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Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ. Οι απόψεις και 
τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις 
των κρατών μελών του ΟΟΣΑ. 

Το έγγραφο αυτό, και κάθε χάρτης ή δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό, δεν θίγουν το 
καθεστώς ή την κυριαρχία επί οποιασδήποτε επικράτειας, τον καθορισμό διεθνών συνόρων και 
ορίων και την ονομασία οποιασδήποτε επικράτειας, πόλης ή περιοχής.  

Το παρόν έγγραφο έχει παραχθεί με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις 
που εκφράζονται σε αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τις 
επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

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, και προς τούτο δεσμεύεται να 
λάβει άμεσα μέτρα. Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, το 
Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΠΔΚΔ) εντοπίζει τους τομείς 
κλειδιά που χρήζουν μεταρρυθμίσεων και παρέχει ένα λεπτομερές πλάνο δράσης με σκοπό την 
ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία 
με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων προς εφαρμογή του 
ΕΠΔΚΔ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm 

 

Παρακαλούμε  να κάνετε αναφορά στην παρούσα έκθεση ως ακολούθως: 
ΟΟΣΑ (2018), Κατευθυντήριες Γραμμές, Βέλτιστες Πρακτικές και Εργαλεία για τις Ελληνικές Αρχές 
και Υπηρεσίες σχετικά με την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων από εγκληματικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 

file:///C:/Users/Pelham_D/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZV0IWQBN/www.oecd.org
https://portal.oecd.org/eshare/daf/pc/Deliverables/ACD-Phase-4/Horizontal%20Projects/www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι σύγχρονες υποθέσεις διαφθοράς έχουν συχνά  διεθνή διάσταση. 
Νομικά και φυσικά πρόσωπα δωροδοκούν κάποιες φορές 
ανώτερους υπαλλήλους σε άλλες χώρες για να διασφαλίσουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ως 
αποτέλεσμα, τα αποδεικτικά στοιχεία και τα προϊόντα του 
εγκλήματος διαφθοράς συχνά μετακινούνται, εξαφανίζονται, 
μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη, ή αναμιγνύονται με νόμιμες πηγές 
εισοδήματος προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός και η 
δήμευσή τους. Οι εγκληματίες όχι μόνο μεταβιβάζουν και 
τροποποιούν τη φύση των περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της 
χώρας, αλλά καταφεύγουν επίσης στη διάχυση των παράνομα 
αποκτηθέντων αγαθών σε διάφορες δικαιοδοσίες, εκτός του 
βεληνεκούς των ελληνικών αρχών. Η ικανότητα των ελληνικών 
αρχών να εντοπίζουν και να διασφαλίζουν αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να αποδειχθεί 
καθοριστική για την επιτυχή διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων 
διαφθοράς. 

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) αποτυπώνονται οι κρίσιμοι τομείς των 
μεταρρυθμίσεων και ορίζονται οι προτεραιότητες με στόχο την 
ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και την καταπολέμηση 
των φαινομένων διαφθοράς. Μέσω του Σχεδίου Τεχνικής 
Υποστήριξης στην Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να προσφέρει 
την υποστήριξή του στις ελληνικές αρχές και να παρέχει οδηγίες 
τεχνικής φύσης, για την εφαρμογή της ατζέντας των 
μεταρρυθμίσεων, σε μια σειρά προκαθορισμένων τομέων. 

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, 
βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία σχετικά με την ανάκτηση 
περιουσιακών στοιχείων σε υποθέσεις διαφθοράς και έχει 
συνταχθεί βάσει των Παραδοτέων 10.5 και 10.7. Το παραδοτέο 
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παρέχει οδηγίες που καλύπτουν τη διαδικασία ανάκτησης 
περιουσιακών στοιχείων από την αρχή (δηλ. το σχέδιο έρευνας, τις 
διεθνείς διαστάσεις κτλ.) μέχρι το τέλος (δήμευση, διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων κτλ.). Το έγγραφο περιλαμβάνει, επίσης, 
τις διεθνείς διαστάσεις της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, 
όπως τη συνεργασία σε επίπεδο πληροφόρησης και την Αμοιβαία 
Δικαστική Συνδρομή (ΑΔΣ). Ειδικότερα, το παρόν έγγραφο 
απευθύνεται σε Έλληνες ανακριτικούς υπαλλήλους, εισαγγελείς και 
δικαστές, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για υποθέσεις διαφθοράς και 
αποσκοπούν στο να εντοπίσουν και να ανιχνεύσουν προϊόντα 
διαφθοράς, ή περιουσιακά στοιχεία, εξοπλισμό, ή όργανα που 
χρησιμοποιήθηκαν, ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν στο 
πλαίσιο αδικημάτων διαφθοράς, προκειμένου τελικά να τα 
δημεύσουν. Οι κατευθυντήριες γραμμές προτείνονται ως ένας 
βήμα-προς-βήμα οδηγός, ο οποίος είναι πρακτικός, εύκολος στη 
χρήση και άμεσα προσβάσιμος. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
υπερφόρτωση του εγγράφου με λεπτομερείς πληροφορίες, οι 
κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συνδέσμους και αναφορές για 
επιπλέον συμβουλευτικό υλικό. 

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προετοιμάστηκαν βάσει 
εμπειριών και καλών πρακτικών και παρέχουν οδηγίες μόνο για την 
κείμενη, ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων 
των ειδικών πρακτικών που αναφέρθηκαν στις απαντήσεις των 
ελληνικών αρχών σε ένα ερωτηματολόγιο τον Ιανουάριο 2017, 
καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συναντήσεων διαβούλευσης με 
το προσωπικό του ΟΟΣΑ στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα τον 
Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο 2017.  

Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται σε πρακτικές που αφορούν στις 
επιχειρησιακές δράσεις στον τομέα της ανάκτησης περιουσιακών 
στοιχείων. Η αξιολόγηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου 
έχει αναλυθεί σε χωριστό έγγραφο υπό τα Παραδοτέα 10.1, 10.2, 
και 10.7 του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης «Αξιολόγηση του 
Ισχύοντος Νομικού και Κανονιστικού Πλαισίου για την Ανάκτηση 
Περιουσιακών Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς 
Διάστασης και της Επισκόπησης του Νομικού Πλαισίου για την 
Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων και Σχέδιο Νομοθετικών 
Προτάσεων».  
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Το παρόν έγγραφο δεν παρέχει διεξοδικές ή αναλυτικές οδηγίες 
σχετικά με το γενικό πεδίο της ΑΔΣ, αλλά αντίθετα επικεντρώνεται 
μόνο στην ΑΔΣ όσον αφορά τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη 
δήμευση και τον επαναπατρισμό προϊόντων διαφθοράς. Τα γενικά 
θέματα που αφορούν την ΑΔΣ αναλύονται σε ξεχωριστές 
δημοσιεύσεις, που αφορούν την ΑΔΣ και τη διεθνή συνεργασία 
(Παραδοτέα 9.3-9.4).  
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I. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

A. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Πριν την εφαρμογή μέτρων έρευνας ή συγκέντρωσης στοιχείων 
σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι ελληνικές 
αρχές πρέπει πρώτα να σχεδιάσουν με ιδιαίτερη προσοχή ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
κατανοηθούν και να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά 
της υπόθεσης,  τα βασικά πρόσωπα που εμπλέκονται, τα κράτη που 
μπορεί να σχετίζονται τελικά με την έρευνα, τα είδη τεχνογνωσίας 
που απαιτούνται και τα συγκεκριμένα μέλη της ομάδας. Φυσικά, το 
σχέδιο μπορεί να τροποποιείται στην πορεία της έρευνας, αλλά 
αυτές οι κατηγορίες ερωτημάτων και αποφάσεων επηρεάζουν σε 
κάθε περίπτωση το πρώτο στάδιο ανάπτυξης μιας έρευνας και δεν 
πρέπει να παραβλέπονται. 

1. Τα πρώτα βήματα – σύσταση της ομάδας και του σχεδίου 
έρευνας 

Σημαντική αρχική κίνηση είναι η συγκρότηση μιας ομάδας έρευνας, 
η οποία να συμπεριλαμβάνει ανακριτικούς υπαλλήλους με την 
απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία.1 Οι ανακριτικοί υπάλληλοι 
πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πρακτική 
εμπειρία στη ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων και 
δεδομένων, στη εγκληματολογική λογιστική πραγματογνωμόνων, 

                                                      
1 «Οι ομάδες έρευνας πρέπει να περιλαμβάνουν άτομα με την απαραίτητη 

τεχνογνωσία για την ανάλυση σημαντικών όγκων χρηματοοικονομικών, 
τραπεζικών και λογιστικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών εμβασμάτων, των οικονομικών καταστάσεων και των 
φορολογικών και τελωνειακών αρχείων. Πρέπει, επίσης, να 
περιλαμβάνουν ανακριτικούς υπαλλήλους με εμπειρία στη συγκέντρωση 
επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, στον εντοπισμό 
περίπλοκων παράνομων σχηματισμών, στην παρακολούθηση της πορείας 
του χρήματος μιας ροής […].”Asset recovery Handbook – STAR, σελ. 23 -  
https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/asset_recovery_handbook
_0.pdf   

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/asset_recovery_handbook_0.pdf
https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/asset_recovery_handbook_0.pdf
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στην ανίχνευση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, στη 
φορολογία κα. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν 
εμπειρία στη διεξαγωγή διάφορων κατηγοριών ερευνών, στην 
εφαρμογή διαφορετικών ειδών παρακολούθησης, εκτός από τη 
διεξαγωγή συνεντεύξεων μαρτύρων και άλλες συναφείς 
διαδικασίες. Οι εισαγγελικές αρχές, πρέπει, επίσης, να διαθέτουν 
παρόμοια τεχνογνωσία και να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις 
ομάδες έρευνας, προκειμένου να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με 
τις εξελίξεις, ή σχετικά με οποιαδήποτε ανάγκη για άμεση δράση.  

Εφόσον έχει προσδιορισθεί το πεδίο της έρευνας, οι αρχές πρέπει 
να αξιολογήσουν την ανάγκη για διεθνή συνδρομή κατά τη 
διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς επίσης να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο δημιουργίας μιας κοινής ομάδας έρευνας (ΚΟΕ). Η 
Κοινή Ομάδα Έρευνας (ΚΟΕ) είναι μια ομάδα αρχών επιβολής του 
νόμου από δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία διεξάγει ποινικές έρευνες σε ένα ή περισσότερα 
κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται στην ομάδα. Οι ΚΟΕ προσφέρουν 
αρκετά πλεονεκτήματα,2 αλλά μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις 
υποθέσεις διαφθοράς.3 Γι’ αυτό τον λόγο, οι ελληνικές αρχές που 
διερευνούν μια υπόθεση διαφθοράς, θα χρειαστεί να εξετάσουν αν 
και η υπόθεσή τους περιλαμβάνει κάποιο από αυτά τα επιλέξιμα 
αδικήματα.4 

Μόλις δημιουργηθεί η ομάδα έρευνας και εφόσον έχει 
προσδιορισθεί το πεδίο έρευνας, πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο 

                                                      
2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΚΟΕ, παρακαλείσθε να 

δείτε τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για την ΑΔΣ. 

3 Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,3 μια ΚΟΕ μπορεί να έχει 

συγκροτηθεί προκειμένου να διερευνηθούν συγκεκριμένα αδικήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού 
Κώδικα [ΠΚ]), των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), 
της υπεξαίρεσης (άρθρο 375 ΠΚ), και της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ). Βλ. 
άρθρα 13 έως 24 του Ν. 3663/2008. 

4 Η Σύµβαση της 29ης Μαΐου 2000 για την Αµοιβαία Δικαστική Συνδροµή 

επί Ποινικών Υποθέσεων µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν περιορίζει τη δράση των ΚΟΕ σε συγκεκριμένα αδικήματα. Η 
Ελλάδα, ωστόσο, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης. 
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έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη 
φύση κάθε υπόθεσης. Ένας σημαντικός στόχος, ο οποίος πρέπει να 
μελετηθεί κατά τη δημιουργία ενός σχεδίου έρευνας, είναι η 
αναγνώριση και ο εντοπισμός προϊόντων εγκλήματος ή του 
εξοπλισμού ή των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν 
να χρησιμοποιηθούν σε μια εγκληματική δραστηριότητα, καθώς 
και η δέσμευσή τους, πριν αυτά εξαφανιστούν ή χαθούν, ή 
διοχετευθούν στη νόμιμη οικονομία, ή χρησιμοποιηθούν για τη 
διάπραξη άλλων αδικημάτων.  

Το σχέδιο έρευνας δεν είναι στατικό και πρέπει να αναθεωρείται 
και να τροποποιείται, αν κρίνεται απαραίτητο, βάσει των 
ευρημάτων, της πορείας και των αναγκών της έρευνας. Άλλη 
σημαντική παράμετρος, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη 
διαμόρφωση/τροποποίηση ενός σχεδίου έρευνας είναι η 
επιτρεπόμενη διάρκεια κάθε έρευνας. Για παράδειγμα, σύμφωνα 
με τα άρθρο 31, παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η 
προκαταρκτική εξέταση δε μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες, 
ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να 
παραταθεί έως άλλους τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της 
υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, 
για εύλογο χρονικό διάστημα, με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση.  

2. Προσδιορισμός του πεδίου έρευνας 

Οι έρευνες θα πρέπει να επικεντρώνονται στο είδος των 
αναζητούμενων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων: 
(α) των άμεσων ή έμμεσων προϊόντων διαφθοράς, (β) των 
οργάνων, της ιδιοκτησίας, ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου για τη διάπραξη ενός αδικήματος 
διαφθοράς, καθώς επίσης και των αναμεμειγμένων περιουσιακών 
στοιχείων (δηλ. προϊόντων εγκλήματος και οργάνων που έχουν 
αναμιχθεί με ιδιοκτησία που έχει αποκτηθεί από νόμιμες πηγές). 
Το πεδίο έρευνας θα πρέπει, επίσης, να εξετάζει τα περιουσιακά 
στοιχεία τρίτων μερών (καλόπιστων ή μη). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα 
αποδεικτικά στοιχεία, οι ανακριτικοί υπάλληλοι πρέπει να 
προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τα διάφορα είδη περιουσιακών 
στοιχείων της υπόθεσης, δηλ. άμεσα και έμμεσα προϊόντα 
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εγκλήματος, όργανα και αναμεμειγμένα περιουσιακά στοιχεία. Θα 
πρέπει, επίσης, να προσδιορίσουν ποιες είναι οι απαραίτητες 
δράσεις προκειμένου να εντοπισθούν και να δεσμευθούν έγκαιρα 
τα περιουσιακά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι η δήμευση αφορά άμεσα και έμμεσα προϊόντα 
διαφθοράς, περιουσιακά στοιχεία, εξοπλισμό και άλλα όργανα, 
ενώ πρέπει να προσπαθήσουν να δημεύσουν όχι μόνο το άμεσο 
κέρδος, αλλά επίσης οφέλη από το έγκλημα, όπως τα εισοδήματα ή 
τα κέρδη από ένα συμβόλαιο που βασίζεται σε δωροδοκία. Οι 
αρχές πρέπει να γνωρίζουν ότι το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα 
(ΠΚ) καλύπτει τόσο τα άμεσα, όσο και τα έμμεσα προϊόντα 
εγκλήματος, καθώς επίσης και σχετικά όργανα.5 Σε αδικήματα 
δωροδοκίας, πρέπει να επιδιώκεται η δήμευση δώρων και 
οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και 
αντικειμένων, τα οποία αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 238 ΠΚ.  Σε 
αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες ή σε βασικά αδικήματα, η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από προϊόντα ή 
όργανα τέτοιων αδικημάτων, πρέπει να πραγματοποιείται βάσει 
του άρθρου 46 του Ν. 3691/2008, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός 
ως ο «νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες».  

Όσον αφορά τα αναμεμειγμένα περιουσιακά στοιχεία, δηλ. 
παράνομα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν αναμιχθεί με 
ιδιοκτησία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, οι αρχές μπορούν 
να επικαλούνται το άρθρο 76, παρ. 1 ΠΚ, το άρθρο 238, παρ. 1 ΠΚ ή 
το άρθρο 46, παρ. 1 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλα τα άρθρα προβλέπουν ότι 
η δήμευση επιβάλλεται μέχρι του ποσού της εκτιμώμενης αξίας 
των αναμεμειγμένων προϊόντων. 

Το πεδίο έρευνας πρέπει, επίσης, να διαμορφωθεί με τρόπο που να 
επιτρέπει ευελιξία. Δυναμική έρευνα ανάκτησης περιουσιακών 
στοιχείων είναι εκείνη που αναλύει με κριτική σκέψη τα στοιχεία 
που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να προσδιοριστούν τα 

                                                      
5 Άρθρο 76, παρ. 1 ΠΚ.  
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επόμενα βήματα, ενώ μπορεί να εξελίσσεται με το πέρασμα του 
χρόνου. Είναι σημαντικό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος να 
παραμένει ο εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων που πρέπει 
να δεσμευθούν, προκειμένου η έρευνα να είναι βιώσιμη 
μακροπρόθεσμα. 

3. Δικαιοδοσία 

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πλήθος αρχών επιβολής του νόμου, 
εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, που είναι αρμόδιες για την 
ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και μπορούν να την 
εφαρμόσουν σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
υποθέσεων διαφθοράς. Στα πρώιμα στάδια μιας έρευνας, οι αρχές 
πρέπει να εξετάσουν τα ζητήματα προς διερεύνηση, που αφορούν 
τη δικαιοδοσία τους. Οι γενικοί και οι εξειδικευμένοι ανακριτικοί 
υπάλληλοι, οι εισαγγελείς και οι ανακριτές διαθέτουν τις 
αρμοδιότητες και την εξουσία που προβλέπονται στις σχετικές 
διατάξεις του ΚΠΔ και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας, όπως στον 
νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και στο άρθρο 17A του Ν. 2523/1997. Επίσης, 
υπάρχουν επιπλέον ισχύουσες διατάξεις στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων φορέων, όπως οι πρόσθετες διατάξεις ανίχνευσης 
περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Μονάδας 
Χρηματοοικονομικών  Πληροφοριών (ΜΧΠ) (άρθρο 7Β του νόμου 
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες). 

