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Η Ελληνική Κυβέρνηση με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών έχει θέσει ως προτεραιότητα την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και των φαινομένων δωροδοκίας, δεσμευόμενη στην άμεση λήψη 
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Εισαγωγή 

Στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΔΚ) αποτυπώνονται οι 

κρίσιμοι τομείς των μεταρρυθμίσεων και ορίζονται οι προτεραιότητες με στόχο την ενίσχυση της 

ακεραιότητας, της διαφάνειας και την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. Μέσω του Έργου Τεχνικής 

Υποστήριξης της Ελλάδας, ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές και να παρέχει 

τεχνική καθοδήγηση, για την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικό προγράμματος σε μια σειρά 

προκαθορισμένων πεδίων. 

Η παρούσα έκθεση καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4. του Προγράμματος Τεχνικής 

Υποστήριξης το οποίο  στοχεύει στην προώθηση του συντονισμού, της συνεργασίας και της ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την ανίχνευση, τη διερεύνησης και τη δίωξη εγκλημάτων 

διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας. Αρχικά, η έκθεση παρουσιάζει το πλαίσιο επιβολής 

του νόμου σε υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα περιγράφοντας το ρόλο των σχετικών αρχών και τις 

υφιστάμενες διαδικασίες συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους. Στη συνέχεια, η έκθεση 

προτείνει νέα μέτρα και εργαλεία για την ενίσχυση του συντονισμού,  της αναφοράς καταγγελιών, της 

ανταλλαγής πληροφοριών και της εξέτασης υποθέσεων κατά προτεραιότητα. Για την παρούσα έκθεση 

αντλήθηκαν πληροφορίες από τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών σε ερωτηματολόγια τον Ιανουάριο 

2017· τις συναντήσεις διαβούλευσης με τις εν λόγω αρχές στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα τον 

Φεβρουάριο 2017 και τις Συναντήσεις Εργασίας σχετικά με τον συντονισμό των αρχών επιβολής του 

νόμου, οι οποίες έλαβαν χώρα στη Αθήνα από τις 4 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017. Οι προτάσεις θέτουν τις 

γενικές αρχές για την βελτίωση και τον εξορθολογισμό του συντονισμού στην Ελλάδα. Οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής των προτάσεων, όπως συγκεκριμένες νομικές συμφωνίες ή σχετικά τεχνικά εργαλεία, θα 

αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

I. Το πλαίσιο επιβολής του νόμου στην Ελλάδα σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς 

Στην Ελλάδα δεν υφίσταται ένα μοναδικό σημείο παραλαβής καταγγελιών που σχετίζονται με την 

διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα. Ως αποτέλεσμα, ένας σημαντικός αριθμός αρχών και διοικητικών 

οργάνων, εξαιτίας της ευρύτητας των αρμοδιοτήτων που διαθέτουν, μπορεί να λάβει σχετικές 

καταγγελίες.1 Οι ανακριτικοί υπάλληλοι, όπως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα, καθώς  και  

εκείνοι  στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία οφείλουν να αναφέρουν στον εισαγγελέα 

οτιδήποτε πληροφορούνται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για αξιόποινη πράξη που διώκεται 

αυτεπαγγέλτως (Άρθρο 37 του Κώδικα  Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ).  

Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να προβεί στην ποινική δίωξη μόλις λάβει γνώση τέλεσης 

κάποιου αδικήματος, εκτός εάν η μήνυση ή αναφορά δε στηρίζεται στον νόμο ή είναι ανεπίδεκτη 

δικαστικής εκτίμησης ή προφανώς αβάσιμη στην ουσία της (Άρθρα 27 και 43 ΚΠΔ). Δεδομένου ότι η 

πλειοψηφία των σχετικών με τη διαφθορά αδικημάτων  στην Ελλάδα είναι κακουργήματα,2 ο εισαγγελέας 

οφείλει πρώτα να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση (άρθρο 43 ΚΠΔ). Η προκαταρκτική 

