
   
 

 

ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΟΣΑ – ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

26-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

Τόπος Συνάντησης:  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),  

Πειραιώς 211, Ταύρος 177 78 – Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» 

Ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ διοργανώνει συνάντηση εργασίας  στην Αθήνα 

για εισαγγελείς και δικαστές σχετικά με την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή (ΑΔΣ) σε υποθέσεις 

διαφθοράς. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ο ΟΟΣΑ έχει αναλάβει να προσφέρει υποστήριξη στην εφαρμογή του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την 

υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά προκαθορισμένων τομέων. 

 

Το Συνέδριο θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την 

Ελβετία και τη Γερμανία οι οποίοι θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εξασφάλιση ΑΔΣ, 

ειδικότερα από αυτές τις δικαιοδοσίες. Η συνάντηση εργασίας θα συγκεντρώσει επίσης Ελληνικές 

Αρχές με εκτενή εμπειρία σε θέματα ΑΔΣ. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε πρακτικά ζητήματα τα 

οποία αντιμετωπίζουν εισαγγελείς και ανακριτές όταν αιτούνται δικαστικής συνδρομή από άλλες 

χώρες. Όλες οι συνεδρίες θα είναι διαδραστικές. Τα διάφορα θέματα θα αναπτυχθούν περαιτέρω 

μέσω μελέτης περιπτώσεων και υποθετικών παραδειγμάτων. Οι συνεδρίες θα βασιστούν σε δύο 

Υλικά Αναφοράς του ΟΟΣΑ: τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την Αμοιβαία Δικαστική 

Συνδρομή και τις Βέλτιστες Πρακτικές για την Ελλάδα και την Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του 

Νομικού και Κανονιστικού Πλαισίου ΑΔΣ. Το υλικό αυτό θα διατεθεί στους συμμετέχοντες κατά την 

εβδομάδα που προηγείται των συναντήσεων εργασίας. 

Στο Συνέδριο προσκαλούνται να συμμετάσχουν οι παρακάτω Αρχές: 

 

 Εισαγγελία Εφετών Αθηνών – Τμήμα Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών 

 Εισαγγελία Εφετών Πειραιά – Τμήμα Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών 

 Πρόεδροι Συμβουλίων Εφετών Αθηνών 

  Πρόεδροι Συμβουλίων Εφετών Πειραιά 

 Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς (Αθήνα) 

 Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος 

 Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 

 Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά 

 Εθνικό Μέλος της Ελλάδας στη Eurojust 

 Ειδικός  Ανακριτής  Δικαστικών Συνδρομών Πρωτοδικείου Αθηνών 

 Ανακριτές του Νόμου 4022/2011 Πρωτοδικείου Αθηνών 

 Ανακριτές του Νόμου 4022/2011 Πρωτοδικείου Πειραιά 
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 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κεντρική Αρχή για 

ΑΔΣ) 

  

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δύο φορές ώστε να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να επιλέξουν τη 

Συνάντηση που ταιριάζει καλύτερα με το πρόγραμμά τους. Παρακαλείστε θερμά να εγγραφείτε σε 

ένα από τα κάτωθι:  

 Συνάντηση Εργασίας 1: πρόγραμμα πλήρους ημέρας τη Δευτέρα 26 Ιουνίου και πρωί της 

Τρίτης 27 Ιουνίου ή 

 Συνάντηση Εργασίας 2: απόγευμα της Τρίτης 27 Ιουνίου και πρόγραμμα πλήρους ημέρας 

την Τετάρτη 28 Ιουνίου 

Συμμετέχοντες οι οποίοι επιθυμούν να  παρακολουθήσουν το σύνολο ή μέρος των συναντήσεων 

εργασίας παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

στην κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου  (Christina.Anagnostopoulou@oecd.org / +302103401226) έως 

και την 20
η
 Ιουνίου 2017. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις συναντήσεις εργασίας, 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Ευστάθιο Τσίρμπα (efstathios.tsirmpas@oecd.org / +30 