Οι αρχές πρέπει, επίσης, να εξετάσουν ζητήματα που αφορούν 
αλλοδαπά κράτη, τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον για 
την υπόθεση, ή τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να 
ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους για το ίδιο ποινικό αδίκημα. Είναι 
δυνατόν κάποιο άλλο κράτος να μπορεί να επιβάλλει τη 
δικαιοδοσία του. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση 
που ημεδαπός διέπραξε το έγκλημα ή μέρος της εγκληματικής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του κράτους (πχ. μια 
τηλεφωνική κλήση για το κλείσιμο συμφωνίας δωροδοκίας, 
επιστολές που απεστάλησαν μέσω του ταχυδρομικού του 
συστήματος, ή μια ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε 
κάποιον εξυπηρετητή (server) στην επικράτειά του. Για αυτόν τον 
λόγο, οι ανακριτικοί υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν όλες τις 
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διαστάσεις που αφορούν την υπόθεση σε αλλοδαπά κράτη και να 
προετοιμαστούν κατάλληλα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 
κατάλληλος συντονισμός, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τέτοια μέτρα 
πρέπει να λαμβάνονται μόνο αν υπάρχει σοβαρό κίνδυνος 
προειδοποίησης των εμπλεκόμενων μερών του εγκλήματος. 

4. Προθεσμία παραγραφής 

Η προθεσμία παραγραφής του αξιόποινου των αδικημάτων μπορεί 
να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις έρευνες και στις διώξεις, αν 
αγνοηθεί ή δεν αξιολογηθεί κατάλληλα. Για αυτό τον λόγο οι 
ανακριτικοί υπάλληλοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι το άρθρο 
111 ΠΚ προβλέπει ότι η προθεσμία παραγραφής είναι είκοσι (20) 
έτη, αν ο νόμος προβλέπει γι’ αυτά τα αδικήματα την ποινή της 
ισόβιας κάθειρξης β) δεκαπέντε (15) έτη, σε κάθε άλλη περίπτωση. 
Για τα πλημμελήματα, η προθεσμία παραγραφής είναι τα πέντε (5) 
έτη. Ωστόσο, το άρθρο 113, παρ. 1 ΠΚ προβλέπει ότι η προθεσμία 
της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο δεν μπορεί να 
αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη. Το άρθρο 113, παρ. 2 
προβλέπει ότι η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η κύρια διαδικασία. Τέλος, το άρθρο 113, 
παρ. 3 ΠΚ ορίζει ότι η αναστολή δεν μπορεί να διαρκέσει 
περισσότερο από πέντε χρόνια για τα κακουργήματα, ή 
περισσότερο από τρία χρόνια για τα πλημμελήματα.  

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι πρέπει, επίσης, να έχουν κατά νου ότι η 
δήμευση που δε βασίζεται σε καταδίκη, προβλέπεται στον νόμο 
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, στο άρθρο 46. παρ. 3, στην περίπτωση θανάτου 
του υπαιτίου ή στην περίπτωση που η δίωξη που ασκήθηκε έπαυσε 
οριστικώς ή κηρύχθηκε απαράδεκτη (για παράδειγμα, λόγω 
παραγραφής). Αυτή η διάταξη, όπως και η αντίστοιχη που αφορά 
τη δήμευση βάσει καταδίκης στο άρθρο 46, παρ. 1-2, ισχύουν για 
διώξεις απαριθμούμενων αδικημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η 
δωροδοκία ημεδαπών και αλλοδαπών, αλλά όχι όλα τα αδικήματα 
διαφθοράς που αναφέρονται στο 12ο κεφάλαιο του Ποινικού 
Κώδικα.  

Επιπλέον, το άρθρο 76, παρ. 6 ΠΚ ορίζει ότι αν δεν προηγήθηκε 
καταδίκη ή δεν μπορούσε να γίνει δίωξη, τη δήμευση διατάσσει 
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είτε το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση είτε το δικαστήριο 
πλημμελειοδικών, με πρόταση του εισαγγελέα.6 

5. Εκτέλεση της διαταγής δήμευσης 

 Η διαταγή δήμευσης αποτελεί είτε παρεπόμενη ποινή είτε μέτρο 
ασφαλείας. Καθώς η απόφαση που επιβάλλει δήμευση έχει 
καταστεί αμετάκλητη, ζητήματα ενδέχεται να ανακύψουν όσον 
αφορά τον χρόνο που επιτρέπεται η εκτέλεση της διαταγής. Εκτός 
από την παραγραφή του αξιόποινου του αδικήματος που επισύρει 
την έκδοση της διαταγής, ανακύπτει η παράμετρος της 
παραγραφής της ποινής ή μέτρου.  

Πέραν των γενικών διατάξεων σχετικά με την παραγραφή των 
ποινών,7 το ζήτημα εμφανίζει ενδιαφέρον υπό το φως του νέου 
άρθρου 552Α ΚΠΔ. Η εν λόγω διάταξη ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με 
τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα προς εκτέλεση της ποινής 
δήμευσης. Δεδομένου του εξειδικευμένου χαρακτήρα του 
ζητήματος και του διάφορου πεδίου ενδιαφέροντος του 

                                                      
6 Το άρθρο 76, παρ. 6 ΠΚ προβλέπει, επίσης, τη δήμευση που δε βασίζεται 

σε καταδίκη, σε υποθέσεις στις οποίες προκύπτει  κίνδυνος της δημόσιας 
τάξης (πχ. εκρηκτικά κτλ.). Ωστόσο, αυτή η διάταξη σπάνια εφαρμόζεται 
σε υποθέσεις διαφθοράς. η δήμευσή τους επιβάλλεται υποχρεωτικά  σε  
όποιον  τα κατέχει,  έστω και χωρίς την καταδίκη ορισμένου προσώπου 
για την πράξη που τελέστηκε. Η δήμευση εκτελείται και  κατά  των  
κληρονόμων,  αν  η απόφαση   έγινε   αμετάκλητη  ενόσω  ζούσε  εκείνος  
κατά  του  οποίου απαγγέλθηκε η δήμευση. Ενώ το περιεχόμενο του 
άρθρου 76, παρ. 6, φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να ισχύει αποκλειστικά 
για μέτρα ασφαλείας, μέρος του κειμένου του υποδεικνύει ότι η διάταξη 
μπορεί να ισχύει και για άλλες καταστάσεις. Για παράδειγμα, η δεύτερη 
πρόταση του άρθρου 76, παρ. 6 αναφέρει ότι «Η δήμευση εκτελείται και  
κατά  των  κληρονόμων,  αν  η απόφαση   έγινε   αμετάκλητη  ενόσω  
ζούσε  εκείνος  κατά  του  οποίου απαγγέλθηκε η δήμευση». Το κείμενο σε 
αυτό το σημείο δεν προϋποθέτει ότι τα αντικείμενα της δήμευσης 
αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη.  Συνεπώς, επειδή είναι πιθανό οι 
αρχές να ερμηνεύσουν διαφορετικά τη διάταξη, η διάταξη πρέπει να 
αποσαφηνιστεί,, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται με 
κατάλληλο και ενιαίο τρόπο. 

7 Βλ. άρθρα 114-116 ΠΚ. 
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συγκεκριμένου Παραδοτέου, δεν παρέχεται λεπτομερέστερη 
μελέτη του ζητήματος. 

6. Απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία 

Οι ελληνικές αρχές πρέπει, επίσης, να λάβουν υπόψη τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση διατάξεων 
δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης. Γενικά, για να εκδοθούν 
τέτοιες διατάξεις, οι αρχές πρέπει να έχουν την εύλογη πεποίθηση 
ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με την 
εγκληματική δραστηριότητα ή προκύπτουν από αυτή. Για 
παράδειγμα, αυτά είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται 
για την έκδοση διάταξης δέσμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του 
νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 
1059/1971: 

εξαιρετικώς επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών για τις 
απόρρητες χρηματικές ή άλλες καταθέσεις σε τράπεζες 
που λειτουργούν στην Eλλάδα, μετά από ειδικά 
αιτιολογημένη παραγγελία ή αίτηση ή απόφαση του 
αρμόδιου για την άσκηση ποινικής δίωξης ή τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή κυρίας 
ανάκρισης οργάνου δια του δικαστικού συμβουλίου ή 
δικαστηρίου, στο οποίο διενεργείται η σχετική διαδικασία, 
εφόσον η παροχή των πληροφοριών είναι απολύτως 
αναγκαία για την ανίχνευση και τον κολασμό 
κακουργήματος […]. 

Στο πλαίσιο της δράσης των ΚΟΕ, το επίπεδο των απαιτούμενων 
αποδείξεων στη χώρα όπου βρίσκεται η στοχευόμενη περιουσία ή 
περιουσιακά ή αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό ζήτημα.8 

                                                      
8 Βλ. άρθρο 12, παρ. 9 της UNTOC για την εφαρμογή μέτρων κατάσχεσης και 
δήμευσης («Κανένα σημείο αυτού του άρθρου δεν πρέπει να επηρεάζει την αρχή 
που ορίζει ότι τα μέτρα στα οποία αναφέρεται πρέπει να προσδιορίζονται  και να 

εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της χώρας-

μέλους»). 
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B. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Όσον αφορά την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων, οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι διεξάγουν συνήθως τις εργασίες τους βάσει του είδους 
του περιουσιακού στοιχείου. Οι ελληνικές αρχές διαθέτουν κάποιες 
κατηγορίες βάσεων δεδομένων και πηγών πληροφόρησης, από τις 
οποίες μπορούν να αντληθούν πολύτιμα στοιχεία. Εκτός των 
παραπάνω πηγών πληροφόρησης, οι αρχές μπορούν να 
ανιχνεύσουν περιουσιακά στοιχεία μέσω: (α) 
αναφορών/πληροφοριών από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, (β) 
μαρτυρικών καταθέσεων, (γ) πληροφοριοδοτών, (δ) εκθέσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, (ε) μέσων μαζικής ενημέρωσης και (στ) 
ελεύθερα προσβάσιμων πληροφοριών. 

Σχετικά με τις βάσεις δεδομένων και τις διαθέσιμες πηγές 
πληροφόρησης, οι αρχές μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία για την 
ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας τα 
παρακάτω:  

1. Τραπεζικοί λογαριασμοί 

Πολύ σημαντικό εργαλείο για αναζητήσεις σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς αποτελεί το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών 
Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Μητρώο),9 το οποίο 
υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών. Στο Μητρώο έχουν δυνατότητα 
πρόσβασης οι παρακάτω αρχές: (α) ο Εισαγγελέας Οικονομικού 
Εγκλήματος, (β) οι Εισαγγελείς Εγκλημάτων Διαφθοράς (ΕΕΔ) 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, (γ) όλες οι υπηρεσίες της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων – ΑΑΔΕ, (δ) όλες οι υπηρεσίες της 
Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
– ΣΔΟΕ, (ε) η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και (στ) η 
ελληνική ΜΧΠ.  

 

                                                      
9 Βλ. άρθρο 62 του Ν. 4170/2013 (το οποίο ενσωμάτωσε στην εθνική 

νομοθεσία την Οδηγία της ΕΕ για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα 
της φορολογίας), το ενδέκατο άρθρο του Ν. 4211/2013, το άρθρο 71 του 
Ν. 4446/2016 και το άρθρο 107 του Ν. 4387/2016. 
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Στο Μητρώο τηρούνται τα παρακάτω είδη πληροφοριών για 
διάστημα δέκα ετών, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν: (α) 
πληροφορίες δικαιούχων λογαριασμών, (β) υπόλοιπα 
λογαριασμών, (γ) ποσά, ημερομηνίες και νόμισμα συναλλαγών. Στο 
άρθρο 62, παρ. 7 του Ν. 4170/201310 προβλέπεται ένας δημόσια 
διαθέσιμος κατάλογος όλων των ιδρυμάτων (τραπεζών κτλ.) που 
περιλαμβάνονται στο Μητρώο, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. 
Αν οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι παλαιότερες των 10 ετών, ή 
αν η αιτούσα αρχή δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρώο, 
πρέπει να ακολουθείται η τυπική διαδικασία αίτησης πληροφοριών 
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 
την αποστολή σχετικών εγγράφων στα αρμόδια χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. 

Αν είναι απαραίτητη η επίσπευση μιας έρευνας, οι αρχές μπορούν 
να επικοινωνήσουν άμεσα με το τμήμα συμμόρφωσης της εν λόγω 
τράπεζας. 

Τραπεζικές πληροφορίες  

Το άρθρο 260, παρ 2 του ΚΠΔ επιτρέπει στους ανακριτικούς 
υπαλλήλους (1) να κατάσχουν τίτλους αξιών (αξιόγραφα) σε 
τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα και (2) να εξετάζουν την 
αλληλογραφία και όλες τις πράξεις της τράπεζας ή του ιδρύματος 
για να βρουν τα πράγματα που πρέπει να κατασχεθούν ή για να 
προχωρήσουν γενικά την έρευνά τους. Αν τα ιδρύματα στα οποία 
υπάγονται τα περιουσιακά στοιχεία αρνηθούν να επιτρέψουν 
αυτούς τους ελέγχους, οι ανακριτικές αρχές μπορούν να 
ερευνήσουν το ίδρυμα και να κατασχέσουν τα σχετικά περιουσιακά 
στοιχεία και έγγραφα. Επίσης το άρθρο 50 του νόμου κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
επιτρέπει στους εισαγγελείς και στους ανακριτές την πρόσβαση σε 
βιβλία και αρχεία που τηρούνται από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.11 Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν (1) 

                                                      
10 Το άρθρο 62, παρ. 7 του Ν. 4170/2013 προστέθηκε με το άρθρο 71, 

παρ. 2 του Ν. 4446/2016. 

11 Το άρθρο 5 του Ν. 3691/2008 ορίζει, μεταξύ άλλων, ως υπόχρεα 

πρόσωπα τα παρακάτω: (α) πιστωτικά ιδρύματα, (β) χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, (γ) εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, (δ) 
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πληροφορίες εξακρίβωσης στοιχείων πελατών, (2) έγγραφα που 
αφορούν αδειοδοτήσεις και συναλλαγές λογαριασμών, (3) 
εσωτερικά έγγραφα που αφορούν εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις ή 
προτάσεις σε υποθέσεις σχετιζόμενες με την έρευνα και (4) 
αλληλογραφία με πελάτες. 

Παρακολούθηση λογαριασμών 

Οι δικαστές μπορεί να εκδώσουν διαταγές μονομερώς, με τις 
οποίες να απαιτούν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να παρέχει 
πληροφορίες για τις μελλοντικές δραστηριότητες ενός 
λογαριασμού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέτοιες 
διαταγές επιτρέπουν την επιτήρηση συναλλαγών σε πραγματικό 
χρόνο, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία τυπολογιών 
δραστηριοτήτων και στον εντοπισμό επιπλέον λογαριασμών, 
καθώς και να τεκμηριώσει την ανάγκη για επιπρόσθετες εντολές 
κοινοποίησης, δέσμευσης, ή έρευνας και κατάσχεσης 
περιουσιακών στοιχείων. 

Το άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/41/EE της ΕΕ (σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις), προβλέπει την 
παρακολούθηση των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών πράξεων 
που πραγματοποιούνται μέσω ενός ή περισσότερων 
συγκεκριμένων λογαριασμών. Τον Σεπτέμβριο του 2017 το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Ν. 4489/2017, που ενσωματώνει 
στην Οδηγία 2014/41/EE της ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο.12 Ωστόσο, 
φαίνεται ότι η Ελλάδα δε διαθέτει προς το παρόν τις απαραίτητες 
υποδομές για την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας.   

                                                                                                                                         
εταιρίες που παρέχουν επιχειρηματικό κεφάλαιο, (ε) ορκωτούς ελεγκτές- 
λογιστές, εταιρείες ορκωτών ελεγκτών- λογιστών, λογιστές που δε 
συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας κα ιδιώτες ελεγκτές, (στ) 
φορολογικούς ή φοροτεχνικούς σύμβουλους και εταιρείες φορολογικών ή 
φοροτεχνικών συμβουλών, (ζ) επιχειρήσεις καζίνο, (η) οίκοι δημοπρασίας, 
(θ) συμβολαιογράφους και δικηγόρους, όταν συμμετέχουν (ή βοηθούν) 
στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων 
και (ι) φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες 
και εμπιστεύματα (trusts). 

