτό του ή 

για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγμα για να μη λάβει μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει 

ορισμένο θέμα προς ψήφιση ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται από μέλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β παράγραφοι 2 έως 5 έχουν εφαρμογή και στα 

εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.» 
16 Άρθρο 235. Δωροληψία υπαλλήλου 
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υπαλλήλου17  είναι κακούργημα μόνο όταν (α) αφορά ενέργεια ή παράλειψη σε σχέση με την άσκηση 

των καθηκόντων που τελείται κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή το ωφέλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλης 

αξίας ή όταν (β) η ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του. 

Ωστόσο, το 2013 ο νόμος τροποποιήθηκε για να καλύψει τα κακουργήματα που διαπράττουν 

και οι χαμηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ ταυτόχρονα η έννοια του δημόσιου υπαλλήλου 

επεκτάθηκε για να καλύψει, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, σχεδόν οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει 

αναλάβει νομίμως, ακόμη και προσωρινά, άμεσα ή έμμεσα, την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, ακόμη 

και αν η υπηρεσία αυτή αφορά τις τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την αιτιολογική 

έκθεση του νόμου 4139/2013, η επέκταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πολλαπλών 

περιπτώσεων διαφθοράς που αφορούσαν υπαλλήλους χαμηλότερης βαθμίδας που είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις στο κράτος δικαίου, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους φορείς και την 

εικόνα της χώρας σε διεθνές επίπεδο.18  

Ενώ είναι κατανοητή η βούληση του νομοθέτη να εξασφαλίσει ταχεία διαδικασία για όλα τα 

εγκλήματα διαφθοράς, αυτή η επέκταση στη δικαιοδοσία δεν συνοδεύτηκε από πρόσθετους πόρους 

για το γραφείο του ΕΕΔ. Ως εκ τούτου, και όπως τονίστηκε επαναλαμβανόμενα από τον ΕΕΔ κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης διαβουλεύσεων και των εργαστηρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η 

τροποποίηση του 2013 γέμισε τα γραφεία τους με υποθέσεις διαφθοράς χαμηλόβαθμων υπαλλήλων 

αλλά και υπαλλήλων τραπεζών, δημιουργώντας μια ασφυκτική κατάσταση και προκαλώντας σοβαρές 

ελλείψεις στους πόρους του γραφείου του Εισαγγελέα που εμποδίζει ακόμη και σήμερα τον ΕΕΔ να 

δώσει προτεραιότητα στις υποθέσεις διαφθοράς που είναι όντως μείζονος δημοσίου ή κοινωνικού 

                                                                                                                                                                     
1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, 

«οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα», ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για 

ενέργεια ή παράλειψη του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ. 

Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια «ή το 

αθέμιτο ωφέλημα» ή το ωφέλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και 

χρηματική ποινή 10.000 έως 100.000 ευρώ. 

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του 

προηγούμενου εδαφίου κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή το ωφέλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, 

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε ετών και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. 

3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής 

φύσης, επωφελούμενος από την ιδιότητα του, «τιμωρείται με φυλάκιση», αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα 

από άλλη ποινική διάταξη. 

4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων που 

απαριθμούνται στο άρθρο 263Α "τιμωρούνται με φυλάκιση", αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη 

ποινική διάταξη, αν από αμέλεια, κατά παράβαση συγκεκριμένου υπηρεσιακού καθήκοντος, δεν απέτρεψαν 

πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχο τους από την τέλεση πράξης των 

προηγούμενων παραγράφων. 
17 Άρθρο 236 Δωροδοκία υπαλλήλου 

1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, «οποιασδήποτε φύσης 

αθέμιτο ωφέλημα» , για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την 

άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους 

και χρηματική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ. 

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. 

3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

επιχείρηση  "τιμωρείται με φυλάκιση", αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από 

αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς 

όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων. 

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επί πράξεων που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, 

δεν είναι αναγκαία η πλήρωση των προϋποθέσεων  του άρθρου 6. 
18 Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 4139/2013, σελ. 16-17 
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συμφέροντος. Την ίδια αρνητική κριτική στην τροποποίηση του 2013 άσκησε και η ακαδημαϊκός 

κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη.19 

Χωρίς αμφιβολία ο ΕΕΔ θα επωφελείτο από την επαναφορά της δικαιοδοσίας του στα 

πλαίσια του νόμου του 2011. Κρίνοντας μάλιστα απίθανο να αυξηθούν οι πόροι του γραφείου του 

ΕΕΔ, ο περιορισμός της δικαιοδοσίας θα επιτρέψει στον ΕΕΔ όχι μόνο να διαχειριστεί καλύτερα τους 

ήδη περιορισμένους πόρους αλλά και να διεξάγει ταχέως έρευνες και διώξεις στις υποθέσεις 

διαφθοράς που έχουν πράγματι ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. 

Πρόταση 

 Τροποποίηση του άρθρου 1 περ. (β) του ν. 4022/2011, εστιάζοντας την αρμοδιότητα του ΕΕΔ 

στα  κακουργήματα διαφθοράς που τελούνται από ανώτερους ή υψηλόβαθμους υπαλλήλους 

 

 Ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας του ΕΕΔ να δίνει προτεραιότητα στη διερεύνηση και δίωξη 

ορισμένων κακουργημάτων διαφθοράς ή στην κατανομή πόρων όπως εκείνος κρίνει σκόπιμο. 

Αποκλειστικός Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς 

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων κατέστη σαφές ότι ο ΕΕΔ δεν έχει αποκλειστική 

δικαιοδοσία επί των κακουργημάτων διαφθοράς.20 Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Πρώτον, η 

κατά τόπον αρμοδιότητα των δύο ΕΕΔ εκτείνεται μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γεγονός 

που σημαίνει ότι οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών μπορούν και οφείλουν να ερευνούν και να διώκουν 

ποινικά τα κακουργήματα διαφθοράς που έχουν τελεσθεί στην υπόλοιπη επικράτεια. Δεύτερον, 

ακόμη και όταν το έγκλημα έχει τελεσθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι αρχές επιβολής του 

νόμου και οι ανακριτικές αρχές παραπέμπουν συχνά την υπόθεση, κυρίως επειδή αγνοούν τον ν. 

4022/2011, στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του δε διαβιβάζει την υπόθεση στον ΕΕΔ, 

αλλά ερευνά και ασκεί ποινική δίωξη για την υπόθεση ο ίδιος. 

Επιπλέον, οι διωκτικές αρχές φαίνεται να βρίσκονται σε σύγχυση αναφορικά με τη 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, όταν φτάσει τα χέρια τους ένα κακούργημα διαφθοράς. 
Πράγματι, όπως αναφέρθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο αντεισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου είχε εκδώσει εγκύκλιο η οποία όριζε ότι τυχόν ποινικές διαδικασίες που αφορούν στα 

κακουργήματα διαφθοράς και δεν έχουν κινηθεί από τον ΕΕΔ είναι άκυρες. Ωστόσο, η εγκύκλιος 

αυτή ακυρώθηκε σύντομα έπειτα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Με 

αυτή την αντιφατική καθοδήγηση και έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι το γραφείο του ΕΕΔ σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι υπερφορτωμένο με υποθέσεις, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών δήλωσαν 

κατά τις συνεδριάσεις διαβούλευσης ότι σπάνια στέλνουν υποθέσεις του ν. 4022/2011στον ΕΕΔ. 

Αυτή η κατάσταση είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα προβληματική, διότι, όταν ένας γενικός 

εισαγγελέας παρακρατεί μια υπόθεση που κανονικά θα ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του ΕΕΔ,  αψηφά 

τον στόχο και τον σκοπό του ν. 4022/2011. Με άλλα λόγια, τα κακουργήματα διαφθοράς δεν 

τυγχάνουν της ταχείας διαδικασίας ούτε απολαμβάνουν των πόρων και της τεχνογνωσίας, τα οποία ο 

νόμος έχει προβλέψει ρητά για αυτά τα εγκλήματα. Επιπλέον, το επιχείρημα που προέβαλε ο 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών αναφορικά με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας του ΕΕΔ δεν είναι 

πειστικό, δεδομένου ότι τα γραφεία των γενικών εισαγγελέων είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, 

επιβαρυμένα. Συνεπώς, και δεδομένου ότι οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών δεν υποχρεούνται εκ του 

                                                      
19 Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Διευθύντρια ΕΜΔΔΟΕ: Ποινικές διατάξεις για την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς, Συνάντηση Εργασίας OECD - Θεσ/νίκη, 27 Απριλίου 2017. 
20 Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου ως «κακουργήματα διαφθοράς» νοούνται τα εγκλήματα 

που περιγράφονται και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4022/2011. 
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νόμου να ερευνούν τα κακουργήματα διαφθοράς κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις διαφθοράς θα 

μπορούσαν εύκολα να αγνοηθούν ή να μείνουν σε εκκρεμότητα χρόνια. 

Η κατάσταση σχετικά με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος 

φαίνεται να είναι απλούστερη και λιγότερο προβληματική. Η εγκύκλιος που εξέδωσε ο 

αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αμέσως μετά την ψήφιση του ν. 4022/2011 όριζε ρητά ότι ο 

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παρακρατήσει τις υποθέσεις που αφορούν 

κακουργήματα διαφθοράς τα οποία διαπράχθηκαν πριν από το 2011 και για τα οποία οι διαδικασίες 

βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Για όλα τα άλλα κακουργήματα διαφθοράς, εκείνος που διεξάγει την 

έρευνα και ασκεί την ποινική δίωξη θα πρέπει να είναι ο ΕΕΔ. Ενδεχόμενα προβλήματα σχετικά με 

τις υποθέσεις που αφορούν σε συναφή με τη διαφθορά εγκλήματα θα μπορούσαν, εν μέρει, να 

αντιμετωπιστούν βάσει των προτάσεων της ενότητας περί αρμοδιότητας, που παρατέθηκε παραπάνω, 

και βάσει των όσων εφαρμόζονται μετά την εγκύκλιο του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (π.χ. ο 

ΕΕΔ είναι υπεύθυνος για τη δίωξη και τη διερεύνηση κακουργημάτων διαφθοράς και οικονομικών 

εγκλημάτων τα οποία είναι συναφή ή/και επικουρικά του κύριου εγκλήματος διαφθοράς, ενώ ο 

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος για όλα τα υπόλοιπα). 

Για τον σκοπό αυτό, ο νόμος θα μπορούσε να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω είτε μιας 

διευκρίνισης είτε μιας τροποποίησης που θα ορίζει την αποκλειστική δικαιοδοσία του ΕΕΔ επί των 

κακουργημάτων διαφθοράς σε περιφέρειες που ο νόμος προβλέπει ένα τέτοιο θεσμικό όργανο. 
Δεδομένου, ωστόσο, ότι ο Άρειος Πάγος, καθώς και κάθε άλλο δικαστήριο, δύναται εκ του νόμου να 

εξετάζει ένα νομικό ζήτημα μόνο όταν αυτό άπτεται των πραγματικών περιστατικών μιας υπόθεσης, 

και δεδομένου ότι οι διευκρινίσεις με τη μορφή γνωμοδοτήσεων ή εγκυκλίων φαίνεται συχνά να 

αγνοούνται ή να καταστρατηγούνται, θα πρέπει να διερευνηθεί αν τελικά μια τροποποίηση του νόμου 

είναι πράγματι η πιο πρόσφορη λύση για την επίτευξη μεγαλύτερης σαφήνειας και περισσότερης 

ασφάλειας της διαδικασίας.  

Η αποκλειστική δικαιοδοσία του ΕΕΔ επί των κακουργημάτων διαφθοράς θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τη διασφάλιση της επάρκειας των πόρων του γραφείου του ΕΕΔ. Επί του παρόντος, 

το γραφείο πάσχει από ελλιπή στελέχωση και μια ενδεχόμενη διεύρυνση της αρμοδιότητας θα 

απαιτούσε όχι μόνο καλύτερη κατανομή των υφιστάμενων πόρων αλλά και την προσέλκυση νέων. Η 

μελέτη της πρότασης για αποκλειστική δικαιοδοσία του ΕΕΔ επί των κακουργημάτων διαφθοράς 

αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει τη μακροχρόνια 

δέσμευσή της για την παροχή πρόσθετων πόρων στο γραφείο του ΕΕΔ και την διασφάλιση της 

επιστημονικής και τεχνικής συνδρομή προς το γραφείο αυτό. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, 

πρόβλεψη για πρόσθετο προσωπικό, πλήρη στελέχωση του υφιστάμενου γραφείου εμπειρογνωμόνων, 

κίνητρα για την προσέλκυση εμπειρογνωμόνων, διεύρυνση της πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων 

κ.λπ. που θα επιτρέψουν στον ΕΕΔ να ασκεί τις αρμοδιότητές του έγκαιρα και αποτελεσματικά. 
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Πρόταση 

 Διευκρίνιση, είτε μέσω κατευθυντήριων γραμμών (εγκυκλίου, διατάγματος κλπ.) είτε, κατά 

προτίμηση, μέσω μιας τροποποίησης του νόμου, της αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΕΕΔ 

επί των κακουργημάτων διαφθοράς, με την οποία θα προβλέπεται: (α) η ρητή ανάθεση στον 

ΕΕΔ της αρμοδιότητας δίωξης των κακουργημάτων διαφθοράς που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 4022/2011, καθώς και των συναφών ή/και επικουρικών εγκλημάτων στο 

βασικό έγκλημα διαφθοράς, και (β) η υποχρέωση κάθε εισαγγελέα να διαβιβάζει στον ΕΕΔ τα 

κακουργήματα διαφθοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4022/2011. 

 

 Διασφάλιση της επάρκειας των πόρων του γραφείου του ΕΕΔ μέσω της παροχής πρόσθετου 

προσωπικού και της διασφάλισης της επιστημονικής και τεχνικής συνδρομή προς το γραφείο 

αυτό. 

Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς με μακρόχρονη θητεία  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4022/2011, ο ΕΕΔ ορίζεται βάσει Προεδρικού 

Διατάγματος που εκδίδεται μετά από απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 

Ωστόσο, η θητεία του ΕΕΔ δεν ορίζεται στο νόμο αλλά μόνο στην εν λόγω απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστικού Συμβουλίου. Η θητεία είναι καταρχήν 2 έτη και ανανεώσιμη.21 Δεν είναι γνωστό στους 

συντάκτες αυτής της έκθεσης εάν είναι δυνατόν να διοριστεί ΕΕΔ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Η τρέχουσα πρακτική τοποθέτησης του ΕΕΔ για μόλις δύο έτη κρίνεται προβληματική. Οι 

έρευνες και διώξεις διαφθοράς στην Ελλάδα διαρκούν πολύ περισσότερο από δύο ή και τέσσερα 

χρόνια. Επομένως, οι περισσότερες υποθέσεις δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο μίας 

θητείας του ΕΕΔ. Όταν μια υπόθεση αλλάζει τα χέρια, η έρευνα διαταράσσεται και καθυστερεί. Η 

θεσμική εμπειρία χάνεται επίσης. Μια πιο μακρόχρονη θητεία, π.χ. τέσσερα χρόνια, ανανεώσιμη μία 

φορά, θα ήταν πιο επιθυμητή. Αυτό θα επέτρεπε στο ΕΕΔ να προγραμματίζει έρευνες σε πιο 

μακροπρόθεσμη βάση, να διαχειρίζεται καλύτερα τους πόρους και να δίνει προτεραιότητα σε 

ορισμένες σημαντικές υποθέσεις. Η θητεία του ΕΕΔ θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ρητά στο νόμο 

για λόγους διαφάνειας και βεβαιότητας. 

Πρόταση 

Ρητή πρόβλεψη στο ν. 4022/2011 της θητείας του ΕΔΔ για τέσσερα χρόνια ανανεώσιμη 

μια φορά. 

Λοιπά ζητήματα 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά θέματα τα οποία, αν και δεν σχετίζονται ευθέως με 

τη δικαιοδοσία του ΕΕΔ, έχουν τεράστια σημασία για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του 

γραφείου του. Η ενότητα αφενός, τάσσεται κατά της ενδεχόμενης συγχώνευσης του ΕΕΔ με τον 

Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Από την άλλη πλευρά, συνδέει την παρούσα έκθεση με το 

Αποτέλεσμα 3.4 σχετικά με το μηχανισμό συνεργασίας, συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών 

κατά τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη τηςδιαφθοράς και δωροδοκίας, το οποίο θα 

παραδοθεί στην Γενική Γραμματεία το Δεκέμβριο του 2017. 

                                                      
21 Βλεπ. για παράδειγμα την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νο. 135, τεύχος Γ, 12 Απριλίου 2017 με τον 

οποίο ανακοινώνεται η τοποθέτηση της εισαγγελέως Τουλουπάκη στο γραφείο του ΕΕΔ Αθήνας και η 

ανανέωση της θητείας του εισαγγελέως Ζήση στο γραφείο ΕΕΔ Θεσσαλονίκης.  
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Πιο συγκεκριμένα το παρόν έγγραφο θεωρεί ότι μια πιθανή συγχώνευση μεταξύ του ΕΕΔ και 

του Οικονομικού Εισαγγελέα θα συνιστούσε σοβαρό βήμα προς τα πίσω στην ικανότητα των 

ελληνικών εισαγγελικών αρχών να διερευνούν και να διώκουν αδικήματα δωροδοκίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, πρώτον, η αρμοδιότητα του Οικονομικού Εισαγγελέα βάσει του άρθρου 17Α § 3 του ν. 

2523/1997 είναι εξαιρετικά ευρεία∙22 δεύτερον, ότι ο Οικονομικός Εισαγγελέας δεν απαιτείται από το 

νόμο να δίνει προτεραιότητα σε οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που έχει αρμοδιότητα· και τρίτον, ότι 

τα φορολογικά και όχι τα εγκλήματα διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου βίου και 

λόγου στην Ελλάδα σήμερα, ο φόβος ότι η δίωξη των εγκλημάτων διαφθοράς θα πέσει σε δεύτερη 

μοίρα με την συγχώνευση των όργανα είναι περισσότερο από ορατός. Στην πραγματικότητα, ο 

Οικονομικός Εισαγγελέας δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια σχετικά με τη δικαιοδοσία, την 

εξειδίκευση και την ιεράρχηση που αναφέρθηκαν παραπάνω και επομένως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι 

τα αδικήματα δωροδοκίας μείζονος δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος θα επωφελούνται από την 

ταχεία διαδικασία του ν. 4022/2011. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση προτείνει  να διατηρηθεί ο 

ΕΕΔ ως ανεξάρτητο όργανο και γραφείο. 

Στενά συνδεδεμένο με τις προτάσεις για τον εξορθολογισμό της αρμοδιότητας του ΕΕΔ είναι 

η πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού για τις έρευνες και τις διώξεις κατά της 

διαφθοράς. Υπό την καθοδήγηση του ΕΕΔ, και με τη συμμετοχή όλων των αρχών επιβολής του 

νόμου που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς, ένας μηχανισμός συντονισμού θα 

διευκόλυνε τον ΕΕΔ να παρακολουθεί την πορεία των ερευνών και να παρέχει οδηγίες προς τις 

αρμόδιες αρχές. Θα επέτρεπε επίσης στον ΕΕΔ να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 

διαθέσιμους πόρους, περιορίζοντας ενδεχόμενες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των δημόσιων φορέων, 

αναπτύσσοντας διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίας και δίνοντας προτεραιότητα σε σημαντικές 

υποθέσεις. Επομένως σε συνδυασμό με μια σαφώς καθορισμένη αρμοδιότητα, ο μηχανισμός 

συντονισμού θα ενίσχυε σημαντικά την αποτελεσματικότητα του γραφείου του ΕΕΔ και θα έχει 

πολλαπλά οφέλη στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Συνεπώς, η παρούσα έκθεση και οι προτάσεις 

της θα ήταν ωφέλιμο να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις προτάσεις του Αποτελέσματος 3.4 σχετικά 

με το μηχανισμό συνεργασίας, συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών κατά τον εντοπισμό, τη 

διερεύνηση και τη δίωξη της διαφθοράς και της δωροδοκίας. 

  

                                                      
22 Το άρθρο 17Α § 3 του ν. 2523/1997 καθιερώνει αρμοδιότητα του Οικονομικού Εισαγγελέα για όλα 

τα οικονομικά και φορολογικά εγκλήματα. 
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3. Εγκληματολογική Πληροφορία: Υλικό αναφοράς για τις Αρχές Επιβολής 

του Νόμο 

Η εγκληματολογική πληροφορία επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να καθιερώσουν 

μια προληπτική στάση στο μάχη κατά της διαφθοράς. Προσφέρει τη γνώση πάνω στην οποία 

βασίζονται οι αποφάσεις και επιλέγονται οι κατάλληλοι στόχοι προς διερεύνηση. Σε συνδυασμό με τα 

κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να μελετούν και να 

ταυτοποιούν εγκληματικά μοντέλα συμπεριφορών ή την ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής 

δραστηριότητας. Περαιτέρω με την ταυτοποίηση των εγκληματικών ομάδων και μοντέλων 

συμπεριφοράς γίνεται δυνατή η αξιολόγηση των τρεχουσών εγκληματικών τάσεων με στόχο την 

πρόβλεψη και την αποτροπή μελλοντικών εγκληματικών δραστηριοτήτων. 

 

Η εγκληματική πληροφορία αποτελεί το βασικότερο εργαλείο μέσα από το οποίο οι αρχές 

επιβολής του νόμου επιχειρούν να διαπιστώσουν αν έχουν διαπραχθεί ή ενδέχεται να 

διαπραχθούν στο μέλλον εγκληματικές πράξεις, ιδιαίτερα σε εστίες διαφθοράς. 

 

Οι περισσότερες, αν όχι όλες, αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 

με κάποιον τρόπο στη συγκέντρωση εγκληματολογικής πληροφορίας. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν 

το ΣΔΟΕ, τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ελληνικής Αστυνομίας, το Ελληνικό FUI κα. Ωστόσο, απουσία μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής 

Εγκληματολογικών Πληροφοριών και ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Εγκληματολογικών 

Πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, η ικανότητα των ελληνικών αρχών να συλλέγουν και να αναλύουν 

πληροφορίες μέσω κοινών αρχών, κανόνων και μεθόδων με σκοπό την παραγωγή εγκληματολογικής 

πληροφορίας υψηλής ποιότητας υπολείπεται  σε σύγκριση με άλλες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. 