210 3401226), τον κ. Mark de Barros (mark.debarros@oecd.org / +33145248200), ή τον κ. Απόστολο 

Ζαμπουνίδη (apostolos.zampounidis@oecd.org / +33145248309). 

mailto:Christina.Anagnostopoulou@oecd.org
mailto:efstathios.tsirmpas@oecd.org
mailto:mark.debarros@oecd.org
mailto:apostolos.zampounidis@oecd.org
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΗΜΕΡΑ 1) – ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

9.00 – 9.30 Εγγραφή Συμμετεχόντων και καφές 

9.30 – 10.30 Συνεδρία 1: Νομικό Πλαίσιο ΑΔΣ στην Ελλάδα 

Η συγκεκριμένη συνεδρία θα παράσχει μια σφαιρική εικόνα του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου για τα αιτήματα ΑΔΣ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των διμερών 

συμβάσεων ΑΔΣ, των πολυμερών συμβάσεων και των Ευρωπαϊκών εργαλείων. Η 

συνεδρία θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μάθουν να αντιστοιχίζουν τις ανάγκες 

των υποθέσεων τους με τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων 

όπως η συλλογή και διαβίβαση αποδείξεων, οι καλυπτόμενες μορφές εγκληματικής 

δραστηριότητας και οι προσδοκίες κατά την αίτηση ΑΔΣ μη βασιζόμενης σε 

σύμβαση. Ο ΟΟΣΑ θα παρουσιάσει επιπλέον Τεχνικές Προτάσεις για την 

αναθεώρηση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την ΑΔΣ. 

Συντονιστής: Απόστολος Ζαμπουνίδης, Νομικός Αναλυτής, Τομέας 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ 

Ομιλητής:  

 Αικατερίνη Παπανικολάου, Προϊσταμένη, Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής 

Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές υποθέσεις, Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

10.30 – 10.45 Διάλειμμα για καφέ 

10.45 – 12.15 Συνεδρία 2: Βασικά Στοιχεία για τα αιτήματα ΑΔΣ 

Η διατύπωση ενός αιτήματος ΑΔΣ είναι κρίσιμη για την επιτυχία του. Αυτή η 

συνεδρία θα καλύψει ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάζουν οι συμμετέχοντες 

κατά τη σύνταξη αιτημάτων, όπως νομική βάση σύνταξης, διάγραμμα αιτήματος 

δικαστικής συνδρομής, αιτούμενες ενέργειες, πρακτικά ζητήματα (π.χ. γλώσσα 

μετάφρασης, προθεσμίες, κλπ.), διττό αξιόποινο, προϋποθέσεις εκτέλεσης,  

επείγοντα αιτήματα, κλπ. Θα συζητηθούν επιπλέον εργαλεία για τη σύνταξη 

αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου προτύπου αιτήματος. 

Ομιλητές: 

 Monica Danciu, Εισαγγελέας, Δικαστικό Τμήμα, Εθνική Διεύθυνση κατά 

της Διαφθοράς στη Ρουμανία (DNA) 

 Mark de Barros, Νομικός Αναλυτής, Τομέας Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ (Κατευθυντήριες Γραμμές και των Βέλτιστές 

Πρακτικές) 

12.15 – 13.00 Μεσημεριανό Γεύμα 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΗΜΕΡΑ 1) – ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

13.00 – 14.00 Συνεδρία 3: Αιτήματα για διαδικτυακή ΑΔΣ ("Cyber MLA") 

Καθώς η ψηφιακή εποχή εισχωρεί στις περισσότερες πτυχές των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τις έρευνες 

διαφθοράς και τις διώξεις είναι όλο και περισσότερο ψηφιακής μορφής. Αυτή η 

συνεδρία θα εξετάσει μερικά μοναδικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 

συμμετέχοντες όταν επιδιώκουν τη διαδικτυακή Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή 

("cyber MLA") σε περιπτώσεις διαφθοράς. 