12 Το άρθρο 30 του Ν. 4489/2017 ενσωμάτωσε το άρθρο 28 της Οδηγίας 

2014/41/EE της ΕΕ. 
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Απαγόρευση γνωστοποίησης 

Επίσης, όταν αποστέλλονται αιτήσεις σε τράπεζες, εκτός του 
Μητρώου, ενώ υπάρχει παράλληλα κάποιο στοιχείο νομιμοποίησης 
παράνομων εσόδων στην υπόθεση (στην πράξη, πάντα), συνιστάται 
να γίνεται αναφορά στο άρθρο 31 του Ν. 3691/2008 (νόμος κατά 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), με 
τίτλο «Απαγόρευση γνωστοποίησης».13 

2. Αναφορές για ύποπτες συναλλαγές 

Οι αναφορές για ύποπτες συναλλαγές (ΑΥΣ) μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικές πηγές πληροφόρησης, οι οποίες συχνά 
υποδεικνύουν εξαιρετικά σημαντικές κατευθύνσεις στις έρευνες. 
Γενικά, οι ΑΥΣ παρέχουν τις παρακάτω πληροφορίες: (α) την πηγή 
και τον προορισμό κεφαλαίων, (β) καταχωρήσεις τραπεζικών 
υπαλλήλων σχετικά με την αιτία υποψίας, (γ) τον αριθμό των 
ηλεκτρονικών εμβασμάτων, επιταγών κτλ. και (δ) πληροφορίες για 
περιουσιακά στοιχεία ή προϊόντα που τηρεί το στοχευόμενο 
πρόσωπο στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

Σύμφωνα με τον νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 3932/2011), τα υπόχρεα πρόσωπα (οι τράπεζες κτλ.) 
πρέπει να υποβάλλουν αναφορές για ύποπτες συναλλαγές (ΑΥΣ) 
στη Μονάδα Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών (ΜΧΠ).14 Σύμφωνα 
με το άρθρο 7(A) το νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, η ΜΧΠ συγκεντρώνει, διερευνά και 
αξιολογεί (1) τις αναφορές υπόπτων συναλλαγών που υποβάλλουν 
στην Αρχή τα υπόχρεα πρόσωπα, και (2) πληροφορίες που 

                                                      
13 Άρθρο 31 Απαγόρευση γνωστοποίησης: Τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, οι 
υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους και τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα 
απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο πελάτη ή σε τρίτους ότι 
διαβιβάστηκαν αρμοδίως ή ζητήθηκαν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή ενδέχεται ή 
πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 
[…]. Τα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν από πρόθεση το καθήκον εχεμύθειας, 
τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική 
ποινή. 

14 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Ν. 3691/2008 (νόμος κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες). 
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διαβιβάζονται στην Αρχή από άλλες πηγές (συμπεριλαμβανομένων 
των αλλοδαπών αρχών) που αφορούν συναλλακτικές 
δραστηριότητες, οι οποίες ενδεχομένως σχετίζονται με οικονομικά 
εγκλήματα ή τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες. Οι ελληνικές αρχές μπορούν να επικοινωνούν με 
την ελληνική ΜΧΠ κατά την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών.   

Οι εξουσίες της ΜΧΠ 

Σύμφωνα με το άρθρο 7B του νόμου κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η ΜΧΠ μπορεί να 
ζητήσει από τα υπόχρεα πρόσωπα να παράσχουν όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων 
της, συμπεριλαμβανομένων ομαδοποιημένων πληροφοριών για 
συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων 
ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων. 
Σε σοβαρές υποθέσεις και στο πλαίσιο της διακριτικής της 
ευχέρειας, η ΜΧΠ μπορεί, επίσης, να διεξάγει απροειδοποίητους 
ελέγχους σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία, αν κριθεί 
απαραίτητο, με τις σχετικές αρμόδιες αρχές. 

Ο αρμόδιος για τη διαχείριση αιτημάτων αρχών επιβολής του 
νόμου εκ της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης  (ελληνική ΜΧΠ - FIU) είναι: 

κ. Κωνσταντίνος Παπαστεργίου 
Αστυνόμος Β’ 
Τμήμα Μελετών και Διεθνών Σχέσεων  
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης 
Διεύθυνση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853, ΑΘήνα 
Τηλ.: 210 340 1908 
k.papastergiou@hellenic-FIU.gr    

mailto:k.papastergiou@hellenic-FIU.gr
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3. Έγγραφα Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη 

Σύμφωνα με τον νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, τα υπόχρεα πρόσωπα πρέπει να 
εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και να 
τηρούν όλα τα σχετικά έγγραφα και αρχεία.15 Αυτά τα έγγραφα και 
αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους 
ανακριτικούς υπαλλήλους. Οι ελληνικές αρχές μπορούν να 
αναζητούν τέτοια έγγραφα, βάσει του άρθρου 26, παρ. 1 του νόμου 
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, το οποίο ορίζει ότι τα υπόχρεα πρόσωπα16 και το 
προσωπικό τους (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών 
στελεχών) πρέπει να παρέχουν αμελλητί στις αρχές που 
δραστηριοποιούνται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες ή σε άλλες σχετικές αρχές, όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες που προβλέπουν οι διατάξεις του εν 
λόγω νόμου.  

4. Θυρίδες χρηματοκιβωτίων, Δάνεια και Πιστωτικές Κάρτες 

Το Μητρώο δεν καλύπτει προς το παρόν θυρίδες 
χρηματοκιβωτίων,17 δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Συνεπώς, 
αιτήματα που αφορούν τα παραπάνω πρέπει να αποστέλλονται 
στις τράπεζες, ακολουθώντας την τυπική διαδικασία εκτός του 
Μητρώου. 

                                                      
15 Όπως προβλέπεται στα άρθρα 13, 17 και 19 του ν. 3691/2008. 

16 Για τον κατάλογο των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με τον νόμο κατά 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο άρθρο 5 του νόμου. 

17 Στις απαντήσεις που λαμβάνονται από το σύστημα Μητρώου, υπάρχει 

ένας κωδικός από μία εκ των τεσσάρων εμπορικών τραπεζών, ο οποίος 
υποδεικνύει την ύπαρξη άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανότητας ύπαρξης θυρίδας χρηματοκιβωτίου∙ ωστόσο, μπορεί να 
υποδεικνύει και άλλο προϊόν (πχ. μια πιστωτική κάρτα). 
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5. Χρεόγραφα, Παράγωγα Προϊόντα και Αμοιβαία Κεφάλαια 

Αιτήματα για πληροφορίες που αφορούν χρεόγραφα και παράγωγα 
προϊόντα, μπορούν να αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών,18 καθώς και στη θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου 
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD S.A.). 
Υπάρχουν κεντρικά συστήματα δεδομένων σχετικά με τα 
χρεόγραφα και τα παράγωγα προϊόντα.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς19 μπορεί να δεχθεί αιτήματα σχετικά 
με χρεόγραφα και παράγωγα προϊόντα, καθώς επίσης και αμοιβαία 
κεφάλαια. Τα αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με χρεόγραφα, 
παράγωγα προϊόντα και αμοιβαία κεφάλαια πρέπει, επίσης, να 
αποστέλλονται και στις τράπεζες, καθώς πολλοί πελάτες τραπεζών 
επενδύουν σε τέτοια προϊόντα μέσω της τράπεζας τους.  

Χρηματιστήριο Αθηνών 
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 3366800  
Φαξ: +30 210 3366101 
Ηλ. διεύθυνση: protocol@athexgroup.gr  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς str., 105 62 Athens 
Τηλ.: +30 210 3377100 

Περιφερειακό Γραφείο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Θεσσαλονίκης  
Τηλ.: +30 2310 224010 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος A. Τσουκαλάς 

6. Χαρτοφυλάκια ασφαλειών ζωής 

Η εποπτεία των χαρτοφυλακίων ασφαλειών ζωής 
πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.20 Αιτήματα για 
πληροφορίες που αφορούν χαρτοφυλάκια ασφαλειών ζωής 

                                                      
18 https://www.helex.gr/web/guest/home  

19 http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home  

20 http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/deia/default.aspx  

mailto:protocol@athexgroup.gr
https://www.helex.gr/web/guest/home
http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home
http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/deia/default.aspx
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μπορούν να αποστέλλονται στη ΔΕΙΑ, καθώς επίσης και στις 
τράπεζες, λόγω του ότι πολλοί πελάτες τραπεζών επενδύουν σε 
τέτοια προϊόντα μέσω της τράπεζας τους.  Οι ελληνικές αρχές 
μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τη ΔΕΙΑ: 

Τράπεζα της Ελλάδος 
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ)  
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 320 1111 
Φαξ: +30 210 323 2239 (ή +30 210 323 2816) 

7. Πληροφορίες που αφορούν εταιρίες 

Για τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν συναλλαγές 
εταιριών ή την οικονομική κατάσταση εταιριών και επιχειρήσεων, 
οι αρχές πρέπει να εισέρχονται στις βάσεις δεδομένων που 
τηρούνται από την ΑΑΔΕ. Αυτές οι βάσεις δεδομένων 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το TAXIS και το ELENXIS. Οι αρχές 
μπορούν, επίσης, να αποκτήσουν πληροφορίες από το Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες 
για εταιρίες και επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο.21 Η κεντρική 
υπηρεσία του ΓΕΜΗ λειτουργεί στο πλαίσιο της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).22 Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή23 του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης,24 επίσης, επιβλέπει τη λειτουργία του ΓΕΜΗ.  

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) 
Διεύθυνση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 
Τηλ: +30 210 3387104 , (-106) 
Ηλ.διεύθυνση:  keeuhcci@uhc.gr 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή  

                                                      
21 http://www.businessportal.gr/  

22 http://www.uhc.gr/newsite/index.php?menu=main_menu&page=home  

23 http://www.gge.gr/  

24 http://www.mindev.gov.gr/  

mailto:keeuhcci@uhc.gr
http://www.businessportal.gr/
http://www.uhc.gr/newsite/index.php?menu=main_menu&page=home
http://www.gge.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
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Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα 
Ηλ. διεύθυνση: gge@gge.gr  

8. Ακίνητη Περιουσία 

Οι ανακριτικές αρχές μπορούν να ανατρέχουν στη ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων του ενιαίου φόρου ακινήτων ιδιοκτησίας (Ε9 – 
ΕΝΦΙΑ) της ΑΑΔΕ. Η βάση δεδομένων επιτρέπει τις γρήγορες 
αναζητήσεις ακίνητων περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο. 
Ωστόσο, αυτή είναι μια «παράγωγη» βάση δεδομένων, της οποίας 
η ακρίβεια εξαρτάται, επίσης, από τις δηλώσεις των 
φορολογούμενων. Ένα νέο σύστημα Κτηματολογίου δημιουργείται 
αυτή την περίοδο και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020.25 Το 
Κτηματολόγιο θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εθνικού 
Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης και θα περιλαμβάνει όλα τα 
δεδομένα που αφορούν κάθε ατομική ιδιοκτησία. Προς το παρόν, 
αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται, επίσης, στα ειδικά ή/και 
Γραφεία του Κτηματολογίου ή στα Υποθηκοφυλακεία, δεδομένου 
ότι εκεί υπάρχουν, επίσης, πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία 
του τεμαχίου/των τεμαχίων της ακίνητης περιουσίας. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ είναι τα παρακάτω:  

ΑΑΔΕ 
Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα  
Τηλ.: +30 210 337 5000, +30 213 152 5000 

Για την Εθνική Υπηρεσίας Εθνικού Κτηματολογίου και 
Χαρτογράφησης, οι αρχές μπορούν να επικοινωνούν παρακάτω: 

                                                      
25 http://www.ktimatologio.gr/aboutus/Pages/htSwFsW1ELgXfYD8.aspx  

mailto:gge@gge.gr
http://www.ktimatologio.gr/aboutus/Pages/htSwFsW1ELgXfYD8.aspx
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Αθήνα 

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος 
Μεσογείων 28, 
155 62 Αθήνα 

Tηλ.: +30 210 
6505600 

Φαξ: +30 210 
6505949 

 

Θεσσαλονίκη 

Διεύθυνση: 
Τσιμισκή 136, 
546 21 
Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: +30 2310 
370500 

Φαξ:+30 2310 
370513 

 

9. Οχήματα, Αεροπλάνα, Ελικόπτερα και Σκάφη 

Όσον αφορά τα οχήματα, το Υπουργείο Μεταφορών διαθέτει μια 
βάση δεδομένων οχημάτων, η οποία είναι διαθέσιμη και σε άλλες 
αρχές. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ έχει μια βάση δεδομένων, η οποία 
περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες για τις πληρωμές των τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων. 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)26 διαθέτει μια δημόσια 
βάση δεδομένων (νηολόγιο αεροσκαφών) των πολιτικών 
αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων των ελικοπτέρων), των 
ιδιοκτητών τους και των εμπορικών χρηστών τους.27 Οι ανακριτικές 
αρχές μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στην ΥΠΑ, αν χρειάζονται 
πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΥΠΑ 
είναι τα παρακάτω:  

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου 1, Ελληνικό T.K. 16604 
Τηλ.: +30 210 8916000 
Ηλ. διεύθυνση: ypa@hcaa.gr 
Φαξ: +30 210 8947101 
Τηλέτυπος: 21444 

                                                      
26 http://www.ypa.gr/  

27 http://www.ypa.gr/el/flight-safety/aircraft-register  

mailto:YPA@HCAA.GR
http://www.ypa.gr/
http://www.ypa.gr/el/flight-safety/aircraft-register
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Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα υπουργεία άλλων χωρών,28 το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δε διαθέτει 
ηλεκτρονική βάση όσον αφορά τα σκάφη. Συνεπώς, προς το παρόν 
δεν υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης αξιόπιστων πληροφοριών 
από κάποια βάση δεδομένων σχετικά με το αν ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο κατέχει ένα σκάφος στη χώρα. Ωστόσο, οι ανακριτικές 
αρχές μπορούν να υποβάλλουν γενικά αιτήματα στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αν 
διατίθενται συγκεκριμένες επαρκείς πληροφορίες, το αίτημα 
μπορεί να αποσταλεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είναι τα 
παρακάτω: 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
Διεύθυνση: Πύλες E1 – E2, Πειραιάς, ΤΚ 185 10 
Τηλ.: +30 213 137 1700 (ή +30 213 1374700) 
Φαξ: +30 210 419 1561 (ή +30 210 419 1562) 
Ηλ. διεύθυνση: info@yen.gr or ddy.b@yna.gov.gr 

10. Κινητά Περιουσιακά Στοιχεία Υψηλής Αξίας και Μετρητά 

Τα υπόχρεα πρόσωπα για υποβολή δηλώσεων περιουσιακών 
στοιχείων (πχ. οι δημόσιοι υπάλληλοι), πρέπει επίσης να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με: (α) κινητά αντικείμενα υψηλής αξίας που 
ξεπερνά τις 30.000 ευρώ (δηλ. τιμαλφή, πολύτιμους λίθους, έργα 
τέχνης κτλ.)29 και (β) μετρητά ύψους 15.000 ευρώ ή παραπάνω (ή 
το αντίστοιχο ποσό σε ξένο νόμισμα). Οι ελληνικές αρχές που δεν 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, 
μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από την ΑΑΔΕ σχετικά με 
ετήσιες φορολογικές δηλώσεις, ή σχετικά με κινητά περιουσιακά 
στοιχεία αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ. Οι δηλώσεις αυτές 

                                                      
28 Για παράδειγμα, οι αρχές της Αργεντινής τηρούν ένα εθνικό μητρώο με 

τα σκάφη που φέρουν τη σημαία της (Prefectura Naval de Argentina). Οι 
γαλλικές τελωνειακές αρχές τηρούν ένα δημόσιο μητρώο ιδιοκτητών 
σκαφών της χώρας.  

29 Τα πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακών 

στοιχείων, πρέπει να δηλώνουν κινητά αντικείμενα υψηλής αξίας (πχ. 
τιμαλφή, πίνακες κτλ.) που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.  

mailto:info@yen.gr
mailto:ddy.b@yna.gov.gr
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μπορεί να φανούν χρήσιμες στις αρχές, καθώς συχνά 
αποκαλύπτουν αύξηση περιουσιακών στοιχείων η οποία δε 
συμβαδίζει με το δηλωμένο εισόδημα του ατόμου. 

Επίσης, όλοι οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να 
υποβάλλουν ετήσιες φορολογικές δηλώσεις σχετικά με: (α) τις νέες 
αγορές του εν λόγω έτους και (β) τις μισθώσεις κινητών 
αντικειμένων, αν αυτές ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ. Την ίδια 
υποχρέωση φέρουν και για τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία, 
ανεξαρτήτως αξίας/τιμής: οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, μετοχές, 
επιχειρήσεις, εταιρίες, χρεόγραφα, ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητικών δεξαμενών, δάνεια προς 
οποιοδήποτε μέρος, χορηγίες προς οποιοδήποτε μέρος (εκτός του 
ελληνικού δημοσίου) ύψους 300 ευρώ και παραπάνω και 
αποπληρωμές δανείων. Οι φορολογούμενοι πρέπει, επίσης, να 
δικαιολογούν/αποδεικνύουν τη νόμιμη πηγή των αντίστοιχων 
κεφαλαίων. Η παράλειψη δήλωσης συνιστά φορολογική παράβαση 
και μπορεί να αποτελέσει ποινικό αδίκημα. 

Κινητά αντικείμενα υψηλής αξίας και μετρητά, καθώς επίσης 
χρεόγραφα, κρύβονται συχνά σε θυρίδες χρηματοκιβωτίων. Η 
ερευνητική ομάδα πρέπει να εντοπίσει σε πρώιμο στάδιο αν το 
ερευνώμενο πρόσωπο έχει (ή είχε) θυρίδα χρηματοκιβωτίου. 

Για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα φορολογικά αρχεία 
ατόμων και επιχειρήσεων, οι αρχές μπορούν να επικοινωνούν με 
την ΑΑΔΕ:  

ΑΑΔΕ 
Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα  
Τηλ.: +30 210 337 5000, +30 213 152 5000 
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Πρακτική συμβουλή: Σύγκριση περιουσιακών 
στοιχείων 

Οι ανακριτικές αρχές πρέπει να συγκρίνουν τα δηλωμένα 
περιουσιακά στοιχεία με τα περιουσιακά στοιχεία που πραγματικά 
κατέχουν και χρησιμοποιούν τα πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα 
να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων (πχ. υπόλοιπα 
τραπεζικών λογαριασμών, συναλλαγές), καθώς αυτή η πρακτική 
αποκαλύπτει συχνά αποκλίσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν 
σε αποδεικτικά στοιχεία παράνομων δραστηριοτήτων. 