1. Εξοικείωση με την εγκληματολογική πληροφορία 

 

Βασικές έννοιες 

 Η πληροφορία αποτελεί την ακατέργαστη γνώση και τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά 

τη διαδικασία του εντοπισμού και της έρευνας των εγκληματικών πράξεων. 

 Η εγκληματολογική πληροφορία αποτελεί την πληροφορία που έχει επεξεργαστεί, αναλυθεί 

και μποείνα γίνει κατανοητή, να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί ως βάση σχεδιασμού 

δράσης. 
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Ο κύκλος της πληροφορίας 

  

 Σχεδιασμός: αφορά την εκ των 

προτέρων στοχευμένη και συστηματική 

αναζήτηση και παροχή πληροφοριών, 

με συγκεκριμένους πόρους, σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο αναγκών και 

απαιτήσεων και με τεθέντες στόχους, 

 Συλλογή: κατευθυνόμενη και 

στοχευμένη συγκέντρωση πληροφοριών 

από όλες τις διαθέσιμες πηγές και 

υπηρεσίες. 

 Αξιολόγηση: εκτίμηση μιας 

πληροφορίας σε σχέση με την 

αξιοπιστία της πηγής της και την 

εγκυρότητα του περιεχομένου της. 

 Ταξινόμηση: οργάνωση των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί σε μορφή από την οποία 

μπορούν εύκολα να ανακληθούν και να αναλυθούν. 

 Ανάλυση: προσεκτική εξέταση των πληροφοριών προκειμένου να βρεθεί η σημασία τους και τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά τους, σε σχέση με μια υπό εξέλιξη έρευνα. 

 Διανομή: έγκαιρη διανομή, στην κατάλληλη μορφή και με τον κατάλληλο τρόπο, των 

αποτελεσμάτων της επεξεργασίας πληροφοριών σε ένα επιλεγμένο κοινό. 
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2. Όροι Χρήσης23 

                                                      
23 Πηγή: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών 
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3. Δουλεύοντας αποτελεσματικότερα με την εγκληματολογική πληροφορία  

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες βασικές αρχές και πρότυπα που αν υιοθετηθούν από τις 

αρχές επιβολής του νόμου τόσο σε επίπεδο διεύθυνσης όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο θα 

επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και χρήση της εγκληματολογικής πληροφορίας. 

Επίπεδο διεύθυνσης και διαχείρισης 

 Ανάπτυξη ενός πρότυπου επιχειρησιακού σχεδίου  

Ο προσεκτικός σχεδιασμός και ο καθορισμός όλων των δραστηριοτήτων του κύκλου της 

πληροφορίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Εξετάστε το ενδεχόμενο να αναπτύξετε έναν «οδικό 

χάρτη» που θα προσφέρει βασική καθοδήγηση σχετικά με το πώς η υπηρεσία σας εκτελεί την 

καθεμία από τις δραστηριότητες του κύκλου της πληροφορίας. Ομοίως, ο «οδικός χάρτης» θα 

πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες τόσο της διοίκησης, όσο και των διαφορετικών 

επιχειρησιακών μονάδων. 

 Δημιουργία συνδέσμων πληροφοριών (focal points) σε κάθε υπηρεσία 

Λόγω της πληθώρας των αρχών που εμπλέκονται στη συγκέντρωση και ανάλυση 

πληροφοριών, το να γνωρίζει κανείς τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την 

εγκληματολογική πληροφορία σε κάθε υπηρεσία και να μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση σε 

αυτούς είναι ζωτικής σημασίας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ορίσετε στην υπηρεσία σας ένα 

άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων ως «συνδέσμους πληροφοριών» και αναθέστε τους με την 

αρμοδιότητα να αναπτύξουν τις απαραίτητες συνέργειες και συνεργασίες με άλλους συνδέσμους 

και με την ανταλλαγή πληροφοριών όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

 Επενδύστε σε ανθρώπινο κεφάλαιο και σύγχρονες τεχνολογίες  

Η αξιοποίηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και σύγχρονων τεχνολογιών μπορεί να 

λειτουργήσει καταλυτικά για την εργασία σας με την εγκληματολογική πληροφορία. Εξετάστε το 

ενδεχόμενο να παρέχετε στο προσωπικό σας κατευθυντήριες γραμμές, πρακτικά εγχειρίδια και 

συχνή κατάρτιση και εξοπλίστε την υπηρεσία σας με προϊόντα σύγχρονων συστημάτων, όπως 

ασφαλείς χώρους αποθήκευσης και καταχώρησης πληροφοριών, εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης 

και άντλησης δεδομένων, συστήματα  διαχείρισης υποθέσεων, πρόσβαση σε εξειδικευμένες 

βάσεις δεδομένων κτλ. 

Επιχειρησιακό επίπεδο 

 Διατηρείτε συστηματικά δεδομένα και αρχεία της εργασίας σας  

Εξετάστε το ενδεχόμενο να καταρτίζετε περιεκτικές εκθέσεις μετά την ολοκλήρωση κάθε 

υπόθεσης και να κωδικοποιείτε ή να αποθηκεύετε τα εκπονούμενα στοιχεία. Αυτό θα δώσει τη 

δυνατότητα στην υπηρεσία σας να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για μελλοντικές έρευνες και θα 

βοηθήσει εσάς αλλά και άλλες αρχές να ταυτοποιούν ευκολότερα επαναλαμβανόμενες 

εγκληματικές συμπεριφορές ή να παράγουν στατιστικά μοντέλα και μοντέλα πρόβλεψης.  

 Δείτε τη συνολική εικόνα  

Το έγκλημα της διαφθοράς απαιτεί μερικές φορές να σκέφτεστε με όρους οργανωμένου 

εγκλήματος. Να θυμάστε ότι μια καταγγελία για διαφθορά σε μια εστία διαφθοράς (πχ. λιμάνια, 

τελωνεία, νοσοκομεία κτλ.) συχνά συνδέεται με μια σειρά αναφορών με τις οποίες η υπηρεσία 

σας ή κάποια άλλη υπηρεσία έχει ήδη ασχοληθεί.  

 Αναβαθμίστε την ικανότητα σας για ανάλυση πληροφοριών  
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Εξετάστε το ενδεχόμενο, όταν διεξάγετε την ανάλυση πληροφοριών, να χρησιμοποιείτε 

τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές που διαθέτει η υπηρεσία σας. Ομοίως, σκεφτείτε το 

ενδεχόμενο συμμετοχής σε διαθέσιμα σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης ώστε να 

παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της συλλογής και 

ανάλυσης πληροφοριών. 

4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών 

Η Δι.Δ.Α.Π. αποτελεί τον Κεντρικό Πληροφοριακό Κόμβο (Central Intelligence Hub) ενός 

δικτύου κεντρικών και αποκεντρωμένων – περιφερειακών δομών πληροφοριών, που συγκροτούν τον 

μηχανισμό πληροφοριών του Σώματος, με κεντρικό σκοπό να υποστηρίζει - με επάρκεια, εγκυρότητα 

και αξιοπιστία - το Μηχανισμό Εσωτερικής Ασφάλειας και το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης της 

Χώρας.     

Η Δι.Δ.Α.Π. προσφέρει υποστήριξη σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά 

και στις άλλες Εθνικές Υπηρεσίες Ασφαλείας και Αρχές Επιβολής του Νόμου, όπως και στις 

Δικαστικές Αρχές σε θέματα επεξεργασίας πληροφοριών και ανάλυσης προανακριτικών δεδομένων, 

καθώς επίσης και υπηρεσίες που αφορούν στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων με 

ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνικά μέσα. Διεξάγει αυτοτελή επιχειρησιακή πληροφοριακή 

δράση και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη σε άλλες υπηρεσίες και αρχές, μεταξύ άλλων, μέσω 

της έκδοσης και διανομής πληροφοριακών προϊόντων (δελτίων πληροφοριών, ενημερωτικών 

σημειωμάτων & δελτίων, αναφορών κατάστασης & εκτιμήσεων απειλής, ανάλυσης του Σοβαρού & 

Οργανωμένου Εγκλήματος). Αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών και δίκτυο Συνδέσμων Πληροφοριών 

με όλες τις Υπηρεσίες Ασφάλειας και Αρχές Επιβολής του νόμου της Χώρας, καθώς επίσης και 

διμερείς συνεργασίες διαβαθμισμένου χαρακτήρα σε θέματα που αφορούν ποικίλες μορφές του 

Σοβαρού και Οργανωμένου – Οικονομικού Εγκλήματος, που τελείται είτε σε φυσικό, είτε σε 

ψηφιακό περιβάλλον. 

Επιπλέον, η Δι.Δ.Α.Π υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης 

της ηλεκτρονικής εκμάθησης (αναμένεται μέσα στο 2018), στον τομέα της εγκληματολογικής 

πληροφορίας. Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθέσιμα σε όλες τις Υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και στις άλλες Εθνικές Αρχές Ασφαλείας και Επιβολής του Νόμου και 

μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αιτούσας υπηρεσίας. 

Τέλος, η Δι.Δ.Α.Π. έχει αρμοδιότητα να ανταποκρίνεται σε αιτήματα παροχής πληροφοριών 

αλλοδαπών Αρχών και Οργανισμών, μέσω των προβλεπόμενων διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών 

και να συνεισφέρει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε υποθέσεις εγκλημάτων με διεθνική 

διάσταση.  
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Οι ελληνικές αρχές μπορούν να κάνουν χρήση των παραπάνω υπηρεσιών και να 

επικοινωνούν με την Δι.Δ.Α.Π ως ακολούθως: 

 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών 

  

Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 115 22, Αθήνα 

Τηλέφωνο: (+30) 2106476968 

Fax : (+30) 2106433696 

E-mail: ioc.didap@hellenicpolice.gr 

Website: www.hellenicpolice.gr 

 

 Για υποστήριξη σχετικά με την ανάλυση πληροφοριών παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

[Αστυνόμο Α΄ κ. ΜΠΡΑΪΜΗ Κυριάκο] 

 Για πληροφοριακή υποστήριξη παρακαλώ επικοινωνήστε με:  

[Αστυνόμο Α΄ κ. ΠΑΡΘΕΝΗ Χρήστο] 

 Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρακαλώ επικοινωνήστε με:  

[Αστυνόμο Α΄ κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο] 
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4. Χρήση ειδικών ανακριτικών πράξεων - ΕΑΠ στις έρευνες διαφθοράς  

Αυτό το κεφάλαιο της τεχνικής πρότασης αφορά τη χρήση ειδικών ανακριτικών πράξεων-

ΕΑΠ (special investigative techniques)  σε έρευνες διαφθοράς. Ειδικότερα, στην πρόταση 

συστήνονται τα εξής: (1) οι ελεγχόμενες μεταφορές να είναι διαθέσιμες σε έρευνες διαφθοράς∙ (2) να 

εκδοθεί η απαραίτητη κοινή υπουργική απόφαση ώστε οι συγκαλυμμένες έρευνες να γίνουν 

λειτουργικά διαθέσιμες∙ (3) τα εγκλήματα διαφθοράς που αναφέρονται στο άρθρο 253Β ΚΠΔ πρέπει 

να συμπεριληφθούν στη λίστα των εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 187 

ΠΚ (εγκληματική οργάνωση) –δεδομένου, φυσικά, ότι πληρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις του 

άρθρου 187 ΠΚ∙ (4)  να αποσαφηνιστεί αν το ειδικό εργαλείο των «συσκευών εντοπισμού σε 

οχήματα» περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 253A ΚΠΔ και 253Β ΚΠΔ (αν όχι, θα 

πρέπει να εισαχθεί μια σχετική τροποποίηση)∙ και (5) η Ελλάδα να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα 

βήματα ώστε οι προβλεπόμενες ειδικές ανακριτικές πράξεις  να χρησιμοποιούνται σε έρευνες και 

υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν στη δωροδοκία αλλοδαπών. 

ΕΑΠ  και Διεθνείς Συμβάσεις 

Πολλές διεθνείς συμβάσεις και νομικά μέσα κατά της διαφθοράς ορίζουν τις ΕΑΠ  και 

απαιτούν να είναι διαθέσιμες προς χρήση σε έρευνες διαφθοράς.  

Συμβάσεις του ΟΗΕ 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της 

∆ιαφθοράς («UNCAC»),24 για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, 

κάθε συμβαλλόμενο κράτος θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στις αρχές του να χρησιμοποιούν τις 

παρακάτω ΕΑΠ : (α) ελεγχόμενες μεταφορές , (β) ηλεκτρονική ή άλλων ειδών παρακολούθηση και 

(γ) συγκαλυμμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα κράτη της UNCAC πρέπει να 

μεριμνήσουν για το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που προκύπτουν από τις 

προαναφερθείσες τεχνικές. Η Ελλάδα κύρωσε την UNCAC με τον νόμο 3666/2008. 

Πέρα από τα παραπάνω, το άρθρο 20 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του 

Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος («UNTOC»)25 προβλέπει ως μέτρα για την αποτελεσματική 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος τις ΕΑΠ , συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής και 

άλλων ειδών παρακολούθησης και των  συγκαλυμμένων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των 

ελεγχόμενων παραδόσεων). Η Ελλάδα κύρωσε την UNTOC με τον ν. 3875/2010. 

Συμβούλιο της Ευρώπης 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επίσης αναφερθεί στο ζήτημα των ΕΑΠ.  Σύμφωνα με μια 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,26 ο όρος ‘’ειδικές ανακριτικές πράξεις’’ ( ή «ειδικές τεχνικές 

έρευνας») αφορά τεχνικές που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο ποινικών 

ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό και τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και υπόπτων, 

αποσκοπώντας στη συγκέντρωση πληροφοριών με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αντιληφθούν τίποτα τα 

άτομα-στόχοι. 

                                                      
24 Βλ. άρθρο 50 της UNCAC στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Ν. 3666/2008. 
25 Βλ. άρθρο 20 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ν. 3875/2010. 
26 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών Rec(2005)10 της επιτροπής των Υπουργών στα κράτη-μέλη 

όσον αφορά τις «ειδικές τεχνικές έρευνας» σε σχέση με  σοβαρά εγκλήματα που περιλαμβάνουν τρομοκρατικές 

ενέργειες (Εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 20 Απριλίου 2005 στην 924η συνεδρίαση των 

αντιπροσώπων των Υπουργών). 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2005)10
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805da6f6
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805da6f6
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Το 2013 το Συμβούλιο της Ευρώπης οργάνωσε μια διάσκεψη για τις ΕΑΠ , σε συνεργασία με 

την Εκτελεστική Διεύθυνση της Επιτροπής Κατά της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ (CTED), τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τον 

Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών. Σύμφωνα με τα πορίσματα της συνεδρίασης Ι της διάσκεψης, 

ΕΑΠ  αποτελούν, βάσει των διεθνών και τοπικών οργάνων, οι παρακάτω τεχνικές: 

 ελεγχόμενες μεταφορές∙  

 ηλεκτρονική παρακολούθηση (υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών, κρυφή μαγνητοσκόπηση 

κα.)∙  

 διείσδυση μυστικού πράκτορα∙ 

 διαδικτυακές αναζητήσεις∙ 

 μυστική ανάλυση των σκληρών δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών∙ 

 συσκευές εντοπισμού σε οχήματα∙ και 

 υπάρχει επίσης το σχόλιο ότι ο κατάλογος επεκτείνεται με τις γρήγορες εξελίξεις της 

τεχνολογίας. 

Το Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αμοιβαία Δικαστική 

Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων (Συμβούλιο της Ευρώπης) προβλέπει τις διασυνοριακές 

παρατηρήσεις (άρθρο 17), τις ελεγχόμενες μεταφορές  (άρθρο 18), τις συγκαλυμμένες έρευνες (άρθρο 

19) και τις κοινές ομάδες έρευνας (άρθρο 20). Η Ελλάδα έχει υπογράψει (στις 8 Νοεμβρίου 2011) 

αλλά δεν έχει κυρώσει το Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Μια έρευνα διεξήχθη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Έρευνα ως έναυσμα για 

μελλοντικές πολιτικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος: η 

αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μέτρων ποινικού δικαίου που στοχεύουν στο οργανωμένο 

έγκλημα» (“Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised 

crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime”), (Τελική 

Έκθεση, Φεβρουάριος 2015). Το 3ο Μέρος της Έρευνας, το οποίο αφορούσε νομικά και ερευνητικά 

εργαλεία, αναγνώρισε ως ΕΑΠ  τις παρακάτω τεχνικές: 

 παρακολούθηση∙ 

 υποκλοπή επικοινωνιών∙  

 συγκαλυμένες έρευνες∙ 

 ελεγχόμενες μεταφορές∙ 

 πληροφοριοδότες∙ 

 κοινές ομάδες έρευνας∙ 

 καταδίωξη∙ 

 προστασία μαρτύρων. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680640e44
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/182
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/182
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf
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Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αυτά τα ερευνητικά εργαλεία περιλαμβάνονται καθώς στο 

πέρασμα των χρόνων καθιερώθηκαν ως καθοριστικά για τις διασυνοριακές έρευνες. Η Έρευνα 

παρέθετε επίσης το συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων πράξεων/τεχνικών 

εφαρμόζεται ώστε να εξασφαλιστεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια πολύπλευρη προσέγγιση είναι συχνά 

η πιο αποτελεσματική επιλογή για τη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων: 

7.5. Βασικά πορίσματα για τη χρήση των εργαλείων σε συνδυασμό  

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια υποδεικνύουν ότι ειδικά ερευνητικά εργαλεία 

σπάνια χρησιμοποιούνται μεμονωμένα. Συνήθως εφαρμόζεται ο συνδυασμός δύο ή 

περισσότερων ώστε να εξασφαλιστεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα οι ομάδες 

οργανωμένου εγκλήματος διαθέτουν προηγμένη οργάνωση, δομή και μέσα επικοινωνίας. 

Συνεπώς, μια πολύπλευρη προσέγγιση είναι συχνά η πιο αποτελεσματική επιλογή για τη 

διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Η διακριτική ευχέρεια της δικαιοσύνης και τα 

πρότυπα και οι διαδικασίες  εγκρίσεων φαίνεται να διαδραματίζουν επίσης ρόλο στις 

υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου που επιλέγουν να εφαρμόσουν ένα πακέτο ειδικών 

ανακριτικών πράξεων. Αυτή είναι η  κατάσταση ,  καθόσον  δεν είναι εξασφαλισμένη εκ των 

προτέρων  η έγκριση αιτημάτων για ειδικές ανακριτικές πράξεις. Συνεπώς, οι ερευνητές  

μπορεί κατά καιρούς να επιλέγουν να εφαρμόζουν διαφορετικά ειδικά ερευνητικά εργαλεία ως 

μια στρατηγική ασφαλείας. Τέλος, στις περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η 

διαβίωση των υπαλλήλων των υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου, εφαρμόζονται ερευνητικά 

εργαλεία τα οποία ελαχιστοποιούν αυτούς τους κινδύνους. Αυτό οδηγεί στην επικράτηση της 

υποκλοπής και της παρακολούθησης σε συνδυασμό με πληροφοριοδότες, συγκαλυμμένες 

έρευνες και ελεγχόμενες μεταφορές.27 

Επιπρόσθετα νομικά εργαλεία της ΕΕ που αφορούν τη χρήση ΕΑΠ  παρατίθενται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

Εξορθολογισμός του πλαισίου των ΕΑΠ στην Ελλάδα 

Διαθεσιμότητα Ελεγχόμενων Μεταφορών (Παραδόσεων) σε Έρευνες Διαφθοράς στην Ελλάδα  

Ελεγχόμενη μεταφορά  είναι «η τεχνική του να επιτρέπονται παράνομες ή ύποπτες μεταφορές  

[…] εις γνώση και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών τους, αποσκοπώντας στη διερεύνηση ενός 

αδικήματος και στην ταυτοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται στη διάπραξη του αδικήματος» 

[UNCAC άρθρο 2(i)].  

Οι ελεγχόμενες μεταφορές (παραδόσεις) είναι διαθέσιμες για τη διερεύνηση αδικημάτων που 

διαπράττονται από εγκληματικές οργανώσεις, αλλά όχι για αδικήματα διαφθοράς. Σύμφωνα με το 

άρθρο 253A ΚΠΔ,28 εγκλήματα που διαπράττονται από εγκληματικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις 

μπορούν να διερευνηθούν με τη χρήση τεχνικών όπως οι ελεγχόμενες μεταφορές,  οι συγκαλυμμένες 

επιχειρήσεις, η άρση του απορρήτου, η καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός 

κατοικίας με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα και η συσχέτιση ή ο 

συνδυασμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ίδιες τεχνικές, αποκλείοντας ωστόσο τις 

ελεγχόμενες μεταφορές,   έχουν καταστεί διαθέσιμες για τα αδικήματα διαφθοράς29 με το άρθρο 253B 

ΚΠΔ.30 

                                                      
27 Βλ. Part 3, Section 7.5. 
28 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
29 Τα αδικήματα διαφθοράς σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνουν τα άρθρα 159 και 159Α ΠΚ 

(ενεργητική και παθητική δωροδοκία δημόσιων λειτουργών), τα άρθρα 235 και 236 ΠΚ (ενεργητική και 

παθητική δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων), το άρθρο 237 ΠΚ (ενεργητική και παθητική δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών) και το άρθρο 237A ΠΚ (αθέμιτη χρήση επιρροής). 
30 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf
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Ο αποκλεισμός των ελεγχόμενων μεταφορών  από τις έρευνες διαφθοράς δε συνάδει με όλες 

τις συμβάσεις, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις έρευνες κτλ. που περιγράφονται παραπάνω. Επίσης, 

στερεί ένα δυναμικό ερευνητικό εργαλείο από τις ελληνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς.  

