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Η παρούσα έκθεση 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.  
Η έκθεση αυτή, 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.  
Η παρούσα έκθεση 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 έχει θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και των 
φαινομένων δωροδοκίας, και, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών, δεσμεύεται να λάβει 
άμεσα μέτρα προς τούτο. Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) 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 υποστηρικτικών δράσεων προς 
εφαρμογή του ΕΣΣΚΔ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. 
www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm  

 

 

Παρακαλούμε  να κάνετε αναφορά στην παρούσα έκθεση ως ακολούθως: 

ΟΟΣΑ (2018), Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή: Βέλτιστες Πρακτικές για την Προώθηση της 
Αποτελεσματικής Εφαρμογής της Διεθνούς Συνεργασίας 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm
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Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες υποθέσεις διαφθοράς έχουν συχνά διεθνή διάσταση. 
Νομικά και φυσικά πρόσωπα δωροδοκούν ανώτερους υπαλλήλους 
σε άλλες χώρες για να διασφαλίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ως 
αποτέλεσμα, τα αποδεικτικά στοιχεία και τα προϊόντα του 
εγκλήματος διαφθοράς διαχέονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. 
Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα συγκέντρωσης των αποδεικτικών 
στοιχείων αποδεικνύεται συχνά κρίσιμη για την επιτυχή 
διερεύνηση και δίωξη των υποθέσεων εγκλημάτων διαφθοράς. 

Δυστυχώς, κατά τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο 
εξωτερικό προκύπτουν αρκετά εμπόδια. Οι ελληνικές αρχές 
επιβολής του νόμου, καθώς και οι αντίστοιχες αρχές σε άλλες 
χώρες, αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως διαφορετικά νομικά 
συστήματα και κουλτούρα (νοοτροπία), γλωσσικά εμπόδια, ελλιπή 
νομικά και διαδικαστικά πλαίσια, καθώς και ανεπαρκείς πόρους. Η 
αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων είναι ζωτικής σημασίας, 
προκειμένου να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες 
εγκλημάτων διαφθοράς. 

Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) εντοπίζει τους βασικούς τομείς μεταρρύθμισης 
και προσφέρει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της 
ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας. 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. 

To Παραδοτέο 9.5 φιλοδοξεί να προωθήσει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μηχανισμών και εργαλείων διεθνούς συνεργασίας οι 
οποίες διευκολύνουν τη διαχείριση της προσφερόμενης και 
λαμβανόμενης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (ΑΔΣ) σε ποινικές 
υποθέσεις. Δύο έγγραφα έχουν προετοιμαστεί με βάση το 
Αποτέλεσμα 9.5:  

 (α) Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές και 
συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές αναφορικά με την 
εκτέλεση και αποστολή αιτήσεων ΑΔΣ. Σκοπός του εγγράφου 
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δεν είναι να απαριθμήσει όλες τις βέλτιστες πρακτικές που 
πρέπει να εφαρμόσουν οι ελληνικές αρχές, καθώς κάτι 
τέτοιο δεν θα λάμβανε υπόψη τις ανάγκες των παραπάνω 
αρχών. Αντ 'αυτού, το έγγραφο επικεντρώνεται σε θέματα 
και ελλείψεις που έχουν εντοπίσει οι ίδιες οι ελληνικές αρχές 
πως χρήζουν βελτίωσης. 

(β) Ένα δεύτερο έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες 
γραμμές που απευθύνονται σε Έλληνες εισαγγελείς και 
ανακριτές που ζητούν ΑΔΣ από ξένες αρχές επί υποθέσεων 
εγκλημάτων διαφθοράς. 

Τα δύο αυτά έγγραφα έχουν αναπτυχθεί βάσει εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών που είναι διαθέσιμες σε άλλες χώρες του 
ΟΟΣΑ και σε άλλα διεθνή fora. Το υλικό αυτό, έπειτα, 
προσαρμόστηκε στο ελληνικό πλαίσιο, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν αναδειχθεί από τις 
απαντήσεις των ελληνικών αρχών στα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ 
τον Ιανουάριο 2017, καθώς αλλά και στις συναντήσεων 
διαβούλευσης στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα τον Φεβρουάριο 
2017. 