Συντονιστής: Mark de Barros, Νομικός Αναλυτής, Τομέας Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ 

Ομιλητής: 

 Sheri Shepherd-Pratt, Εισαγγελέας (Διαδικτυακή Μονάδα - Cyber Unit), 

Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής 

14.00 – 15.00 Υπόθεση εργασίας σχετικά με την προετοιμασία των ΑΔΣ 

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες για να εργαστούν σε μια υπόθεση 

εργασίας όπου θα τους ζητηθεί να συντάξουν ένα Αίτημα Δικαστικής Συνδρομής για 

τη λήψη διαφορετικών τύπων βοήθειας από αλλοδαπές δικαιοδοσίες. 

15.00 – 16.00 Υπόθεση εργασίας του Συνεδρίου (Παρουσίαση των αποτελεσμάτων) 

Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν από τις μικρές ομάδες και θα επανασυνδεθούν 

για να συζητήσουν τις προσεγγίσεις τους. 

16.00 Πέρας του Συνεδρίου Εργασίας 1, Ημερα 1η 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΗΜΕΡΑ 2) - ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

09.00 – 10.30 Συνεδρια 4: Μαθαίνοντας από τις αλλοδαπές δικαιοδοσίες που έλαβαν 

Αιτήματα ΑΔΣ από την Ελλάδα 

Στη συνεδρία αυτή θα παρευρεθούν εκπρόσωποι αλλοδαπών Αρχών επιβολής του 

νόμου οι οποίοι ειδικεύονται στην εκτέλεση ΑΔΣ από την Ελλάδα και άλλες 

δικαιοδοσίες. Οι εν λόγω ομιλητές θα επισημάνουν τις βέλτιστες πρακτικές και θα 

εξηγήσουν επίσης τις ειδικές απαιτήσεις της χώρας τους για τα αιτήματα ΑΔΣ με 

σκοπό την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων και τον 

προσδιορισμό συγκεκριμένων επιτυχημένων τακτικών. Οι συμμετέχοντες θα 

μπορέσουν να εντάξουν τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο αυτό και να αντιληφθούν 

καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι αλλοδαπές αρχές διαχειτρίζονται τα αιτήματα 

ΑΔΣ. 

Συντονιστής: Mark de Barros, Νομικός Αναλυτής, Τομέας Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ 

Ομιλητές:  

 Mandy Gardner, Εισαγγελέας Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων, Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

 Ανδρέας Παπαδόπουλος, Υποδιευθυντής Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς 

Αστυνομικής Συνεργασίας, Αστυνομία Κύπρου 

 Monica Danciu, Εισαγγελέας, Δικαστικό Τμήμα, Εθνική Διεύθυνση κατά 

της Διαφθοράς στη Ρουμανία (DNA) 

10.30 – 10.45 Διάλειμμα για καφέ 

10.45 – 12.15 Συνεδρία 5: Είναι το αίτημα ΑΔΣ το εργαλείο που ανταποκρίνεται καλύτερα 

στις ανάγκες σας; Πώς μπορείτε να λάβετε βοήθεια και πληροφορίες που 

χρειάζεστε χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς δίαυλους 

Πριν γίνει προσφυγή στο δίαυλο της ΑΔΣ, είναι σημαντικό για τους συμμετέχοντες 

να εξετάσουν εάν η ΑΔΣ είναι το κατάλληλο εργαλείο. Αυτή η συνεδρία θα εξετάσει 

τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις, στον αντίποδα υποβολής ενός αιτήματος ΑΔΣ 

και συγκεκριμένες τακτικές και στρατηγικές που έχουν πετύχει στο παρελθόν. 