Η διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι οι ελεγχόμενες μεταφορές , όταν πραγματοποιούνται με 

τις δέουσες εγγυήσεις, μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική ερευνητική τεχνική που δεν 

θέτει σε κίνδυνο τα  συνταγματικά δικαιώματα ενός ατόμου.  Στην υπόθεση United States v. Grubbs, 

547 U.S. 90 (2006), το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε την καταδίκη του κατηγορούμενου 

βάσει μιας ελεγχόμενης παράδοσης λαθραίων εμπορευμάτων, καταλήγοντας στο ότι το «προληπτικό 

ένταλμα έρευνας» ήταν συνταγματικό σύμφωνα με την Τέταρτη Τροπολογία του Συντάγματος των 

ΗΠΑ.31 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) απεφάνθη επίσης ότι οι 

ελεγχόμενες μεταφορές  δεν διακινδυνεύουν το δικαίωμα του ατόμου σε δίκαιη δίκη.32 

Πρόταση 

Η ειδική ανακριτική πράξη των «ελεγχόμενων μεταφορών» πρέπει να συμπεριληφθεί 

στο άρθρο 253Β ΚΠΔ. 

Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε να καταστούν Λειτουργικές οι ΕΑΠ   

Η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 253Β πρέπει να εκδοθεί το 

συντομότερο δυνατό. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 253Β ΚΠΔ, οι λεπτομέρειες και η διαδικασία 

των «συγκαλυμμένων ερευνών/στοιχείων συγκάλυψης» ορίζονται από μια κοινή υπουργική 

απόφαση. Ωστόσο, μια τέτοια κοινή υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Ως απάντηση στο 

ερωτηματολόγιο, ένας ανακριτής 4022/2011 στην Αθήνα δήλωσε ότι οι ΕΑΠ δεν χρησιμοποιούνται 

συχνά σε υποθέσεις διαφθοράς, ειδικά κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης.  Ένας λόγος για αυτό 

είναι το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα η κοινή υπουργική απόφαση.33  

Δεν θα πρέπει να είναι δύσκολή η έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.34 Μια 

παρόμοια κοινή υπουργική απόφαση εκδόθηκε βάσει του  άρθρου 28 του ν. 4139/2013 (ο νόμος περί 

εξαρτησιογόνων ουσιών) σχετικά με τις «πράξεις ελεγκτικών οργάνων» (συγκαλυμμένες 

επιχειρήσεις) σε υποθέσεις εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Πρόταση  

Η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 253Β ΚΠΔ σχετικά με τις 

συγκαλυμμένες έρευνες πρέπει να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό. Η κοινή υπουργική 

απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4139/2013, δηλ. του νόμου περί 

εξαρτησιογόνων ουσιών, σχετικά με τις συγκαλυμμένες έρευνες (ή τις «πράξεις ελεγκτικών 

οργάνων») σε υποθέσεις εξαρτησιογόνων ουσιών, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αξιόλογο 

παράδειγμα/οδηγός. 

                                                      
31 UNCAC - Country Review Report of the United States of America. 
32 Sequeira vs Portugal (dec) no. 73557/01, ECHR 2003 – VI; Bannikova vs Russia, no.18757/06, 

ECHR 2011 - II. 
33 Η απάντηση του ανακριτή της Αθήνας στο ερωτηματολόγιο. 
34 Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Νο. No. 

2928/B/31-12-2015. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_11_19_USA_Final_Country_Report.pdf
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Έρευνες αδικημάτων διαφθοράς που διαπράττονται από εγκληματικές οργανώσεις  

Σε αυτή την ενότητα συνίσταται οι ειδικές ανακριτικές πράξεις  να καταστούν διαθέσιμες για 

τη διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς που διαπράττονται από εγκληματικές οργανώσεις. Το άρθρο 

253Β ΚΠΔ επιτρέπει οι ΕΑΠ να χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς, εκτός 

από την περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται από εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση: 

Άρθρο 253B. Ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς. 

Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 

237Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτές δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής ή 

τρομοκρατικής οργάνωσης, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και την διενέργεια: …» 

[οι αναφερόμενες ειδικές τεχνικές έρευνας ακολουθούν το κείμενο].  

Το άρθρο 253Α ΚΠΔ επιτρέπει οι ΕΑΠ  να χρησιμοποιούνται για την έρευνα υποθέσεων στις 

οποίες εγκληματικές οργανώσεις διαπράττουν κάποια συγκεκριμένα αδικήματα. Τα αδικήματα αυτά, 

ωστόσο, δεν περιλαμβάνουν εγκλήματα διαφθοράς, όπως τα αδικήματα στα άρθρα 159, 159A, 235, 

236, 237 και 237A του Ποινικού Κώδικα. 

Αυτές οι διατάξεις στερούν σημαντικά ερευνητικά εργαλεία από τις ελληνικές αρχές που 

είναι αρμόδιες για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς. Επίσης, οι διατάξεις αυτές δεν 

συνάδουν με τη σύμβαση UNTOC (άρθρα 5, 2, 3, 8, 9 και 20) η οποία απαιτεί οι ΕΑΠ  να  είναι 

διαθέσιμες για την έρευνα υποθέσεων διαφθοράς που διαπράττεται από εγκληματικές οργανώσεις. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, η Ελλάδα κύρωσε την UNTOC με τον ν. 3875/2010. 

Πρόταση  

Τα εγκλήματα διαφθοράς που απαριθμούνται στο άρθρο 253B ΚΠΔ (δηλ. τα άρθρα 

159, 159A, 235, 236, 237 και 237A ΠΚ – όποτε έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα)  να 

συμπεριληφθούν στη λίστα των εγκλημάτων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του 187 ΠΚ 

(δεδομένου, φυσικά, ότι πληρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις του άρθρου 187 ΠΚ).  

Συσκευές εντοπισμού σε οχήματα 

Οι συσκευές εντοπισμού σε οχήματα έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως μια δυναμική ειδική 

ανακριτική πράξη (ειδική τεχνική έρευνας).35 Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι συσκευές εντοπισμού σε 

οχήματα είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα. Το άρθρο 253B επιτρέπει μόνο την «καταγραφή 

δραστηριότητας εκτός κατοικίας». Ομοίως, το άρθρο 253A αναφέρεται μόνο στην «καταγραφή 

δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά 

τεχνικά μέσα». Η διατύπωση που χρησιμοποιείται στα άρθρα 253A και 253B φαίνεται να είναι 

διφορούμενη όσον αφορά στη χρήση της ειδικής τεχνικής έρευνας των συσκευών εντοπισμού σε 

οχήματα, κάτι που θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι όντως συμπεριλαμβάνεται. Κατά τις 

συναντήσεις εργασίας. διαφορετικές απόψεις εκφράσθηκαν για το θέμα αυτό.36 Ωστόσο, δεδομένου 

ότι δεν παρασχέθηκαν στοιχεία  που να δείχνουν   ότι προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, πρόκειται για 

ένα θέμα που θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω. 

  

                                                      
35 Βλ. τα πορίσματα της Συνεδρίασης Ι της Διάσκεψης που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης στα 14 και 15 Μαΐου 2013 στο Στρασβούργο, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Διεύθυνση της 

Επιτροπής Κατά της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (CTED), τον Οργανισμό για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών. 
36 Συναντήσεις εργασίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680640e44
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680640e44
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Πρόταση 

Δεδομένου ότι η διατύπωση που χρησιμοποιείται στα άρθρα 253A και 253B ΚΠΔ 

φαίνεται να είναι διφορούμενη όσον αφορά στη χρήση της ειδικής ανακριτικής πράξης  των 

συσκευών εντοπισμού σε οχήματα, κάτι που θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι 

συμπεριλαμβάνεται, και εφόσον δεν υπάρχει απόδειξη που να δείχνει ότι προσφέρεται αυτή η 

δυνατότητα, πρόκειται για ένα θέμα που θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω και εάν 

είναι απαραίτητο να γίνει η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση. 

Η χρήση των ειδικών ανακριτικών πράξεων  σε έρευνες διαφθοράς/περιπτώσεις διαφθοράς στην 

πράξη  

Η διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι οι ΕΑΠΕΤΕ έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε 

πραγματικές έρευνες διαφθοράς. Για παράδειγμα, 73% των υποθέσεων που διερευνήθηκαν στη 

Λεττονία, βασίστηκαν σε αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν από ειδικές ερευνητικές τεχνικές.37 

Η Αυστραλία έχει χρησιμοποιήσει με επιτυχία την υποκλοπή τηλεπικοινωνιών σε έρευνες 

δωροδοκίας αλλοδαπών.38 

Πρόταση 

Η Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βήματα ώστε οι προβλεπόμενες 

ειδικές ανακριτικές πράξεις να χρησιμοποιούνται στην πράξη σε έρευνες/υποθέσεις διαφθοράς, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνών/υποθέσεων δωροδοκίας αλλοδαπών. Τα σχετικά μέτρα 

μπορούν να περιλαμβάνουν: (α) την επείγουσα έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 253Β ΚΠΔ σχετικά με τις συγκαλυμμένες έρευνες,  όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, (β) πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, (γ) σχετική κατάρτιση που θα προσφέρεται σε 

εισαγγελείς, δικαστές και υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου και (δ) παρουσιάσεις 

εργαστηρίων και περιπτωσιολογικές μελέτες από αλλοδαπές δικαιοδοσίες όσον αφορά στη 

χρησιμότητα/προστιθέμενη αξία των ΕΑΠ σε έρευνες/υποθέσεις διαφθοράς. 

*Παρακαλώ ανατρέξτε στα Παρατήματα I, II, III και IV για τις νομοθετικές πηγές που 

αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο. 

 

                                                      
37 UNCAC - Country Review Report of Latvia  
38 ΟΟΣΑ WGB Phase 3 Report – Australia. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2014_10_24_Latvia_Final_Country_Report.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Australiaphase3reportEN.pdf
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Υλικό Αναφοράς για τις Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις – ΕΑΠ  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναφερθεί στο ζήτημα των Ειδικών Ανακριτικών Πράξεων– 

ΕΑΠ.  Σύμφωνα με μια Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,39 ο όρος «ειδικές ανακριτικές 

πράξεις/ειδικές τεχνικές έρευνας» αφορά τεχνικές που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

στο πλαίσιο ποινικών ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό και την έρευνα σοβαρών εγκλημάτων και 

υπόπτων, αποσκοπώντας στη συγκέντρωση πληροφοριών με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αντιληφθούν 

τίποτα τα άτομα-στόχοι. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Μια έρευνα διεξήχθη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Έρευνα ως έναυσμα για 

μελλοντικές πολιτικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος: η 

αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μέτρων ποινικού δικαίου που στοχεύουν στο οργανωμένο 

έγκλημα» (“Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised 

crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime”), (Τελική 

Έκθεση, Φεβρουάριος 2015). Συγκεκριμένα, το 3ο Μέρος της Έρευνας, το οποίο αφορούσε νομικά 

και ερευνητικά εργαλεία, αναγνώρισε ως ΕΑΠ  τις παρακάτω τεχνικές: 

• παρακολούθηση∙ 

• υποκλοπή επικοινωνιών∙  

• συγκαλυμμένες έρευνες∙ 

• ελεγχόμενες μεταφορές (ελεγχόμενες παραδόσεις)∙ 

• πληροφοριοδότες∙ 

• κοινές ομάδες έρευνας∙ 

• καταδίωξη∙ 

• προστασία μαρτύρων. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αυτά τα ερευνητικά εργαλεία περιλαμβάνονται καθώς στο 

πέρασμα των χρόνων καθιερώθηκαν ως καθοριστικά για τις διασυνοριακές έρευνες.  

Όσον αφορά τη χρήση τεχνικών έρευνας σε συνδυασμό, η Έρευνα παρέθετε το 

συμπέρασμα ότι συνήθως ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων τεχνικών εφαρμόζεται ώστε να 

εξασφαλιστεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, η έρευνα υπογράμμιζε το ότι μια πολύπλευρη 

προσέγγιση είναι συχνά η πιο αποτελεσματική επιλογή για τη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών 

στοιχείων. 

Επιπρόσθετα νομικά εργαλεία της ΕΕ που αφορούν τη χρήση ΕΑΠ  παρατίθενται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ.  

Συμβάσεις του ΟΗΕ 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 της Σύμβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση της 

∆ιαφθοράς («UNCAC»),  για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς 

κάθε συμβαλλόμενο κράτος θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στις αρχές του να χρησιμοποιούν τις 

παρακάτω ΕΑΠ : (α) ελεγχόμενες μεταφορές, (β) ηλεκτρονική ή άλλων ειδών παρακολούθηση 

                                                      
39 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών Rec(2005)10 της επιτροπής των Υπουργών στα κράτη-μέλη 

όσον αφορά τις «ειδικές τεχνικές έρευνας» σε σχέση με σοβαρά εγκλήματα που περιλαμβάνουν τρομοκρατικές 

ενέργειες (Εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 20 Απριλίου 2005 στην 924η συνεδρίαση των 

αντιπροσώπων των Υπουργών).  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2005)10
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και (γ) συγκαλυμμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα κράτη της UNCAC πρέπει να 

μεριμνήσουν για το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που προκύπτουν από τις 

προαναφερθείσες τεχνικές. Η Ελλάδα κύρωσε την UNCAC με τον ν. 3666/2008. 

Πέρα από τα παραπάνω, το άρθρο 20 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του 

Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος («UNTOC»)  προβλέπει ως μέτρα για την αποτελεσματική 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος τις ΕΑΠ , συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής και 

άλλων ειδών παρακολούθησης και των  συγκαλυμμένων ερευνών/επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των ελεγχόμενων μεταφορών/παραδόσεων). Η Ελλάδα κύρωσε την UNTOC 

με τον ν. 3875/2010. 

Διεθνής εμπειρία – αποτελεσματικότητα των ΕΑΠ  

Η διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι οι ΕΑΠ  έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε 

πραγματικές έρευνες διαφθοράς. Για παράδειγμα, 73% των υποθέσεων που διερευνήθηκαν στη 

Λετονία, βασίστηκαν σε αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν από ειδικές ερευνητικές τεχνικές.40 

Η Αυστραλία έχει χρησιμοποιήσει με επιτυχία την υποκλοπή επικοινωνιών σε έρευνες δωροδοκίας 

αλλοδαπών.41 

Η Βουλγαρία επιβεβαίωσε ότι τα παρακάτω μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έρευνες 

υποθέσεων διαφθοράς: η ηλεκτρονική καταγραφή συνομιλιών («κοριοί») σε ιδιωτικούς ή δημόσιους 

χώρους, η υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών και η υποκλοπή άλλου είδους επικοινωνιών (δηλ. 

ταχυδρομείο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), η επιτήρηση με βίντεο, η παρακολούθηση, οι 

ελεγχόμενες μεταφορές/παραδόσεις, οι ανώνυμοι πληροφοριοδότες και οι ανώνυμες αναζητήσεις.42 

Διεθνής εμπειρία – ελεγχόμενες μεταφορές/παραδόσεις και συνταγματικά δικαιώματα  

Ελεγχόμενη μεταφορά (ελεγχόμενη παράδοση) είναι «η τεχνική του να επιτρέπονται 

παράνομες ή ύποπτες μεταφορές […] εις γνώση και υπό την επίβλεψη των αρμόδιών αρχών , 

αποσκοπώντας στη διερεύνηση ενός αδικήματος και στην ταυτοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται 

στη διάπραξη του αδικήματος» [UNCAC άρθρο 2(i)].  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, οι ελεγχόμενες 

μεταφορές/παραδόσεις, όταν πραγματοποιούνται με τις δέουσες εγγυήσεις, μπορούν να αποτελέσουν 

μια αποτελεσματική ερευνητική τεχνική που δε θέτει σε κίνδυνο τα  συνταγματικά δικαιώματα ενός 

ατόμου.   

Στην υπόθεση  United States v. Grubbs, 547 U.S. 90 (2006), το Ανώτατο Δικαστήριο των 

ΗΠΑ επικύρωσε την καταδίκη του κατηγορούμενου βάσει μιας ελεγχόμενης μεταφοράς  λαθραίων 

εμπορευμάτων, καταλήγοντας στο ότι το «προληπτικό ένταλμα έρευνας» ήταν συνταγματικό 

σύμφωνα με την Τέταρτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.43  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) απεφάνθη επίσης ότι οι 

ελεγχόμενες μεταφορές/παραδόσεις δεν διακινδυνεύουν το δικαίωμα του ατόμου σε δίκαιη δίκη.44 

 

                                                      
40 UNCAC - Country Review Report of Latvia 
41 ΟΟΣΑ (Οκτώβριος 2012) Australia Phase 3 Report  
42 UNCAC - Country Review Report of Bulgaria 
43 UNCAC - Country Review Report of the United States of America 
44 Sequeira vs Portugal (dec) no. 73557/01, ECHR 2003 – VI; Bannikova vs Russia, no.18757/06, 

ECHR 2011 -_II. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2014_10_24_Latvia_Final_Country_Report.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Australiaphase3reportEN.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_08_06_Bulgaria_Final_Country_review_report.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_11_19_USA_Final_Country_Report.pdf


 

41 

 

Ελληνική νομοθεσία 

Σύμφωνα με τα άρθρα 253A45 και 253B46 ΚΠΔ, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να 

χρησιμοποιούν ειδικές ανακριτικές πράξεις  (ή ειδικές τεχνικές έρευνας ) για την έρευνα σχετικών 

υποθέσεων/εγκλημάτων. 

Για εγκλήματα που εμπίπτουν στην εφαρμογή των άρθρων 187 και 187A ΠΚ (δηλ. 

εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων), ειδικές ανακριτικές πράξεις  όπως: 

 συγκαλυμμένες επιχειρήσεις  

 ελεγχόμενες μεταφορές ∙  

 άρση απορρήτου 

 καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή 

εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα και∙ 

 συσχέτιση ή συνδυασμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

μπορούν να εφαρμοστούν σύμφωνα με το άρθρο 253A ΚΠΔ. 

Οι ίδιες τεχνικές, εξαιρουμένων ωστόσο των ελεγχόμενων μεταφορών , κατέστησαν 

διαθέσιμες μέσω της υποπαραγράφου IE.16 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014, με την οποία 

εισήχθη το άρθρο 253Β ΚΠΔ, καλύπτοντας επίσης εγκλήματα διαφθοράς που εμπίπτουν στην 

εφαρμογή των άρθρων 159 και 159Α ΠΚ (ενεργητική και παθητική δωροδοκία δημόσιων 

λειτουργών), των άρθρων 235 και 236 ΠΚ (ενεργητική και παθητική δωροδοκία δημοσίων 

υπαλλήλων), του άρθρου 237 ΠΚ (ενεργητική και παθητική δωροδοκία δικαστικών λειτουργών) και 

του άρθρου 237A ΠΚ (αθέμιτη χρήση επιρροής).  

Υπογραμμίζεται ότι η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 253Β ΚΠΔ 

σχετικά με τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία των «συγκαλυμμένων ερευνών/στοιχείων 

συγκάλυψης» δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Συνεπώς, η ειδική ανακριτική πράξη  της  «συγκαλυμμένης 

έρευνας» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη κοινή 

υπουργική απόφαση. 

Η χρήση των ειδικών ανακριτικών πράξεων  σε έρευνες/υποθέσεις διαφθοράς 

Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις  αποτελούν χρήσιμα και πολύ δυναμικά ερευνητικά εργαλεία 

τα οποία μπορούν να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις έρευνες διαφθοράς. 

Στην πράξη οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν χρησιμοποιούν τις ΕΑΠ  σε υποθέσεις/έρευνες 

διαφθοράς, παρά τη διαθεσιμότητά τους. Ο συνδυασμός των άρθρων 253Β ΚΠΔ και 263A ΠΚ, 

προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενες ειδικές ανακριτικές πράξεις  επίσης 

στις έρευνες/υποθέσεις δωροδοκίας αλλοδαπών (με την εξαίρεση των «συγκαλυμμένων ερευνών» 

μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση). Ωστόσο, φαίνεται ότι οι 

προβλεπόμενες ειδικές ανακριτικές πράξεις δεν αξιοποιούνται ούτε σε αυτό το επίπεδο. 

Είναι προς όφελος των αρμόδιων ελληνικών αρχών να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες 

ειδικές ανακριτικές πράξεις σε έρευνες/υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των 

ερευνών/υποθέσεων δωροδοκίας αλλοδαπών. 

                                                      
45 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
46 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
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5. Διασφάλιση επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής 

Εισαγωγή 

Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα (τόσο σε έρευνες 

μεγάλης κλίμακας όσο σε έρευνες μικρότερης προβολής) συνδέεται άρρηκτα με την τεχνική 

πραγματογνωμοσύνη. Αν δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι πραγματογνώμονες, θα εξακολουθούν να 

παρατηρούνται αξιοσημείωτες καθυστερήσεις των ερευνών και σημαντική παρεμπόδιση του έργου 

των αρχών.  

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού πραγματογνωμόνων προς 

υποστήριξη του έργου εισαγγελέων και δικαστών. Συγκεκριμένα, πρόσβαση σε πραγματογνώμονες 

διασφαλίζεται μέσω: (i) των διατάξεων του ΚΠΔ σχετικά με τους πραγματογνώμονες (άρθρα 182 επ.) 

και (ii) των διατάξεων του ν. 4022/2011 σχετικά με την πρόσβαση εισαγγελέων και δικαστών 

αρμόδιων για αδικήματα διαφθοράς σε πραγματογνώμονες. Όσον αφορά τα άρθρα του ΚΠΔ, τα 

άρθρα 183 ως 185 ΚΠΔ προβλέπουν ότι ο Εισαγγελέας Εφετών μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να ορίσει 

έναν πραγματογνώμονα από έναν κατάλογο πραγματογνωμόνων που διατίθεται στην περιοχή 

δικαιοδοσίας του κάθε δικαστηρίου. Ειδικότερα, το άρθρο 185 ΚΠΔ προβλέπει την καθιέρωση και τη 

διατήρηση ενός «πίνακα» πραγματογνωμόνων και ορίζει την προτίμηση σε δημόσιους υπαλλήλους 

ώστε να ορίζονται ως πραγματογνώμονες σε έρευνες. Το άρθρο 186 ΚΠΔ προβλέπει ότι αν οι 

αναγραφόμενοι στον πίνακα δεν κατέχουν την εξειδίκευση που απαιτείται για τη διενέργεια της 

έρευνας που έχει διαταχθεί, είναι δυνατό να διοριστούν και πραγματογνώμονες που δεν 

περιλαμβάνονται στον πίνακα. Τέλος, το άρθρο 189 ΚΠΔ βαρύνει τον πραγματογνώμονα με την 

υποχρέωση να αποδεχτεί την εντολή που του ανατίθεται ως πραγματογνώμονα (αν είναι δημόσιος 

υπάλληλος) και ορίζει ότι οι πραγματογνώμονες πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. 