Τα δύο έγγραφα επικεντρώνονται σε πρακτικές που αφορούν στις 
επιχειρησιακές δράσεις στον τομέα της ΑΔΣ. Η αξιολόγηση του 
νομικού πλαισίου έχει αναλυθεί σε χωριστό έγγραφο υπό το 
«Παραδοτέο 9.3-9.4 Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή - Αξιολόγηση 
και αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου». Τα δύο έγγραφα δεν ασχολούνται επίσης με τον 
εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των 
προϊόντων διαφθοράς. Αυτά τα ζητήματα καλύπτονται σε άλλο 
παραδοτέο, το οποίο αφορά την ανάκτηση περιουσιακών 
στοιχείων σε διεθνές επίπεδο. 

  



      
    

Βέλτιστες Πρακτικές και Συστάσεις για την Ελληνική 
Κεντρική Αρχή και τις Αρχές που Διαχειρίζονται 

Αιτήσεις ΑΔΣ 

Ειδικό Ανακριτικό Γραφείο Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών  

Τόσο η Έκθεση της Φάσης 3 και 3α όσο και τα ερωτηματολόγια του 
ΟΟΣΑ κατέδειξαν ότι οι αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση 
αιτημάτων ΑΔΣ αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα πόρων. Πριν 
το 2015 όλοι οι ανακριτές του Πρωτοδικείου Αθηνών ήταν 
επιφορτισμένοι με την εκτέλεση αιτημάτων ΑΔΣ. Ωστόσο, λόγω της 
έλλειψης εξειδίκευσης ή και κατάρτισης στα νομικά εργαλεία της 
ΑΔΣ, της έλλειψης αίσθησης του επείγοντος χαρακτήρα των 
αιτημάτων ΑΔΣ, αλλά και της διαρκούς προτεραιότητας που 
δινόταν στις ελληνικές υποθέσεις έναντι των αιτημάτων ΑΔΣ, η 
εκτέλεση τους αντιμετώπιζε σημαντικές καθυστερήσεις.1 

Από το 2015 δημιουργήθηκε στο Πρωτοδικείο της Αθήνας2, το 
μεγαλύτερο Πρωτοδικείο στην Ελλάδα, Ειδικό Ανακριτικό Γραφείο 
Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών με αποκλειστική απασχόληση του 
υπηρετούντος ανακριτού στο ως άνω αντικείμενο. Μέσα στα δύο 
έτη λειτουργίας του, το Γραφείο κατάφερε να εκτελέσει όλες τις 
αιτήσεις που εκκρεμούσαν από το 2010. Τη λειτουργία του 
Γραφείου έχει επίσης αξιολογήσει ιδιαίτερα θετικά η Ομάδα 
Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία για τον εξορθολογισμό που 
επέφερε στη διαδικασίας εκτέλεσης των αιτήσεων ΑΔΣ ενώ 
θεωρείται και από το σύνολο των ελληνικών αρχών ένας από τους 
βασικούς παράγοντες για τη μείωση των καθυστερήσεων που 
σχετίζονται με την εκτέλεση. 

Ωστόσο το Γραφείο αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα πόρων. Τον 
Φεβρουάριο του 2017, είχε περίπου 500 υποθέσεις ενώ είναι 
επανδρωμένο μόνο με έναν ανακριτή και ένα γραμματέα. Οι 
ανθρώπινοι αυτοί πόροι κρίνονται ανεπαρκείς δεδομένου ότι 
περίπου το 80-85% των εισερχόμενων αιτημάτων ΑΔΣ πηγαίνει για 

                                                      
1 Έκθεση του ΟΟΣΑ της Φάσης 3α για την Ελλάδα, παρ. 168-170. 
2 Απόφαση 8/2015, Ολομέλεια του Άρειου Πάγου, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. 
Φύλλου 429, 24 Μαρτίου 2015. 
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εκτέλεση στην Αθήνα. Επιπλέον, εάν ο εν λόγω ανακριτής δεν είναι 
διαθέσιμος ή μεταφερθεί ή συνταξιοδοτηθεί, το Γραφείο ενδέχεται 
να υπολειτουργεί όχι μόνο κατά το διάστημα της αντικατάστασης 
του εν λόγω ανακριτή αλλά και αργότερα λόγω ακριβώς της 
έλλειψης συνέχειας και μεταφοράς εμπειρίας από τον ένα 
ανακριτή στον άλλο. Ως εκ τούτου, συνιστάται η Ελλάδα να 
ενισχύσει το Ειδικό Ανακριτικό Γραφείο με τουλάχιστον ακόμη έναν 
ανακριτή και ένα γραμματέα για την εκτέλεση των αιτήσεων ΑΔΣ. 