εξέταση και η προανάκριση διενεργούνται από γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα 

με τα Άρθρα 33 και 34 ΚΠΔ. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, εάν 

δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας 

μπορεί να προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο να αρχειοθετήσει την υπόθεση λόγω έλλειψης επαρκών 

ενδείξεων. Αντιθέτως, εάν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις, ο εισαγγελέας μπορεί είτε να απευθύνει στον 

κατηγορούμενο απευθείας κλήση στο ακροατήριο είτε να παραγγείλει κύρια ανάκριση, εφόσον προκύπτει 

τέλεση κακουργήματος (Άρθρο 245 ΚΠΔ). Αν από την κύρια ανάκριση προκύπτουν επαρκή αποδεικτικά 

στοιχεία, μπορεί να εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα (Άρθρο 308 ΚΠΔ). 

                                                      
1 Για περαιτέρω ανάλυση των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών και διοικητικών φορέων, βλ. Παράρτημα. 
2 Άρθρα 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ.  
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Τα ανωτέρω εκτελούνται κατά κανόνα από εισαγγελείς πρωτοδικών και τακτικούς ανακριτές. 

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε περιπτώσεις που υπάγονται στον Ν. 4022/2011, οι Εισαγγελείς 

Εγκλημάτων Διαφθοράς (ΕΕΔ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι αρμόδιοι για την παραγγελία 

προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης. Η κύρια ανάκριση διενεργείται από  πρόεδρο πρωτοδικών 

(ανακριτές του Ν.4022/2011) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από πρωτοδίκη, ο οποίος ορίζεται ειδικά γι` 

αυτή, από το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο. Περαιτέρω, το Άρθρο 17Α παρ. 3 του Ν. 2523/1997 

απονέμει στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος αρμοδιότητα για κάθε είδους φορολογικά και 

οικονομικά εγκλήματα και οποιαδήποτε άλλα συναφή, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του 

Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την 

εθνική οικονομία. Βάσει της τρέχουσας πρακτικής, ωστόσο, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος 

ασκεί την ανωτέρω αρμοδιότητα ως επί των πλείστων επί φορολογικών εγκλημάτων. 

Όπως αναλύεται περαιτέρω σε χωριστό παραδοτέο,3 ένα ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο αυτής 

της διαδικασίας είναι ότι ο ΕΕΔ  καλείται να εκτελέσει επιπλέον έργο, πέραν των σύνθετων υποθέσεων 

διαφθοράς. Ο Ν. 4022/2011 εφαρμόζεται γενικά σε κακουργήματα που διαπράττονται σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, τα οποία υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς Εφετείου. Αυτά τα 

αδικήματα, εκτός της δωροδοκίας και της απιστίας περί την υπηρεσία, περιλαμβάνουν και  κακουργήματα  

στρεφόμενα κατά της ιδιοκτησίας ή σχετικά με το νόμισμα, νοθεία, απάτη, υπεξαίρεση κ.λπ. Ο εν λόγω 

νόμος εφαρμόζεται όχι μόνο για ορισμένους υψηλόβαθμους δημοσίους λειτουργούς (πολιτικούς 

αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους) που διαπράττουν αυτά τα αδικήματα, αλλά και για άτομα στα 

οποία έχει νομίμως απονεμηθεί, ακόμη και προσωρινά, άμεσα ή έμμεσα, η άσκηση δημόσιας εξουσίας ή 

εξουσίας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Σε αυτά τα πρόσωπα περιλαμβάνονται ακόμη και υπάλληλοι 

τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα. Ο νόμος τυγχάνει επίσης εφαρμογής επί κάθε προσώπου –

συμπεριλαμβανομένων και μη δημοσίων λειτουργών –που διαπράττει αυτά τα αδικήματα, εάν ο 

εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή 

μείζονος δημοσίου συμφέροντος.. 