Όσον αφορά τα αδικήματα διαφθοράς, το άρθρο 2 παρ.3 του ν. 4022/2011 προβλέπει ότι οι 

ανακριτές για εγκλήματα διαφθοράς υποστηρίζονται στο έργο τους από ειδικούς επιστήμονες ή 

πραγματογνώμονες. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, ο εισαγγελέας εφετών που έχει την ανώτατη 

διεύθυνση της ανάκρισης, ορίζει με πράξη του ειδικούς επιστήμονες μεταξύ των υπηρετούντων στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επίσης, η τροποποίηση του ν. 4022/2011 με τον ν. 4205/2013 (ο οποίος 

καθιέρωσε τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς- ΕΕΔ) προβλέπει ότι ο ΕΕΔ και οι  εισαγγελείς 

που τον συνεπικουρούν λαμβάνουν τεχνική πραγματογνωμοσύνη και βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα, το 

άρθρο 2 παρ. 3 ορίζει ένα αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία του ΕΕΔ. 

Οι ανακριτές του ν. 4022/2011 επισήμαναν επίσης τις ανεπάρκειες της υπάρχουσας 

επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής. Ως αποτέλεσμα, δήλωσαν ότι συχνά επικουρούνται από 

ειδικούς επιστήμονες σε εθελοντική βάση, με κίνητρο την προαγωγή της δικαιοσύνης. Ωστόσο, λόγω 

της αποσπασματικής και εξωτερικής συμμετοχής τους, οι δικαστές δεν μπορούν να βασιστούν 

αποκλειστικά στην προσφορά τους. Άλλοι Έλληνες δικαστές δήλωσαν ότι ο κατάλογος 

πραγματογνωμόνων κατά τον ΚΠΔ είναι λειτουργικός μόνο εφόσον μία υπόθεση δεν απαιτεί 

ιδιαίτερη εξειδίκευση. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι γραφολογικές ή ιατρικές 

πραγματογνωμοσύνες. Επί περίπλοκων ζητημάτων, οι δικαστές συχνά απευθύνονται σε 

πραγματογνώμονες εκτός καταλόγου, όπως καθηγητές πανεπιστημίου. 

Όσον αφορά το Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων αυτό διαθέτει πρόσβαση σε 

πραγματογνώμονες για οικονομικές αναλύσεις, . Δεν έχει, ωστόσο, πρόσβαση σε πραγματογνώμονες 

που εξειδικεύονται σε άλλους τομείς, όπως –στην επιστήμη των μηχανικών, στα λογιστικά, σε 

τραπεζικές υπηρεσίες και δάνεια, αλλά και σε χρηματοπιστωτικά συστήματα πληρωμών όπως το 

PayPal και το Bitcoin. Οι ειδικοί σε αυτούς τους τομείς επιστήμονες συχνά αποσπώνται στον ΕΕΔ. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ανακληθούν στην υπηρεσία τους πριν την ολοκλήρωση του 

έργου τους. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται ένας γενικότερος κατακερματισμός υποθέσεων και 

στασιμότητα στην επεξεργασία τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ν. 4205/2013, το Γραφείο Ειδικών 

Εμπειρογνωμόνων διαθέτει 45 θέσεις εμπειρογνωμόνων. Πρακτικά, εντούτοις, το Γραφείο είναι 
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στελεχωμένο με 4 έως 10 εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, όπως επισήμανε το 

Γραφείο του Εισαγγελέα Διαφθοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.  

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς του γραφείου ΕΕΔ, η μη πρόσβαση σε πραγματογνώμονες 

δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Οι εισαγγελείς λαμβάνουν υποθέσεις που δεν έχουν τύχει ορθής 

διερεύνησης. Δεδομένου ότι δε διαθέτουν την αναγκαία εξειδίκευση και πόρους προς διαχείριση 

αυτών των υποθέσεων, εξαναγκάζονται στην αδράνεια.  

Τέλος, οι εισαγγελείς πρωτοδικών που ασκούν δίωξη σε αδικήματα διαφθοράς μικρότερης 

κλίμακας, προσφεύγουν στις διατάξεις του ΚΠΔ για την πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες. Κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων διαβούλευσης, οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι δεν έχουν καμία πρόσβαση 

σε τεχνικούς πραγματογνώμονες (μηχανικούς, ειδικούς τραπεζικών υπηρεσιών, ορκωτούς λογιστές 

κ.τ.λ.). Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, λόγω αδυναμίας προώθησης των 

υποθέσεων. Συχνά, ορισμένα υπουργεία ή κατά τόπους υπηρεσίες διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη για 

γενικά θέματα αλλά όχι στους τομείς που σχετίζονται με την έρευνα. Αυτά τα πορίσματα 

επιβεβαίωσαν όσα αναφέρθηκαν στην Έκθεση της Φάσης 3Α της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας, η οποία κατέδειξε ότι όσον αφορά τους πόρους και την 

εμπειρογνωμοσύνη, οι βασικοί φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα δέχονται την ίδια 

πίεση σε επίπεδο πόρων με αυτή που γίνεται αισθητή στο σύνολο της εθνικής δημόσιας διοίκησης.47 

Προτάσεις για τη Βέλτιστη Πρόσβαση σε Πραγματογνώμονες & Ειδικούς Επιστήμονες 

Εξορθολογισμός των υπαρχόντων δομών 

Η παρούσα ενότητα εξετάζει δύο ζητήματα: α) τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας και πόρων 

για το Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, με στόχο την προώθηση του έργου του ΕΕΔ και β) τη 

διασφάλιση πρόσβασης των εισαγγελικών και δικαιοδοτικών αρχών που συμμετέχουν σε ανακρίσεις 

για αδικήματα διαφθοράς ( συμπεριλαμβανομένων των ανακριτών του ν.4022/2011), σε ένα 

οργανωμένο και αποδοτικό πλαίσιο επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής.  

Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων εντός του Γραφείου ΕΕΔ 

Είναι προφανές το Γραφείο ΕΕΔ δε διαθέτει επαρκές προσωπικό. Η επαρκής στελέχωση του 

Γραφείου αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Μέσω αυτής, θα διασφαλιστεί η διαχείριση του μεγάλου 

όγκου υποθέσεων του ΕΕΔ και θα διασφαλιστεί η πρόσβαση σε σταθερή και αποτελεσματική 

συνδρομή, σύμφωνα με τις ανάγκες των εισαγγελέων. Οι περισσότεροι πραγματογνώμονες του 

Γραφείου αποσπώνται από υπουργεία ή κυβερνητικές υπηρεσίες. Αρκετοί αποσπώνται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα και καλούνται να αντεπεξέλθουν σε παράλληλες επαγγελματικές 

υποχρεώσεις στο Γραφείο και την υπηρεσία τους.  Η συγκεκριμένη κατάσταση κρίνεται 

προβληματική. Ειδικότερα, συμβάλλει σε περιορισμένη και ασυνεπή κατανομή των πόρων. Ο 

περιορισμένος χρονικός ορίζοντας παρεμποδίζει, επίσης, τη θεσμοθέτηση της ειδικής τεχνικής 

γνώσης και τη σταθερή πρόοδο στην επεξεργασία υποθέσεων. 

Συνεπώς, ο αποσπασμένος στο Γραφείο πραγματογνώμων, απαιτείται να απαλλάσσεται από 

τις άλλες επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην υπηρεσία αποστολής του κατά τη διάρκεια της 

αποστολής του στο Γραφείο. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η πιθανότητα διάσπασης της προσοχής 

του και βελτιώνεται η ποιότητα της παραγόμενης εξειδικευμένης γνώσης και η εξοικείωσή του με τις 

διαδικασίες του ΕΕΔ. Η υπηρεσία, συνεπώς, των πραγματογνωμόνων, θα πρέπει να διαρκεί το 

ελάχιστο 18 μήνες. 

Επιπλέον ενόψει της σύστασης μιας σταθερής και λειτουργικής μονάδας πραγματογνωμόνων 

στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς, είναι σημαντική η διαμόρφωση της ταυτότητάς της, 

καθώς και η δημόσια αναγνώριση και αξιολόγηση της συνεισφοράς και των τεχνικών τους 

δεξιοτήτων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αξιολόγηση του έργου των εμπειρογνωμόνων 

                                                      
47 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report – Greece, σκέψη 87. 
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που απασχολούνται στο Γραφείο ΕΕΔ. Η εν λόγω υπηρεσία θα μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη ως 

ιδιαίτερη προϋπηρεσία και να περιλαμβάνεται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου όπως επίσης και 

να συνοδεύεται από πρόσθετη μοριοδότηση. Τέτοιου είδους κίνητρα και ευκαιρίες για αναγνώριση θα 

συμβάλουν στην προώθηση των επαγγελματικών στόχων των πραγματογνωμόνων και την περαιτέρω 

ενεργή συμμετοχή τους. Πρόσθετα οφέλη ενδέχεται να προκύψουν, όπως η ανάκτηση εμπιστοσύνης 

στην κυβέρνηση και η δέσμευσή της προς πάταξη της διαφθοράς. 

Προτάσεις για το Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων του ΕΕΔ 

 Να διασφαλιστεί η κατάλληλη και πλήρης στελέχωση του Γραφείου Ειδικών 

Εμπειρογνωμόνων του ΕΕΔ (δεδομένου ότι πρόκειται για μια βασική συνιστώσα της 

δυνατότητας του ΕΕΔ να επιτελεί τον ρόλο του και να αντιμετωπίζει τη διαφθορά). Το 

Γραφείο απαιτείται να είναι στελεχωμένο με πλήρως καταρτισμένους εμπειρογνώμονες, 

αποκλειστικά απασχολούμενους στο Γραφείο. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να 

απαλλάσσονται από τα τρέχοντα ή εκκρεμή καθήκοντά τους στην υπηρεσία αποστολής 

τους, ώστε να αφιερώνουν τον χρόνο και το σύνολο των ικανοτήτων τους στις υποθέσεις 

του ΕΕΔ. 

 Η διαχείριση του έργου των εμπειρογνωμόνων (συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης 

και της ανάθεσης συγκεκριμένης αποστολής) εντός του Γραφείου θα πρέπει να 

ανατίθεται στον επίκουρο ΕΕΔ με τη συνδρομή νομικών γραμματέων. Η αποστολή του 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση των 

εμπειρογνωμόνων και την ανάγκη για διαφορετικούς τύπους ειδικής τεχνικής γνώσης. 

Έτσι, θα διασφαλιστεί ομοιογένεια στη διαχείριση και επίβλεψη του έργου των 

εμπειρογνωμόνων. Η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση θα πρέπει επίσης να είναι 

περιεκτική και να καλύπτει τις ανάγκες του Γραφείου. 

 Η υπηρεσία των εμπειρογνωμόνων και των ειδικών επιστημόνων εντός του Γραφείου 

ΕΕΔ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως ιδιαίτερη προϋπηρεσία και να περιλαμβάνεται 

στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου όπως επίσης και να συνοδεύεται από πρόσθετη 

μοριοδότηση. 

 Όλοι οι εμπειρογνώμονες απαιτείται να διαθέτουν πρακτικές οδηγίες σχετικά με τη 

σύνταξη εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 

την επεξήγηση και παρουσίαση πληροφοριών απευθυνόμενων συγκεκριμένα σε 

εισαγγελείς και δικαστές. 

Ενοποιημένη Βάση Πραγματογνωμόνων (επί υποθέσεων μη σχετιζόμενων με τον ΕΕΔ) 

Σήμερα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ και την πρακτική, κάθε Πρωτοδικείο 

διατηρεί έναν κατάλογο πραγματογνωμόνων. Εντούτοις, οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει το υφιστάμενο 

σύστημα ανεπαρκές. Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες του πίνακα είτε δεν είναι διαθέσιμοι είτε δε 

διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία είτε δεν αποτελούν απολύτως αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης. 

Οι εν λόγω ανεπάρκειες αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου στην 

Ελλάδα και απαιτείται να επανεξεταστούν και να αποτελέσουν αντικείμενο εξορθολογισμού.  

Σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η σύνταξη μιας κεντρικής και ενοποιημένης 

βάσης πραγματογνωμόνων. Οι υφιστάμενοι πίνακες θα πρέπει να ενοποιηθούν σε μία συγκεντρωτική 

βάση δεδομένων, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Γραφείου Ειδικών Πραγματογνωμόνων του 

ΕΕΔ. Ο πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει πραγματογνώμονες, τόσο δημοσίους λειτουργούς όσο 

άτομα από τον ιδιωτικό τομέα, με σημαντική τεχνική ή ακαδημαϊκή εμπειρία. Η συγκεκριμένη 

τεχνική εμπειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομική και χρηματοοικονομική γνώση (π.χ. 

παράνομες οικονομικές ροές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή 



 

45 

 

υπερτιμολόγηση δημοσίων συμβολαίων). Απαιτείται επίσης να περιλαμβάνει θεμελιώδεις τομείς 

όπως λογιστική απάτη,48 ψηφιακά στοιχεία και metadata, computer forensics και εξειδικευμένη 

γνώση ανά τομέα (μηχανολογία, ναυτιλία, τραπεζικά, κ.λπ.). ,  

Η συγκεκριμένη βάση θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και ενημέρωσης από 

μια κεντρική οργανωτική επιτροπή πραγματογνωμόνων. Απαιτείται επίσης να διασφαλίζει 

αποτελεσματική λειτουργία της και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων υψηλής ποιότητας από τον ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα.  

Η κεντρική οργανωτική επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

O την ικανότητα να λαμβάνει αιτήματα από όλους τους εισαγγελείς που ερευνούν 

κατηγορίες διαφθοράς και την εξουσία να διορίζει πραγματογνώμονες σύμφωνα με τα 

άρθρα 185 και 186 ΚΠΔ∙49 

O να επιτρέπει να γίνονται άμεσα δεκτά αιτήματα, με τη δυνατότητα ad hoc ή άμεσα 

διαθέσιμης πραγματογνωμοσύνης όταν ο αιτών εισαγγελέας ή δικαστής ζητά 

πραγματογνωμοσύνη μόνο για ένα ή δύο τεχνικά ζητήματα (αντί για μακροσκελείς και 

αναλυτικές εκθέσεις)∙  

O να εκτιμά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για ειδική επιστημονική γνώση, 

διασφαλίζοντας ότι εισαγγελείς και δικαστές που χρειάζονται πιο μακροπρόθεσμη ή πιο 

περίπλοκη τεχνική γνώση διαθέτουν πρόσβαση σε διαθέσιμους πραγματογνώμονες με 

σχετικές γνώσεις. Ενδείκνυται επίσης να διευκολύνει την επίσημη απόσπαση ενός 

διαθέσιμου δημόσιου υπαλλήλου από την υπηρεσία προέλευσής του/της στον αιτούντα 

δικαστή ή εισαγγελέα∙ 

O να επικαιροποιεί τακτικά και να συντηρεί τη βάση δεδομένων των δημόσιων και 

εξωτερικών πραγματογνωμόνων∙50 

O Να περιλαμβάνει μέλη από διαφορετικούς φορείς (όπως το Υπουργείο Οικονομικών και 

τις υποϋπηρεσίες του, την ελληνική Μονάδα Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών και 

άλλες διοικητικές αρχές) οι οποίες θα συμφωνούν στο να αφιερώνουν ένα συγκεκριμένο 

                                                      
48 ΟΣΑΕ 2014, Handbook (First Part) - Best Practices in Investigating and Prosecuting Corruption 

Using Financial Flow Tracking Techniques and Financial Intelligence, σελ. 8. Συγκεκριμένα η βοήθεια 

ορκωτών λογιστών θα πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, καθώς τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από έναν τέτοιον έλεγχο μπορεί να συμβάλουν στην απόκτηση επιπρόσθετων 

πληροφοριών ή μπορεί να οδηγήσουν στο κλείσιμο άλλων σημείων της έρευνας, στον εντοπισμό συναλλαγών 

που επιφέρουν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία, να παράσχουν πλήρως αναλυτική εξέταση των χρηματικών 

ροών, να ταυτοποιήσουν ανεξήγητες συναλλαγές, να ταιριάξουν τον τρόπο ζωής υπαλλήλων με το 

προβλεπόμενο εισόδημά τους ή να δημιουργήσουν συνδέσμους μεταξύ των συσχετιζόμενων μερών. 
49 Η επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για να διαχειρίζεται αιτήματα και να  θέτει σε 

προτεραιότητα υποθέσεις σύμφωνα με τον επείγοντα χαρακτήρα τους, την πολυπλοκότητα και το είδος της 

απαιτούμενης πραγματογνωμοσύνης. 
50 Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να είναι οργανωμένο σύμφωνα με την εξειδικευμένη 

πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία του κάθε τομέα (συμπεριλαμβανομένων των προσόντων και των 

πιστοποιήσεων), με τη γενική διαθεσιμότητα καθώς και με το έργο προηγούμενων υποθέσεων. Το έργο που 

έχουν παράγει οι πραγματογνώμονες σε προηγούμενες υποθέσεις, είτε σε μορφή εγγράφου είτε προφορικά 

(κατά τη συζήτηση ζητημάτων με δικαστές ή εισαγγελείς μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα 

πρέπει να τηρείται στον φάκελο του εκάστοτε πραγματογνώμονα. Οι πραγματογνώμονες θα πρέπει να έχουν 

την ευθύνη να παρέχουν τα εν λόγω αρχεία ή τις εκθέσεις στα σχετικά σημεία επαφής που είναι υπεύθυνα για 

τη διαχείριση των εργασιών της κεντρική επιτροπής για την οργάνωση των πραγματογνωμόνων. Για να 

διασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση των αρχείων και να αποφευχθεί να χάνονται υποθέσεις, όλα τα αιτήματα 

που αποστέλλονται από δικαστές ή εισαγγελείς σε κάποιον πραγματογνώμονα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

επίσης το άτομο της επιτροπής που είναι υπεύθυνο για τον συγκεκριμένο τομέα στου οποίου το πεδίο εμπίπτουν 

οι υπηρεσίες του πραγματογνώμονα. 

http://mddb.apec.org/Documents/2014/ACT/ACT1/14_act1_012.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2014/ACT/ACT1/14_act1_012.pdf
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μέρος του ποσοστού της προγραμματισμένης εβδομαδιαίας εργασίας τους αποκλειστικά 

σε εργασίες όπως η επικαιροποίηση και η συντήρηση της βάσης δεδομένων, ή θα 

συμφωνήσουν στο να αποσπάσουν κάποια άτομα αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς.   

Εφαρμογή Νέων Μηχανισμών 

Συγκεντρωτική οργάνωση γνώσεων και καλών πρακτικών 

 Με τους ανακριτές του ν. 4022/2011 και τον ΕΕΔ, η κεντρική οργανωτική επιτροπή 

πραγματογνωμόνων κατά της διαφθοράς θα πρέπει να επιδιώκει τη συγκέντρωση των γνώσεων που 

παράγουν οι πραγματογνώμονες και το αποτέλεσμα των εργασιών τους. Η συγκέντρωση, σε μια 

κεντρική και προσβάσιμη βάση δεδομένων, των εκθέσεων πραγματογνωμόνων από τρέχουσες και 

παρελθούσες υποθέσεις, θα επιτρέψει στους ανακριτές και στους εισαγγελείς να βελτιώσουν το 

επίπεδο της εκπαίδευσης και των γνώσεών τους. 

Ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι να καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να 

καταρτιστεί ένα έγγραφο βέλτιστων πρακτικών το οποίο θα συγκεντρώνει συγκεκριμένες τεχνικές και 

πρακτικές νομικών και φυσικών προσώπων εμπλεκόμενων σε αδικήματα διαφθοράς.  Η προώθηση 

του εγγράφου ή τουλάχιστον η πληροφόρηση των αρχών για την ύπαρξή του, θα μπορούσε να 

διευρύνει σημαντικά τη θεσμική γνώση σχετικά με πρακτικές διαφθοράς, καθώς και την αναγκαία 

τεχνική ενημέρωση εισαγγελέων και δικαστών. Διασφαλίζεται έτσι η δυνατότητα των τελευταίων να 

εφαρμόσουν την τεχνική και επιστημονική γνώση στο πλαίσιο της έρευνάς τους, αποφεύγοντας την 

προώθηση σε πραγματογνώμονες και τη συνεπαγόμενη αναμονή. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα 

ευαισθητοποιούσε σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου, της επιστημονικής και τεχνικής 

γνώσης κατά της διαφθοράς, ενώ και θα συνέβαλε στην αποτελεσματική αξιοποίηση των υπαρχόντων 

πόρων και των σχετικών εμπειριών. 

Ελληνικό Σώμα Πιστοποίησης Πραγματογνωμόνων Καταπολέμησης της Διαφθοράς  

Η κεντρική επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις προϋποθέσεις σύστασης μιας εθνικής 

υπηρεσίας ή ενός σώματος πιστοποίησης πραγματογνωμόνων. Αφενός, το σώμα θα μπορούσε να 

λειτουργεί ως ένα γενικό αρχείο πραγματογνωμόνων για ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Σε 

αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να επιβλέπει τις πρακτικές των πραγματογνωμόνων κατά την ποινική 

δίωξη και τη διεξαγωγή της δίκης, συμβάλλοντας στην ενοποίηση των επαγγελματιών. Αφετέρου,  το 

σώμα θα μπορούσε να εποπτεύει την κατανομή και αξιοποίηση των πραγματογνωμόνων, τα ποιοτικά 

κριτήρια επιλογής τους και την πιστοποίησή τους ανά τομέα εξειδίκευσης, λειτουργώντας ως τόπος 

συνδιαλλαγής πραγματογνωμόνων και επαγγελματιών  εν γένει..  