11. Εξουσίες έρευνας 

Η εκτέλεση ενταλμάτων έρευνας επιτρέπει στις ανακριτικές αρχές 
να συλλέγουν πολύτιμες αποδείξεις και στοιχεία σχετικά με τα 
περιουσιακά στοιχεία.30 Το άρθρο 253 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (ΚΠΔ) επιτρέπει τη διεξαγωγή ερευνών, ενόσω η 
ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη (προκαταρκτική 
ανάκριση, προανάκριση, κύρια ανάκριση) για κακούργημα ή 
πλημμέλημα, όταν μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η έρευνα που 
διενεργείται θα προάγει τις προσπάθειες για αποκατάσταση ή/και 
αποζημίωση της ζημίας που προκλήθηκε από το αδίκημα. Οι 
έρευνες σε ιδιωτικές κατοικίες πρέπει να διεξάγονται παρουσία 
εισαγγελέα ή ανακριτή. 

Γ. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Οι ελληνικές αρχές που συμμετέχουν στην ανάκτηση περιουσιακών 
στοιχείων, πρέπει κάθε φορά να σκέφτονται πώς θα εξασφαλίσουν 
τα προϊόντα και τα όργανα που προκύπτουν από τα ποινικά 
αδικήματα που ερευνούν. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 
ερευνητικές τεχνικές πρόληψης και αντίδρασης, καθώς επίσης και 
κατανόηση των βημάτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, 
προκειμένου να δεσμευθούν και να κατασχεθούν γρήγορα τα 

                                                      
30 Asset Recovery Handbook: Guide for Practitioners, Stolen Asset 

Recovery Initiative (World Bank & UNODC) (2011), σελ. 54. 
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περιουσιακά στοιχεία. Ως αρχικός κανόνας ισχύει ότι όλοι οι 
ανακριτικοί και οι υπόλοιποι υπάλληλοι πρέπει να ενημερώνουν 
άμεσα την αρμόδια διωκτική αρχή, μόλις εντοπιστούν παράνομα 
περιουσιακά στοιχεία. Αυτό ισχύει τόσο κατά την προκαταρκτική 
εξέταση, όσο και κατά την προανάκριση, καθώς και κατά τη 
διάρκεια γενικών δραστηριοτήτων εντοπισμού περιουσιακών 
στοιχείων που μπορεί να μην έχουν χαρακτήρα δίωξης. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό, προκειμένου τέτοια παράνομα περιουσιακά 
στοιχεία να δεσμεύονται πριν εξαφανιστούν ή χαθούν, ή 
διοχετευθούν στη νόμιμη οικονομία, ή χρησιμοποιηθούν για τη 
διάπραξη άλλων αδικημάτων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 37, 
παρ. 1 ΚΠΔ, όλοι οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να 
ανακοινώνουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα 
οτιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο, για αξιόποινη πράξη 
που διώκεται. Σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 2 ΚΠΔ, οι υπόλοιποι 
δημόσιοι υπάλληλοι έχουν την ίδια υποχρέωση να ανακοινώσουν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται για τις 
αξιόποινες πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι εισαγγελείς πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση εντολής δέσμευσης ενώπιον του αρμόδιου 
Πρωτοδικείου, το συντομότερο δυνατό. Στην κύρια ανάκριση ο 
ανακριτής πρέπει να απευθύνεται άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, 
προκειμένου να εκδοθεί εντολή δέσμευσης. 

Γενικά, για την  έκδοση εντολής δέσμευσης, πρέπει να υπάρχουν 
βάσιμες υποψίες ότι τα περιουσιακά στοιχεία προς δέσμευση 
σχετίζονται με την εγκληματική δραστηριότητα. Προς το παρόν, 
υπάρχουν πέντε νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν τη 
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, που αποκτήθηκαν μέσω 
διαφθοράς: το άρθρο 48 του νόμου κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Ν. 2523/1997, ο Ν. 
3296/2004,  ο Ν. 4022/2011 και το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 
2713/1999 και ο Ν. 4312/2014. Οι διατάξεις διαφέρουν σε εύρος, 
σε χρονικούς περιορισμούς και στην ανάγκη εισαγγελικής ή 
δικαστικής έγκρισης.  
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1. Άρθρο 48 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες 

Το άρθρο 48, παρ. 1 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες επιτρέπει τη δέσμευση 
πιθανολογούμενων προϊόντων εγκλήματος που τηρούνται σε 
πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων: (α) τραπεζικών λογαριασμών, (β) τίτλων, 
(γ) χρηματοπιστωτικών προϊόντων και (δ) θυρίδων 
χρηματοκιβωτίων (οι οποίες μπορεί να ανοιχθούν για να 
υποβληθούν σε έλεγχο). Πρέπει να υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από πράξεις 
διαφθοράς.  

Όταν ζητείται δέσμευση κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής 
εξέτασης ή προανάκρισης, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο 
αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, ο 
ανακριτής πρέπει να λάβει έγκριση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. 
Το βούλευμα που εκδίδεται από το δικαστικό συμβούλιο ή η 
διάταξη που εκδίδεται από τον ανακριτή, επέχουν θέση έκθεσης 
κατάσχεσης και εκδίδονται μονομερώς (χωρίς προηγούμενη κλήση 
του κατηγορουμένου ή του τρίτου).  

Σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 5 του νόμου κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η ΜΧΠ 
μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να δεσμεύσει περιουσιακά 
στοιχεία ή να διατάξει την απαγόρευση της πώλησης ή της 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Έπειτα, η ΜΧΠ πρέπει να 
διαβιβάσει τον φάκελο της υπόθεσης στην αρμόδια εισαγγελική 
αρχή.  

Στην περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, οι 
αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάταξη δέσμευσης χωρίς 
ουδεμία καθυστέρηση, καθώς η έκδοση βουλευμάτων του 
δικαστικού συμβουλίου για τέτοια αιτήματα μπορεί να διαρκέσει 
ως και τρεις μήνες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια 
του περιουσιακού στοιχείου.31  

                                                      
31 Συνάντηση διαβούλευσης με τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς 

Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 2017. 
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Πρακτική συμβουλή: Προετοιμαστείτε εκ των 
προτέρων για την έκδοση διατάξεων δέσμευσης  

Οι αποφάσεις επί των αιτημάτων δέσμευσης μπορεί να 
διαρκέσουν έως και τρεις μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων τα 
περιουσιακά στοιχεία μπορεί να εξαφανιστούν ή να 
μεταβιβαστούν. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο 
κίνδυνος, οι αρχές πρέπει να δρουν προληπτικά και να 
προβλέπουν την ανάγκη υποβολής αιτήματος για έκδοση διάταξης 
δέσμευσης, προετοιμάζοντας προσχέδια αιτημάτων, τα οποία να 
περιλαμβάνουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την 
έρευνα και τα οποία να μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια 
δικαστική αρχή αμέσως μόλις εντοπιστούν τα σχετικά περιουσιακά 
στοιχεία. 

2. Άρθρο 2, παρ. 6 του Ν.  4022/2011 

Βάσει του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν.  4022/2011, οι ανακριτές που 
αναλαμβάνουν σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς, μπορούν να 
δεσμεύουν λογαριασμούς και σχετικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 
Ενώ στο άρθρο 2, παρ. 6 δεν ορίζεται ρητά ότι τέτοιες διατάξεις 
είναι μονομερούς φύσης, πρέπει να εκδίδονται χωρίς να 
προειδοποιείται ο κατηγορούμενος, προκειμένου τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία να μη μεταβιβάζονται ή εξαφανίζονται.  

3. Άρθρο 17A, παρ. 8 του Ν. 2523/1997 

Το άρθρο 17A, παρ. 8 του Ν. 2523/1997 δίνει στον Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος την εξουσία να δεσμεύει περιουσιακά 
στοιχεία (λογαριασμούς, θυρίδες χρηματοκιβωτίων, κινητά και 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία) για διάστημα μέχρι ένα έτος, το 
οποίο μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του αρμόδιου 
δικαστικού συμβουλίου. Η διάταξη δέσμευσης ανακαλείται ή 
τροποποιείται αντίστοιχα, εάν προκύψουν νέα στοιχεία.  

4. Άρθρο 30, παρ. 5, περίπτωση ε΄ του Ν. 3296/2004 

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), που υπάγεται 
στο Υπουργείο Οικονομικών, διαθέτει την εξουσία να δεσμεύει 
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περιουσιακά στοιχεία, βάσει του άρθρου 30, παρ. 5, περίπτωση ε΄ 
του Ν. 3296/2004.32 Το Συμβούλιο της Επικρατείας (το ανώτατο 
διοικητικό δικαστήριο της Ελλάδας) έχει κηρύξει αντισυνταγματικό 
το άρθρο 30, παρ. 5, περίπτωση ε΄,33 και γι’ αυτό δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται. Αντί αυτού, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ πρέπει να 
εφαρμόζουν το άρθρο 48 του ισχύοντος νόμου κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.  

5. Άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 2713/1999 

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
έχει την αρμοδιότητα, όταν διενεργεί προκαταρκτική εξέταση ή 
προανάκριση, να ζητά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 του Νόμου 2713/1999. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή 
το βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου εκτελείται 
μονομερώς. 

6. Άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4312/2014 

Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τόσο τη δέσμευση όσο και την 
κατάσχεση. Δεν επηρεάζει ούτε τροποποιεί τις εξουσίες του 
κράτους  ή προβλέπει μία νέα διαδικασία δέσμευσης ή κατάσχεσης 

                                                      
32 Σε ειδικές περιπτώσεις εξασφάλισης των συμφερόντων του κράτους ή σε 

υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων και ευρείας φοροδιαφυγής και 

λαθρεμπορίου, γίνεται δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών 
στοιχείων βάσει εγγράφου του επικεφαλής της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης 
ΣΔΟΕ, το οποίο ενημερώνει τον αρμόδιο Εισαγγελέα εντός 24 ωρών για την εν 
λόγω δράση. 

33 Βλ. αποφάσεις  3316/2014 και 1260/2015. Το Συμβούλιο Επικρατείας 

κήρυξε αντισυνταγματικές τις διατάξεις, διότι: (α) δεν περιλαμβάνονται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου ο ΣΔΟΕ να προβεί ση 
δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων,  (β) ο 
λόγος που χρησιμοποιείται στις διατάξεις είναι ασαφής,  (γ) δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένα χρονικά όρια για τη διάρκεια της δέσμευσης, (δ) δεν 
υπάρχουν προϋποθέσεις όσον αφορά την αναλογικότητα (δηλ. την αξία 
των τραπεζικών λογαριασμών/περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να 
δεσμεύσει το ΣΔΟΕ σε σχέση με την πιθανή ζημία/απώλεια του δημοσίου) 
και (ε) δεν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία για την άρση της δέσμευσης. 
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και επομένως εφαρμόζεται μόνο εάν έχει ήδη εκδοθεί σχετική 
πράξη για δέσμευση ή κατάσχεση.  Το άρθρο 2 παρ. 2 ορίζει ότι εάν 
ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος συναινεί σε εθελοντική βάση να 
καταβάλει το χρηματικό ποσό, το οποίο αρχικά ήταν το αντικείμενο 
της δέσμευσης ή κατάσχεσης,  στο Ελληνικό Δημόσιο, γίνεται άρση 
της δέσμευσης ή κατάσχεσης. 

Δ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Άρθρα 260 και επόμενα του ελληνικού Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας 

Οι ανακριτές, καθώς επίσης και οι γενικοί και οι ειδικοί ανακριτικοί 
υπάλληλοι, μπορούν, βάσει του άρθρου 260 ΚΠΔ, να κατάσχουν 
τίτλους αξιών σε τράπεζες ή σε άλλα ιδρύματα και (2) να εξετάζουν 
την αλληλογραφία και όλες τις πράξεις της τράπεζας ή του 
εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για να βρουν τα πράγματα 
που πρέπει να κατασχεθούν. Το άρθρο 263, παρ. 1 δίνει τη 
δυνατότητα στον αρμόδιο δικαστή – ανεξαρτήτως του σταδίου που 
βρίσκεται η δίκη − να διατάξει την κατάσχεση περιουσιακών 
στοιχείων, εγγράφων ή άλλων ειδών αντικειμένων, αν η κατάσχεση 
αντικειμένων ή εγγράφων που σχετίζονται με το έγκλημα δεν 
κατέστη δυνατή ή δε θεωρήθηκε απαραίτητη κατά τη διάρκεια της 
έρευνας. 

2. Άρθρο 243, παρ. 2 του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

Όταν οι ανακριτικοί υπάλληλοι έρχονται αντιμέτωποι με 
επείγουσες περιπτώσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ή 
κατά την οποιαδήποτε επαφή με μάρτυρες της διάπραξης του 
ποινικού αδικήματος, σύμφωνα με το άρθρο 2  ΚΠΔ, οι εν λόγω 
υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργήσουν όλες τις 
προανακριτικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης 
περιουσιακών στοιχείων ή σχετικών αντικειμένων) χωρίς 
προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
ο υπάλληλος πρέπει να ενημερώνει τον εισαγγελέα το νωρίτερο 
δυνατό και να του υποβάλλει, χωρίς χρονοτριβή,  τις εκθέσεις που 
συντάχθηκαν (δηλ. την έκθεση κατάσχεσης).  
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3. Άρθρο 147, παρ. 8 του Νομου 2690/2001 (Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας) 

Το άρθρο 147 παράγραφος 8 του Ν. 2690/200134 ορίζει ότι 
η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή δύναται, με απόφασή της, να 
δεσμεύσει τα ρευστά διαθέσιμα ύψους άνω των 10.000 ευρώ, τα 
οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 
δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού 
1889/2005. Η δέσμευση αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν των 
τριών μηνών κατά τους οποίους διενεργείται έρευνα. Δεν υπάρχει 
ρητή πρόβλεψη που να επιτρέπει την παράταση της περιόδου 
κατάσχεσης. Η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
Ελλάδα, καθώς αποτελεί σημείο εισόδου στην Ευρώπη πολιτών 
από χώρες εκτός της ζώνης Σένγκεν. 

E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η  διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αφορά τη φύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί ή δεσμευθεί, αλλά 
δεν έχουν ακόμα δημευθεί.35 Ο σκοπός της διαχείρισης  είναι η 
συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων για αποδεικτικούς λόγους, 
για την τελική δήμευση, ή την επιστροφή στον ιδιοκτήτη, αν δε 
διαταχθεί δήμευση. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κατάλληλο 
πρόγραμμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Από την άλλη, ο 
ΚΠΔ καλύπτει σε περιορισμένο βαθμό τη διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν δημευθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το άρθρο 266, παρ. 1 ΚΠΔ απαιτεί οι αρχές να διασφαλίζουν ότι: 

                                                      
34 Η παράγραφος 8 του άρθρου 147 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

(Ν.2960/2001) προστέθηκε με την παράγραφο  2 του άρθρου 24 του Ν. 
3610/2007. 

35 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν καλύπτουν περιουσιακά 

στοιχεία, των οποίων η δήμευση έχει ήδη αποφασιστεί στο δικαστήριο, ή 
των οποίων ο τίτλος έχει περάσει στο δημόσιο με άλλον τρόπο (δηλ. όπως 
ορίζει το άρθρο 180 του Ν. 4270/2014 και στα άρθρα 1-7 (εκτός του 
άρθρου 1, παρ. 1) του Ν. 4312/2014). Για οδηγίες όσον αφορά τη 
διαχείριση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων, παρακαλείσθε να δείτε τις 
παραπάνω διατάξεις.  
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 Τα πράγματα που κατασχέθηκαν παραδίδονται για φύλαξη 
στον γραμματέα του δικαστηρίου, εκτός αν δεν είναι δυνατή η 
φύλαξη από αυτόν, οπότε όποιος ενεργεί την ανάκριση 
διατάσσει να φυλαχθούν αλλού και διορίζει φύλακα ικανό και 
φερέγγυο.  

 Χρήματα ή άλλα τιμαλφή καταθέτονται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις που 
διέπουν τη λειτουργία του. 

 Στην έκθεση για την παράδοση (το έγγραφο που αφορά τη 
μεταβίβαση και τη φύλαξη του κατασχεμένου αντικειμένου) 
μνημονεύεται η υποχρέωση του φύλακα να διαφυλάξει τα 
πράγματα και να τα παραδώσει οποτεδήποτε το ζητήσει η 
δικαστική αρχή.  

Οι αρχές πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Ν. 251/1976 προβλέπει τη 
μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε θεσμούς του ελληνικού 
δημοσίου ή σε δημοτικές υπηρεσίες για επαναχρησιμοποίηση, 
επιτρέποντας τη μεταφορά εταιρικών κινητών αντικειμένων, ιδίως 
οχημάτων, πλοίων και μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση 
κοινωφελών σκοπών. Παρομοίως, το άρθρο 180 του ν. 4270/2914 
επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να διαθέτει ποσά προερχόμενα από 
εγκληματικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ή 
δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας, υγείας ή κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Ωστόσο, η συγκεκριμένη διάταξη αφορά τη χρήση περιουσιακών 
στοιχείων αφού έχουν δημευθεί, δηλ. εφόσον το ελληνικό κράτος 
έχει αποκτήσει κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων. Δεν 
εντάσσονται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υπό στενή 
έννοια, καθώς αυτή αφορά τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων 
μετά την κατάσχεση αλλά πριν τη δήμευσή τους.   

Τέλος, το άρθρο 1 παρ. 1 του N. 4312/2014 εισάγει μια διαδικασία 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων  αναφορικά με τα μετρητά και 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ειδικότερα, η αρχή που έχει 
εκδώσει τη σχετική εντολή δέσμευσης ή κατάσχεσης μπορεί να 
διατάξει την κατάθεση των δεσμευμένων ή κατασχεμένων 
κεφαλαίων σε λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, ως χρηματική απαίτηση έναντι του ύποπτου ή του 
κατηγορουμένου. Η διάταξη ισχύει και για τα αδικήματα που 
σχετίζονται με τη διαφθορά. 
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ΣΤ. ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μετά τον εντοπισμό και την εξασφάλιση των περιουσιακών 
στοιχείων, το επόμενο βήμα είναι η δήμευσή τους, δηλαδή η 
μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας από ένα πρόσωπο, στο 
δημόσιο. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά στις αρχές τις 
διάφορες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, που επιτρέπουν 
διάφορες μορφές δήμευσης. 