Συστάσειςs 

 Επάνδρωση του Ειδικού Ανακριτικού Γραφείου 
Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών με τουλάχιστον 
ακόμη έναν ανακριτή και ένα γραμματέα. 

Βάση Δεδομένων ΑΔΣ 

Η παρούσα βάση δεδομένων ΑΔΣ, την οποία χειρίζεται η ελληνική 
Κεντρική Αρχή, επιτρέπει ένα σημαντικό αριθμό λειτουργιών 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: (i) της καταχώρισης 
αλληλογραφίας και των ενημερώσεων σχετικά με την κάθε 
υπόθεση, (ii) της επισύναψη σχετικών εγγράφων στα αρχεία των 
υποθέσεων, (iii) της δυνατότητας αναζήτησης στη βάση δεδομένων 
ανάλογα με την εγκληματική συμπεριφορά, τη χώρα, τον τύπο της 
αιτούμενης συνδρομής, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
υπόθεση και ούτω καθεξής. Η βάση δεδομένων θα επωφελείτο από 
τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την προσθήκη λειτουργιών που 
περιγράφονται κατωτέρω. 

Πιο συγκεκριμένα η βάση δεδομένων της Κεντρικής Αρχής θα 
βελτιωνόταν εάν επέτρεπε στους χειριστές που χρησιμοποιούν τη 
βάση να ορίζουν υπενθυμίσεις για τη διενέργεια των σχετικών 
πράξεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των αιτήσεων ΑΔΣ. 
Παραδείγματος χάριν, όταν οι υποθέσεις εκκρεμούν για πολλούς 
μήνες και δεν υπάρχει σχετική αλληλογραφία ή δραστηριότητα, η 
έγκαιρη υπενθύμιση μπορεί συχνά να αποτρέψει τη στασιμότητα 
και να δώσει ώθηση για περαιτέρω δραστηριότητα. Η ρύθμιση της 
βάσης δεδομένων κατά τρόπο ώστε να δημιουργεί τέτοιου είδους 
υπενθυμίσεις είναι, κατά συνέπεια, υψίστης σημασίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις ΑΔΣ εξακολουθούν να 



      
    

σημειώνουν πρόοδο και ότι οι σημαντικές ή οι επείγουσες αιτήσεις 
έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση.  

Περαιτέρω, η βάση δεδομένων της Κεντρικής Αρχής θα μπορούσε 
να είναι πιο χρήσιμη εάν παρείχε τη δυνατότητα εξαγωγής 
στατιστικών στοιχείων επί των αιτήσεων ΑΔΣ (π.χ. αιτήσεις βάσει 
Συνθήκης Σένγκεν). Τέτοιου είδους στατιστικά στοιχεία δεν είναι 
διαθέσιμα προς το παρόν, δυσκολεύοντας την αξιολόγηση της ΑΔΣ 
που γίνεται απευθείας μεταξύ των δικαστικών και των 
εισαγγελικών αρχών. Γίνεται ωστόσο κατανοητό ότι η παροχή 
λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τέτοιες αιτήσεις από τις 
αρχές επιβολής του νόμου θα μπορούσε να αντίκειται στο Άρθρο 
241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) περί μη δημοσιότητας 
των ανακρίσεων. Μια συμβιβαστική λύση θα ήταν επομένως η 
παροχή σε ετήσια βάση από τον εισαγγελέα εφετών 
συγκεντρωτικών δεδομένων με μόνο ανώνυμες πληροφορίες, όπως 
είναι για παράδειγμα το κράτος που ζητά ή/και από το οποίο 
ζητείται η ΑΔΣ, η ελληνική αρχή που ζητά ή/και που εκτελεί την 
αίτηση, η συνθήκη ή η νομική βάση βάσει της οποίας ζητείται ή/και 
εκτελείται η ΑΔΣ, το υποκείμενο αδίκημα, ο τύπος της συνδρομής, 
η ημερομηνία έναρξης ή/και ολοκλήρωσης του ζητήματος.3  