Ειδικά Μέτρα για την Εξασφάλιση της Λειτουργικότητας και του Ποιοτικού Ελέγχου  

Αξιοποίηση Δημοσίων Λειτουργών ως Πραγματογνωμόνων  

Η αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης υπαλλήλων εξειδικευμένων κυβερνητικών 

υπηρεσιών αποτελεί συνήθη πρακτική στην Ελλάδα. Ωστόσο, τέτοια αιτήματα πραγματογνωμοσύνης 

από εξειδικευμένα σώματα όπως το ΣΔΟΕ, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Μονάδα 

Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών διαρκώς καταλήγουν σε εμπόδια ή καθυστερήσεις που οδηγούν 

σε τέλμα τις έρευνες και τις διώξεις. Αυτό οφείλεται συνήθως στην έλλειψη οργάνωσης ή θέσης σε 

προτεραιότητα του αιτήματος από την αιτηθείσα υπηρεσία, την απουσία συνέχειας όσον αφορά την 

αιτηθείσα πραγματογνωμοσύνη ή απλά λόγω των περιορισμένων πόρων της υπηρεσίας. 

Για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική διαχείριση της πραγματογνωμοσύνης, κάθε 

υπηρεσία και αρχή με εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική γνώση θα πρέπει να εφαρμόσει ένα 

σχέδιο αποτελεσματικού συντονισμού των σχετικών πραγματογνωμόνων, με στόχο τη γρήγορη και 

διεξοδική εκτέλεση των αιτημάτων. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των 

πραγματογνωμόνων, κάθε υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αφιερώνει έναν αριθμό 

πραγματογνωμόνων στον αποκλειστικό σκοπό της παροχής πραγματογνωμοσύνης σε αιτούσες 
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εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για διάστημα έως έξι μηνών. Η παραχθείσα τεχνογνωσία θα πρέπει 

να καταχωρείται από τους εν λόγω πραγματογνώμονες κατά την περίοδο της αποστολής τους και θα 

πρέπει να γίνεται αντικείμενο αναφοράς στην κεντρική οργανωτική επιτροπή. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, η κεντρική οργανωτική επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο έκδοσης 

κατευθυντήριων οδηγιών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση πραγματογνωμόνων.  

Εξέταση και Αξιολόγηση  της Επιστημονικής και Τεχνικής Γνώσης 

Η διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας είναι βασικό συστατικό στοιχείο του διορισμού 

πραγματογνωμόνων στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών και ερευνών. Συνεπώς, η εξέταση της 

ποιότητας του έργου των πραγματογνωμόνων καθώς και της ανταπόκρισής τους στα σχετικά 

αιτήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν αποφασίζεται αν θα περιληφθούν στον πίνακα ειδικών 

επιστημόνων. 

Τα μέτρα για τη διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται ή να 

αναθεωρούνται, καθώς και να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: (α) αν ο/η 

πραγματογνώμονας επέδειξε επαρκή ποιοτική γνώση του τεχνικού του/της τομέα∙ (β) το επίπεδο 

ικανοποίησης της αιτούσας αρχής από την πραγματογνωμοσύνη και τη συμβολή της στην πρόοδο της 

έρευνας (την ικανότητα των πραγματογνωμόνων να κατανοήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται και 

να επικοινωνήσουν με την αιτούσα αρχή)∙ (γ) την ικανότητα του/της πραγματογνώμονα να αποδώσει 

περιεκτικά και σαφώς τα πορίσματά του/της σε μία τελική έκθεση, αξιοποιήσιμη από την αιτούσα 

αρχή για την προώθηση της έρευνας ή/και της δίωξης∙ (δ) επαγγελματισμό και δεοντολογία και (ε) 

οποιαδήποτε διαδικαστικά ζητήματα (πχ. αν ο/η πραγματογνώμονας είναι αξιόπιστος/-η και αν 

παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια σταθερά και αποτελεσματικά).  

Συνεργατικές Πρωτοβουλίες – Τακτική Διοργάνωση Συναντήσεων και Σεμιναρίων  

Είναι σημαντικό το σώμα των πραγματογνωμόνων που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς, να συγκεντρώνει, να συζητά και να ανταλλάσει ιδέες, τεχνικές, βέλτιστες πρακτικές και 

διαφαινόμενες τάσεις στους τομείς εξειδίκευσής τους. Ιδιαίτερα επωφελής θα μπορούσε να είναι η 

ανταλλαγή ιδεών και ερευνητικών πορισμάτων μεταξύ των πραγματογνωμόνων, εστιάζοντας σε 

πρακτικές πτυχές του επαγγέλματος. Επιπλέον, η δυνατότητα δικτύωσης και παρουσίασης της 

επαγγελματικής ανάπτυξης και των ατομικών επιτευγμάτων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

προώθηση της καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα και στη διασφάλιση ενεργής συμμετοχής 

των πραγματογνωμόνων στο εισαγγελικό έργο. 
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6. Διεύρυνση της πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων  

Εισαγωγή 

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και των συζητήσεων στις συναντήσεις διαβούλευσης τον 

Φεβρουάριο 2017 έφεραν στο φως την ανάγκη των δικαστικών/εισαγγελικών αρχών και των αρχών 

επιβολής του νόμου να έχουν πρόσβαση σε διάφορες βάσεις δεδομένων. Μια τέτοιου είδους 

πρόσβαση θα ήταν επωφελής για τις εργασίες των παραπάνω αρχών όταν ερευνούν/διώκουν 

υποθέσεις διαφθοράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες πρόσβασης σε βάσεις 

δεδομένων παρατίθενται στις ακόλουθες ενότητες.  

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας – ανάγκες/αιτήματα για διεύρυνση της πρόσβασης 

σε βάσεις δεδομένων  

Η Ελληνική Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΔΟΑ) στο ερωτηματολόγιο (ερ. 2.1) και 

στις συναντήσεις διαβούλευσης στην Αθήνα δήλωσε, όσον αφορά τα προβλήματα πρόσβασης σε 

βάσεις δεδομένων, τις παρακάτω ανάγκες/αιτήματα για τη διεύρυνση πρόσβασης σε βάσεις 

δεδομένων: 

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών  

Η βάση δεδομένων ELENXIS του Υπουργείου Οικονομικών περιέχει ένα μεγάλο εύρος 

δεδομένων, όπως πληροφορίες της δήλωσης εισοδήματος και ΦΠΑ, πληροφορίες μητρώου/προφίλ 

των φορολογούμενων (διεύθυνση, εμπορικές δραστηριότητες, υποκαταστήματα, άτομα με τα οποία 

συνδέονται κτλ.), λεπτομέρειες εντολών ελέγχου, πρόοδος υποθέσεων ελέγχων, αρχεία παραβάσεων, 

ακίνητη περιουσία. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για τις έρευνες διαφθοράς, καθώς είναι ζωτικής 

σημασίας να υπάρχει μια ξεκάθαρη και πλήρης εικόνα των υπόπτων όσον αφορά ζητήματα/δεδομένα 

και συναλλαγές φόρων, οικονομικών στοιχείων και ακίνητης περιουσίας. 

Η ΔΟΑ υποστήριξε ότι έχει περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών 

«ELENXIS». Ένα προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 

No. 2232/B/01-08-2012 αναφέρει ότι η ΔΟΑ μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στο ELENXIS στο 

πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης. Μια κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με το 

άρθρο 44 παρ. 2β του νόμου 4249/2014 ώστε να παραχωρηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στις βάσεις 

δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών συντάχθηκε και εστάλη στο Υπουργείο Οικονομικών το 

2015 αλλά παραμένει ανυπόγραφη. Η ΔΟΑ υποστήριξε επίσης ότι αυτή κατάσταση δημιουργεί 

προβλήματα κατά την έρευνα των υποθέσεών τους. 

Η βάση δεδομένων «ΕΡΓΑΝΗ» και Εθνικό Κτηματολόγιο  

Η ΔΟΑ υποστήριξε ότι δεν έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η βάση δεδομένων περιέχει 

δεδομένα εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα και αποτελεί επίσης εργαλείο για τη 

συγκέντρωση σχετικών στατιστικών δεδομένων. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο 2013 για να 

καταπολεμηθεί η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Τέτοιες πληροφορίες είναι σημαντικές για 

έρευνες διαφθοράς, όπως σε περίπτωση που υπάρχουν κατηγορίες ότι δημόσιοι λειτουργοί των 

αρμόδιων αρχών (πχ. των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας) εμπλέκονται σε αδήλωτη και 

ανασφάλιστη εργασία (πχ. βοηθώντας τους δράστες λόγω δωροληψίας). 

Η ΔΟΑ υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει πρόσβαση στο «Εθνικό Κτηματολόγιο» του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης που παραχωρεί το 

δικαίωμα πρόσβασης της ΔΟΑ στο Κτηματολόγιο προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά 

παραμένει ανυπόγραφο. 
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Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Επί του παρόντος, οι ελληνικές δικαστικές, εισαγγελικές αρχές και οι αρχές επιβολής του 

νόμου δεν έχουν πρόσβαση σε σημαντικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες διατηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Εκτός της βάσης ELENXIS (η οποία προαναφέρεται), οι υπάλληλοι της 

ΑΑΔΕ έχουν πρόσβαση σε ορισμένες βάσεις δεδομένων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο 

ερευνών. Η πρώτη βάση δεδομένων τέτοιου είδους είναι η TAXIS, η οποία επιτρέπει στους ανακριτές 

να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και φορολογικές 

δηλώσεις των φορολογούμενων. Επιπλέον, η βάση δεδομένων Ε9-ENFIA της ΑΑΔΕ επιτρέπει στους 

υπαλλήλους να διεξάγουν γρήγορες έρευνες σχετικά με περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητη 

περιουσία) σε εθνικό επίπεδο, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με φόρους περί 

την ιδιοκτησία.51 

 Πρόταση 

 Να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης της ΔΟΑ στις βάσεις δεδομένων ‘’ELENXIS’’ του 

Υπουργείου Οικονομικών όπως ζητήθηκε, στο σύστημα πληροφοριών ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’ του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο 

‘’Εθνικό Κτηματολόγιο’’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι 

αυτή η πρόσβαση θα είναι επωφελής για τις εργασίες της ΔΟΑ κατά τη διερεύνηση 

υποθέσεων διαφθοράς. 

 Να αποκτήσουν οι ελληνικές δικαστικές, εισαγγελικές αρχές και οι αρχές επιβολής του 

νόμου, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων που τηρεί η ΑΑΔΕ (π.χ. TAXIS, E9-ΕNFIA, 

ICIS), ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών και ποινικών διώξεων 

επί εγκλημάτων διαφθοράς.  

 

Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών  

Το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (τροποποιήθηκε με τον ν. 4211/2013 και το άρθρο 71 του ν. 

4446/2016)52 και το άρθρο 107 του ν. 4387/2016 ορίζουν ένα Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών 

Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών εντός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Το σύστημα μητρώων επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να 

έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών και σε αντίστοιχες 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο οι ελληνικές αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τραπεζικά 

στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών 

δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. Το σύστημα μητρώων λειτουργεί επίσης ως το μοναδικό 

σύνηθες μέσο που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές για την άρση του τραπεζικού 

απορρήτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.53  

Ενώ το σύστημα μητρώων χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής και 

άλλης σχετικής εγκληματικής δραστηριότητας, μπορεί να χρησιμεύσει σε υποθέσεις διαφθοράς για τη 

                                                      
51 Ένα νέο Κτηματολόγιο βρίσκεται υπό ανάπτυξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Το 

Κτηματολόγιο θα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης. Θα περιέχει όλα τα 

δεδομένα σχετικά με κάθε ατομική ιδιοκτησία. Βλ. 

 http://www.ktimatologio.gr/aboutus/Pages/htSwFsW1ELgXfYD8.aspx  
52 Ο ν. 4170/2013 μετέφερε στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 2011/16 της ΕΕ σχετικά με τη 

διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολόγησης.  
53 ΟΟΣΑ, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Peer Review 

Report Combined: Phase 1 + Phase 2, Greece, σελ. 106. 

http://www.ktimatologio.gr/aboutus/Pages/htSwFsW1ELgXfYD8.aspx


 

50 

 

γρήγορη ταυτοποίηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, την κατανόηση ύπαρξης χρηματικών 

ροών και τη διευκόλυνση κατάσχεσης και δήμευσης. Η ΕΕΔ στην Αθήνα υπογράμμισε το γεγονός ότι 

το σύστημα μητρώων έχει αποδειχτεί χρήσιμο και αποτελεσματικό επειδή έχει μειώσει σημαντικά τον 

χρόνο που δαπανάται στην αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα 

τραπεζικών λογαριασμών και αυτή των δικαιούχων τους. Ωστόσο, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων 

Διαφθοράς (ΕΕΔ) επανέλαβε τις ανησυχίες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με το 

ότι το σύστημα μητρώων δεν επιτρέπει προς το παρόν αναζητήσεις πληροφοριών που αφορούν έναν 

μεμονωμένο δικαιούχο κατά τη διάρκεια πολυετούς περιόδου.54  

Οι παρακάτω ελληνικές αρχές και υπηρεσίες προβλέπεται ότι  έχουν πρόσβαση στο σύστημα 

μητρώων: (α) ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, (β) ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς 

(Αθήνα και Θεσσαλονίκη55), (γ) όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, (δ) 

όλες οι υπηρεσίες  της Ειδικής  Γραμματείας του ΣΔΟΕ, (ε) η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 

και (στ) η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.   

Προς το παρόν η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας56 και η 

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής57 δεν έχουν 

πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. 

Υποστήριξαν (στο ερωτηματολόγιο και στις συναντήσεις διαβούλευσης) ότι η πρόσβαση αυτή θα 

ήταν χρήσιμη για τις εργασίες τους. 

Οι ανακριτές του ν. 4022/2011 επίσης δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα μητρώων. Ομοίως, 

ο ΕΕΔ Θεσσαλονίκης επίσης δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα μητρώων, παρόλο που η πρόσβασή του 

προβλέπεται από τον νόμο.  

Προτάσεις 

 Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και η Υπηρεσία 

Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών 

Πληρωμών όποτε υπάρχει εντολή από εισαγγελέα. 

 Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς  Θεσσαλονίκης και οι ανακριτές του ν. 4022/2011 να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών 

Πληρωμών.  

 

  

                                                      
54 Η απάντηση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς στο ερωτηματολόγιο ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων, σελ. 9, ερώτ. 15. 
55 Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμα αποκτήσει πρόσβαση στο 

σύστημα μητρώων στην πράξη. 
56 Η απάντηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων στα ερωτηματολόγια ποινικών κυρώσεων και 

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, σελ. 15. 
57 Η απάντηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής στο ερωτηματολόγιο ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ερώτ.8, σελ.5. 
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Πρόσβαση στη Βάση Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  

Ο ανακριτής του ν. 4022/2011 στην Αθήνα δήλωσε στις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο 

ότι χρειάζεται πρόσβαση στη βάση ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (Ε9 – 

ΕΝΦΙΑ).  

Πρόταση 

Οι ανακριτές του ν. 4022/2011 να αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση ακίνητης περιουσίας του 

Υπουργείου Οικονομικών. 
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7. Συστηματική Παροχή Εκπαίδευσης  

Εισαγωγή 

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και οι συζητήσεις που έγιναν στις συναντήσεις 

διαβούλευσης τον Φεβρουάριο του 2017 αποκάλυψαν την ουσιαστική ανάγκη για εκπαίδευση των 

αρμόδιων φορέων πάνω σε διάφορους κλάδους/θέματα. Τα κύρια θέματα στα οποία απαιτείται 

εκπαίδευση θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Χρηματοοικονομική Έρευνα. 

 Βασικές λογιστικές, χρηματοοικονομικές, οικονομικές και τραπεζικές έννοιες/συναλλαγές 

(επιμέρους θέμα της χρηματοοικονομικής έρευνας).  

 Ποινική Δικονομία/Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ποινικό Δίκαιο/Ποινικός  Κώδικας 

(ΠΚ), με έμφαση στα εγκλήματα διαφθοράς. 

 Ειδικές ανακριτικές πράξεις , συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 253Α και 253Β ΚΠΔ. 

 Διαχείριση και ανάλυση πληροφοριών/στοιχείων. 

Εκτός από την παροχή εκπαίδευσης σε αυτά τα θέματα στο πλαίσιο του Έργου Τεχνικής 

Βοήθειας του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ μπορεί, επίσης, να συνεισφέρει στην επέκταση του 

προγράμματος  το 2018 και περαιτέρω, π.χ. οργανώνοντας διεθνείς συναντήσεις εκπαίδευσης ή 

καθοδήγησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα εκπαίδευσης ξεχωριστά παρουσιάζονται 

στις ενότητες που ακολουθούν. 

Χρηματοοικονομική Έρευνα 

Το θέμα αυτό αφορά στους εισαγγελείς, ανακριτές και ανακριτικούς υπαλλήλους  που 

ασχολούνται με υποθέσεις/έρευνες διαφθοράς. Όλα τα όργανα που είναι αρμόδια για την έρευνα και 

τη δίωξη των εγκλημάτων διαφθοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών ερευνών. Τα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: (α) τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς  

της χρηματοοικονομικής έρευνας, (β) τις πηγές για τις χρηματοοικονομικές έρευνες, (γ) τη διενέργεια  

χρηματοοικονομικών ερευνών και τις τεχνικές χρηματοοικονομικών ερευνών, (δ) τη νομιμοποίηση 

παράνομων εσόδων. 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια (π.χ. από τον ανακριτή του ν. 

4022/2011 στη Θεσσαλονίκη) και τις συζητήσεις στις συναντήσεις διαβούλευσης (π.χ. με τους 

ανακριτές του ν. 4022/2011 στην Αθήνα) προέκυψε η ανάγκη για την παροχή εκπαίδευσης, ιδίως 

στον τομέα της χρηματοοικονομικής έρευνας. 

Από τις λοιπές απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και τις συζητήσεις στις συναντήσεις 

διαβούλευσης με διάφορες  αρχές, υπηρεσίες και φορείς (π.χ. Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς 

της Αθήνας, Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών και Πειραιά, ΣΔΟΕ, Διεύθυνση Οικονομικής 

Αστυνομίας, Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,  Υπηρεσία Εσωτερικών 

Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΜΧΠ), επιβεβαιώθηκε η 

επιτακτική ανάγκη για εκπαίδευση, ιδιαίτερα στον τομέα της χρηματοοικονομικής έρευνας. 

Εκτός από την παροχή εκπαίδευσης σε αυτά τα θέματα στο πλαίσιο του Έργου Τεχνικής 

Βοήθειας του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ μπορεί, επίσης, να συνεισφέρει στην επέκταση του 

προγράμματος  το 2018 και περαιτέρω. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ανάγκη για εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στην χρηματοοικονομική έρευνα, είναι διαρκής. 



 

53 

 

Στο γενικότερο θέμα των χρηματοοικονομικών ερευνών εντάσσονται τα επιμέρους θέματα 

των βασικών λογιστικών, χρηματοοικονομικών, οικονομικών και τραπεζικών εννοιών/συναλλαγών, 

για τους εισαγγελείς και τους ανακριτές που ασχολούνται με υποθέσεις/έρευνες διαφθοράς 

(περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω). 

Βασικές Λογιστικές, Χρηματοοικονομικές, Οικονομικές και Τραπεζικές 

Έννοιες/Συναλλαγές 

Τα εν λόγω επιμέρους θέματα της χρηματοοικονομικής έρευνας απευθύνονται στους 

εισαγγελείς και ανακριτές, ώστε να αποκτήσουν μια βασική αντίληψη σημαντικών λογιστικών, 

χρηματοοικονομικών, οικονομικών και τραπεζικών εννοιών/συναλλαγών. 

Αυτό θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν τις βασικές σχετικές έννοιες κατά την έρευνα 

σχετικών υποθέσεων, καθώς και «να διαβάζουν» σε ένα πρώτο επίπεδο οικονομικές καταστάσεις, 

λογιστικά βιβλία, αρχεία και λογαριασμούς, διάφορες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των 

τραπεζικών κλπ. 

Σκοπός των μαθημάτων/εκπαιδεύσεων δεν είναι να κάνει τους παραπάνω δικαστικούς 

λειτουργούς  οικονομικούς πραγματογνώμονες. Ο σκοπός είναι να αποκτήσουν μια βασική αντίληψη 

των συναφών εννοιών και ζητημάτων, ώστε να μπορούν να διαβιβάσουν στους 

χρηματοοικονομικούς/οικονομικούς πραγματογνώμονες που τους επικουρούν μια καλύτερη εικόνα 

για το τι ακριβώς χρειάζονται σε κάθε περίπτωση. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανακριτές του ν. 4022/2011 από την Αθήνα και η ΕΕΔ 

Αθηνών ανέφεραν στις συναντήσεις διαβούλευσης ότι η παροχή της εν λόγω εκπαίδευσης θα ήταν 

πράγματι ωφέλιμη. 

Πιθανοί εκπαιδευτές θα μπορούσαν να προέρχονται από τα ακόλουθα όργανα (ενδεικτική 

απαρίθμηση): 

 Τράπεζα της Ελλάδος 

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

 ΜΧΠ (FIU) 

 Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ 

 Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 

 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

 Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)  

Ποινικό Δίκαιο και Δικονομία με έμφαση στα Εγκλήματα Διαφθοράς  

Το θέμα αυτό αφορά  τους υπαλλήλους των Αρμόδιων Αρχών Επιβολής του Νόμου και των 

Σωμάτων Εσωτερικών Υποθέσεων.  

Οι υπάλληλοι – ανακριτικοί υπάλληλοι των παραπάνω οργάνων θα πρέπει να γνωρίζουν 

καλά τις βασικές έννοιες του ΚΠΔ/της  ποινικής δικονομίας και του ΠΚ/του ποινικού δικαίου, και 

ιδίως για τα εγκλήματα της διαφθοράς, καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε τις έρευνές τους πιο 

αποτελεσματικές και σύμφωνες με τις επιταγές του νόμου. 

Ωστόσο, δεν λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης για τα παραπάνω 

θέματα. Η κατάλληλη εκπαίδευση θα τους επιτρέψει να «δημιουργούν» πιο σταθερές υποθέσεις από 

νομικής άποψης και να αποφεύγουν λάθη που θα μπορούσαν να βλάψουν τις υποθέσεις τους και να 

δημιουργήσουν προβλήματα στους εισαγγελείς και τους ανακριτές κατά την δίωξη και την κύρια 

ανάκριση. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΣΔΟΕ ζήτησε μια τέτοιου είδους εκπαίδευση, όχι μόνο κατά 

το στάδιο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, αλλά και στη συνάντηση διαβούλευσης στην Αθήνα. 
Επιπλέον, οι εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών δήλωσαν ότι η εν λόγω εκπαίδευση θα ήταν ωφέλιμη 

για τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.  