1. Δήμευση βασιζόμενη σε καταδίκη 

Όπως φανερώνει το όνομα, η δήμευση βασιζόμενη σε καταδίκη 
επιτρέπει τη δήμευση ιδιοκτησίας όταν ένα άτομο έχει 
καταδικαστεί για κάποιο ποινικό αδίκημα. Η Ελλάδα διαθέτει τρεις 
διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν τη δήμευση βασιζόμενη σε 
καταδίκη, δηλαδή τα άρθρα 76 και 238 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) 
και το άρθρο 46 του Ν. 3691/2008 κατά της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες. Πριν την έναρξη της 
διαδικασίας δήμευσης, οι αρχές πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι η 
μορφή δήμευσης που αναζητούν είναι διαθέσιμη βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με το εν λόγω αδίκημα διαφθοράς.   

 Άρθρο 76 ΠΚ: Οι ελληνικές αρχές πρέπει να εφαρμόζουν το 
άρθρο 76 ΠΚ σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς (δεδομένου ότι 
ισχύει για όλα τα κακουργήματα ή πλημμελήματα που 
υπάρχουν στον ΠΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 1, οι 
ελληνικές αρχές πρέπει να καταφεύγουν στη δήμευση άμεσων 
ή έμμεσων προϊόντων εγκλήματος, καθώς και οργάνων 
εγκλημάτων διαφθοράς, αν αυτά  ανήκουν  στον  αυτουργό  ή 
σε κάποιον από τους συνεργούς του.  Για τον λόγο αυτό, οι 
ελληνικές αρχές πρέπει να υποβάλλουν απόδειξη της 
κυριότητας, που σημαίνει ότι η απλή υπόδειξη κατοχής δεν 
επαρκεί προκειμένου να πληροί τα προαπαιτούμενα. Οι αρχές 
πρέπει, επίσης, να εφαρμόζουν το άρθρο 76, παρ. 5 για τη 
δήμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε νομικά 
πρόσωπα. Αναλυτικότερα, το άρθρο 76, παρ. 5 προβλέπει τη 
δήμευση σε βάρος νομικού προσώπου, όταν το νομικό 
πρόσωπο λαμβάνει το περιουσιακό στοιχείο γνωρίζοντας ότι το 
εν λόγω αντικείμενο προέκυψε από εγκληματική πράξη και ότι 
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ο σκοπός της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου είναι η 
αποφυγή δήμευσης.36 

 Άρθρο 238 ΠΚ: Το άρθρο αυτό ισχύει για τα περισσότερα 
εγκλήματα διαφθοράς. Ωστόσο, όταν οι αρχές καταφεύγουν 
στη δήμευση οργάνων εγκληματικών πράξεων, πρέπει να 
εφαρμόζουν το άρθρο 76, καθώς το άρθρο  238 δεν 
αναφέρεται σε αυτή την πτυχή. Επίσης, το άρθρο 238 δεν 
προβλέπει ρητά τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που 
ανήκουν σε τρίτους (μη καλόπιστους). 

 Άρθρο 46 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες: Οι ελληνικές αρχές πρέπει να 
εφαρμόζουν το άρθρο 46 του νόμου κατά της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προκειμένου να 
δημεύουν περιουσιακά στοιχεία σε υποθέσεις νομιμοποίησης 
εσόδων ή στις περιπτώσεις του καταλόγου των αδικηµάτων 
που εµπίπτουν στον τοµέα της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, αλλά μόνο όταν δεν μπορούν να 
εφαρμοσθούν τα άρθρα 76 και 238 ΠΚ. Σε αντίθεση με το 
άρθρο 238 ΠΚ, το άρθρο 46 προβλέπει τη δήμευση σε βάρος μη 
καλόπιστων τρίτων, αλλά επιτρέπει αυτή τη μορφή δήμευσης, 
μόνο όταν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται σε 
κάποιον «κληρονόμο» μετά τη διάταξη της δήμευσης. 

2. Δήμευση με  Αστικές διαδικασίες 

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δήμευση στο πλαίσιο αστικής 
διαδικασίας  σε δύο περιπτώσεις. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι μια δημόσια αρχή μπορεί να λάβει εντολή δήμευσης 
είτε (α) ως πολιτικώς ενάγουσα στην ποινική διαδικασία, σύμφωνα 
με τα άρθρα 63, 64, 65, παρ. 2 και 66 του ΚΠΔ, είτε (β) ως ενάγουσα 

                                                      
36 Για να εντοπιστεί η γνώση, το αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να αξιολογήσει αν 

γνώριζε την πληροφορία ένα από τα παρακάτω άτομα που συνδέονται με το 
νομικό πρόσωπο: (α) ο νομικός εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, (β) το 
φυσικό πρόσωπο που έχει την άδεια να λαμβάνει αποφάσεις για την  άσκηση 
ελέγχου, ή (γ) ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο, εκ των πραγμάτων, ασκεί τις 
αρμοδιότητες που αναφέρονται στις δύο πρώτες παραγράφους.  
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σε αστική  διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 914 και 932 του 
Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Οι αρχές πρέπει να καταφεύγουν σε αστικές 
διαδικασίες , καθώς τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία είναι 
λιγότερα από όσα είναι στις ποινικές υποθέσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσουν με το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες. Οι αρχές 
πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι τα προαπαιτούμενα 
αποδεικτικά στοιχεία είναι λιγότερα στις αστικές από όσα είναι στις 
ποινικές διαδικασίες ∙ κυμαίνονται από τις βάσιμες υπόνοιες 
ενοχής  μέχρι τη σχεδόν βεβαιότητα. Τα αποδεικτικά στοιχεία που 
απαιτούνται για την έκδοση ποινικής καταδίκης ίσως είναι δύσκολο 
να αποκτηθούν, δεδομένου ότι πρέπει να αποτελούν αποδεικτικά 
στοιχεία πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας.  

Οι αρχές πρέπει, επίσης, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κινήσουν 
αστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον ΑΚ, σε αστικά δικαστήρια, 
προκειμένου να αναζητηθούν αποζημιώσεις για διαφθορά, ειδικά 
σε περιπτώσεις στις οποίες οι ποινικές διώξεις δεν μπορούν να 
κινηθούν, ή αν η δίωξη δεν μπορεί να συνεχιστεί (πχ. λόγω της 
προθεσμίας παραγραφής, ή λόγω θανάτου του κατηγορούμενου).  

To άρθρο 53 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς (UNCAC) 
εφαρμόζεται όσον αφορά τη δυνατότητα άλλων κρατών μερών στη 
Σύμβαση να επιδιώξουν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 
στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, θα επέτρεπε στις ελληνικές αρχές να 
επιδιώξουν ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. 
Συνεπώς, η συγκεκριμένη διάταξη δεν εξετάζεται καθώς δεν αφορά 
τις ελληνικές αρχές που επιδιώκουν τη λήψη μέτρων ανάκτησης 
περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο. 

3. Δήμευση βάσει Αξίας και Χρηματική Ποινή αντί Δήμευσης   

Σε υποθέσεις στις οποίες τα προϊόντα ή τα όργανα του εγκλήματος 
διαφθοράς δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή δεν μπορούν να 
εντοπιστούν, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχης αξίας. Συνεπώς, σε τέτοιες 
περιπτώσεις πρέπει να δρομολογείται η δήμευση βάσει αξίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ. 3 ΠΚ, με αναφορά του χρηματικού 
ποσού που οφείλει ο κατηγορούμενος.   
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Το άρθρο 76, παρ. 3 ΠΚ προβλέπει τα παρακάτω: «Αν τα 
αντικείμενα ή τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 δεν 
υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το δικαστήριο μπορεί να 
επιβάλει δήμευση (αναπληρωματική δήμευση) σε ίσης, κατά το 
χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, αξίας περιουσιακά 
στοιχεία του δράστη.»  

Οι αρχές πρέπει, επίσης, να καταφεύγουν στην κατ’ εξαίρεση 
διάταξη αναπληρωματικής δήμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παρ. 4 ΠΚ.  Αυτό θα πρέπει να το κάνουν μόνο εφόσον ισχύει 
κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν η πλήρης δήμευση 
θεωρείται δυσανάλογη, για παράδειγμα, αν προκαλεί στον 
καταδικασθέντα ή σε τρίτο υπερβολική ή ανεπανόρθωτη βλάβη, ή 
αν στερεί από τα πρόσωπα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία 
εξασφαλίζεται η βασική τους διαβίωση∙ (β) αν τα  προαναφερθέντα 
περιουσιακά στοιχεία έχουν χαθεί, δεν υπάρχουν πια ή ανήκουν σε 
κάποιον τρίτο∙ ή (γ) αν τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία δεν 
επαρκούν και δεν αντιστοιχούν στην αξία των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων ή προϊόντων εγκλήματος. 

Επίσης, στα εγκλήματα διαφθοράς που αναφέρονται στα άρθρα 
238 ΠΚ και 46 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, οι αρχές πρέπει να 
πραγματοποιήσουν αναπληρωματική δήμευση. Το άρθρο 238, παρ. 
2 ΠΚ προβλέπει τη δήμευση βάσει αξίας αν τα περιουσιακά 
στοιχεία ανήκουν σε τρίτο και δεν μπορούν να βρεθούν και να 
δημευθούν, καθώς επίσης χρηματική ποινή για την 
προαναφερθείσα περίπτωση (γ). Το άρθρο 47, παρ 2 του νόμου 
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
προβλέπει, επίσης, σε τέτοιες περιπτώσεις τη δήμευση βάσει αξίας. 

4. Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων Τρίτων Προσώπων 

Οι αρχές πρέπει να γνωρίζουν ότι η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων τρίτων προσώπων προβλέπεται στην ελληνική 
νομοθεσία, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων των τρίτων 
προσώπων. Αν ο παραβάτης αποβιώσει, το άρθρο 76, παρ. 6 
προβλέπει την εντολή δήμευσης κατά ατόμου που είναι εν ζωή, 
ενώ το περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται σε κάποιον 
«κληρονόμο». Το άρθρο 76, παρ. 5 προβλέπει τη δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην κατοχή μη καλόπιστων 



      │ 39 
 

      

τρίτων προσώπων, δηλαδή προσώπων που έχουν λάβει το 
περιουσιακό στοιχείο, γνωρίζοντας ότι αποτελεί προϊόν 
εγκλήματος,  καθώς επίσης και ότι ο λόγος της μεταβίβασης ήταν η 
αποφυγή δήμευσης, δηλαδή όταν η μεταβίβαση ή η απόκτηση του 
περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιείται με αντάλλαγμα τιμή 
σημαντικά χαμηλότερη από την αγοραία αξία του. Το άρθρο 46  
του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες προβλέπει, επίσης, τη δήμευση σε βάρος μη 
καλόπιστων τρίτων μερών, αν τη στιγμή της απόκτησης των 
περιουσιακών στοιχείων είναι πληροφορημένοι για το βασικό 
αδίκημα ή τα βασικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του 
νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες (δηλ. αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων).   

Το άρθρο 76, παρ. 5 ΠΚ ορίζει ότι: 

«Η δήμευση επιβάλλεται σε τρίτο αν τα αντικείμενα ή 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάσθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, 
από τον δράστη σε αυτόν ή αν αποκτήθηκαν από αυτόν ή 
περιήλθαν με άλλο τρόπο σε αυτόν, εφόσον κατά το χρόνο 
κτήσης των περιουσιακών στοιχείων γνώριζε ότι ενδέχεται 
να προέρχονται από αξιόποινη πράξη και ότι σκοπός της 
μεταβίβασής τους ήταν να αποφευχθεί η δήμευση. Η 
γνώση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πρέπει να 
προκύπτει από το συνδυασμό περισσότερων ειδικά 
αναφερόμενων στην απόφαση του δικαστηρίου 
περιστατικών, όπως ιδίως ότι η μεταβίβαση ή η απόκτηση 
του περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιήθηκε χωρίς 
αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από 
την αγοραία αξία ή από εκείνο που θα προέκυπτε, με βάση 
τη συνήθη πρακτική στις οικείες βιοτικές σχέσεις. Η 
δήμευση επιβάλλεται στον τρίτο μόνο εφόσον δεν μπορεί 
να επιβληθεί σε βάρος του δράστη δήμευση του 
ανταλλάγματος που έλαβε για τη μεταβίβαση ή 
αναπληρωματική δήμευση […].» 

Το άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 3691/2008 ορίζει ότι: 

“[…] Η δήμευση επιβάλλεται ακόμη και αν τα περιουσιακά 
στοιχεία ή μέσα ανήκουν σε τρίτο, εφόσον αυτός τελούσε 
εν γνώσει του βασικού αδικήματος ή των αδικημάτων του 
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άρθρου 2 κατά το χρόνο κτήσεως αυτών. Οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής ισχύουν και σε περίπτωση απόπειρας 
των ανωτέρω αδικημάτων […].” 

5. Εκτεταμένη δήμευση 

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης δήμευσης, οι αρχές πρέπει να 
εφαρμόζουν το άρθρο 47, παρ. 1 του νόμου κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το 
οποίο προβλέπει τα εξής: 

«Το Δημόσιο μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να αξιώσει ενώπιον των 
αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων από τον αμετακλήτως 
καταδικασμένο σε στερητική της ελευθερίας ποινή 
τουλάχιστον τριών ετών για ποινικό αδίκημα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 47 του νόμου κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 
κάθε άλλη περιουσία που αυτός έχει αποκτήσει από άλλο 
αδίκημα της παραγράφου 2, έστω και αν δεν ασκήθηκε για 
το αδίκημα αυτό δίωξη λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η 
δίωξη που ασκήθηκε έπαυσε οριστικά ή κηρύχθηκε 
απαράδεκτη.»  

6. Δήμευση μη βασιζόμενη σε Καταδίκη 

Η δήμευση που δε βασίζεται σε καταδίκη προβλέπεται στο άρθρο 
46, παρ. 3 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και στο άρθρο 76, παρ. 6 ΠΚ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 3 του νόμου κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι 
αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τη διάταξη μόνο λόγω θανάτου του 
υπαιτίου ή όταν η δίωξη που ασκήθηκε έπαυσε οριστικά ή 
κηρύχθηκε απαράδεκτη (για παράδειγμα, λόγω παραγραφής).  

Το άρθρο 76, παρ. 6 ΠΚ προβλέπει τη δήμευση που δε βασίζεται σε 
καταδίκη σε περιπτώσεις στις οποίες απειλείται η δημόσια τάξη 
(πχ. εκρηκτικά κτλ.). Ωστόσο, η διάταξη αυτή σπάνια εφαρμόζεται 
σε υποθέσεις διαφθοράς. Το άρθρο 76, παρ. 6 προβλέπει, επίσης, 
ότι αν δεν προηγήθηκε καταδίκη ορισμένου προσώπου ή δεν 
μπορούσε να γίνει δίωξη, τη δήμευση διατάσσει είτε το δικαστήριο 
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που δίκασε την υπόθεση είτε το δικαστήριο των πλημμελειοδικών 
με πρόταση του εισαγγελέα.  

Το άρθρο 46, παρ. 3 του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπει τα παρακάτω: 

«Δήμευση διατάσσεται και όταν δεν ασκήθηκε δίωξη λόγω 
θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που ασκήθηκε έπαυσε 
οριστικώς ή κηρύχθηκε απαράδεκτη. Στις περιπτώσεις 
αυτές η δήμευση διατάσσεται με βούλευμα του 
δικαστικού συμβουλίου ή με απόφαση του δικαστηρίου 
που παύει ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη και 
αν δεν ασκήθηκε δίωξη, με βούλευμα του κατά τόπον 
αρμόδιου συμβουλίου πλημμελειοδικών. Οι διατάξεις του 
άρθρου 492 και της παρ. 3 του άρθρου 504 ΚΠΔ 
εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση.» 

Το άρθρο 76, παρ. 6 ΠΚ ορίζει ότι:  

«Η δήμευση των αντικειμένων της παραγράφου 1 
επιβάλλεται υποχρεωτικά σε βάρος του κατόχου τους, 
έστω και χωρίς την καταδίκη ορισμένου προσώπου για την 
τελεσθείσα πράξη, αν από τη φύση τους προκύπτει 
κίνδυνος της δημόσιας τάξης. […]Αν δεν προηγήθηκε 
καταδίκη ορισμένου προσώπου ή δεν μπορούσε να γίνει 
δίωξη, τη δήμευση διατάσσει είτε το δικαστήριο που 
δίκασε την υπόθεση είτε το δικαστήριο των 
πλημμελειοδικών με πρόταση  του εισαγγελέα.» 
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II. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ 
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΚΡΑΤΗ 

Σε πολλές περιπτώσεις, η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και η 
διεθνής συνεργασία συμβαδίζουν, καθώς δράστες ποινικών 
αδικημάτων συχνά μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία εκτός 
συνόρων για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Η παρούσα ενότητα 
επικεντρώνεται στους πόρους, τα δίκτυα και τα διεθνή νομικά μέσα 
που διατίθενται στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να 
αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να κατάσχουν, να 
δημεύουν και τελικά να επαναπατρίζουν περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και 
περιουσιακά στοιχεία, εξοπλισμό και άλλα όργανα που 
χρησιμοποιήθηκαν σε τέτοιες δραστηριότητες και βρίσκονται στο 
εξωτερικό. Δεδομένου ότι η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται 
συγκεκριμένα στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι αρχές 
που χρειάζονται γενικές οδηγίες για τη διεθνή συνεργασία, 
μπορούν να συμβουλευθούν τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 
ΟΟΣΑ στις Αρχές που αναζητούν Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή για 
Υποθέσεις Διαφθοράς (Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για την 
ΑΔΣ). Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για την ΑΔΣ καλύπτουν 
έναν μεγάλο αριθμό ζητημάτων που αφορούν την ΑΔΣ και 
παρέχουν στις αρχές χρήσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένου 
ενός υποδείγματος αίτησης ΑΔΣ.  

A. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ: ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια ερευνών διαφθοράς, οι ελληνικές αρχές θα 
συναντήσουν αρκετές φορές αποδεικτικά στοιχεία εγκληματικής 
δραστηριότητας ή ύποπτης συμπεριφοράς, τα οποία θα έχουν 
διεθνή χαρακτήρα. Η γνώση του τρόπου με το οποίο εντοπίζονται 
περιουσιακά στοιχεία σε διεθνές πλαίσιο και των υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη, μπορεί να αποτελέσουν 
καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη μιας επιτυχούς 
κατάληξης. Οι ελληνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους διάφορους 
ανεπίσημους δίαυλους συνεργασίας κατά τη διερεύνηση 
εγκληματικών δραστηριοτήτων και κατά τον εντοπισμό 
περιουσιακών στοιχείων, όπως περιγράφονται παρακάτω:  
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1. Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Κεφαλαίων και Περιουσιακών 
Στοιχείων 

Το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Κεφαλαίων και Περιουσιακών 
Στοιχείων (ARO)37 της Ελλάδας υπάγεται στο ΣΔΟΕ38 και είναι 
υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των παρακάτω λειτουργιών, όσον 
αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων σε αλλοδαπό 
κράτος: (α) εντοπίζει και αναγνωρίζει προϊόντα εγκλήματος μέσω 
της συνεργασίας με AROs άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα 
με την απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ∙ (β) 
λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής για το Δίκτυο Διασύνδεσης 
Υπηρεσιών Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων του Camden 
(CARIN)39 και∙ (γ) συνεργάζεται γενικά με αλλοδαπούς εταίρους 
προκειμένου να εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται 
με εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να υπόκεινται 
σε όσα ορίζει ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες για τη δέσμευση, την κατάσχεση και 
τη δήμευση.  

Οι ελληνικές αρχές που χρειάζονται τέτοιου είδους υποστήριξη 
πρέπει να επικοινωνούν με το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης 

                                                      
37 Τα Γραφεία Ανάκτησης Περιουσίας είναι αρχές στο πλαίσιο των εθνικών 

διοικήσεων, οι οποίες διευκολύνουν τον εντοπισμό και την αναγνώριση 
προϊόντων εγκλήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων που 
σχετίζονται με το έγκλημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η δέσμευση, η 
κατάσχεση ή η δήμευση, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο 
εξωτερικό. 

38 Δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου  88, παρ. 2 του Ν.  3842/2010 (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4254/2014). 

39 Το CARIN είναι ένα ανεπίσημο δίκτυο επαφών και μια ομάδα 

συνεργασίας που επικεντρώνεται στον εντοπισμό και τη δήμευση 
προϊόντων εγκλήματος. Είναι ένα δίκτυο αρχών 53 κρατών. Αιτήσεις για 
πληροφόρηση μεταξύ των σημείων επαφής του CARIN μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: (α) γενικές πληροφορίες για τις 
δυνατότητες και τις εναλλακτικές, σχετικά με τα μέτρα ανάκτησης 
περιουσιακών στοιχείων στο αλλοδαπό κράτος, (β) παροχή πληροφοριών 
που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον βασικά στοιχεία ή να 
χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνες.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32007D0845
http://carin-network.org/
http://carin-network.org/
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Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων, προκειμένου να 
συζητηθούν τα ερευνητικά βήματα που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί και να αναγνωριστεί το συγκεκριμένο είδος 
υποστήριξης που απαιτείται.40 Το ελληνικό ARO θα υποβάλει, 
έπειτα, ένα αίτημα στο εθνικό ARO του εν λόγω κράτους-μέλους 
και θα μεταφέρει την απάντηση στην αρμόδια ελληνική αρχή. Σε 
υποθέσεις που δεν αφορούν κράτη-μέλη της ΕΕ, το ελληνικό ARO 
μπορεί, επίσης, να προχωρήσει σε άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, 
προκειμένου να διευκολύνει τα μέτρα που απαιτούνται από τις 
ελληνικές αρχές. Οι υπάλληλοι των αρχών επιβολής του νόμου που 
επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτούς τους διαύλους, πρέπει να 
επικοινωνήσουν με:   

Ε.Γ Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού &  
Προγραμματισμού Ερευνών 
Τμήμα Δ’ –Ανάκτησης Περιουσιακών                      
Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας 
Συνδρομής                                                                                  
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92                
118.53 - ΑΘΗΝΑ                                     
Τηλ. 210 – 3401007                                      
FAX . 210 – 3411022                                        
Email : aro-sdoe@1968.syzefxis.gov.gr  
Πληροφορίες: Χάιδω Βελιούρη                

2. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας 

Μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΔΑΣ) 
της Ελληνικής Αστυνομίας, oι ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου 

                                                      
40 Το άρθρο 3, παρ. 2 της Απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

ΕΕ, προβλέπει ότι οι αιτούσες ΓΑΠ πρέπει: (α) να ορίζουν το αντικείμενο 
και τους λόγους της αίτησης, καθώς επίσης και τη φύση των διώξεων, (β) 
να παρέχουν λεπτομέρειες για τα στοχευόμενα ή τα αναζητούμενα 
περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, αυτοκίνητα, 
σκάφη και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας) ή/και τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που υποτίθεται ότι εμπλέκονται (δηλ. ονόματα, διευθύνσεις, 
ημερομηνίες και τόποι γέννησης, ημερομηνία καταχώρησης, μέτοχοι,  
έδρα). 

mailto:aro-sdoe@1968.syzefxis.gov.gr
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μπορούν να αναζητούν πληροφορίες από αλλοδαπούς εταίρους και 
οργανισμούς, για λόγους εντοπισμού και αναγνώρισης 
περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, το άρθρο 8 του Προεδρικού 
Διατάγματος 178/2014, ρυθμίζει την πρόσβαση των αρχών σε τρεις 
διαύλους:  (α) INTERPOL; (β) EUROPOL; and, (γ) SIRENE (Αίτηση 
Συμπληρωματικών Πληροφοριών για Εθνικές Καταχωρήσεις).  

 INTERPOL Αθηνών: Προσφέρει τη δυνατότητα στις ελληνικές 
αρχές επιβολής του νόμου να ζητούν πληροφορίες από 
αλλοδαπές υπηρεσίες INTERPOL, προκειμένου να 
προσδιορίζεται η τοποθεσία και η ιδιοκτησία περιουσιακών 
στοιχείων. Τέτοια αιτήματα μπορεί να περιλαμβάνουν την 
ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών και αρχείων 
καταγραφής οχημάτων, ιδιοκτησίας και άλλων μορφών 
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θεωρείται ότι συνδέονται με 
κάποια εγκληματική δραστηριότητα.  

 Εθνική Μονάδα EUROPOL: Η ΔΔΑΣ μπορεί να υποβάλλει, εκ 
μέρους των ελληνικών αρχών, αιτήματα για πληροφορίες και 
στοιχεία σε άλλες εθνικές μονάδες EUROPOL, καθώς επίσης και 
στην ίδια τη EUROPOL. Η ΔΔΑΣ μπορεί, επίσης, να έρθει σε 
επαφή με τον αξιωματικό σύνδεσμο της Ελλάδας στη EUROPOL, 
ο οποίος έχει συχνά πρόσβαση σε άλλες εθνικές μονάδες και 
μπορεί να διευκολύνει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για τον εντοπισμό 
περιουσιακών στοιχείων και άλλων μορφών οικονομικής 
δραστηριότητας.  

 Τμήμα SIRENE: Η ΔΔΑΣ έχει, επίσης, πρόσβαση στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS),41 το οποίο περιλαμβάνει χρήσιμες 
πληροφορίες και πιθανά βασικά στοιχεία για τον εντοπισμό 
περιουσιακών στοιχείων, όπως δραστηριότητες που αφορούν 
οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, εμπορευματοκιβώτια, πυροβόλα 
όπλα, κλαπέντα έγγραφα, τραπεζογραμμάτια και άλλες μορφές 
περιουσιακών στοιχείων.  

                                                      
41 Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης  Ιουνίου 2007 για τη 

δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), OJ, L 205/63, 7.8.2007.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8SB_VM1y34AR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXCeDMh0VZ7GuLQz7iNDsYvr4NPHVTfiK_jAMwEW-
mailto:athens.interpol@astynomia.gr
mailto:europol@astynomia.gr
mailto:sirene@sirene.gov.gr
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Οι αρχές πρέπει να επικοινωνούν με τα παρακάτω τμήματα για να 
αναζητήσουν υποστήριξη:  

Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΔΑΣ) της 
Ελληνικής Αστυνομίας: Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 101 77, 
Τηλ.: 210-6988117, Ηλ. διεύθυνση: registry@ipcd.gr. Επιπλέον 
πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της.  

Εθνική Μονάδα Europol: Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 101 77, 
Τηλ.: 210-6984286, Ηλ. διεύθυνση: europol@astynomia.gr 

Interpol Αθηνών: Λεωφόρος Αθηνών και Αντιγόνης 2-4, Αθήνα 
10442, Τηλ.: 210-5103540, 210-6448888, Ηλ. διεύθυνση: 
athens.interpol@astynomia.gr 

Τμήμα SIRENE: Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 101 77, Τηλ.: 210-
6998262 (κάθε μέρα, επί 24ώρου βάσεως), 210-6998263, Φαξ: 
210-6998264, 210-6998265, Ηλ. διεύθυνση: 
sirene@sirene.gov.gr  

3. Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) και 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) 

Η Eurojust δημιουργήθηκε το 2002 για να διευκολύνει τη 
συνεργασία και να υποστηρίξει τις ποινικές έρευνες και διώξεις 
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.42 Αποτελείται από ένα εθνικό 
μέλος από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Επίσης, η Eurojust διαθέτει 
συμφωνίες συνεργασία και σημεία επαφής με πολλά κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ. Το Εθνικό Μέλος της Eurojust της Ελλάδας 
είναι ο: 

Παρασκευάς Αδάμης   
Paraskevas Adamis   
P.O. Box 16183 
2500 BD The Hague 

                                                      
42 Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκε. Βλ., επίσης, την Έκθεση της Eurojust για την Ανάκτηση 
Περιουσιακών Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της Δέσμευσης και της 
Δήμευσης  (Eurojust Report on Asset Recovery, including Freezing and 
Confiscation) (2014). 

mailto:registry@ipcd.gr
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=50&Itemid=41&lang
mailto:europol@astynomia.gr
mailto:athens.interpol@astynomia.gr
mailto:sirene@sirene.gov.gr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eb9e789b-8d2f-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eb9e789b-8d2f-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eb9e789b-8d2f-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eb9e789b-8d2f-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
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Netherlands 
Τηλ.: +31 70 412 5180 
Ηλ. διεύθυνση: padamis@eurojust.europa.eu  
 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) αποτελεί ένα δίκτυο εθνικών 
σημείων επαφής για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας 
επί ποινικών υποθέσεων. O Δικαστικός Άτλας στην ιστοσελίδα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ), προσφέρει πληροφορίες 
σχετικά με την αρμόδια αρχή για την αποστολή αιτήσεων ΑΔΣ σε 37 
χώρες. Το εργαλείο Fiches Belges παρέχει τη σύνοψη νομικών 
πληροφοριών για την ΑΔΣ στα κράτη-μέλη του ΕΔΔ. Η εθνική 
ανταποκρίτρια της Ελλάδας στο ΕΔΔ είναι: 

Κα Μαρία ΜΑΛΟΥΧΟΥ 
Εισαγγελέας Εφετών και Προϊσταμένη του Τμήματος 
Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών της  

Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών 
Κ. Λουκάρεως 14, 11475, Αθήνα 
Τηλ.: 210-6404229, 210-6404655, 210-6404612 
cpejn1@otenet.gr 

4. Φορολογικές αρχές 

Οι φορολογικές αρχές της Ελλάδας μπορούν ενδεχομένως να 
παράσχουν χρηματοοικονομικά στοιχεία για νομικά και φυσικά 
πρόσωπα που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ένας συνεχώς 
αυξανόμενος αριθμός διεθνών εργαλείων επιτρέπουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να χρησιμοποιούνται κατά 
τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφθοράς.43 Στα παραπάνω εργαλεία περιλαμβάνεται η Σύμβαση 
του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αμοιβαία 
Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα, στην οποία η Ελλάδα 
είναι συμβαλλόμενο μέρος.44 Οι αρχές επιβολής του νόμου που 

                                                      
43 OECD MLA Typology, σελ. 57-62. Βλ. Chapter III, Section I of Convention 

on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of the OECD and 
Council of Europe. 

44 ΟΟΣΑ (2015), Greece Phase 3bis Report, σκέψη 158. 

mailto:padamis@eurojust.europa.eu
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_FichesBelges.aspx
mailto:cpejn1@otenet.gr
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Greece-Phase-3bis-Report-EN.pdf
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επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πηγές πληροφόρησης, 
πρέπει να επικοινωνήσουν με τον:  

κ. Οδυσσέα Πιλάλη  
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  
Καραγιώργη Σερβίας 8, 10184, Αθήνα 
ypoik@otenet.gr 

5. Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) - 
Hellenic Financial Intelligence Unit (FIU) 

Η ελληνική ΜΧΠ αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις 
ελληνικές αρχές που χρειάζονται ερευνητική υποστήριξη για τον 
εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων. Η ελληνική ΜΧΠ ανταλλάσσει 
τακτικά και γρήγορα πληροφορίες με ΜΧΠ άλλων κρατών μέσω 
πλατφόρμων και δικτύων που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο ( 
πχ. Egmont Group, FIU-Net), μια πρακτική που της επιτρέπει να 
αναζητά και να αποκτά πληροφορίες για χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές και διασυνοριακές δραστηριότητες. Προκειμένου να 
εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό, 
οι αρχές πρέπει να καταφεύγουν σε ΜΧΠ για τις παρακάτω μορφές 
υποστήριξης: (α) απόκτηση αρχείων ύποπτων συναλλαγών από 
ΜΧΠ άλλων κρατών, (β) απόκτηση αναφορών άλλων μορφών 
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (πχ. διασυνοριακή 
μεταφορά νομίσματος ή διαπραγματεύσιμων τίτλων) και σε 
κάποιες περιπτώσεις, (γ)  δέσμευση ή φραγή συναλλαγών που 
αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων.45 

Γενικά, οι πληροφορίες, που αποκτώνται από ΜΧΠ άλλων χωρών, 
μπορούν να προσφέρονται στις ελληνικές αρχές επιβολής του 
νόμου μόνο κατόπιν συναίνεσης της αλλοδαπής ΜΧΠ. Η συναίνεση 
δίδεται συνήθως μέσω ενός μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των 
ΜΧΠ, ή στο πλαίσιο μιας χωριστής συμφωνίας.46 Προς το παρόν, η 

                                                      
45 Βλ. άρθρο 47 της Σύμβασης της Βαρσοβίας του 2005. Για επιπλέον 

πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην Ενότητα Β της Αμοιβαίας 
Δικαστικής Συνεργασίας. 

46 OECD MLA Typology, σελ. 62-68.  

mailto:ypoik@otenet.gr
https://www.egmontgroup.org/
https://www.europol.europa.eu/about-europol/financial-intelligence-units-fiu-net
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Ελλάδα έχει 11 τέτοια μνημόνια συμφωνίας.47 Ακόμα και ελλείψει 
μνημονίου συμφωνίας, οι ελληνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν 
βοήθεια, καθώς κάποια ΜΧΠ άλλου κράτους μπορεί, παρόλα αυτά, 
να έχει την ευχέρεια να ικανοποιήσει κάποιο αίτημα, ή σε άλλη 
περίπτωση να έχει κάποιο συμφέρον στο να παράσχει τα 
απαιτούμενα στοιχεία.48 Η ελληνική ΜΧΠ μπορεί, επίσης, 
ανεπίσημα να λαμβάνει πληροφορίες μέσω άλλων διαύλων, όπως 
μέσω του FIU-Net. 

Ο αρμόδιος της ελληνικής ΜΧΠ για τη διαχείριση αιτημάτων αρχών 
επιβολής του νόμου βρίσκεται παρακάτω (Ενότητα Εντοπισμού 
Περιουσιακών Στοιχείων – Αρχεία Ύποπτων Συναλλαγών). 

B. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Εφόσον αποφασιστεί ότι θα πρέπει να ζητηθεί ΑΔΣ, το επόμενο 
βήμα είναι η επιλογή του κατάλληλου νομικού πλαισίου. Η επιλογή 
εξαρτάται από το εάν το εκάστοτε πλαίσιο περιλαμβάνει την ξένη 
χώρα στην οποία απευθύνεται η αίτηση ΑΔΣ, καθώς και από το εάν 
το πλαίσιο παρέχει  το είδος συνδρομής που απαιτείται. Για 
ζητήματα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε υποθέσεις 
διαφθοράς, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: 

(α) Διμερείς συμβάσεις ΑΔΣ και αιτήσεις απουσία 
σχετικών συμβάσεων. 

(β) Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 
ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των 
προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές 
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (Σύμβαση της Βαρσοβίας του 2005). 

                                                      
47 Ουκρανία, Παναμάς, Ισραήλ, Λίβανος, Γεωργία, Μολδαβία, Αυστραλία, 

Αλβανία, Φιλιππίνες, Ρωσία, Μεξικό. 