Η βάση δεδομένων της Κεντρικής Αρχής θα πρέπει τουλάχιστον, να 
είναι σε θέση να παράγει στατιστικά στοιχεία για τα εξής: (i) τον 
αριθμό των εξερχόμενων και των εισερχόμενων αιτήσεων για κάθε 
χώρα, (ii) τη συνθήκη ή τη νομική βάση των αιτήσεων, (iii) τον τύπο 
της ζητούμενης ή παρεχόμενης ΑΔΣ, (iv) τον μέσο χρόνο που 
απαιτείται για την εκτέλεση μιας αίτησης γενικά αλλά και για κάθε 
χώρα (τόσο για τις εισερχόμενες όσο και για τις εξερχόμενες 
αιτήσεις ΑΔΣ), (v) το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
εκτέλεση ανάλογα με την κατηγορία της ζητούμενης συνδρομής και 
(vi) εάν είναι δυνατό, συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την κάθε 
περιοχή (διαιρεμένα ενδεχομένως ανά περιφέρεια κάθε Εφετείου). 

                                                      
3 Έκθεση του ΟΟΣΑ της Φάσης 3 για την Ελλάδα, παρ. 125-126. 
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Συστάσειςs 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της βάσης 
δεδομένων ΑΔΣ της Κεντρικής Αρχής μέσω της 
προσθήκης λειτουργιών που επιτρέπουν την 
εξαγωγή δεδομένων. 

 Παροχή σε ετήσια βάση από τον εισαγγελέα 
εφετών συγκεντρωτικών δεδομένων με μόνο 
ανώνυμες πληροφορίες που να επιτρέπουν την 
εξαγωγή δεδομένων για αιτήσεις που στέλνονται 
και παραλαμβάνονται απευθείας μεταξύ των 
δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών. 

Μετάφραση των αιτήσεων ΑΔΣ 

Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στις συνεδριάσεις διαβούλευσης 
μετά τα ερωτηματολόγια επιβεβαίωσαν ότι σχεδόν όλες οι αρχές 
που εμπλέκονται με την ΑΔΣ στην Ελλάδα συναντούν σημαντικές 
δυσκολίες όσον αφορά στη μετάφραση των σχετικών αιτήσεων. 
Προς το παρόν, οι περισσότερες αιτήσεις μεταφράζονται από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, γεγονός που 
προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις εξαιτίας της συγκέντρωσης 
όλων των μεταφραστικών υποχρεώσεων στη συγκεκριμένη 
υπηρεσία, του υπερβολικά μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που 
χρειάζεται να μεταφραστούν ή εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές 
από τις αιτήσεις λαμβάνονται σε γλώσσες για τις οποίες υπάρχουν 
λίγοι ή και καθόλου μεταφραστές. Επιπλέον, οι δικαστικές ή 
εισαγγελικές μεταφράζουν ενίοτε οι ίδιοι τις αιτήσεις προκειμένου 
να εξοικονομήσουν χρόνο. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες 
προτάσεις για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. 

Όπως προτάθηκε στην έκθεση αξιολόγησης του νομοθετικού 
πλαισίου, ο ΚΠΔ θα έπρεπε να τροποποιηθεί προκειμένου να 
καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα παρέχει ΑΔΣ απουσία σχετικών 
διμερών ή πολυμερών συμβάσεων με βάση την αμοιβαιότητα. Η 
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στο ζήτημα της 
μετάφρασης θα διασφάλιζε ότι η μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα είναι προϋπόθεση του παραδεκτού των αιτήσεων ΑΔΣ 
μειώνοντας, έτσι, τον αριθμό των αιτήσεων που απαιτείται να 
μεταφραστούν.  