Πιθανοί εκπαιδευτές: 

 Εισαγγελείς 

 Δικαστές, συμπεριλαμβανομένων των ανακριτών 

 Ακαδημαϊκοί 

Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις , συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 253Α και 253Β του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

Σύμφωνα με τα άρθρα 253Α και 253Β ΚΠΔ, οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες  μπορούν, για 

τις αξιόποινες πράξεις που απαριθμούνται εκεί περιοριστικά, να κάνουν χρήση των ειδικών 

ανακριτικών πράξεων (ή ειδικών τεχνικών έρευνας),  για τη διερεύνηση των σχετικών 

υποθέσεων/εγκλημάτων. 

Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και τις συναντήσεις διαβούλευσης προέκυψε ότι οι 

ειδικές ανακριτικές πράξεις  που προβλέπονται στο άρθρο 253 Β ΚΠΔ δεν χρησιμοποιούνται στην 

πράξη στις υποθέσεις/έρευνες διαφθοράς. Η εκκρεμής Κοινή Υπουργική Απόφαση (που προβλέπεται 

από το άρθρο 253Β ΚΠΔ) καταλαμβάνει μόνο την τεχνική της «συγκαλυμμένης έρευνας», όμως ούτε 

οι υπόλοιπες τεχνικές χρησιμοποιούνται στην πράξη. Η προτεινόμενη εκπαίδευση, εκτός από την 

προώθηση της γνώσης πάνω σε νομικά και επιχειρησιακά/πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τις 

ειδικές ανακριτικές πράξεις , θα λειτουργήσει, επίσης, ως ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης. 

Το θέμα αυτό αφορά στους Εισαγγελείς, Ανακριτές και τους ανακριτικούς υπαλλήλους των 

Αρμόδιων Αρχών Επιβολής του Νόμου που ασχολούνται με υποθέσεις διαφθοράς. 

Πιθανοί εκπαιδευτές: 

 Εισαγγελείς 

 Δικαστές, συμπεριλαμβανομένων των ανακριτών 

 Ακαδημαϊκοί 

Διαχείριση και ανάλυση πληροφοριών/στοιχείων 

Το θέμα αυτό αφορά στους υπαλλήλους των Αρμόδιων Αρχών Επιβολής του Νόμου και των 

Οργάνων Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και στην ΜΧΠ (FIU).  

Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και τις συναντήσεις διαβούλευσης προέκυψε ότι δεν 

υπάρχει ενιαία προσέγγιση αναφορικά με τη διαχείριση και την ανάλυση των πληροφοριών/ 

στοιχείων. Επιπλέον, δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία 

και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης και τεχνογνωσίας. 

Για παράδειγμα, το ΣΔΟΕ δήλωσε στη συνάντηση διαβούλευσης στην Αθήνα ότι, παρά το 

γεγονός ότι κάποια στιγμή είχε αγοράσει κάποιες άδειες i2, δεν τις χρησιμοποίησε ποτέ, χωρίς να 

γνωρίζει καν τον λόγο. Το i2 (της IBM) είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης (μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για όλα τα είδη των αναλύσεων, αλλά είναι πολύ δημοφιλές  ιδιαίτερα όσον αφορά 

την επιχειρησιακή ανάλυση). Χρησιμοποιείται από πολλές αρχές επιβολής του νόμου σε διεθνές 

επίπεδο, καθώς και από αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η EUROPOL. 

Τα δύο κύρια συστατικά του είναι η iBase (η κύρια βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου 

του σχεδιαστή, ενός εργαλείου με το οποίο δημιουργούνται/σχεδιάζονται οι πίνακες των υποθέσεων), 
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και το λογισμικό ανάλυσης i2 notebook, το οποίο είναι ένα οπτικό εργαλείο ανάλυσης πληροφοριών 

που μπορεί να βελτιστοποιήσει την αξία τεράστιων ποσοτήτων πληροφοριών, π.χ. 

τραπεζικών συναλλαγών, εμπορικών συναλλαγών, τηλεφωνικών κλήσεων, σχέσεων μεταξύ ιδιωτών, 

εταιρικών σχέσεων (μητρικής εταιρείας, υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, ομίλων 

εταιρειών κλπ) κλπ. 

Η προτεινόμενη εκπαίδευση θα βοηθήσει τα αρμόδια όργανα να επιτύχουν ένα υψηλότερο 

επίπεδο γνώσης και τεχνογνωσίας, και θα λειτουργήσει, επίσης, ως ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης. 

Πιθανοί εκπαιδευτές θα μπορούσαν να προέρχονται από ακόλουθα όργανα (ενδεικτική 

απαρίθμηση): 

 EUROPOL 

 Εθνική Μονάδα  Europol 

 Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΙΔΑΠ) 

 Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας - ΔΟΑ  
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8. Έρευνες και υποθέσεις νομικών προσώπων  

Το παρόν κεφάλαιο συντάχθηκε πριν από την τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 

3691/2008 από τον ν. 4506/2017 (Δεκέμβριος 2018). Η τροπολογία έλαβε υπόψη μόνο ορισμένες 

από τις προτάσεις του παρόντος κεφαλαίου. Συνεπώς οι τεχνικές προτάσεις του παρόντος 

κεφαλαίου παραμένουν επίκαιρες και πρέπει να μελετηθούν υπό το φώς του τροποποιημένου 

άρθρου 51. 

Εισαγωγή 

Η ευθύνη νομικών προσώπων στην Ελλάδα διέπεται κυρίως από το άρθρο 51 του 

νόμου 3691/200858 (νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες). 

Καλύπτει τη διοικητική και όχι την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων καθώς, σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία, η ποινική ευθύνη βασίζεται στην αρχή της ενοχής φυσικού προσώπου, η οποία 

επιτάσσει ότι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να φέρει την ευθύνη για μια πράξη που διαπράχθηκε 

και τιμωρείται ως αξιόποινη. Ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες τροποποιήθηκε το 2014 για να εξορθολογίσει και να περιορίσει τις πολλαπλές και 

ασαφείς νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονταν για την ευθύνη και τα πρόστιμα κατά νομικών 

προσώπων για πράξεις διαφθοράς. Ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες αφορά όλα τα είδη νομικών προσώπων, τα οποία σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, 

περιλαμβάνουν επίσης τις επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κυριότητα ή ελέγχονται από την 

κυβέρνηση (ΚΕ).59  

Εκτός από την παραπάνω βασική νομοθεσία, υπάρχει ένα εύρος διατάξεων νόμων περί 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως οι ν. 4281/2014 και 4412/2016, οι οποίοι προβλέπουν τον 

αποκλεισμό συμμετοχής σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, νομικών προσώπων που εμπλέκονται 

σε πρακτικές διαφθοράς. Τέλος, ενώ οι γενικές διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα 

(συγκεκριμένα το άρθρο 184) δεν είναι αποκλειστικά εφαρμόσιμες σε νομικά πρόσωπα, επιτρέπεται 

να εφαρμόζονται για την αστική ευθύνη νομικών προσώπων καθώς προβλέπουν την ακύρωση 

συμβάσεων που προκύπτουν από πράξεις διαφθοράς. 

Παρά το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο και την τροποποίηση του 2014, το επίπεδο της 

εφαρμογής του νόμου στο πλαίσιο της ελληνικής εφαρμογής του νόμου για την ευθύνη νομικών 

προσώπων παραμένει πολύ χαμηλό, ενώ κατά καιρούς είναι μηδενικό, ειδικά σε περιπτώσεις 

δωροδοκίας αλλοδαπών.60 Αυτό δεν οφείλεται στην σπανιότητα τέτοιων υποθέσεων. Αντιθέτως, τα 

πρόσφατα σκάνδαλα διαφθοράς που περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα (Siemens, Novartis, etc.) 

προβάλλουν την έλλειψη εξοικείωσης των ελληνικών υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου με το 

καθεστώς ευθύνης νομικών προσώπων. Ως συνέπεια αυτής της έλλειψης εξοικείωσης, δίνεται 

προτεραιότητα στη διερεύνηση και στις υποθέσεις των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην 

πράξη διαφθοράς. Η αποσπασματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ευθύνης νομικών προσώπων 

στην Ελλάδα προκαλεί έντονες ανησυχίες, τόσο σε επίπεδο πρακτικών όσο και σε επίπεδο αντίληψης 

του γεγονότος ότι η ευθύνη νομικών προσώπων μπορεί να εξυπηρετήσει ως ένα ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής εφαρμογής του 

νόμου για τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία βασίζεται κυρίως στις εμπορικές 

οντότητες, γεγονός που συνεπάγεται ότι δε θα επιτευχθούν οι στόχοι της καταπολέμησης της 

                                                      
58 Το άρθρο 51 του ν. 3691/2008 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9, παράγραφος 2 του άρθρου του ν. 

3875/2010 και τροποποιήθηκε περαιτέρω με τους ν. 4174/2013 και 4254/2014. 
59 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report – Greece, σκέψη 51. 
60 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report – Greece, σκέψη 50. 
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διαφθοράς αν κυρώνονται μόνο φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα που επωφελήθηκαν από 

το αδίκημα της διαφθοράς εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων. Επιπλέον, οι διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων στις επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν πολλαπλά επίπεδα στο πλαίσιο της 

οργάνωσης, λειτουργώντας μέσα από περίπλοκες επιχειρηματικές δομές και συλλογικές διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί συχνά να είναι πιο δύσκολο να ταυτοποιηθούν 

ή/και να διωχθούν τα υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ως αυτουργοί και ως ηθικοί 

αυτουργοί που κρύβονται πίσω από το πέπλο του νομικού προσώπου, από ό,τι θα ήταν να τεθεί προ 

των ευθυνών του το νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για τα παράνομα οφέλη που ελήφθησαν. Το να 

εξασφαλίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να τεθούν προ των ευθυνών τους μπορεί συνεπώς να 

έχει αποτελεσματικό αποτρεπτικό αντίκτυπο, κινητοποιώντας και παρέχοντας κίνητρα στις 

επιχειρήσεις να θέσουν ως προτεραιότητα τη συμμόρφωση και να επενδύσουν σε αποτελεσματικά 

προγράμματα συμμόρφωσης, ώστε να αποτρέπεται και να εντοπίζεται η διαφθορά.  

Αυτή η ενότητα εστιάζει σε τρία ζητήματα που δημιουργούν εμπόδια στα ανώτερα επίπεδα 

εφαρμογής νόμων καταπολέμησης της διαφθοράς κατά νομικών προσώπων. Αυτά τα ζητήματα 

αφορούν: (α) ένα υπανάπτυκτο και σπανίως εφαρμοζόμενο νομικό καθεστώς, (β) την έλλειψη 

κατανόησης των ελληνικών αρχών εφαρμογής του νόμου σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή 

ερευνών και υποθέσεων νομικών προσώπων για αδικήματα διαφθοράς και (γ) την έλλειψη αντίληψης 

της ευθύνης νομικών προσώπων σε σχέση με τη διαφθορά αλλά και με πολιτισμικούς κανόνες που 

περιβάλλουν αυτή την έννοια. 

Ανάγκη Βελτίωσης του Νομικού Καθεστώτος της Ευθύνης Νομικών Προσώπων 

Για να εφαρμοστεί η νομοθεσία στην Ελλάδα σχετικά με την ευθύνη νομικών προσώπων με 

μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και συχνότητα, θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πιο ξεκάθαρο και 

ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης.  

Ορισμός των νομικών προσώπων 

Προς το παρόν, το άρθρο 51 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες δεν ορίζει συγκεκριμένα την έννοια του νομικού προσώπου. Ενώ ο νόμος κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όντως διαχωρίζει μεταξύ «υπόχρεου» και 

«μη υπόχρεου» νομικού προσώπου, η διάκριση αυτή περιπλέκει περαιτέρω τις σχετικές διαδικασίες 

που προβλέπονται από τον νόμο καθώς αποτυγχάνει από τη μία να εξηγήσει επαρκώς τη λογική πίσω 

από αυτόν τον διαχωρισμό και από την άλλη δεν προσφέρει τα κριτήρια που αποδίδουν στα νομικά 

πρόσωπα ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Το άρθρο 5 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες επιχειρεί να ορίσει την κατηγορία των υπόχρεων προσώπων 

προσφέροντας έναν κατάλογο ο οποίος δεν αποδεικνύεται, ωστόσο, εξαντλητικός. Ο κατάλογος 

περιλαμβάνει κυρίως χρηματοοικονομικά ιδρύματα καθώς επίσης και λογιστές, δικηγόρους και ούτω 

καθεξής. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να πει κάποιος με βεβαιότητα αν ένα νομικό 

πρόσωπο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής αυτού του νόμου, καθώς επίσης και αν το νομικό πρόσωπο 

θα κατηγοριοποιηθεί ως υπόχρεο ή μη υπόχρεο για τους σκοπούς των διαδικασιών της έρευνας και 

των κυρώσεων. Ο νόμος στο σύνολό του δεν προσφέρει κάποιο εφαρμόσιμο πλαίσιο για τις αρχές 

εφαρμογής του νόμου. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ακόμα στα σπάργανα όσον αφορά την 

εφαρμογή της ευθύνης νομικών προσώπων, ειδικά όσον αφορά εγκλήματα διαφθοράς που μπορεί 

συχνά να εμπεριέχουν κάποια περίπλοκα στοιχεία, πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες 

προκειμένου η νομοθεσία να γίνει πρακτική και εφαρμόσιμη. 

Δωροδοκία προς όφελος του νομικού προσώπου 

Πέρα από τα παραπάνω, η υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με την ευθύνη νομικών προσώπων 

περιλαμβάνει κάποιες σημαντικές ελλείψεις που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της και πιθανόν 

οδηγούν τις αρχές επιβολής του νόμου στο να διστάζουν να ερευνήσουν και να επιβάλουν κυρώσεις 

σε παράνομες συμπεριφορές νομικών προσώπων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ένα νομικό πρόσωπο 

ευθύνεται για τη δωροδοκία που διαπράττεται «προς όφελος» του νομικού προσώπου. Αυτός ο 
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τρόπος έκφρασης μπορεί να οδηγήσει στην ερμηνεία ότι απαλλάσσεται το νομικό πρόσωπο από την 

ευθύνη όταν ο βασικός αυτουργός (το βασικό πρόσωπο που διέπραξε το αδίκημα διαφθοράς) δρα 

προς το αποκλειστικό του συμφέρον ή όφελος. Η περιοριστική αυτή διατύπωση  είναι προβληματική 

καθώς θα μπορούσε να αποκλείσει το έμμεσο πλεονέκτημα που προσφέρεται σε τρίτο πρόσωπο ή σε 

θυγατρική του νομικού προσώπου που μπορεί να μη συνδέεται άμεσα με τη μητρική εταιρία. Σε 

τέτοιες υποθέσεις το νομικό πρόσωπο σαφώς αντλεί κάποιο όφελος από παράνομη συμπεριφορά, 

αλλά δεν εκτίθεται σε επίπεδο νομικής ευθύνης. Κενά σαν κι αυτό δυσχεραίνουν εξαιρετικά την 

επιβολή κυρώσεων για την εμπλοκή νομικού προσώπου σε διαφθορά, ενώ επιτρέπουν σε νομικά 

πρόσωπα να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.61 Συνεπώς συνίσταται να διεξαχθεί μια 

μελέτη της νομολογίας ούτως ώστε να αξιολογηθούν αυτά αλλά και άλλα ζητήματα καθώς 

σχετίζονται με τις έρευνες και τις υποθέσεις νομικών προσώπων, εστιάζοντας σε δραστηριότητες 

νομικών προσώπων (είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτου προσώπου ή άλλου είδους μεσάζοντα) που 

θα μπορούσαν να τους καταστήσουν υπεύθυνους. 

Ποιος μπορεί να καταστήσει υπεύθυνο το νομικό πρόσωπο;  

Όπως και με το ζήτημα που αφορά όφελος που αποκτάται από το νομικό πρόσωπο, οι 

ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου λαμβάνουν ασαφή καθοδήγηση όσον αφορά τις κατηγορίες των 

φυσικών προσώπων που μπορούν να καταστήσουν υπεύθυνα νομικά πρόσωπα. Το άρθρο 51, παρ. 1 

του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες επιβάλλει ή 

καταλογίζει ευθύνη σε νομικό πρόσωπο μόνο όταν διαπράττει αδίκημα διαφθοράς ένα φυσικό 

πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει 

διευθυντική θέση εντός αυτού.62 Αυτό το καθεστώς δε διαθέτει επαρκείς λεπτομέρειες και είναι 

δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς οι δικαστές και οι εισαγγελείς καταπολέμησης της 

διαφθοράς αντιμετωπίζουν καταστάσεις που δεν καλύπτονται από τον νόμο, φέρουν όμως 

χαρακτηριστικά τυπικής δραστηριότητας διαφθοράς. Για παράδειγμα, ο νόμος  αποδεικνύεται μη 

εφαρμόσιμος σε καταστάσεις στις οποίες ένα διευθυντικό στέλεχος του νομικού προσώπου αναθέτει 

ή εξουσιοδοτεί τη διάπραξη του αδικήματος διαφθοράς σε εργαζόμενο χαμηλότερου επιπέδου ο 

οποίος δεν περιλαμβάνεται στη στενή κατηγορία που προσφέρεται στο άρθρο 51 (φυσικό πρόσωπο 

που ενεργεί για χάρη του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού). Επιπλέον, 

το άρθρο 51 δεν καλύπτει υποθέσεις στις οποίες η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από ένα φυσικό 

πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθιστά δυνατό για ένα φυσικό πρόσωπο υπό την 

εξουσία του να εμπλακεί σε δραστηριότητα διαφθοράς. Αυτή η κατάσταση θέτει ένα σημαντικό 

εμπόδιο στις έρευνες και τις υποθέσεις νομικών προσώπων, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 

εγκλήματα διαφθοράς διαπράττονται συνήθως από μεσαίου και χαμηλότερου επιπέδου εργαζόμενους 

της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. 

Συνεπώς συνίσταται τα συμβαλλόμενα μέρη για την καταπολέμηση της διαφθοράς να λάβουν 

καθοδήγηση σχετικά με όσα χρειάζονται για την επαρκή επίβλεψη και τον απαιτούμενο έλεγχο ώστε 

να αποτρέπεται η διαφθορά. Αυτού του είδους η καθοδήγηση θα πρέπει να βασιστεί στις Οδηγίες 

Καλής Πρακτικής για τους Εσωτερικούς Ελέγχους, τη Δεοντολογία και τη Συμμόρφωση Παράρτημα 

ΙΙ, της Σύστασης του 2009 Κατά της Δωροδοκίας, καθώς επίσης και σε σχετικές κατευθυντήριες 

οδηγίες του Σχεδίου του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα για την Προώθηση της Συμμόρφωσης, των 

Αποτελεσματικών Εσωτερικών Ελέγχων και της Δεοντολογίας. 

Δικαιοδοσία για επιβολή κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα  

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ελληνικού Αστικού Κώδικα ένα νομικό πρόσωπο υπόκειται 

στην ελληνική νομοθεσία αν έχει δηλωμένο χώρο ως «έδρα» στην Ελλάδα. Η έδρα είναι το μέρος 

όπου το νομικό πρόσωπο διεξάγει τις διοικητικές του διαδικασίες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην 

συστατική πράξη ή στα άρθρα του καταστατικού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ελληνικές αρχές στην 

Έκθεση της Φάσης 3Α της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας, η ευθύνη νομικού 

προσώπου αφορά επίσης ξένη θυγατρική της οποίας η μητρική εταιρία βρίσκεται στην Ελλάδα, αν 

                                                      
61 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report –Greece, σκέψη 52. 
62 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report –Greece, σκέψη 54. 
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υπάρχει «επαρκής σύνδεση» μεταξύ της θυγατρικής και της μητρικής. Μια τέτοια επαρκής σύνδεση 

θα μπορούσε να εντοπιστεί αν, για παράδειγμα, αν η πλειοψηφία των διευθυντών της θυγατρικής 

διορίζονται από τη μητρική εταιρία, αν οι λογαριασμοί και των δύο εταιριών είναι ενοποιημένοι και 

αν οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη μητρική εταιρία ή εντός αυτής. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεδομένης της αποσιώπησης αυτού του θέματος στον νόμο κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία 

αποδεικνύεται ασυνεχής σχετικά με τη θεωρία της «έδρας», ο νόμος θα μπορούσε να επωφεληθεί από 

κάποια καθοδήγηση που θα επέτρεπε τη δημιουργία μιας επαρκώς ευρείας δικαιοδοτικής βάσης για 

την επιβολή ευθύνης κατά νομικών προσώπων. 

Επιβολή κυρώσεων κατά νομικών προσώπων  

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό των νομικών προσώπων ως υπόχρεων ή μη υπόχρεων, ο 

νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ορίζει ένα σύνολο 

κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν κατά του νομικού προσώπου που ενεπλάκη σε 

δραστηριότητες διαφθοράς. Όσον αφορά υπόχρεα νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις εισηγμένες σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, θα μπορούσαν να επιβληθούν οι παρακάτω κυρώσεις: (α) διοικητικό πρόστιμο 

από 50.000 ευρώ μέχρι και 5.000.000 ευρώ, (β) οριστική ή προσωρινή –για περίοδο που κυμαίνεται 

από έναν μήνα μέχρι δύο χρόνια−  αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του νομικού 

προσώπου ή απαγόρευση της εκτέλεσης των εργασιών, (γ) απαγόρευση της εκτέλεσης 

συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή της δημιουργίας υποκαταστημάτων ή της 

αύξησης κεφαλαίου για περίοδο που κυμαίνεται από έναν μήνα ως δύο χρόνια, (δ) οριστικός ή 

προσωρινός αποκλεισμός, για περίοδο που κυμαίνεται από έναν μήνα ως δύο χρόνια, από δημόσιες 

επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, σύναψη συμβάσεων για δημόσια έργα ή υπηρεσίες, 

αναθέσεις,63 δημοσιοποιήσεις και προσκλήσεις υποβολής του δημόσιου τομέα ή νομικών προσώπων 

που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Οι ίδιες κυρώσεις μπορούν επίσης να επιβληθούν σε μη υπόχρεα 

νομικά πρόσωπα με την εξαίρεση ότι η επιβολή προστίμου είναι αισθητά χαμηλότερη, κυμαινόμενη 

από 20.000 ως 2.000.000 ευρώ. Επίσης, ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ορίζει ότι η επιβολή προστίμου θα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται ως κύρωση, 

ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. 