48 Για παράδειγμα, εκπρόσωποι της ελληνικής ΜΧΠ δήλωσαν στο 

παρελθόν ότι δε θεωρούν πως η ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας είναι 
απαραίτητη για την ανταλλαγή πληροφοριών με αλλοδαπές ΜΧΠ. Το ίδιο 
μπορεί να ισχύει και για αλλοδαπές ΜΧΠ. 
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(γ) Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 
ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των 
προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές 
δραστηριότητες (Σύμβαση του 1990). 

(δ) Απόφαση-Πλαίσιο της ΕΕ 2003/577/ΔΕΥ σχετικά με 
την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή 
αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

(ε) Απόφαση-Πλαίσιο της ΕΕ 2006/783/ΔΕΥ  σχετικά 
με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
στις αποφάσεις δήμευσης.   

(στ) Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
Κατά της Διαφθοράς (UNCAC). 

(ζ) Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του 
Διακρατικού Οργανωµένου Εγκλήµατος (UNTOC). 

(η) η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της 
Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις 
Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές. 

(θ) Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. 

Τα παραπάνω εργαλεία περιλαμβάνουν χρήσιμες οδηγίες για τις 
ελληνικές αρχές όσον αφορά το πεδίο της ΑΔΣ, όπως το 
περιεχόμενο και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις αιτήσεις ΑΔΣ, 
τους λόγους βάσει των οποίων το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί 
να απορρίψει την εκτέλεση ενός αιτήματος ΑΔΣ, καθώς επίσης και 
αποδεικτικά πρότυπα και περιορισμούς κατά τη χρήση της 
παρεχόμενης συνδρομής. Οι αρχές πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις 
διατάξεις, προκειμένου να διασφαλίζουν την υποβολή πλήρων 
αιτήσεων ΑΔΣ και να αποφεύγουν περιττές καθυστερήσεις. 
Συγκεκριμένες οδηγίες για αυτά τα ζητήματα, καθώς επίσης και για 
άλλα (πχ. πού να στείλετε την αίτηση ΑΔΣ σας και τι να κάνετε 
μετά), διατίθενται, επίσης, στις Κατευθυντήριες Γραμμές ΑΔΣ του 
ΟΟΣΑ. 

  



      │ 51 
 

      

 

Πρακτική συμβουλή: Αποκομίστε τα μέγιστα από 
την αίτηση ΑΔΣ σας 

Επιπλέον, πριν τη σύνταξη της αίτησης, συνιστάται να βρείτε όσες 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε σχετικά με τη λήψη 
συνδρομής από αλλοδαπά κράτη για την ανάκτηση περιουσιακών 
στοιχείων.49 Στην πραγματικότητα, πολλές χώρες έχουν 
δημιουργήσει βήμα-προς-βήμα εγχειρίδια για τους σκοπό 
παροχής οδηγιών σε διεθνείς εταίρους, όσον αφορά την ανάκτηση 
περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μερικών χωρών 
G20, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τον 
Καναδά. 

Για ερωτήματα σχετικά με την ΑΔΣ, οι ελληνικές αρχές πρέπει να 
επικοινωνούν με  την ελληνική Κεντρική Αρχή, η οποία βρίσκεται 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν κατά 
την επικοινωνία με τα  εξής στελέχη: 

 Κα Αργυρώ Ελευθεριάδου (aeleftheriadou@justice.gov.gr) 
Προϊσταμένη, Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, Διεθνών 
Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας  

 Κα Αικατερίνη Παπανικολάου 
(kpapanikolaou@justice.gov.gr) 
Προϊσταμένη, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας 
σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις  

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων  
Μεσογείων 96, Αθήνα 11527 
Ισόγειο, Γραφείο 53 
minjustice.penalaffairs@justice.gov.gr 

                                                      
49 Βλ. OECD MLA Guidelines, σελ. 20. 

https://star.worldbank.org/star/ArabForum/asset-recovery-guides
https://star.worldbank.org/star/ArabForum/asset-recovery-guides
http://star.worldbank.org/star/document/uk-guide-asset-recovery
http://star.worldbank.org/star/document/g20-asset-recovery-guide-2013-germany
http://star.worldbank.org/star/resource/guide-asset-recovery-france
http://www.g20australia.org/official_resources/step_by_step_guide_asset_recovery_canada.html
mailto:eleftheriadou@justice.gov.gr
mailto:kpapanikolaou@justice.gov.gr
mailto:minjustice.penalaffairs@justice.gov.gr
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1. Διμερείς Συνθήκες ΑΔΣ 

Η Ελλάδα έχει συνάψει 14 ισχύουσες διμερείς συνθήκες για την 
ΑΔΣ με την Αλβανία, την Αρμενία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την 
Κίνα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γεωργία, τον Λίβανο, το Μεξικό, 
τη Ρωσία, τη Συρία, την Τυνησία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής.50 Αυτές οι διμερείς συνθήκες διαφέρουν όσον αφορά στο 
εύρος των εγκλημάτων που καλύπτουν και την εμβέλεια της 
διαθέσιμης συνδρομής. Κάποιες συνθήκες παρέχουν συνδρομή 
αποκλειστικά σε ζητήματα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, 
ενώ περιλαμβάνουν χωριστές διατάξεις για τον εντοπισμό, τη 
δέσμευση, την κατάσχεση, τη δήμευση και την επιστροφή 
περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, οι διμερείς συνθήκες της 
Ελλάδας με την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
περιλαμβάνουν τέτοιες χωριστές διατάξεις.  

Ωστόσο, δεν παρέχουν όλες οι διμερείς συνθήκες συνδρομή 
αποκλειστικά για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Κάποιες 
συνθήκες, όπως η διμερής συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας-Μεξικού, παρέχει 
απλώς γενική ερευνητική συνδρομή. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αρχές 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν αναφέρονται σε κάποια 
συγκεκριμένη συνθήκη, πριν αποφασίσουν να υποβάλλουν μια 
αίτηση ΑΔΣ. Επίσης, κάποιες από τις συνθήκες είναι αρκετά παλιές 
και μπορεί να μη περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των σύγχρονων 
συνθηκών ΑΔΣ. Στην περίπτωση αυτή, κάποια πιο πρόσφατη 
πολυμερής συνθήκη θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλύτερη 
εναλλακτική. Από τις 14 χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συνθήκες ΑΔΣ με την Ελλάδα, μόνο μία –η Συρία− δεν είναι κράτος-
μέρος της UNCAC. 

                                                      
50 Η Ελλάδα έχει προς το παρόν διμερείς σχέσεις ΑΔΣ με:  την Αλβανία, την 

Αρμενία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη 
Γεωργία, τον Λίβανο, το Μεξικό, τη Ρωσία, τη Συρία, την Τυνησία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάποιες επιπλέον διμερείς συνθήκες  δεν 
εφαρμόζονται, καθώς η συνεργασία με αυτές τις χώρες προβλέπεται στη 
Σύμβαση του 1990 που εφαρμόζει τη Συμφωνία Σένγκεν, ή στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών 
Υποθέσεων της 20ης Απριλίου 1959. 

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2005/4.html
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=102967
https://www.state.gov/documents/organization/122864.pdf
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2. Αιτήσεις απουσία σχετικών συμβάσεων 

Το άρθρο 457 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) προβλέπει τις 
εξερχόμενες αιτήσεις απουσία συνθηκών ΑΔΣ, αλλά δεν καλύπτει 
την αποκλειστική παροχή μέτρων εντοπισμού περιουσιακών 
στοιχείων. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να καταφεύγουν σε 
πολυμερή μέσα, όπως την UNCAC (181 συμβαλλόμενα μέρη, κατά 
τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου), ή να ζητούν την 
εκτέλεση μιας αίτησης βάσει του όρου της αμοιβαιότητας, αν 
ισχύει.  

3. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Ξέπλυμα, την 
Έρευνα, την Κατάσχεση και τη Δήμευση των προϊόντων που 
προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη 
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Σύμβαση της Βαρσοβίας του 
2005) 

Η Ελλάδα είναι από τις 32 χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση 
της Βαρσοβίας του 2005:51 Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 
Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, πΓΔΜ, 
Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, 
Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σλοβακική Δημοκρατία, 
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.  

Όσον αφορά τον εντοπισμό και την αναγνώριση περιουσιακών 
στοιχείων: 

 Το άρθρο 16 επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να ζητούν 
ερευνητική συνδρομή για τον εντοπισμό και την αναγνώριση 
οργάνων, προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που 
υπόκεινται σε δήμευση. Αυτού του είδους η συνδρομή 
περιλαμβάνει κάθε μέτρο που παρέχει και εξασφαλίζει 

                                                      
51 Η Σύμβαση της Βαρσοβίας τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα την 1η Μαρτίου 

2018, βλ. COE, Chart of signatures and ratifications of Treaty 198, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/198/signatures?p_auth=ziLuJD43   

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198/signatures?p_auth=ziLuJD43
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198/signatures?p_auth=ziLuJD43
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αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ύπαρξη, τη θέση ή τη 
μετακίνηση, τη φύση, το νομικό καθεστώς ή την αξία τέτοιων 
περιουσιακών στοιχείων.  

 Τα άρθρα 17-20 προβλέπουν τη συνδρομή που περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες μορφές δραστηριοτήτων εντοπισμού, όπως: (α) 
αιτήσεις για πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς 
λογαριασμούς (άρθρο 17), (β) αιτήσεις για πληροφορίες 
σχετικά με τραπεζικές συναλλαγές (άρθρο 18), (γ) αιτήσεις για 
την παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών (άρθρο 19) και 
(δ) άμεση ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 20).   

Όσον αφορά τη δέσμευση και την κατάσχεση: 

 Τα άρθρα 21 και 22 προβλέπουν ότι οι ελληνικές αρχές 
μπορούν να ζητήσουν την εκτέλεση πρόσθετων μέτρων, όπως 
της δέσμευσης ή της κατάσχεσης, προκειμένου να προληφθεί  
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, μεταβίβαση ή διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία σε μεταγενέστερο στάδιο 
μπορεί να αποτελέσουν το αντικείμενο αίτησης δήμευσης. 

Σχετικά με  τη δήμευση: 

 Το άρθρο 23 επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να ζητούν την 
επιβολή εντολής δήμευσης από αλλοδαπό κράτος. Το προς ό η 
αίτηση κράτος έχει δύο επιλογές κατά την εκτέλεση ενός 
τέτοιου αιτήματος και μπορεί είτε (α) να εκτελέσει άμεσα την 
εντολή δήμευσης της Ελλάδας, ή (β) να υποβάλλει το αίτημα 
στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους, προκειμένου να 
αποκτήσει και να εφαρμόσει μια εσωτερική εντολή δήμευσης 
(επεξηγείται παρακάτω, στο κεφάλαιο Εκτέλεση Εντολών των 
Ελληνικών Αρχών στο Εξωτερικό).52  

 Το άρθρο 24 της Σύμβασης προβλέπει ότι οποιοδήποτε 
περιουσιακό στοιχείο δημεύεται από αλλοδαπό κράτος, θα 
διατίθεται όπως προβλέπεται στο εσωτερικό του δίκαιο. 

                                                      
52 Οι αρχές πρέπει να γνωρίζουν ότι  το άρθρο 24 της Σύμβασης της Βαρσοβίας 

προβλέπει ότι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο δημεύεται από αλλοδαπό 

κράτος, διατίθεται έπειτα σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο. 
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Η Σύμβαση της Βαρσοβίας παρέχει, επίσης, στις ελληνικές αρχές 
δύο εναλλακτικές όταν αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που χρήζει 
επείγουσας ή άμεσης δράσης: 

 (1) Υποβολή αίτησης άμεσα στην αλλοδαπή δικαστική ή 
εισαγγελική αρχή: Το άρθρο 34, παρ. 2 προβλέπει την άμεση 
μεταβίβαση αιτήσεων σε επείγουσες περιπτώσεις, αμέσως 
μετά την οποία η αιτούσα αρχή πρέπει να στείλει γραπτό 
αντίγραφο στις κεντρικές αρχές.53 

 (2) Επικοινωνία με την ελληνική ΜΧΠ για τη διευκόλυνση της 
δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων: Το άρθρο 47 δίνει τη 
δυνατότητα στις ΜΧΠ να υποβάλλουν επείγουσες αιτήσεις σε 
άλλες ΜΧΠ, προκειμένου να δεσμεύονται συγκεκριμένες 
συναλλαγές που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση παράνομων 
εσόδων. Η διάταξη αυτή δίνει τον χρόνο στις ελληνικές αρχές 
να ετοιμάσουν μια επίσημη αίτηση ΑΔΣ, ζητώντας περαιτέρω 
δράσεις, αν κρίνεται σκόπιμο (πχ. παράταση της δέσμευσης ή 
δήμευση).  Ο αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας με τη ΜΧΠ είναι 
ο κος Κωνσταντίνος Παπαστεργίου (βλ. στοιχεία επικοινωνίας 
στην Ενότητα ΜΧΠ, παραπάνω). 

Τέλος, το άρθρο 35 της Σύμβασης δεν απαιτεί τη μετάφραση των 
αιτήσεων. Ωστόσο, συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης έχουν 
υποβάλει 26 δηλώσεις ζητώντας η αίτηση και τα συνημμένα 
έγγραφα να μεταφράζονται στη γλώσσα τους, στις επίσημες 
γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ή σε μία από τις γλώσσες 
αυτές, όπως ορίζεται κατά περίπτωση. Ο πλήρης κατάλογος των 
δηλώσεων είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο. 

                                                      
53 Οι διμερείς συμβάσεις ΑΔΣ μπορεί, επίσης, να προσφέρουν αυτή τη 

δυνατότητα. Για παράδειγμα, το άρθρο 4, παρ. 1 της διμερούς συνθήκης 
Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπει τη μεταβίβαση «με τα ταχύτερα 
διαθέσιμα μέσα». 

mailto:k.papastergiou@hellenic-FIU.gr
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198/declarations?p_auth=55IRcZXk
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4. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Ξέπλυμα, την 
Έρευνα, την Κατάσχεση και τη Δήμευση των προϊόντων που 
προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες (1990) 

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την 
έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων που 
προέρχονται από εγκληματικές (Σύμβαση του 1990)54 διευκολύνει 
τη διεθνή συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή κατά τη 
διερεύνηση εγκλημάτων και κατά τον εντοπισμό, την κατάσχεση 
και τη δήμευση τω προϊόντων τους. Η Ελλάδα55 και 48 άλλα κράτη 
είναι μέρη της Σύμβασης του 1990. Όταν το αλλοδαπό κράτος από 
το οποίο οι ελληνικές αρχές χρειάζονται συνδρομή είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 2005, η εν 
λόγω Σύμβαση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση της 
ζητούμενης συνδρομής (εκτός αν η απαιτούμενη συνδρομή 
διατίθεται μόνο βάσει της σύμβασης του 1990). 

Η Σύμβαση του 1990 επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να αναζητούν 
από τα κράτη-μέρη διάφορες μορφές συνδρομής στο πεδίο της 
ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) 
την αναγνώριση και τον εντοπισμό οργάνων, προϊόντων 
εγκλήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε 
δήμευση (άρθρα 8 και 9), (β) την εφαρμογή μέτρων δέσμευσης και 
κατάσχεσης προκειμένου να προληφθεί οποιαδήποτε 
διαπραγμάτευση, μεταβίβαση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων 
που υπόκεινται σε δήμευση (άρθρα 11 και 12) και (γ) την εκτέλεση 
εντολής δήμευσης οργάνων ή προϊόντων εγκλήματος (άρθρα 13 και 
14). Όσον αφορά τα μέτρα δήμευσης, το προς ό η αίτηση κράτος 
μπορεί να εκτελέσει άμεσα μια εντολή δήμευσης της Ελλάδας, ή να 
υποβάλλει το αίτημα στις αρμόδιες αρχές του, προκειμένου να 
αποκτήσει και να εφαρμόσει μια εσωτερική εντολή δήμευσης 

                                                      
54 Περιλαμβάνει δύο μη ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή την Αυστραλία και το 

Καζακστάν. Ο πλήρης κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών διατίθεται 
στο διαδίκτυο.  

55 Κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2655/1998. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141/signatures?p_auth=qgwcJ5oK
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(επεξηγείται παρακάτω, στο κεφάλαιο Εκτέλεση Εντολών των 
Ελληνικών Αρχών στο Εξωτερικό).56 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, το άρθρο 24, παρ. 2 της Σύμβασης του 
1990 προβλέπει ότι οι ελληνικές αρχές μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις άμεσα στην αρμόδια αλλοδαπή δικαστική ή εισαγγελική 
αρχή. Μετά από τέτοιες αιτήσεις, ωστόσο, πρέπει να αποστέλλεται 
γραπτό αντίγραφο στις κεντρικές αρχές.57 Τέλος, το άρθρο 25, παρ. 
1 ορίζει ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει της Σύμβασης, δε 
χρειάζεται να μεταφράζονται. Ωστόσο, μερικά συμβαλλόμενα μέρη 
της σύμβασης έχουν υποβάλει δηλώσεις ζητώντας η αίτηση και τα 
συνημμένα έγγραφα να μεταφράζονται στη γλώσσα τους, στις 
επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ή σε μία από τις 
γλώσσες αυτές, όπως ορίζεται κατά περίπτωση. Ο πλήρης 
κατάλογος των δηλώσεων είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.  

5. Απόφαση-Πλαίσιο της ΕΕ 2003/577/ΔΕΥ 

Οι ελληνικές αρχές που επιδιώκουν την εκτέλεση αποφάσεων 
δέσμευσης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να προσφεύγουν 
στην Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ της ΕΕ, για υποθέσεις που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αδικημάτων, διαφθορά, απάτη, 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η Απόφαση-Πλαίσιο 
επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να αναγνωρίζουν και να εκτελούν 
εντολές δέσμευσης που εκδίδονται με σκοπό την εξασφάλιση 
αποδεικτικών στοιχείων ή την επακόλουθη δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων. Το κράτος εκτέλεσης μπορεί να εκτελέσει την εντολή 
που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης-Πλαίσιο, 
χωρίς να χρειάζεται να διενεργεί πρόσθετες διατυπώσεις, εκτός εάν 
υπάρχουν λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης (που 
περιγράφονται στο άρθρο 7) ή αναβολή (άρθρο 8). 