II. Έλλειψη συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών σε υποθέσεις διαφθοράς 

Κατά το στάδιο των διαβουλεύσεων με ανακριτικούς υπαλλήλους, εισαγγελείς και ανακριτές, η 

ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ διαπίστωσε  ότι ενδέχεται να λάβουν χώρα παράλληλες έρευνες σε 

υποθέσεις, κυρίως: α) μεταξύ του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και του Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος, β) μεταξύ του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και εισαγγελέων Πρωτοδικών και γ) 

μεταξύ εισαγγελέων Πρωτοδικών και ανακριτικών αρχών, όπως αστυνομικών υπηρεσιών ή της Ειδικής 

Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.: 

α) Έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις που ο ΕΕΔ έχει διεξάγει έρευνα επί εταιρίας για 

δωροδοκία Ελλήνων δημοσίων λειτουργών, η οποία περιήλθε σε γνώση του Εισαγγελέα 

Οικονομικού Εγκλήματος μέσω δημοσιευμάτων. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έκρινε 

ότι πρέπει να ξεκινήσει τη δική του έρευνα κατά των στελεχών της εταιρίας για φορολογικά 

αδικήματα όπως επίσης, ότι πρέπει να διεξάγει έρευνα επί Ελλήνων δημόσιων λειτουργών που 

αντιμετωπίζουν κατηγορίες διαφθοράς για παράλειψη δήλωσης των προϊόντων εγκλήματος 

διαφθοράς σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Αυτό συνεπάγεται ότι σχεδόν κάθε υπόθεση 

διαφθοράς που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΕΔ, μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε παράλληλη 

φορολογική έρευνα από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αναμφισβήτητα σε αυτήν την 

περίπτωση, ο ΕΕΔ και ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ενεργούν εντός της αρμοδιότητάς 

τους, ερευνώντας διαφορετικά αδικήματα (αδικήματα διαφθοράς και φορολογικά αδικήματα 

αντίστοιχα). Εντούτοις, γίνεται κατανοητό ότι οι παράλληλες έρευνες στοχεύουν στις ίδιες 

                                                      
3 Παραδοτέο 4.3-4.4: Τεχνικές Προτάσεις και Υλικό αναφοράς για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων και την Κινητοποίηση 

των Αρχών Επιβολής του Νόμου, Κεφάλαιο 2. 
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οντότητες και σε κοινά αποδεικτικά στοιχεία, π.χ. πληροφορίες για τις τραπεζικές και 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων.  

β) Παράλληλες έρευνες από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και εισαγγελείς Πρωτοδικών 

διενεργούνται εξαιτίας των ασαφών κανόνων αναφορικά με την αρμοδιότητα επί υποθέσεων του 

Ν. 4022/2011. Αρχικός στόχος του νόμου ήταν να μεταβιβάσει την δίωξη υποθέσεων μεγάλης 

διαφθοράς από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών στον ΕΕΔ με στόχο την επίσπευση της επίλυσης τους. 

Στην πράξη, ωστόσο, εξαιτίας του μεγάλου όγκου υποθέσεων διαφθοράς, ο ΕΕΔ έχει τη 

δυνατότητα κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αναθέσει πάλι ορισμένες από τις υποθέσεις του Ν. 

4022/2011 στον εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών με τη σειρά του, 

γνωρίζοντας το φόρτο του ΕΕΔ, παρακρατά με δική του πρωτοβουλία ορισμένες υποθέσεις του Ν. 

4022/2011, χωρίς να ενημερώσει σχετικώς τον ΕΕΔ. Όταν ο ΕΕΔ ξεκινά δικές του έρευνες στο 

πλαίσιο αυτών των υποθέσεων, προκύπτουν παράλληλες έρευνες. Επιπλέον, ο εισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου μπορεί να αναθέσει μία υπόθεση ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή 

μείζονος δημοσίου συμφέροντος στον ΕΕΔ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών 

ενδέχεται να μη γνωρίζει την εξέλιξη αυτή και να διενεργήσει παράλληλη έρευνα. 