Η Έκθεση της Φάσης 3Α της Οµάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας 

διασαφηνίζει ότι οι υπάρχουσες κυρώσεις υπό αυτές τις διατάξεις δεν είναι τόσο αποτελεσματικές, 

αποτρεπτικές και αναλογικές όσο απαιτεί η Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.64 Αυτό 

οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, οι διαθέσιμες μέγιστες κυρώσεις είναι ανεπαρκείς και 

δυσανάλογες σε σχέση με τις δωροδοκίες και τα οφέλη που συνήθως εντοπίζονται σε υποθέσεις 

δωροδοκίας. Δεύτερον, δεν υπάρχει λογική εξήγηση για τον διαχωρισμό μεταξύ υπόχρεων και μη 

υπόχρεων νομικών προσώπων και τον καθορισμό αισθητά μικρότερων κυρώσεων για τους δεύτερους, 

δεδομένου ότι τα μη υπόχρεα νομικά πρόσωπα (δηλ. όλες οι επιχειρήσεις εκτός από 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα) είναι εκείνοι οι φορείς που κατά κύριο λόγο συμμετέχουν στη 

διαφθορά. Επιπλέον, ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν 

προβλέπει τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, ενώ είναι 

αμφίβολο αν το άρθρο 46(1) του εν λόγω νόμου το οποίο επιτρέπει την απόφαση δήμευσης κατά 

«τρίτου» μπορεί στην πράξη να ερμηνευθεί με τρόπο που να περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα.  

Το άρθρο 51 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

θα μπορούσε συνεπώς να επωφεληθεί από τη Σύσταση της Έκθεσης της Φάσης 3Α προκειμένου να 

εξορθολογιστούν οι κυρώσεις για εγκλήματα διαφθοράς κατά μη υπόχρεων και υπόχρεων νομικών 

προσώπων, τα μέγιστα πρόστιμα κατά νομικών προσώπων να ανταποκρίνονται στο επίπεδο που 

ορίζει η Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως αποτελεσματικό, αναλογικό και 

αποτρεπτικό και  προκειμένου να αναφέρεται ρητά η δήμευση για τα νομικά πρόσωπα.  

                                                      
63 Βλ. επίσης άρθρο 16, παρ. 1 και άρθρο 40 του ν. 3316/2005 
64 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report – Greece σκέψη 72. 
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Προτάσεις 

 Όσον αφορά τον ορισμό των νομικών προσώπων, ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες θα πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις οντότητες με νομικά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις και να ορίσει τις έννοιες των υπόχρεων και μη υπόχρεων 

νομικών προσώπων. 

 

 Σχετικά με το στοιχείο του «οφέλους» ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες θα πρέπει να καλύψει επίσης υποθέσεις στις οποίες το νομικό 

πρόσωπο αποκτά έμμεσο όφελος ή στις οποίες ο βασικός αυτουργός διέπραξε το αδίκημα 

διαφθοράς προς όφελός του ή προς όφελος τρίτου προσώπου αλλά το νομικό πρόσωπο 

συμπτωματικά επωφελείται. 

 

 Όσον αφορά τα άτομα που μπορούν να καταστήσουν υπεύθυνα τα νομικά πρόσωπα, ο 

νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

διασαφηνίσει ότι ένα νομικό πρόσωπο θα υπέχει ευθύνη αν ένα άτομο σε ανώτερη θέση 

εντός του νομικού προσώπου «κατευθύνει» ή «εξουσιοδοτεί» κάποιο άτομο χαμηλότερου 

επιπέδου να διαπράξει δωροδοκία αλλοδαπών ή αν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχουν από το 

άτομο καθιστά δυνατή τη διάπραξη εμπλοκής σε δραστηριότητες διαφθοράς φυσικού 

προσώπου υπό την εξουσία του. 

 

 Σχετικά με τη δικαιοδοσία επιβολής κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα, η καθοδήγηση είναι 

απαραίτητη ώστε να επιτραπεί η δημιουργία μιας επαρκώς ευρείας δικαιοδοτικής βάσης για 

την επιβολή ευθύνης κατά νομικών προσώπων. 

 

 Όσον αφορά τις κυρώσεις κατά νομικών προσώπων, ο νόμος κατά της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 

εξορθολογιστούν οι κυρώσεις κατά μη υπόχρεων και υπόχρεων νομικών προσώπων για 

εγκλήματα διαφθοράς, τα μέγιστα πρόστιμα κατά νομικών προσώπων να ανταποκρίνονται 

σε ένα αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό επίπεδο και  προκειμένου να 

αναφέρεται ρητά η δήμευση για τα νομικά πρόσωπα. 

Εργαλεία και Στρατηγικές για τη Μεγιστοποίηση των Ερευνών Διαφθοράς  

Εύκολος εντοπισμός της αρμόδιας αρχής και εξασφάλιση της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων σε 

νομικά πρόσωπα  

Το άρθρο 6 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

ορίζει την αρμόδια αρχή για κάθε κατηγορία νομικού προσώπου. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της 

Ελλάδος φαίνεται να είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα, ενώ η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αρμόδιο σώμα για την 

εποπτεία επιχειρήσεων (ανώνυμων εταιριών) και ούτω καθεξής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 51, 

παρ. 1(β), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων 

σε νομικά πρόσωπα που είναι εισηγμένα σε ρυθμιζόμενη αγορά (πχ. χρηματιστήριο) και τα οποία 

παράλληλα δεν επιβλέπονται από άλλη «αρμόδια αρχή» με την έννοια του άρθρου 6 του νόμου κατά 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.  Στην περίπτωση άλλων μη υπόχρεων 

νομικών προσώπων, οι προβλεπόμενες κυρώσεις φαίνεται να επιβάλλονται από μια ad hoc κοινή 

υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του 

αρμόδιου Υπουργού όπως ορίζεται στην παράγραφο 1(β). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαδικασία της διεξαγωγής ερευνών, της επιβολής κυρώσεων, 

του καθορισμού των αρμόδιων αρχών για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, καθώς επίσης και 

οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του άρθρου 51 του νόμου κατά της 
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νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πρέπει να οριστούν από μια κοινή 

υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή η απόφαση ακόμα εκκρεμεί. Συνεπώς δεν υπάρχει προς το παρόν 

ορισμένη διαδικασία ή καθοδήγηση η οποία θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε μια αρχή να 

ξεκινήσει τις διαδικασίες κατά εμπλεκόμενων νομικών προσώπων.  

Είναι ασαφές γιατί, μετά από τόσα πολλά χρόνια από τη θέση σε ισχύ του νόμου κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δεν έχει εκδοθεί ακόμα μια κοινή 

υπουργική απόφαση.  Στο παρελθόν το ΣΔΟΕ είχε οριστεί σύμφωνα με την απόφαση 11130/2730/4-

11-2010 ως η αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή ερευνών κατά μη υπόχρεων νομικών προσώπων. Με 

τους τρέχοντες περιορισμούς του ΣΔΟΕ σε αρμοδιότητες, προσωπικό και πόρους, δύσκολα θα 

προβλεπόταν αυτή η αρχή να διαδραματίζει ακόμα αυτόν τον ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

προφανές ότι η έλλειψη υπουργικής απόφασης δημιουργεί μια πολύ προβληματική κατάσταση που 

αποτρέπει τις αρχές από το να επιβάλλουν την εφαρμογή του νόμου και ενδεχομένως επιτρέπει στα 

νομικά πρόσωπα να δρουν ανενόχλητα. Οι απαραίτητες δράσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν 

επειγόντως ώστε να καθοριστεί η διαδικασία και να εφαρμοστεί κατά όλων των νομικών προσώπων ο 

νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.  

Επιβολή κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τα φυσικά πρόσωπα  

Το άρθρο 51, παρ. 4 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες καλύπτει επαρκώς το θέμα της ανεξαρτησίας της ευθύνης νομικών προσώπων από 

εκείνη των φυσικών προσώπων, καθώς ρητά διατυπώνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με 

την ευθύνη των νομικών προσώπων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη 

των αναφερόμενων σε αυτές φυσικών προσώπων. Ωστόσο, στην πράξη οι διοικητικές διαδικασίες 

κατά νομικών προσώπων ξεκινούν μόνο όταν ενημερωθεί από τον εισαγγελέα η αρμόδια αρχή για 

υπόχρεα νομικά πρόσωπα ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης για μη υπόχρεα νομικά πρόσωπα (σύμφωνα με 

το άρθρο 51, παρ. 5) σχετικά με το ότι περιλαμβάνονται ποινικές διαδικασίες κατά των φυσικών 

προσώπων. Αυτή η πρακτική φαίνεται να ενθαρρύνεται από μια κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης (11130/2730/4-11-2010), στην οποία μέσω της 

εφαρμογής του άρθρου 10 του νόμου 3560/200765 ορίζεται ότι οι διοικητικές διαδικασίες κατά 

νομικών προσώπων σύμφωνα με αυτούς τους νόμους μπορούν να ξεκινήσουν εφόσον οι ποινικές 

κατηγορίες απαγγέλλονται κατά φυσικού προσώπου.  

Η κοινή υπουργική απόφαση που ίσχυε ως το 2014, ερμήνευε το άρθρο 51, παρ. 5 με τρόπο 

που έθετε την ενημέρωση από τον εισαγγελέα ως προαπαιτούμενο για την έναρξη των διαδικασιών 

ποινικών προσώπων. Η κατάσταση όμως δεν είναι αυτή. Στην πραγματικότητα η παράγραφος 5 

προβλέπει την υποχρέωση του εισαγγελέα να ενημερώσει ώστε να διασφαλιστεί ότι όταν 

περιλαμβάνονται ποινικές διαδικασίες κατά φυσικού προσώπου, οι σχετικές αρχές που είναι αρμόδιες 

για τις διαδικασίες του νομικού προσώπου είναι επίσης ενήμερες. Η ερμηνεία της παραγράφου 5 με 

τρόπο που να ορίζει ως προαπαιτούμενο για την έναρξη των διαδικασιών κατά νομικών προσώπων 

την ενημέρωση, θα λειτουργούσε ενάντια στον στόχο και τον σκοπό της παραγράφου κι επίσης θα 

καταργούσε την ανάγκη της παραγράφου 4 για την ανεξαρτησία των δύο διαδικασιών. Αυτή η 

κατάσταση σε συνδυασμό με την απουσία σχετικής νομολογίας66 ή μεταγενέστερων οδηγιών για τη 

διαλεύκανση του ζητήματος, καθώς και σε συνδυασμό με τον δισταγμό των εισαγγελέων να 

ενημερώνουν τις αρμόδιες εκτελεστικές αρχές λόγω της ανεξαρτησίας τους67 δημιουργούν σημαντικά 

διαδικαστικά εμπόδια για την εφαρμογή των διαδικασιών νομικής ευθύνης. 

Το καθεστώς της ευθύνης νομικών προσώπων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιτρέπει να 

πραγματοποιούνται οι διαδικασίες κατά νομικών προσώπων ακόμα και ελλείψει διαδικασιών κατά 

                                                      
65 Τα άρθρα 2 έως 12 του ν. 3560/2007 (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3666/2008) έχουν καταργηθεί 

με την υποπαράγραφο  IE20, αρθ. 1, ν. 4254/2014 και άρα τεκμαίρεται ότι η κοινή υπουργική απόφαση δεν έχει 

πλέον νομική βάση και είναι, συνεπώς, ανενεργή.  
66 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report – Greece, σκέψη 62. 
67 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report – Greece, σκέψη 95. 
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οποιουδήποτε φυσικού προσώπου. Αποτελεί συνεπώς επιτακτική ανάγκη η σχετική καθοδήγηση να 

καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 4, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποκλειστική 

φύση της ευθύνης νομικών προσώπων και δίχως να περιορίζει αυτή την ευθύνη σε υποθέσεις στις 

οποίες διώκεται ή καταδικάζεται το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που διέπραξαν το αδίκημα. 

Αντιμετώπιση περίπλοκων δομών νομικών προσώπων  

Το άρθρο 51 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

δεν καλύπτει ούτε αποκλείει ρητά τη νομική ευθύνη όταν ένα νομικό πρόσωπο δωροδοκεί με τη 

χρήση μεσαζόντων. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, έγκειται στα δικαστήρια να διασαφηνίζουν 

αυτό το ζήτημα.68 Η Έκθεση 2014 του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών τονίζει ότι το 75% των 

ολοκληρωμένων υποθέσεων διαφθοράς αλλοδαπών που εξέτασε στην ανάλυσή της περιελάμβαναν 

μεσάζοντες.69 Αυτό το συντριπτικό ποσοστό αδικημάτων διαφθοράς που διαπράττονται μέσω 

μεσαζόντων προς όφελος του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών νομικών 

προσώπων (πχ. μητρικές και θυγατρικές εταιρίες και οντότητες εντός του ίδιου ομίλου) και άσχετων 

νομικών ή φυσικών προσώπων (πχ. εικονικές επιχειρήσεις, τρίτοι αντιπρόσωποι, σύμβουλοι, τραστ, 

κοινοπραξίες ή ανάδοχοι), προβάλλει τη σημασία εξασφάλισης του ότι τα νομικά πρόσωπα δεν 

αποφεύγουν την ευθύνη διοχετεύοντας τις δωροδοκίες μέσω μεσαζόντων προς όφελός τους.   

Αντίστοιχα, ανάλογες πράξεις πρέπει να διεξαχθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή η έλλειψη ρητής 

αναφοράς στο νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις δε δημιουργεί κενά 

και ότι δεν επιτρέπει στα νομικά πρόσωπα να χρησιμοποιούν μεσάζοντες ή περίπλοκες 

επιχειρησιακές δομές για να αποφύγουν την ευθύνη. 

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι ότι ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες δε θίγει το ζήτημα της ευθύνης των διαδόχων. Το ζήτημα αυτό είναι 

πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, καθώς η ισχύουσα οικονομική κατάσταση έχει αναγκάσει πολλές 

επιχειρήσεις να συγχωνευθούν, να αναδομηθούν ή να εξαγοραστούν από άλλες νομικές οντότητες. 

Όταν προκύπτει κάτι τέτοιο, η ευθύνη της εξαγοραζόμενης επιχείρησης ή των συμμετεχουσών 

εταιριών πριν τη συγχώνευση δε θα πρέπει να αποσβήνεται, αλλά αντί αυτού θα πρέπει να 

αναλαμβάνεται από την εξαγοράζουσα ή διάδοχο επιχείρηση. Ο νόμος κατά της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται ρητά σε 

τέτοιου είδους ευθύνη διαδόχου. 

Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των διαδικασιών νομικών προσώπων  

Είναι κατανοητό ότι οι διαδικασίες νομικών προσώπων στην Ελλάδα είναι διοικητικού 

χαρακτήρα. Συνεπώς, οι έρευνες διαφθοράς νομικών προσώπων στην Ελλάδα διεξάγονται από το 

ΣΔΟΕ του Υπουργείου Οικονομικών, όχι από κάποιον εισαγγελέα ή ανακριτή. Έπειτα οι κυρώσεις 

επιβάλλονται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Υπουργείου Οικονομικών, όχι από 

κάποιο δικαστήριο υπό την προεδρία κάποιου δικαστή.  

Στην Έκθεση της Φάσης 3Α της Οµάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας 

εκφράστηκαν έντονες επιφυλάξεις για το κατά πόσο επιρρεπής είναι αυτή η συμφωνία σε πολιτικές 

και εκτελεστικές πιέσεις.70 Το ΣΔΟΕ, η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο 

Οικονομικών αποτελούν μέρος της εκτελεστικής κυβέρνησης. Δε διαθέτουν το ίδιο επίπεδο 

ανεξαρτησίας με τους εισαγγελείς ή τους ανακριτές. Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το 

Υπουργείο Οικονομικών επίσης δε δεσμεύονται με την αρχή της υποχρεωτικής άσκησης δίωξης. Το 

άρθρο 2 της Σύμβασης του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας επιτρέπει στα συμβαλλόμενα κράτη να 

εφαρμόζουν ένα σύστημα ευθύνης νομικών προσώπων το οποίο είναι ποινικής, αστικής ή διοικητικής 

φύσης. Όμως ανεξάρτητα από τη φύση του συστήματος, το άρθρο 5 της σύμβασης απαιτεί επιπλέον 

οι έρευνες, οι διώξεις και οι δικαστικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις να είναι ανεξάρτητες από 

πολιτική ή εκτελεστική επιρροή. Το σύστημα στην Ελλάδα απέχει μακράν από αυτή την απαίτηση. 

                                                      
68 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report – Greece, σκέψη 53. 
69 ΟΟΣΑ Foreign Bribery Report, σελ. 8. 
70 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report - Greece σκέψη 99. 
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Αυτό γίνεται πιο εμφανές αν λάβουμε υπόψη ότι άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης71 με 

συστήματα αστικού δικαίου και με διοικητικές διαδικασίες για νομικά πρόσωπα έχουν καταφέρει να 

έχουν διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται από τα δικαστήρια. 

Είναι προφανές ότι οι διαδικασίες νομικών προσώπων στην Ελλάδα θα επωφελούνταν από 

κάποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και από μια νομότυπη διαδικασία που θα εξασφάλιζαν ότι πολιτικές 

και άλλου είδους απόψεις δεν εμπλέκονται στην έρευνα αδικημάτων νομικών προσώπων, καθώς και 

την αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων σε αυτά. Για παράδειγμα, η κατοχύρωση ενός ανεξάρτητου 

διοικητικού ή αστικού δικαστηρίου με την ευθύνη εποπτείας της έρευνας και επιβολής κυρώσεων σε 

νομικά πρόσωπα βάσει κατάλληλης δικαστικής απόφασης για την υπόθεση, θα διευκόλυνε τη χρήση 

ερευνητικών εργαλείων που δεν διατίθενται σε διοικητικές αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί αξιολογούνται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα και τέλος 

ότι οποιαδήποτε κύρωση κατά του νομικού προσώπου επιβάλλεται διά νόμου.  

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Σημασία της Απόδοσης Ευθύνης για Διαφθορά σε 

Νομικά Πρόσωπα  

Η ευθύνη νομικών προσώπων για εγκλήματα διαφθοράς δεν αποτελεί πλέον την εξαίρεση 

αλλά τον κανόνα. Ωστόσο, η πρόοδος της Ελλάδας όσον αφορά την προσαρμογή στη νέα εποχή 

αυστηρής επιβολής σε νομικά πρόσωπα δεν είναι τόσο προφανής όσο σε άλλες χώρες. Ένας από τους 

λόγους είναι το γεγονός ότι η ευθύνη νομικών προσώπων δεν είναι παραδοσιακά αντιληπτή ως 

θεμελιώδες, αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής νομοθεσίας. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είναι 

σημαντικό οι αρχές επιβολής της ελληνικής νομοθεσίας να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την 

ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες επιβολής στα νομικά πρόσωπα. 

Μια τέτοια μέθοδο αποτελεί η έξυπνη εφαρμογή των διαθέσιμων διοικητικών κυρώσεων του 

νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και άλλων σχετικών νόμων, η 

οποία αν πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 

                                                      
71 Βλ. πχ. Γερμανία και Ιταλία  

Προτάσεις 

 Όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών και την επιβολή κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα, 

πρέπει επειγόντως να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δράσεις,  ώστε να καθοριστεί η 

διαδικασία και να μπορεί να εφαρμόζεται κατά όλων των νομικών προσώπων ο νόμος 

κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

 

 Σχετικά με την ανεξαρτησία των διαδικασιών ποινικής δίωξης νομικών προσώπων, είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιηθούν επειγόντως οι απαραίτητες δράσεις ώστε να 

επιβεβαιωθεί ο στόχος και ο σκοπός του άρθρου 1, παρ. 4 του νόμου κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

 

 Όσον αφορά τις περίπλοκες δομές νομικών προσώπων, ο  νόμος κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πρέπει να τροποποιηθεί ώστε 

να αποτρέπει ρητά τις επιχειρήσεις από την αξιοποίηση μεσαζόντων, περίπλοκων 

εταιρικών δομών ή της διαδοχής για την αποφυγή ευθύνης. 

 

 Σχετικά με την ανεξαρτησία των διαδικασιών για νομικά πρόσωπα, πρέπει να εξεταστεί 

το ενδεχόμενο επαρκών εγγυήσεων, όπως η εποπτεία από κάποιο διοικητικό ή ποινικό 

δικαστήριο, προκειμένου να αποφευχθεί η εμπλοκή πολιτικών ή άλλων επιρροών στις 

διαδικασίες. 
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αποθάρρυνση νομικών προσώπων για εμπλοκή τους σε πράξεις διαφθοράς.  Για παράδειγμα, η 

επιβολή κυρώσεων όπως η αναστολή ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας και ο οριστικός ή 

προσωρινός αποκλεισμός από δημόσιες επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, σύναψη συμβάσεων 

για δημόσια έργα ή υπηρεσίες, αναθέσεις, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός για τις επιχειρήσεις 

στο ελληνικό οικονομικό πλαίσιο από την απλή επιβολή χρηματικών προστίμων που μπορεί να μη 

συγκεντρώνονται πάντα. Επιπλέον, τέτοια μέτρα δίνουν κίνητρα σε άλλες επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να γίνουν επιλέξιμες για δημόσιες αναθέσεις, να αναπτύξουν διαδικασίες για τα προαπαιτούμενα 

εσωτερικών ελέγχων, μέτρων συμμόρφωσης και προγραμμάτων κατά της διαφθοράς, 

συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων και μέτρων «κατά της διαφθοράς» για τους προμηθευτές, 

δημιουργώντας μια προμηθευτική αλυσίδα διαφάνειας και ακεραιότητας για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς.  