                                                      
56 Οι αρχές πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως το άρθρο 24 της Σύμβασης της 

Βαρσοβίας του 2005, το άρθρο 15 της Σύμβασης του 1990 προβλέπει ότι 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο δημεύεται από αλλοδαπό κράτος, 
διατίθεται έπειτα σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο. 

57 Σύμβαση της Βαρσοβίας του 2005, άρθρο 34, παρ. 2. Σύμβαση Ποινικού 

Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διαφθορά, άρθρο 30, παρ. 2.  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141/declarations?p_auth=EJHwXAfs
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6.  Απόφαση-Πλαίσιο της ΕΕ 2006/783/ΔΕΥ 

Σκοπός της Απόφασης-Πλαισίου της ΕΕ 2006/783/ΔΕΥ είναι να 
θεσπιστούν οι κανόνες βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος 
αναγνωρίζει και εκτελεί στην επικράτειά του απόφαση δήμευσης 
που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους αρμόδιο 
σε ποινικές υποθέσεις. Η εκτέλεση αυτή δεν απαιτεί πρόσθετες 
διατυπώσεις ή διαδικασίες αναγνώρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 
της Απόφασης-Πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν 
την εκτέλεση μίας απόφασης δήμευσης από τις αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους, όταν η απόφαση αφορά, μεταξύ άλλων, 
αδικήματα διαφθοράς, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση. 

Το άρθρο 4 της Απόφασης-Πλαίσιο ρυθμίζει τη διαβίβαση της 
απόφασης δήμευσης. Οι ελληνικές αρχές υποβάλλουν την 
απόφαση δήμευσης (συνοδευόμενη από υπογεγραμμένο 
πιστοποιητικό γνησιότητας και ακρίβειας) στην αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους στο οποίο οι ελληνικές αρχές έχουν βάσιμους 
λόγους να πιστεύουν ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του 
οποίου εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης έχει περιουσία ή εισόδημα 
ή, επικουρικά, όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει εκεί τη 
συνήθη διαμονή του ή την έδρα του,  αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5, μια απόφαση δήμευσης μπορεί να 
διαβιβάζεται σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά, εκτός εάν: 
(i) οι ελληνικές αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι 
διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από την 
απόφαση δήμευσης βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη εκτέλεσης, 
(ii) η δήμευση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου  που 
καλύπτεται από την απόφαση δήμευσης συνεπάγεται δράση σε 
περισσότερα του ενός κράτη,  ή iii) οι ελληνικές αρχές έχουν 
βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι ένα συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο  που καλύπτεται από την απόφαση δήμευσης βρίσκεται σε 
ένα ή  δύο ή περισσότερα συγκεκριμένα κράτη εκτέλεσης. 

Πριν από την υποβολή αίτησης εκτέλεσης, οι αρμόδιες αρχές  
πρέπει να επαληθεύουν ότι δεν ισχύει καμία από τις προϋποθέσεις 
ή τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που απαριθμούνται 
στο άρθρο 8 της Απόφασης-Πλαίσιο. 
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7. Η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς 

Η Ελλάδα είναι κράτος-μέρος της Σύμβασης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών Κατά της Διαφθοράς (UNCAC).58 Κατά την 
οριστικοποίηση των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, 181 
χώρες ήταν κράτη-μέρη της UNCAC.59 Το άρθρο 31 επιτρέπει στα 
κράτη-μέρη να λαμβάνουν μέτρα, προκειμένου να καθίσταται 
δυνατή η δήμευση προϊόντων αδικημάτων που προβλέπονται στη 
Σύμβαση και περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού ή άλλων 
οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να 
χρησιμοποιηθούν κατά την τέλεση των εν λόγω αδικημάτων. 

Σύμφωνα με την UNCAC, οι ελληνικές αρχές μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις σε άλλη κράτη-μέρη για τις παρακάτω 
μορφές συνδρομής: 

 εντοπισμό ή αναγνώριση προϊόντων εγκλήματος, 
περιουσιακών στοιχείων, οργάνων ή άλλων πραγμάτων για 
αποδεικτικούς λόγους –συμπεριλαμβανομένης της 
αναζήτησης και της αξιολόγησης αντικειμένων και χώρων 
(άρθρα 46 και 52)∙  

 δεσμεύσεις και κατασχέσεις (άρθρα 46 και 54) και∙  

 δήμευση (άρθρα 53 ως 55). 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, το άρθρο 46, παρ. 14 δίνει στα κράτη-
μέρη τη δυνατότητα να υποβάλλουν προφορικές αιτήσεις, οι 
οποίες συνοδεύονται έπειτα από γραπτή επιβεβαίωση. 

                                                      
58 Κυρώθηκε με τον Ν. 3666/2008. 

59 Ο πλήρης κατάλογος των κρατών-μερών της UNCAC είναι διαθέσιμος 

στο διαδίκτυο.  

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
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8. Η Σύµβαση του ΟΗΕ  κατά του Διακρατικού Οργανωµένου 
Εγκλήµατος  

Η Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του Διακρατικού Οργανωµένου 
Εγκλήµατος (UNTOC) έχει 187 κράτη-μέρη, ένα εκ των οποίων είναι 
η Ελλάδα.60  

Βάσει της UNTOC, οι ελληνικές αρχές μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις σε άλλη κράτη-μέρη για να λαμβάνουν συνδρομή για τα 
παρακάτω μέτρα: 

 αναγνώριση ή εντοπισμός προϊόντων σοβαρών 
διακρατικών οργανωμένων εγκλημάτων, περιουσιακών 
στοιχείων, εξοπλισμού ή άλλων οργάνων (άρθρα 13, παρ. 2 
και 18, παρ. ζ)∙  

 δέσμευση ή κατάσχεση προϊόντων σοβαρών διακρατικών 
οργανωμένων εγκλημάτων, περιουσιακών στοιχείων, 
εξοπλισμού ή άλλων οργάνων (άρθρα 13, παρ. 2 και 18, 
παρ. 3, περίπτωση γ΄)∙ 

 κατάσχεση (άρθρο 13, παρ. 1).  

Σε επείγουσες περιπτώσεις, το άρθρο 18, παρ. 14 δίνει στα κράτη-
μέρη τη δυνατότητα να υποβάλλουν προφορικές αιτήσεις, οι 
οποίες συνοδεύονται έπειτα από γραπτή επιβεβαίωση, δεδομένου 
ότι αυτή η πρακτική έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων 
καρτών-μερών. 

Τέλος, όταν συντάσσεται μια αίτηση ΑΔΣ βάσει της UNTOC, οι 
ελληνικές αρχές πρέπει να κάνουν αναφορά στο άρθρο 18, παρ. 15, 
προκειμένου να ορίζουν ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει 
αυτή αίτηση.  

9. Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας Αλλοδαπών 
Δημοσίων Λειτουργών 

Η Ελλάδα και άλλες 42 χώρες είναι συμβαλλόμενα μέρη της 
Σύµβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών 

                                                      
60 Κυρώθηκε με τον Ν. 3875/2010. Ο πλήρης κατάλογος των 

συμβαλλόμενων μερών είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en
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Δηµοσίων Λειτουργών στις  Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές 
(Σύμβαση Κατά της Δωροδοκίας).  Η Σύμβαση καλύπτει μόνο τη 
δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών στις  διεθνείς 
επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς επίσης και συναφή αδικήματα 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
αδικήματα που αφορούν σε λογιστικούς χειρισμού. Το άρθρο 9 της 
Σύμβασης παρέχει στις ελληνικές μια νομική βάση προκειμένου να 
αναζητούν ΑΔΣ από κάποιο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, στο 
πλαίσιο ερευνών  και διώξεων που σχετίζονται με αδικήματα, τα 
οποία περιλαμβάνονται στη Σύμβαση. 

10. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας 

Το άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ  (σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Εντολή Έρευνας-ΕΕΕ σε ποινικές υποθέσεις) προβλέπει την 
παρακολούθηση (σε πραγματικό χρόνο) τραπεζικών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών που διεξάγονται μέσω ενός ή 
περισσότερων συγκεκριμένων λογαριασμών. Σύμφωνα με την 
Οδηγία, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν 
και να εκτελούν αιτήματα έρευνας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, 
όπως θα έκαναν και στο πλαίσιο εθνικής υπόθεσης. Η Οδηγία 
παρέχει στις αρμόδιες αρχές καθοδήγηση σχετικά με το πεδίο 
εφαρμογής μιας ΕΕΕ (άρθρο 3), τα είδη των διαδικασιών για τις 
οποίες μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ (άρθρο 4), το περιεχόμενο και τον 
τύπο μιας ΕΕΕ (άρθρο 5), καθώς και τις διαδικασίες και τους όρους 
για την έκδοση και τη διαβίβαση μιας ΕΕΕ (άρθρα 6-8).Τον 
Σεπτέμβριο του 2017, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Ν. 
4489/2017, που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/41/EΕ της ΕΕ στην 
ελληνική έννομη τάξη.61 Ωστόσο, φαίνεται ότι η Ελλάδα δε διαθέτει 
προς το παρόν τις απαραίτητες υποδομές για την πλήρη εφαρμογή 
της Οδηγίας. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται ακόμη 
στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εθνική τους 
νομοθεσία. 

                                                      
61 Το άρθρο 30 του Ν. 4489/2017 ενσωμάτωσε το άρθρο 28 της Οδηγίας 

2014/41/ΕΕ της ΕΕ. 
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Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

Τα διμερή και πολυμερή μέσα που αναφέρονται παραπάνω, όπως 
η UNCAC, απαιτούν συχνά από τα συμβαλλόμενα μέρη να 
πραγματοποιούν κάποια βήματα, προκειμένου να εφαρμόζονται οι 
εντολές δέσμευσης, κατάσχεσης ή δήμευσης που εκδίδονται από 
αλλοδαπές αρχές. Γενικά, τα κράτη εκτελούν εντολές δέσμευσης, 
κατάσχεσης και δήμευσης αλλοδαπών κρατών με δύο τρόπους: (α) 
άμεση εκτέλεση της εντολής, ή (β) ενσωμάτωση της αλλοδαπής 
εντολής σε εσωτερική εντολή, η οποία έπειτα εκτελείται σύμφωνα 
με την εσωτερική διαδικασία του εν λόγω κράτους. Οι ελληνικές 
αρχές πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποια κράτη εκτελούν μόνο τις 
εντολές που εκδίδονται από αλλοδαπά κράτη, με τα οποία έχουν 
υπογράψει διμερή συνθήκη ΑΔΣ. Επίσης, άλλα κράτη μπορεί να 
μην εκτελέσουν άμεση την εντολή αλλοδαπού κράτους και αντί 
αυτού, να ζητήσουν από τις ελληνικές αρχές να τεκμηριώσουν εκ 
νέου την υπόθεση με αποδεικτικά στοιχεία, μιαν διαδικασία η 
οποία μπορεί να είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Για τον λόγο 
αυτό, οι ελληνικές αρχές πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις 
πρακτικές που ακολουθεί το εν λόγω αλλοδαπό κράτος, πριν 
υποβάλλει αίτηση ΑΔΣ για την εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών. 
Ένα καλό πρώτο βήμα θα ήταν η επικοινωνία με την ελληνική 
Κεντρική Αρχή (βλ. στοιχεία επικοινωνίας στην πρώτη ενότητα του 
Β’ Μέρους). 

Δ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΚΡΑΤΗ 

Αν οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να αποκτήσουν εσωτερική 
εντολή δήμευσης βασιζόμενης ή μη βασιζόμενης σε καταδίκη, οι 
διώξεις σε αλλοδαπό κράτος θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια 
εναλλακτική. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να μεγιστοποιήσουν την 
συμμετοχή τους και τη δυνατότητα εξασφάλισης επιστροφής των 
περιουσιακών στοιχείων μέσω: (α) της εξασφάλισης ότι όλες οι 
αιτήσεις πληροφόρησης που σχετίζονται με έρευνες αλλοδαπών 
κρατών , εκτελούνται άμεσα, (ii) της συμμετοχής σε ποινικές 
διώξεις του αλλοδαπού κράτους ως πολιτικώς ενάγων ή ως θύμα 
και (γ) της συμφωνίας, αν είναι δυνατόν, σχετικά με τον τρόπο που 
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πρέπει να μοιραστούν τα περιουσιακά στοιχεία, αν εξασφαλιστεί 
καταδίκη. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα κράτη θα διατάξουν 
επιστροφή στο κράτος-θύμα μέρους των κατασχεμένων ή 
δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, ενώ επίσης μπορεί να 
προκύψει γρήγορα και επαναπατρισμός των περιουσιακών 
στοιχείων (αναλύεται παρακάτω), αν τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν σχετικά με τον επαναπατρισμό και την επέκταση της 
διαθέσιμης επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. 

Οι ελληνικές αρχές μπορούν, επίσης, να πραγματοποιήσουν 
αστικές διώξεις σε αλλοδαπά κράτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 
ελληνικό κράτος δρα ως πολιτικώς ενάγων σε άμεσες διώξεις κατά 
προσώπων ή φορέων που εμπλέκονται στην πλημμελή 
συμπεριφορά (πχ. αδικοπραξίες, παράνομος πλουτισμός κτλ.), 
προκειμένου να αναζητήσει αποζημιώσεις για τις βλάβες που 
υπέστη το δημόσιο.  

E. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μόλις το αλλοδαπό δικαστήριο εκδώσει την τελική εντολή 
δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων, οι ελληνικές αρχές πρέπει 
να εξασφαλίσουν την επιστροφή τους. Οι ελληνικές αρχές, 
προκειμένου να ζητήσουν τον επαναπατρισμό περιουσιακών 
στοιχείων, πρέπει να καταφύγουν στα παρακάτω μέσα: 

 Διμερείς συνθήκες ΑΔΣ: Κάποιες συνθήκες, των οποίων η 
Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος, παρέχουν 
αποκλειστική πρόβλεψη για την επιστροφή περιουσιακών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης ΑΔΣ 
Ελλάδας-Αυστραλίας (άρθρο 17, παρ. 5), της Συνθήκης ΑΔΣ 
Ελλάδας-Καναδά (άρθρο 13, παρ. 2) και της Συνθήκης ΑΔΣ 
Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών (άρθρο 17, παρ. 3). Οι αρχές 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διμερής συνθήκη ΑΔΣ 
περιλαμβάνει τέτοια διάταξη και αν όχι, πρέπει να 
καταφεύγουν σε πολυμερή μέσα. 

 Πολυμερείς συνθήκες: (α) Σύμβαση της Βαρσοβίας του 
2005, άρθρο 25, παρ. 1∙ (β) Σύμβαση του 1990 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, άρθρο 15∙ (γ) UNCAC, άρθρο 57, 
παρ. 3 και β’∙ (δ) UNTOC, άρθρο 14. Βάσει των UNCAC και 
UNTOC, οι αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα αδικήματα 
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για τα οποία αιτούνται επαναπατρισμό περιουσιακών 
στοιχείων, περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των συνθηκών. 

 Αποφάσεις-Πλαίσιο της ΕΕ: Ελλείψει ειδικής νομικής 
διάταξης ή συμφωνίας που προβλέπει επαναπατρισμό 
περιουσιακών στοιχείων ή καταμερισμό/μοίρασμα 
περιουσιακών στοιχείων, οι ελληνικές αρχές μπορούν να 
προσφεύγουν στο άρθρο 16 παρ. 1 της Απόφασης-Πλαίσιο 
της ΕΕ 2006/783/ΔΕΥ. Η Απόφαση-Πλαίσιο επιτρέπει τη 
διάθεση των κεφαλαίων που προέκυψαν από την εκτέλεση 
απόφασης δήμευσης ως εξής: i) εάν το ποσό που 
αποκτήθηκε είναι μικρότερο από 10 000 ευρώ ή το 
ισοδύναμο του ποσού αυτού, το ποσό θα κατοχυρωθεί για 
το κράτος εκτέλεσης,  (ii) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το 
50% του ποσού που έχει αποκτηθεί μεταβιβάζεται από το 
κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης. 

 Δικαστική διαδικασία του αλλοδαπού κράτους: Τέτοιου 
είδους επιστροφές διεξάγονται στο πλαίσιο διώξεων 
εθνικών δικαστηρίων του αλλοδαπού κράτους και μπορεί 
να περιλαμβάνουν την έκδοση εντολής από το αλλοδαπό 
δικαστήριο για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων για 
ζημίες στην ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, ο 
επαναπατρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει 
συμφωνιών διακανονισμού ή διαπραγματεύσεων με το 
αλλοδαπό κράτος. 

 Συμφωνίες μοιράσματος/καταμερισμού  των περιουσιακών 
στοιχείων: Βάσει των UNCAC, UNTOC και της Σύμβασης της 
Βαρσοβίας του 2005, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να 
συνάψει συμφωνίες μοιράσματος/καταμερισμού 
περιουσιακών στοιχείων με άλλα συμβαλλόμενα κράτη, 
προκειμένου να μοιραστούν τα δημευμένα περιουσιακά 
στοιχεία. Τέτοιες συμφωνίες μπορεί να είναι είτε πάγιες, 
είτε ειδικές για την εκάστοτε υπόθεση.  

Οι ελληνικές αρχές πρέπει να επικοινωνούν με την ελληνική 
Κεντρική Αρχή (βλ. στοιχεία επικοινωνίας παραπάνω) για την 
επίτευξη της επικοινωνίας με τις αντίστοιχες αρχές στα εν λόγω 
αλλοδαπά κράτη, προκειμένου να συμφωνείται και να 
διευκολύνεται ο επαναπατρισμός περιουσιακών στοιχείων. 
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