γ) Παράλληλες έρευνες ενδέχεται να διενεργηθούν επίσης, μεταξύ διαφορετικών εισαγγελέων 

Πρωτοδικών ή μεταξύ διαφόρων προανακριτικών αρχών, όπως  αστυνομικών υπηρεσιών ή της 

Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν υπάρχει ένα μοναδικό σημείο 

παραλαβής καταγγελιών που σχετίζονται με την διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα. Όταν μια ή 

περισσότερες αρχές λαμβάνουν καταγγελίες για την ίδια υπόθεση, μπορεί η καθεμία από αυτές να 

ξεκινήσει δική της  έρευνα. Εναλλακτικά, μπορεί να αναφέρουν την υπόθεση σε διαφορετικούς 

εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι οποίοι παραγγέλνουν μετέπειτα ξεχωριστές έρευνες. 

Η διενέργεια παράλληλων ελέγχων, χωρίς συντονισμό, πρέπει να αποφεύγεται για διάφορους 

λόγους: 

 Συνεπάγονται κατασπατάληση πόρων, καθώς για παράδειγμα, τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία 

αναζητούνται και αναλύονται πλέον της μιας φοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο καθώς όλοι οι 

αρμόδιοι φορείς υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές αντιμετωπίζουν σοβαρή 

έλλειψη πόρων. 

 Δεν ερευνώνται υποθέσεις κατά προτεραιότητα. Μια ιδιαιτέρως σημαντική υπόθεση μπορεί να 

ανατεθεί σε έναν εισαγγελέα Πρωτοδικών και τους ανακριτικούς υπαλλήλους και τους 

εμπειρογνώμονες που τον επικουρούν. Αντίθετα, μια ήσσονος σημασίας υπόθεση μπορεί να 

ερευνηθεί από τον ΕΕΔ, τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, έναν ή περισσότερους 

εισαγγελείς  Πρωτοδικών και ανακριτικούς  υπαλλήλους που τους επικουρούν.  

 Τίθενται σε κίνδυνο τα αποτελέσματα των ερευνών Ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

μιας έρευνας μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ειδοποίηση προσώπου κατά του οποίου 

στρέφεται άλλη έρευνα, και κατ' επέκταση μπορούν να έχουν επιζήμια αποτελέσματα στη δεύτερη    

έρευνα. 

 Οι πληροφορίες δεν αξιοποιούνται πλήρως. Ένας εισαγγελέας μπορεί να διαθέτει χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με μία υπόθεση, τις οποίες ένας άλλος εισαγγελέας δεν διαθέτει, και 

αντιστρόφως. Οι πληροφορίες που διαθέτουν οι δύο εισαγγελείς δεν συνδυάζονται, με αποτέλεσμα 

τη μερική αξιοποίησή τους. 
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III. Προτάσεις του ΟΟΣΑ σε άλλα παραδοτέα του προγράμματος 

Δύο από τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, οι οποίες περιλαμβάνονται σε έτερα παραδοτέα του 

προγράμματος, συμβάλλουν στον περιορισμό της διεξαγωγής παράλληλων ερευνών και στην κατά 

προτεραιότητα διερεύνηση σημαντικών υποθέσεων διαφθοράς. 

Η πρώτη πρόταση αφορά τη σύσταση ενός Ενιαίου Πλαισίου Αναφορών για τους ανακριτικούς 

υπαλλήλους και τους δημοσίους υπαλλήλους που ανακοινώνουν στον εισαγγελέα οτιδήποτε 

πληροφορούνται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αναφορικά με υποθέσεις διαφθοράς.4 Αν 

εφαρμοσθεί, το Ενιαίο Πλαίσιο Αναφορών θα βελτιώσει αφενός την ποιότητα των αναφορών που 

λαμβάνουν οι εισαγγελείς από τους ανακριτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους και αφετέρου, μέσω της 

κατάρτισης και της παροχής κατευθυντηρίων οδηγιών προς τους ανακριτικούς και τους δημοσίους 

υπαλλήλους, την σωστή παραπομπή των καταγγελιών στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ως αποτέλεσμα, θα 

περιοριστεί η πιθανότητα παραλαβής της ίδιας αναφοράς από πολλαπλούς ή αναρμόδιους εισαγγελείς και 

συνεπώς, της διενέργειας παράλληλων ερευνών στην ίδια υπόθεση. 