      
    

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφελείτο από την υποβολή ερμηνευτικής 
δήλωσης επί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί ΑΔΣ σε Ποινικές 
Υποθέσεις του 1959, έτσι ώστε οι εισερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ που 
υποβάλλονται με βάση τη Σύμβαση αυτή να αποστέλλονται 
μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Πολλά Συμβαλλόμενα 
Μέρη της Σύμβασης αυτής - αλλά όχι η Ελλάδα - έχουν προβεί σε 
τέτοιου είδους ερμηνευτικές δηλώσεις στο Άρθρο 16 της 
Σύμβασης. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα φέρει το διπλό φορτίο της 
μετάφρασης τόσο των εισερχόμενων αιτήσεων από τις χώρες αυτές 
στα ελληνικά όσο και των εξερχόμενων αιτήσεων στη γλώσσα των 
χωρών αυτών. Στο Άρθρο 16 ορίζεται πως η ερμηνευτική δήλωση 
θα πρέπει να γίνεται όταν μια χώρα υπογράφει, κυρώνει ή 
προσχωρεί στη Σύμβαση. Παρ’ όλα αυτά, οψιγενείς ερμηνευτικές 
δηλώσεις επιτρέπονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την 
πρακτική του Συμβουλίου της Ευρώπης.4 

Τέλος, η παρούσα έκθεση συστήνει τη σύνταξη όλων των αιτήσεων 
βάσει του συνοπτικού προτύπου που παρέχεται από τις 
κατευθυντήριες οδηγίες ΑΔΣ του ΟΟΣΑ. Όπως αναφέρεται στις 
κατευθυντήριες οδηγίες αυτές, όσο πιο συνοπτική είναι μια αίτηση, 
τόσο λιγότερος χρόνος απαιτείται για να μεταφραστεί και επίσης 
τόσο πιο πιθανό είναι να εκτελεστεί με επιτυχία. 

                                                      
4 Ας επισημανθεί, για παράδειγμα, ότι η Ολλανδία υπέβαλε δήλωση επί του Άρθρου 16 
συμπεριλαμβάνοντας τη αυτή στη Ρηματική Διακοίνωση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της 
Ολλανδίας το 1993, δηλαδή 18 χρόνια από την προσχώρησή της στη Σύμβαση (1959), η 
Πορτογαλία το 1997 ενώ προσχώρησε το 1979, το Σαν Μαρίνο το 2007 ενώ προσχώρησε το 
2000 κ.λπ. 



  │ 11 
 

  
  

Συστάσειςs 

 Τροποποίηση του ΚΠΔ προκειμένου να καταστεί 
σαφές ότι η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
είναι προϋπόθεση του παραδεκτού των αιτήσεων 
ΑΔΣ που λαμβάνονται με βάση την αρχή της 
αμοιβαιότητας. 

 Υποβολή ερμηνευτικής δήλωσης επί της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί ΑΔΣ σε Ποινικές 
Υποθέσεις του 1959, έτσι ώστε οι εισερχόμενες 
αιτήσεις ΑΔΣ που υποβάλλονται με βάση τη 
Σύμβαση αυτή να αποστέλλονται μεταφρασμένες 
στην ελληνική γλώσσα. 

 Σύνταξη όλων των αιτήσεων ΑΔΣ βάσει του 
συνοπτικού προτύπου που παρέχεται από τις 
κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ περί ΑΔΣ. 

Κατάρτιση και Υποστήριξη των Ελληνικών Αρχών 

Οι ελληνικές αρχές που κάνουν χρήση της δυνατότητας ΑΔΣ, ειδικά 
όσες βρίσκονται εκτός Αθηνών, έχουν επανειλημμένα 
υπογραμμίσει την ανάγκη για περισσότερη κατάρτιση και 
υποστήριξη. Η Κεντρική Αρχή δεν διαθέτει του πόρους για να 
διαδραματίζει αυτόν τον ρόλο προς το παρόν. Ωστόσο, η εμπειρία 
αυτής της Αρχής στη διαχείριση υποθέσεων ΑΔΣ και στην 
επικοινωνία με αλλοδαπές αρχές, την καθιστά ιδανική για την 
προσφορά κατάρτισης και τη μετάδοση γνώσεων σε άλλες 
ελληνικές αρχές.5 Η κατάρτιση μπορεί να προσφερθεί από κοινού 
με άλλους φορείς, όπως με τα μέλη της Eurojust και του ΕΔΔ που 
εκπροσωπούν την Ελλάδα, καθώς επίσης και με την Εισαγγελία 
Εφετών Αθηνών, Τμήμα Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ περί ΑΔΣ αποτελούν ένα 
ιδανικό σημείο αφετηρίας για την κατάρτιση. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά στο μέλλον. 
Μπορούν να διατίθενται μέσω μιας σύντομης ετήσιας έκθεσης, η 
οποία θα περιγράφει τις τελευταίες τάσεις, τις βέλτιστες πρακτικές 
και άλλες πληροφορίες, που αφορούν τις αρχές που υποβάλλουν ή 