Πρωτοβουλίες και ιδέες όπως οι παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 

εφαρμοστούν από τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς θα κινητοποιήσουν τις 

προσπάθειες και θα διατηρήσουν την αλλαγή της συμπεριφοράς των νομικών προσώπων. 
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Υλικό Αναφοράς για την Προώθηση των Διαδικασιών για Νομικά 

Πρόσωπα  

Η Σημασία των Διαδικασιών για Νομικά Πρόσωπα  

Τα νομικά πρόσωπα ασκούν σημαντική επιρροή στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 

καθώς και στις ξένες αγορές, ενώ λειτουργούν προς όφελος της αποδοτικότητας μειώνοντας τα 

εμπόδια για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία τους. Αυτή η επιρροή, ενώ είναι σημαντική 

για την οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα τίμημα, καθώς τα νομικά πρόσωπα συχνά εμπλέκονται σε 

αδικήματα στα υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας προκειμένου 

να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Οι έρευνες και οι κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα για 

αδικήματα διαφθοράς αποτελούν βασικό στοιχείο της διασφάλισης διαφάνειας και της 

καταπολέμησης παράνομων συμπεριφορών. Χωρίς αυτές η Ελλάδα διακινδυνεύει να χάσει τη μάχη 

της καταπολέμησης της διαφθοράς ημεδαπών και αλλοδαπών.  

Προκύπτουν πολλά οφέλη όταν πραγματοποιούνται έρευνες και ασκούνται κυρώσεις σε 

νομικά πρόσωπα για διαφθορά: 

 Οι κυρώσεις για νομικά πρόσωπα είναι δίκαιες. Ενώ τα φυσικά πρόσωπα είναι εκείνα που 

διεξάγουν στην πράξη τα αδικήματα που συνιστούν διαφθορά, το νομικό πρόσωπο είναι 

εκείνο το οποίο στην πραγματικότητα διεξάγει αυτή η την πράξη και επωφελείται από αυτή.  

Τα νομικά πρόσωπα απολαμβάνουν νομικά δικαιώματα στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων τους και γι’ αυτό πρέπει να καθίστανται υπεύθυνα όταν παραβιάζουν τους 

νόμους κατά της διαφθοράς. 

 Οι διαδικασίες για νομικά πρόσωπα αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να εμπλέκονται σε 

πράξεις διαφθοράς. Τα νομικά πρόσωπα διακινδυνεύουν πολλά με μια δημόσια δίωξη, όπως 

τη ζημία της εμπορικής επωνυμίας τους ή της φήμης τους ή την πρόσβαση σε δημόσιες 

αναθέσεις.  Η απειλή δίωξης κάνει τις επιχειρήσεις να το σκέφτονται δυο φορές πριν 

εμπλακούν σε πράξεις διαφθοράς. 

 Οι διαδικασίες για νομικά πρόσωπα προωθούν τα μέτρα συμμόρφωσης για την αποτροπή 

διαφθοράς. Οι χώρες που έχουν ενισχύσει την εφαρμογή μέτρων κατά της διαφθοράς σε 

νομικά πρόσωπα έχουν παρατηρήσει θετικές προόδους στη συμπεριφορά και τη νοοτροπία 

των νομικών προσώπων. Οι επιχειρήσεις επενδύουν δραστικά σε προγράμματα 

συμμόρφωσης νομικών προσώπων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμπλοκής σε 

διαφθορά και της δίωξης που ακολουθεί. 

 Οι διαδικασίες για νομικά πρόσωπα αποζημιώνουν το κράτος για τη διαφθορά. Όλα τα οφέλη 

και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά το νομικό πρόσωπο μέσω διαφθοράς κατάσχονται. 

Μεγάλα πρόστιμα μπορούν να εισπραχθούν από την επιχείρηση. Αυτές οι οικονομικές ποινές 

επιβάλλονται συμπληρωματικά με οποιαδήποτε άλλη κύρωση κατά των φυσικών προσώπων. 

Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις για διαφθορά  

Το άρθρο 51 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

προβλέπει τη διοικητική και όχι την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων. Το άρθρο 51 

εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες νομικών προσώπων. Ωστόσο, το άρθρο 5 παρ. 1 του νόμου κατά 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες περιλαμβάνει παραδείγματα υπόχρεων 

προσώπων (οντότητες που υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου) και ορίζει σαφώς ότι νομικά 

πρόσωπα όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 

και άλλες επιχειρηματικές οντότητες καλύπτονται πράγματι από τον νόμο και υπόκεινται σε κυρώσεις 
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που ορίζονται στο άρθρο 51. Οι κρατικές επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης νομικά πρόσωπα και 

υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.72 

Τα νομικά πρόσωπα που καθίστανται υπεύθυνα για αδικήματα διαφθοράς που ορίζονται στα 

άρθρα 2 και 3 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 

υπόκεινται σε διάφορες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων που κυμαίνονται από 20 000  

ευρώ μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με τη φύση τους και το αποκτούμενο όφελος, καθώς και 

απαγόρευσης της διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ μπορεί επίσης αυτά τα νομικά 

πρόσωπα να δηλώνονται ως μη επιλέξιμα για τη λήψη δημόσιων επιδοτήσεων ή για την πιθανότητα 

επιλογής για κρατικές συμβάσεις.73 

Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή διαδικασιών για νομικά πρόσωπα  

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 5 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες, οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή ερευνών, την επιβολή κυρώσεων, τον 

καθορισμό των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, καθώς 

επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία για την επιβολή του άρθρου 51 πρέπει να οριστούν 

από μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η απόφαση αυτή ακόμα εκκρεμεί και συνεπώς δεν 

υπάρχει προς το παρόν κάποια ορισμένη διαδικασία ή κάποια καθοδήγηση ώστε οι σχετικές αρχές να 

ξεκινήσουν τις διαδικασίες κατά εμπλεκόμενων νομικών προσώπων. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι το άρθρο 6 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες ορίζει τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των διαφορετικών 

κατηγοριών νομικών προσώπων [πχ. την Τράπεζα της Ελλάδας για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, 

την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις επιχειρήσεις (ανώνυμες εταιρίες) και για τα μέλη της 

ρυθμιζόμενης αγοράς κτλ] συνίσταται οι προαναφερθείσες αρχές να καθορίσουν τις ενδιάμεσες 

διαδικασίες για τη διεξαγωγή ερευνών και την επιβολή κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα σύμφωνα με 

τις προτάσεις της ενότητας (δ) του παρόντος εγγράφου. 

Αντιμετώπιση προκλήσεων κατά τη διερεύνηση νομικών προσώπων για διαφθορά  

Τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την ευθύνη νομικών προσώπων είναι σημαντικά για την 

κατανόηση της περίπλοκης φύσης των επιχειρησιακών δομών, καθώς και του τρόπου και των 

σημείων προς διερεύνηση αυτών των οντοτήτων. Το να ορίζονται νομικά πρόσωπα υπεύθυνα για 

διαφθορά μπορεί να αποτελεί μια λεπτή υπόθεση, ιδιαίτερα λόγω των ζητημάτων που σχετίζονται με 

τη δικαιοδοσία των αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με τις πράξεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων, 

λόγω της έλλειψης σχεδιασμού ερευνών και λόγω των περίπλοκων δομών που αποτελούν 

καθοριστικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων. 

 Ενεργοποίηση της ευθύνης νομικών προσώπων  

Το άρθρο 51 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

επιβάλλει την ευθύνη σε νομικά πρόσωπα για αδικήματα που διαπράττονται από κάποιο άτομο που 

δρα είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος ενός οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει 

                                                      
72 ΟΟΣΑ WGB Phase 3bis Report – Greece, σκέψη 51 (“Το εφαρμοστέο Δίκαιο της Σύμβασης του 

ΟΟΣΑ την περίοδο που έλαβε χώρα η Φάση 3Α, κάλυπτε «κάθε νομική οντότητα ή επιχείρηση» που σύμφωνα 

με τις ελληνικές αρχές περιελάμβανε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρήσεων που ανήκουν κατά κυριότητα ή ελέγχονται από την κυβέρνηση (ΚΕ). Οι ελληνικές αρχές 

υποστηρίζουν ότι οι ΚΕ εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες”). 
73 Βλ. άρθρο 51, παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 3691/2008, άρθρα 31 και 82 του ν. 3669/2008, άρθρο 16 παρ. 

1 και άρθρο 40 του ν. 3316/2005. 
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διευθυντική θέση εντός αυτού του νομικού προσώπου.74 Με απλά λόγια, ένα νομικό πρόσωπο δεν 

μπορεί να οριστεί υπεύθυνο υπό το υπάρχον νομικό πλαίσιο για πράξεις που διεξάγονται από 

χαμηλότερου επιπέδου εργαζομένους ή στην περίπτωση που η επιχείρηση αποτυγχάνει να ασκήσει 

την κατάλληλη εποπτεία και τον έλεγχο ώστε να αποφευχθεί η παράνομη δωροδοκία.  

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές, όταν διεξάγουν μια 

έρευνα κατηγοριών διαφθοράς εναντίον νομικού προσώπου, με ευελιξία να αντιλαμβάνονται το 

επίπεδο εξουσίας του προσώπου του οποίου η συμπεριφορά καθιστά υπεύθυνο το νομικό πρόσωπο, 

προκειμένου να εντοπίσουν τη μεγάλη ποικιλία των συστημάτων λήψης αποφάσεων των νομικών 

προσώπων.75 Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη όχι μόνο την πραγματική θέση που 

κατέχει το πρόσωπο, αλλά και το αν το πρόσωπο ασκεί de facto διαχειριστικά καθήκοντα λόγω της 

κύριας φύσης των εργασιών του. Το να αποδοθεί η πράξη διαφθοράς τέτοιων προσώπων σε μια 

επιχείρηση είναι σημαντικό προκειμένου να καταστεί υπεύθυνο το νομικό πρόσωπο. 

 Εντοπισμός του οφέλους 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες, ένα νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για μια πράξη δωροδοκίας που διαπράττεται 

«προς όφελος» του νομικού προσώπου.  Αυτή η ασαφής διατύπωση μπορεί να δημιουργήσει κενά και 

να αποκλείσει υποθέσεις έμμεσου οφέλους νομικών προσώπων, όπως το πλεονέκτημα που 

προσφέρεται σε κάποιον τρίτο ή σε κάποια θυγατρική της επιχείρησης που μπορεί να μην φαίνεται εκ 

πρώτης όψεως συνδεδεμένη με τη μητρική της επιχείρηση. Είναι συνεπώς απαραίτητο η έρευνα 

νομικών προσώπων να είναι ολοκληρωμένη όσον αφορά τη σωστή ταυτοποίηση και τον εντοπισμό 

του οφέλους με ακριβή τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι το νομικό πρόσωπο της εν λόγω υπόθεσης 

δεν έχει όφελος είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε ακόμη και συμπτωματικά μέσω τρίτων προσώπων ή 

θυγατρικών. 

 Προβληματισμοί σχετικά με τη δικαιοδοσία σε έρευνες δωροδοκίας αλλοδαπών  

Σύμφωνα με τα άρθρο 64 του ελληνικού Αστικού Κώδικα, ένα νομικό πρόσωπο υπόκειται 

στους ελληνικούς νόμους αν έχει δηλωμένο χώρο ή «επίσημη έδρα» στην Ελλάδα. Η επίσημη έδρα 

είναι το μέρος στο οποίο λειτουργεί η διοίκησή του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική 

πράξη ή στα άρθρα του καταστατικού.  

Κατά τη διερεύνηση κατηγοριών δωροδοκίας αλλοδαπών, οι ειδικοί θα πρέπει να γνωρίζουν 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες που σχετίζονται με το σημείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε/-αν η 

πράξη/οι πράξεις διαφθοράς και με την οντότητα η οποία είναι υποθετικά υπεύθυνη για την/τις εν 

λόγω πράξη/πράξεις. Είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουν την επιχειρησιακή δομή του νομικού 

προσώπου και το μέρος στο οποίο de facto λειτουργεί η διοίκηση του νομικού προσώπου. Όταν 

εμπλέκονται θυγατρικές ή άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι αρχές θα πρέπει να εντοπίζουν με 

σαφήνεια την ταυτότητα της νομικής μορφής από την οποία ξεκίνησαν οι πράξεις και να εντοπίζουν 

πώς, πού και από ποιον ελήφθησαν οι αποφάσεις ώστε να επιβεβαιωθεί αν υπάρχει «επαρκής 

σύνδεση» μεταξύ της θυγατρικής και της μητρικής της επιχείρησης. Μια τέτοια επαρκής σύνδεση θα 

μπορούσε να εντοπιστεί αν, για παράδειγμα, η πλειοψηφία των διευθυντών της θυγατρικής 

διορίζονται από τη μητρική εταιρία, αν οι λογαριασμοί και των δύο εταιριών είναι ενοποιημένοι και 

αν οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη μητρική εταιρία ή εντός αυτής.  

                                                      
74 Κάποιο πρόσωπο κατέχει διευθυντική θέση όταν έχει την εξουσία (α) να εκπροσωπεί το νομικό 

πρόσωπο, (β) να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου ή (γ) να ασκεί έλεγχο εντός του 

νομικού προσώπου. 
75 ΟΟΣΑ WGB, Good Practice Guidance on Implementing Specific Articles of the Convention on 

Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, Άρθρο 2 της Σύμβασης 

του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας (Παράρτημα 1) διαθέσιμο στο https://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/44176910.pdf 
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Η καθιέρωση ενός σαφούς και ολοκληρωμένου σχεδίου έρευνας και ο καθορισμός των 

οντοτήτων που θεωρείται ότι εμπλέκονται (καθώς και του καθεστώτος του νομικού προσώπου και 

των συνδέσεων του με άλλα) συνίστανται πριν την έναρξη της κύριας έρευνας. 

 Έρευνα νομικών προσώπων ανεξάρτητα από την έρευνα των φυσικών προσώπων 

Το άρθρο 51, παρ. 4 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ορίζει ρητά ότι η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ευθύνη νομικών 

προσώπων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερόμενων σε 

αυτές φυσικών προσώπων. Παρόλο που η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου επιβάλλει την υποχρέωση 

του εισαγγελέα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές διεξαγωγής διαδικασιών κατά νομικών προσώπων 

σχετικά με την παράλληλη ύπαρξη διαδικασιών κατά φυσικού προσώπου, αυτή η υποχρέωση δε θα 

πρέπει να ερμηνευθεί ως προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών κατά του νομικού προσώπου. 

Στην πραγματικότητα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε 

νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων κατά φυσικών προσώπων. 

    Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων διοικητικών κυρώσεων του νόμου κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες  

Οι κυρώσεις θα πρέπει να αποθαρρύνουν αποτελεσματικά την εμπλοκή νομικών προσώπων 

σε πράξεις διαφθοράς. Τα πρόστιμα και οι σχετικές οικονομικές ποινές μπορεί να είναι οι πιο συχνές 

αλλά δεν είναι απαραίτητα οι πιο αποτελεσματικές αν λάβουμε υπόψη το ελληνικό οικονομικό 

πλαίσιο. Για παράδειγμα, η αναστολή ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας και ο οριστικός ή 

προσωρινός αποκλεισμός νομικών προσώπων από δημόσιες επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, 

σύναψη συμβάσεων για δημόσια έργα ή υπηρεσίες, αναθέσεις δε θα αποκλείσουν μόνο την πρόσβαση 

των επιχειρήσεων σε δημόσιους χρηματικούς πόρους αλλά θα στερήσουν επίσης από τις επιχειρήσεις 

τα φορολογικά οφέλη που συνοδεύουν τέτοιες δημόσιες αναθέσεις. Επιπλέον, μέτρα όπως αυτά 

δίνουν κίνητρα σε άλλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να γίνουν επιλέξιμες για δημόσιες αναθέσεις, να 

αναπτύξουν διαδικασίες για τα προαπαιτούμενα εσωτερικών ελέγχων, μέτρων συμμόρφωσης και 

προγραμμάτων κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων και μέτρων «κατά της 

διαφθοράς» για τους προμηθευτές τους. 
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9. Βραβεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Αναγνώριση των 

Προσπαθειών Επιβολής του Νόμου  

Δημιουργία Βραβείων Καταπολέμησης της Διαφθοράς 

Δεδομένων των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς τις οποίες αρχίζει να 

εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα μη οικονομικών βραβείων μπορεί, προσφέροντας 

κίνητρα για την ενεργή εφαρμογή της ποινικών κυρώσεων των νόμων κατά της διαφθοράς, να 

καταστήσει την κυβέρνηση υπεύθυνη στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεών της και να επιβεβαιώσει τη 

δέσμευσή της για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Βάζοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα 

βραβείων, η κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις 

και τις εργασίες των συγκεκριμένων υπηρεσιών.  

Η διαδικασία των βραβείων πρέπει να είναι διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς. Με αυτόν τον 

τρόπο, το βραβείο και η συνεπαγόμενη αναγνώριση πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως αντικειμενικώς 

αντιπροσωπευτικά και να περιλαμβάνουν τομείς εκτός από εκείνους της κυβέρνησης, όπως της 

κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Τα βραβεία θα πρέπει να βασίζονται σε απτά 

αποτελέσματα. Ο γενικός πληθυσμός πρέπει να εκτιμήσει τις επιδράσεις των βραβείων. Τα βραβεία 

συχνά προσφέρονται σε προγράμματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία με νέο και καινοτόμο 

τρόπο. Βέβαια η ανάπτυξη τεχνολογίας αυτή καθ’αυτή δεν αξίζει πάντα βράβευση, αλλά η χρήση της 

τεχνολογίας που βοηθά την επίτευξη ενός εκ των άλλων στόχων, όπως τη βελτιωμένη παροχή 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, αξίζει πολύ περισσότερο την αναγνώριση. 

Κατά τη διαδικασία καθιέρωσης ενός βραβείου σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο υπηρεσίας, οι 

αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω ζητήματα:  

 Πόσο συχνά πρέπει να απονέμεται το βραβείο/τα βραβεία;  

 Οι κατηγορίες των επιπέδων στα οποία θα απονέμεται το βραβείο και η διαχείριση της 

διαδικασίας βράβευσης (πχ. τα βραβεία θα είναι θεματικής φύσης –όπως η καλύτερη χρήση 

τεχνικών μεθόδων ή η πιο καινοτόμα χρήση ερευνητικών τεχνικών, ή θα επικεντρώνονται 

επίσης στα αποτελέσματα –όπως στα καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με τη δίωξη των 

εγκλημάτων κα.).  

 Επιλεξιμότητα των βραβευόμενων για τη λήψη διαφορετικών ειδών βραβείων (πχ. 

κυβέρνηση, ιδιωτικός τομέας, τομέας ΜΚΟ).  

 Δημιουργία διαφορετικών βραβείων για διαφορετικούς τομείς και μέλη της κοινωνίας των 

πολιτών.  

 Η διαδικασία της λήψης απόφασης για την απονομή του βραβείου (από τα κριτήρια 

αίτησης/υποψηφιότητας μέχρι τον τρόπο επιλογής του νικητή και του επιλαχόντα).  

 Η οντότητα/το άτομο που προσφέρει το βραβείο (υπουργοί, διευθυντές υπηρεσίας κτλ.).  

Αναγνώριση 

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νίκες στη μάχη κατά της διαφθοράς και για 

να δώσουν προτεραιότητα οι αρχές στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην έλλειψη διαφάνειας 

στην Ελλάδα, οι φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να συμμετέχουν σε φιλόδοξες 

πρωτοβουλίες. Στους νικητές των βραβείων θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουν για την 

έρευνά τους σε δημόσιες εκδηλώσεις και να συναντηθούν επίσης με διεθνείς εταίρους προκειμένου 

να αυξήσουν την προβολή και την αναγνώριση των εργασιών τους. Τα μαθήματα του παρελθόντος θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από την υπηρεσία τους. Επιπλέον, σεμινάρια και ευκαιρίες 

κατάρτισης θα πρέπει να προσφέρονται σε όλες τις οντότητες ώστε να αναπτυχθούν δυνατότητες και 

να μεγιστοποιηθεί η δυναμική.  
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Βραβείο Αριστείας Επιβολής του Νόμου  Κατά της Διαφθοράς του Τμήματος του 

ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  

Σκοπός του βραβείου 

Ως μέρος του Έργου Τεχνικής Βοήθειας του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα προτείνουμε τη δημιουργία 

ενός Βραβείου Αριστείας Επιβολής του Νόμου Κατά της Διαφθοράς. Αυτό το βραβείο θα μπορούσε 

να εντοπίσει τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες προσεγγίσεις καθώς επίσης και τις βέλτιστες 

πρακτικές της εφαρμογής ποινικών κυρώσεων των νόμων κατά της διαφθοράς, τόσο των εγχώριων 

όσο και των ξένων. Ο στόχος της δημιουργίας του βραβείου είναι η καλλιέργεια ενός πνεύματος 

λογοδοσίας στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 

επιβολής των εθνικών νόμων κατά της διαφθοράς. Επικεντρώνοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον 

στις πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς, στις βέλτιστες πρακτικές και στις καινοτόμες μεθόδους για 

τον εντοπισμό, τη δίωξη και την αποτροπή της διαφθοράς, το Βραβείο θα εξυπηρετήσει ως 

κινητήριος δύναμη για τους Έλληνες υπαλλήλους και ως μοχλός κινητοποίησης στη μάχη κατά της 

διαφθοράς στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

σημαντικές έρευνες.  

Διαδικασία Βράβευσης 

Η διαδικασία βράβευσης θα ακολουθήσει τη διαδικασία άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών, 

συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Κατά της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας το οποίο 

αναγνωρίζει «το θάρρος και την αποφασιστικότητα» των ατόμων και των οργανώσεων που μάχονται 

κατά της διαφθοράς σε όλο τον κόσμο.76 Το βραβείο του ΟΟΣΑ θα βασίζεται στην υποβολή 

υποψηφιοτήτων και ερευνών γνωστών στο ευρύ κοινό που θα αποσκοπούν στο να υπογραμμίσουν τα 

βασικά επιτεύγματα των αποδεκτών τους και τον αντίκτυπο των εργασιών τους στον εθνικό, τοπικό 

και διεθνή αγώνα κατά της διαφθοράς σε σχέση με την Ελλάδα.  

                                                      
76 Το 2016 το Βραβείο δόθηκε στους εισαγγελείς που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση Carwash 

(Operação Lava Jato) στη Βραζιλία, η οποία είναι η μεγαλύτερη έρευνα κρατικής αιχμαλωσίας και διαφθοράς 

στην ιστορία της Βραζιλίας.  



 

 

 

 

 

 

 

 