Η δεύτερη πρόταση επικεντρώνεται στην αρμοδιότητα του ΕΕΔ.5 Μεταξύ άλλων, προτείνεται ο 

περιορισμός της αρμοδιότητας του ΕΕΔ σε κακουργήματα διαφθοράς (και σχετικά εγκλήματα, όπως η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) που διαπράττονται από υψηλόβαθμους πολιτικούς 

αξιωματούχους και δημοσίους υπαλλήλους, οπουδήποτε και αν τελούνται στην ελληνική επικράτεια. Ο 

ΕΕΔ, επιπλέον μπορεί, με βάση την πρόταση, να ερευνά και να ασκεί δίωξη επί αδικημάτων διαφθοράς, τα 

οποία κατά την κρίση του παρουσιάζουν μεγάλο δημόσιο συμφέρον ή κοινωνικό ενδιαφέρον. Αν 

εφαρμοσθεί, η πρόταση μπορεί να συμβάλει στην κατά προτεραιότητα εξέταση σημαντικών υποθέσεων 

διαφθοράς, επιτρέποντας αφενός στον ΕΕΔ να ασχολείται μόνο με υποθέσεις υψηλόβαθμων πολιτικών 

αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων και, αφετέρου, να αποφασίζει ο ίδιος επί της κατά 

προτεραιότητας διερεύνησης υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Ο περιορισμό της 

αρμοδιότητας του ΕΕΔ θα περιόριζε ακόμη την πιθανότητα διεξαγωγής παράλληλων ερευνών από 

διαφορετικούς εισαγγελείς. 

Ωστόσο, οι δύο αυτές προτάσεις δεν επαρκούν καθώς επιλύουν μόνο μερικώς τα τρέχοντα 

προβλήματα σχετικά με το συντονισμό και την διεξαγωγή παράλληλων ερευνών. Ως εκ τούτου, είναι 

απαραίτητες επιπρόσθετες προτάσεις όσον αφορά το ζήτημα του συντονισμού.  

IV. Προτάσεις για τη συνεργασία, το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών 

Ο ειδικότερες προτάσεις για τη συνεργασία, το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών 

διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα: (i) συντονισμός μεταξύ του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και του 

Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος· (ii) συντονισμός μεταξύ του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς 

και των εισαγγελέων Πρωτοδικών.6 Οι προτάσεις αφορούν κυρίως υποθέσεις που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του ΕΕΔ. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν όχι μόνο αδικήματα 

διαφθοράς αλλά και συναφή αδικήματα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

φορολογικά αδικήματα. Η πρόταση επικεντρώνεται στις υποθέσεις αυτές, διότι είναι συνήθως πολύπλοκες, 

                                                      
4 Παραδοτέο 4.3-4.4: Τεχνικές Προτάσεις και Υλικό αναφοράς για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων και την Κινητοποίηση 

των Αρχών Επιβολής του Νόμου, Κεφάλαιο 1: Παραπομπή Υποθέσεων Διαφθοράς στις Διωκτικές και Δικαστικές 

Αρχές. 
5 Παραδοτέο 4.3-4.4: Τεχνικές Προτάσεις και Υλικό αναφοράς για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων και την Κινητοποίηση 

των Αρχών Επιβολής του Νόμου, Κεφάλαιο 2: Η αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. 
6 Όπως επισημαίνεται στο Παραδοτέο 4.3-4.4: Τεχνικές Προτάσεις και Υλικό Αναφοράς: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και 