Συντονιστής: Ευστάθιος Τσίρμπας, Αναλυτής κατά της Διαφθοράς, Τομέας 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ 

Ομιλητές: 

 Νικόλαος Ορνεράκης,  Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Εθνικό Μέλος της 

Ελλάδας στη Eurojust  

 Γεωργία Μπέη, Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ), 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

 12.15 Μεσημεριανό Γεύμα και Πέρας του Συνεδρίου Εργασίας 1, Ημέρα 2η 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΗΜΕΡΑ 1) - ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

12.15 – 13.00 Εγγραφή Συμμετεχόντων και Μεσημεριανό Γεύμα 

13.00 – 14.00 Συνεδρία 1: Το νομικό πλαίσιο της ΑΔΣ στην Ελλάδα 

Η συνεδρία αυτή θα προσφέρει μια επισκόπηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου 

για τα αιτήματα ΑΔΣ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των διμερών συνθηκών 

ΑΔΣ, των πολυμερών συμβάσεων και των ευρωπαϊκών νομικών εργλείων. Η 

συνεδρία αυτή θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μάθουν να ταιριάζουν στις 

ανάγκες των υποθέσεών τους με τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 

ζητημάτων όπως ο τρόπος συλλογής και διαβίβασης των αποδεικτικών στοιχείων, οι 

τύποι εγκληματικής δραστηριότητας που καλύπτονται και οι προσδοκίες κατά την 

αίτηση ΑΔΣ μη βασιζόμενης σε σύμβαση. Ο ΟΟΣΑ θα παρουσιάσει επίσης σχέδια 

προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των ΑΔΣ στην Ελλάδα. 

Συντονιστής: Απόστολος Ζαμπουνίδης, Νομικός Αναλυτής, Τομέας 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ 

Ομιλητής: 

 Αικατερίνη Παπανικολάου, Προϊσταμένη, Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής 

Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές υποθέσεις, Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

14.00 – 15.30 Συνεδρία 2: Βασικά Στοιχεία για αιτήματα ΑΔΣ 

Η διατύπωση ενός αιτήματος ΑΔΣ είναι κρίσιμη για την επιτυχία του. Αυτή η 

συνεδρία θα καλύψει ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάζουν οι συμμετέχοντες 

κατά τη σύνταξη αιτημάτων,  όπως νομική βάση σύνταξης, διάγραμμα αιτήματος 

δικαστικής συνδρομής, αιτούμενες ενέργειες, πρακτικά ζητήματα (π.χ. γλώσσα 

μετάφρασης, προθεσμίες, κλπ.), διττό αξιόποινο, προϋποθέσεις εκτέλεσης,  

επείγοντα αιτήματα, κλπ. Θα συζητηθούν επιπλέον εργαλεία για τη σύνταξη 

αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου πρότυπου αιτήματος 

Συντονιστής: Mark de Barros, Νομικός Αναλυτής του ΟΟΣΑ. Ο κύριος de Barros 

θα συζητήσει ειδικές πτυχές και ζητήματα τα οποία απαιτείται να εξετάσουν οι 

συμμετέχοντες κατά τη σύνταξη ενός αιτήματος ΑΔΣ και θα αναπτύξει περαιτέρω 

θέματα που περιλαμβάνονται στο έγγραφο των Κατευθυντήριων Γραμμών και των 

Βέλτιστων Πρακτικών (10 λεπτά). 

Ομιλητές: 

 Monica Danciu, Εισαγγελέας, Δικαστικό Τμήμα, Εθνική Διεύθυνση κατά 

της Διαφθοράς στη Ρουμανία (DNA) 

 Mark de Barros, Νομικός Αναλυτής, Τομέας Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ (Κατευθυντήριες Γραμμές και των Βέλτιστές 

Πρακτικές) 

15.30 Πέρας του Συνεδρίου Εργασίας 2, Ημερα 1η 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΗΜΕΡΑ 2) - ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

09.00 – 10.30 Συνεδρια 3: Μαθαίνοντας από τις αλλοδαπές δικαιοδοσίες που έλαβαν 

Αιτήματα ΑΔΣ από την Ελλάδα 

Στη συνεδρία αυτή θα παρευρεθούν εκπρόσωποι αλλοδαπών Αρχών επιβολής του 

νόμου οι οποίοι ειδικεύονται στην εκτέλεση ΑΔΣ από την Ελλάδα και άλλες 

δικαιοδοσίες. Οι εν λόγω συμμετέχοντες θα επισημάνουν τις βέλτιστες πρακτικές 

και θα εξηγήσουν επίσης τις ειδικές απαιτήσεις της χώρας τους για τα αιτήματα 

ΑΔΣ με σκοπό την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων και τον 

προσδιορισμό συγκεκριμένων επιτυχημένων τακτικών. Οι Έλληνες συμμετέχοντες 

θα μπορέσουν να εντάξουν τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο αυτό και να αντιληφθούν 

καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι αλλοδαπές αρχές διαχειρίζονται τα ΑΔΣ. 

Συντονιστής: Mark de Barros, Νομικός Αναλυτής, Τομέας Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ 

Ομιλητές:  

 Mandy Gardner, Εισαγγελέας,  Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων, Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

 Ανδρέας Παπαδόπουλος, Υποδιευθυντής Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς 

Αστυνομικής Συνεργασίας, Αστυνομία Κύπρου 

 Monica Danciu, Εισαγγελέας, Δικαστικό Τμήμα, Εθνική Διεύθυνση κατά 

της Διαφθοράς στη Ρουμανία (DNA) 

10.30 – 10.45 Διάλλειμα για καφέ 

10.45 – 12.15 Συνεδρία 4: Είναι το αίτημα για ΑΔΣ το εργαλείο που ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες σας; Βοήθεια με τη χρήση εναλλακτικών διαύλων 

Πριν γίνει προσφυγή στο δίαυλο της ΑΔΣ, είναι σημαντικό για τους συμμετέχοντες 

να εξετάσουν εάν η ΑΔΣ είναι το κατάλληλο εργαλείο. Αυτή η συνεδρία θα εξετάσει 

τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις, στον αντίποδα υποβολής ενός αιτήματος ΑΔΣ 

και συγκεκριμένες τακτικές και στρατηγικές που έχουν πετύχει στο παρελθόν. 

Συντονιστής: Ευστάθιος Τσίρμπας, Αναλυτής κατά της Διαφθοράς ΟΟΣΑ., 

Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς,  ΟΟΣΑ 

Ομιλητές: 

 Ευδοκία Κουτσούμπα, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

απο Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

  Γεωργία Μπέη, Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ), 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

12.15 – 13.00 Μεσημεριανό Γεύμα 
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13.00 – 14.00 Συνεδρία 5: Αιτήματα για διαδικτυακή ΑΔΣ ("Cyber MLA") 

Καθώς η ψηφιακή εποχή εισχωρεί στις περισσότερες πτυχές των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τις έρευνες 

διαφθοράς και τις διώξεις είναι όλο και περισσότερο ψηφιακής μορφής. Αυτή η 

συνεδρία θα εξετάσει μερικά μοναδικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 

συμμετέχοντες όταν επιδιώκουν τη διαδικτυακή Δικαστική Συνδρομή ("cyber 

MLA") σε περιπτώσεις διαφθοράς. 

Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τομέας Καταπολέμησης 

της Διαφθοράς ΟΟΣΑ 

Ομιλητής: 

 Sheri Shepherd-Pratt, Εισαγγελέας (Διαδικτυακή Μονάδα - Cyber Unit), 

Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής 

14.00 – 15.00 Υπόθεση εργασίας σχετικά με την προετοιμασία των ΑΔΣ 

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες για να εργαστούν σε μια υπόθεση 

εργασίας όπου θα τους ζητηθεί να συντάξουν ένα Αίτημα Δικαστικής Συνδρομής για 

τη λήψη διαφορετικών τύπων βοήθειας από αλλοδαπές δικαιοδοσίες. 

15.00 – 16.00 Υπόθεση εργασίας του Συνεδρίου (Παρουσίαση των αποτελεσμάτων) 

Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν από τις μικρές ομάδες και θα επανασυνδεθούν για 

να συζητήσουν τις προσεγγίσεις τους. 

16.00 Πέρας του Συνεδρίου Εργασίας 2, Ημερα 2η 

 