                                                      
5 ADB/OECD 2017 Report, σελ. 26. 



      
    

εκτελούν αιτήσεις ΑΔΣ. Επιπλέον στην ίδια έκθεση θα πρέπει να 
υπενθυμίζεται στις αρχές να ενημερώνουν την Κεντρική Αρχή 
σχετικά με τις αιτήσεις που αποστέλλουν και λαμβάνουν σε 
απευθείας επικοινωνία με τις αλλοδαπές αρχές επιβολής του 
νόμου όταν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την νομική βάση 
βάσει της οποίας αποστάλθηκε ή ελήφθη η παραπάνω αίτηση. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές και η ετήσια έκθεση θα πρέπει να 
διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Αρχής. 

Η Κεντρική Αρχή θα μπορούσε να αναπτύξει περισσότερο υλικό 
καθοδήγησης για την ενίσχυση των αρχών. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να προετοιμάζει δελτία με τα χαρακτηριστικών των 
χωρών με τις οποίες η Ελλάδα ανταλλάσει συχνά ΑΔΣ, 
συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία επικοινωνίας σημαντικών 
προσώπων και φορέων, καθώς και την περιγραφή σημαντικών 
νομικών και διαδικαστικών ζητημάτων. Αυτά τα δελτία μπορούν 
μετά να διατίθενται στις ελληνικές αρχές που αποστέλλουν ή 
λαμβάνουν αιτήσεις ΑΔΣ. Για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, 
(α) η σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών θα πρέπει να 
προετοιμάζεται μόνο για χώρες με τις οποίες η Ελλάδα 
ανταλλάσσει αρκετές αιτήσεις ΑΔΣ και (β) δε θα πρέπει να υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη προσπαθειών, πχ. με τη Eurojust. 

Συστάσειςs 

 Ευρεία διάχυση των κατευθυντηρίων γραμμών του 
ΟΟΣΑ περί ΑΔΣ στις ελληνικές αρχές και τακτική 
επικαιροποίηση τους στο μέλλον. 

 Δημιουργία δελτίων των χωρών με τις οποίες η 
Ελλάδα ανταλλάσει συχνά ΑΔΣ, 
συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία επικοινωνίας 
σημαντικών προσώπων και φορέων, καθώς και 
την περιγραφή σημαντικών νομικών και 
διαδικαστικών ζητημάτων. Διάχυση των δελτίων 
αυτών στις ελληνικές αρχές και ανάρτηση τους 
στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Αρχής. 
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Διαβούλευση με τις Αλλοδαπές Αρχές 

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η ελληνική Κεντρική Αρχή θα 
μπορούσε να διεξάγει διμερείς διαβουλεύσεις με τις αλλοδαπές 
αρχές σε τακτική βάση, προκειμένου (i) να αντιμετωπίζονται 
συγκεκριμένα εμπόδια, (ii) να συζητούνται εκκρεμείς αιτήσεις και 
τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να επιταχυνθεί η εκτέλεση 
αυτών των αιτήσεων, (iii) να συζητούνται πρόσφατες εξελίξεις και 
(iv) να καλλιεργούνται σχέσεις με σκοπό τη δημιουργία ένα 
κλίματος εμπιστοσύνης.6 Για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, 
(α) οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο με χώρες με τις 
οποίες η Ελλάδα ανταλλάσσει αρκετές αιτήσεις ΑΔΣ και (β) οι 
διαβουλεύσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω 
τηλεδιάσκεψης, αν αυτό είναι δυνατό. 

Συστάσειςs 

 Διεξαγωγή σε τακτική βάση διμερών 
διαβουλεύσεων με αλλοδαπές αρχές οι οποίες 
ασχολούνται με την εκτέλεση και αποστολή 
αιτήσεων ΑΔΣ από/προς την Ελλάδα. 

 

 

 

 

                                                      
6 ADB/OECD 2017 Report, σελ. 33-45. 
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