Κινητοποίηση των Αρχών Επιβολής του Νόμου, Κεφάλαιο 6 Διεύρυνση της πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, η 

δυνατότητα πρόσβασης των εισαγγελικών αρχών και ιδιαίτερα του ΕΕΔ και του Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος σε βάσεις δεδομένων άλλων ελεγκτικών και διωκτικών υπηρεσιών (π.χ. ΑΑΔΕ – Υπ.Οικ.) συνιστά 

βασικό στοιχείο ορθού συντονισμού. Είναι επομένως αναγκαίο οι προτάσεις του παρόντος παραδοτέου να 

μελετηθούν σε συνδυασμό με τις προτάσεις περί πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων. 



8 

 

σοβαρές και ευαίσθητες. Ο επιτυχημένος συντονισμός των εισαγγελέων σε αυτές τις υποθέσεις θα έχει τον 

μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

Μια δευτερεύουσα πρόταση αφορά θέματα συντονισμού (iii) μεταξύ των εισαγγελέων 

Πρωτοδικών και/ή των ανακριτικών αρχών, όπως αστυνομικών υπηρεσιών ή της Ειδικής Γραμματείας του 

Σ.Δ.Ο.Ε. Η πρόταση αυτή αφορά υποθέσεις διαφθοράς χαμηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων ή 

οικονομικών εγκληματών που δεν σχετίζονται με τη διαφθορά, όπως η υπεξαίρεση ή η απάτη στον 

ιδιωτικό τομέα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι εξαιρετικά πολυάριθμες και απλώνονται σε ολόκληρη την 

επικράτεια. 

V. Συντονισμός μεταξύ του ΕΕΔ και του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος 

Η πρόταση για την βελτίωση της συνεργασίας, του συντονισμού και της ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος βασίζεται 

σε μεθόδους συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών που ήδη λειτουργούν μεταξύ των δύο 

εισαγγελικών γραφείων. Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι οι μέθοδοι συντονισμού θα μπορούσαν να 

διαρθρωθούν καλύτερα και να τυποποιηθούν. 

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ διαπιστώθηκε η 

συνεργασία του Γραφείου του Εισαγγελέα Διαφθοράς, με το γραφείο του εισαγγελέα Οικονομικού 

εγκλήματος κατά περίπτωση και όπου υφίσταται ανάγκη. Ωστόσο αυτό γίνεται επί των πλείστων σε άτυπη 

βάση και εν πολλοίς εξαρτάται από τις σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους οι επικεφαλής των γραφείων. Η 

ενδεχόμενη τυποποίηση αυτής της σχέσης θα προσέδιδε έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα, διασφαλίζοντας ότι η 

επικοινωνία και η συνεργασία των εισαγγελέων θα συνεχιζόταν και στο μέλλον ανεξάρτητα από τα 

πρόσωπα που στελεχώνουν τα γραφεία. Η τυποποίηση θα μπορούσε να γίνει είτε μέσω της υπογραφής 

ενός Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στον ΕΕΔ και τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, , είτε 

μέσω οποιασδήποτε άλλης διοικητικής πρακτικής οι δύο εισαγγελείς κρίνουν ορθή, εφόσον βεβαία η 

τελευταία επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Ανεξάρτητα από την 

μορφή της τυποποίησης οι εισαγγελείς κρίνεται σκόπιμο να αναλάβουν τη δέσμευση να πραγματοποιούν 

συναντήσεις εργασίας σε τακτική βάση (π.χ. κάθε μήνα και όποτε αυτό είναι αναγκαίο). Η πρόταση αυτή 

λαμβάνει υπόψη την αρχή της μυστικότητας της προανάκρισης7: δύο ανώτεροι εισαγγελείς, οι οποίοι 

ενδεχομένως χειρίζονται την ίδια υπόθεση, μοιράζονται μόνο τις πληροφορίες που θεωρούν αναγκαίες για 

τους σκοπούς του μεταξύ τους συντονισμού. Η εμπειρία από άλλες χώρες δείχνει ότι στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων οι αρμόδιοι εισαγγελείς μπορούν να επιτύχουν την μεταξύ τους επικοινωνία και 

συνεργασία χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων.  Όταν ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό, και εφόσον ο ΕΕΔ και 

ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος κρίνουν αναγκαίο και σκόπιμο, θα μπορούν να προσκαλούν στις 

συναντήσεις συντονισμού τον εποπτεύοντα Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, άλλους εισαγγελείς ή 

επικεφαλής των αρχών επιβολής του νόμου.  

Αυτές οι ρυθμίσεις θα επέτρεπαν στον ΕΕΔ και στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος να 

παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την πρόοδο των ερευνών και υποθέσεων κοινού ενδιαφέροντος, να 

αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους, περιορίζοντας πιθανές 

αλληλεπικαλύψεις και διευκολύνοντας την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Θα τους επέτρεπαν επίσης 

την κατά προτεραιότητα έρευνα υποθέσεων που κρίνουν ότι παρουσιάζουν μεγάλο δημόσιο συμφέρον ή 

κοινωνικό ενδιαφέρον και χρήζουν ταχείας επίλυσης. Δεδομένου ακόμα ότι οι υποθέσεις διαφθοράς 

περιλαμβάνουν πολύ συχνά φορολογικά αδικήματα, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος θα 

επωφελούνταν από τον περαιτέρω συντονισμό με την απόκτηση νέων στοιχείων και πληροφοριών για 

φορολογικές υποθέσεις. Τέλος θεωρείται σκόπιμο, ο ΕΕΔ και ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος να 

                                                      
7 Με αυτό τον τρόπο λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων 

Διαφθοράς και τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με την έλλειψη μυστικότητας και ευελιξίας εάν 

συμμετέχουν πάρα πολλές αρχές στις συναντήσεις συντονισμού συντονιστικό καθεστώς. 
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καταρτίσουν ένα κατάλογο υποθέσεων κοινού ενδιαφέροντος, που θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ενός 

απλού εγγράφου word ή excel και ο οποίος θα αποτελεί βάση των τακτικών μεταξύ τους συναντήσεων 

Δεύτερον, ο Ν. 4022/2011, Άρθρο 2 παρ. 1(α) ορίζει ότι το έργο των αρμόδιων για τα εγκλήματα 

διαφθοράς Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται με 

πλήρη ή μερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η ίδια διάταξη έχει περιληφθεί και 

στο άρθρο 17Α παρ. 2 του Ν. 2523/1997 σχετικά με τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αν και δεν 

ορίζεται στον νόμο, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης έχει οριστεί κοινός  Αντεισαγγελέας 

του Αρείου Πάγου, ο οποίος εποπτεύει το έργο των δύο εισαγγελέων. Η παρούσα έκθεση θεωρεί αναγκαίο 

την εποπτεία και τον συντονισμό των δύο γραφείων να έχει πάντα κοινός Αντεισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου. Μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να προβλεφθεί στο νόμο, π.χ. με την τροποποίηση του άρθρου 

17Α παρ. 2 του Ν. 2523/1997 και του άρθρου 2 παρ. 1(α) του Ν. 4022/2011 ή με εγκύκλιο του Εισαγγελέα 

του Αρείου Πάγου λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του αδιαίρετου και της κάθετης οργάνωσης του 

εισαγγελικού θεσμού στην Ελλάδα. Στις σπάνιες περιπτώσεις που ο ΕΕΔ και ο Εισαγγελέας Οικονομικού 

Εγκλήματος δεν καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τον συντονισμό επί συγκεκριμένης υπόθεσης μέσω 

των συναντήσεων συντονισμού, όπως περιγράφεται παραπάνω, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί 

να επιλύσει το ζήτημα. 

VI. Συντονισμός μεταξύ του ΕΕΔ και των εισαγγελέων Πρωτοδικών 

Ακόμα κι αν η Ελλάδα αποφασίσει να περιορίσει την αρμοδιότητα του ΕΕΔ σε κακουργήματα 

διαφθοράς (και σχετικά εγκλήματα, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) που 

διαπράττονται από υψηλόβαθμους πολιτικούς αξιωματούχους και δημοσίους υπαλλήλους, η πρακτική 

δείχνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλιστεί ότι μόνο ο ΕΕΔ θα ασχολείται με υποθέσεις του Ν. 

4022/2011. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΕΔ πρέπει να είναι καταρχήν ενήμερος όταν μια υπόθεση του Ν. 

4022/2011 διερευνάται από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Προς 

διευθέτηση του ζητήματος αυτού, προτείνεται οι Προϊστάμενοι των πιο πάνω εισαγγελικών γραφείων να 

αποστέλλουν σε τακτική βάση (π.χ. κάθε μήνα) τον κατάλογο των υποθέσεων διαφθοράς που χειρίζονται 

τα γραφεία τους. Διαθέτοντας αυτούς τους καταλόγους, ο ΕΕΔ θα μπορούσε να προβεί σε αξιολόγηση των 

πιθανών αλληλοεπικαλύψεων σε έρευνες ή να αποφασίσει για έρευνες που πρέπει να μεταφερθούν στο 

γραφείο του. Ο κατάλογος των υποθέσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον ΕΕΔ αποκλειστικά για 

λόγους συντονισμού και αυστηρά σε εμπιστευτική βάση, διασφαλίζοντας την αρχή της μυστικότητας της 

προανάκρισης. Επίσης, για να λειτουργήσει στην πράξη αυτή η πρόταση θα πρέπει να αναπτυχθεί σχέση 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του ΕΕΔ και των Προϊσταμένων των πιο πάνω γραφείων ώστε να μη 

βλέπουν ο ένας τον άλλον ανταγωνιστικά αλλά ως υπηρετούντες τους ίδιους σκοπούς. 

VII. Συντονισμός μεταξύ των εισαγγελέων Πρωτοδικών και/ή των ανακριτικών αρχών 

Όπως εξηγήσαμε παραπάνω οι υποθέσεις διαφθοράς χαμηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων ή 

οικονομικών εγκληματών που δεν σχετίζονται με τη διαφθορά, όπως η υπεξαίρεση ή η απάτη στον 

ιδιωτικό τομέα είναι εξαιρετικά πολυάριθμες και απλώνονται σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο συντονισμός 

σε αυτές τις υποθέσεις θα απαιτούσε διαφορετικές λύσεις και ρυθμίσεις που θεωρούνται δευτερεύουσες 

για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης. Επίσης, αυτές οι προτάσεις απαιτούν επιπρόσθετους πόρους για 

την υλοποίηση τους και επομένως η Ελλάδα θα μπορούσε να τις εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

Κεντρικό μητρώο υποθέσεων 

  

Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κεντρικού 

και ενοποιημένου μητρώου ποινικών ερευνών σε ανοικτές υποθέσεις. Εάν οργανωθεί σωστά, το μητρώο 

υποθέσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο όχι μόνο όσον αφορά τη 

συνεργασία, τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και όσον αφορά την πρόληψη και τον 
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εντοπισμό. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μακρά πείρα στον τομέα αυτό και η Σλοβενία ανέλαβε πρόσφατα 

την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα παρόμοιο μητρώο υποθέσεων.8 Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα 

μπορούσε να εξετάσει τα παραδείγματα των παραπάνω χωρών και να έρθει σε επαφή με τις αρχές τους 

κατά τη διαδικασία δημιουργίας μητρώου υποθέσεων. 

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες του μητρώου αποτελούν ζήτημα διαβούλευσης με τις αρμόδιες 

αρχές, η παρούσα έκθεση περιγράφει μερικές βασικές αρχές που θα καθιστούσαν δυνατή την λειτουργία 

του στην Ελλάδα. Πρώτον, το μητρώο υποθέσεων θα πρέπει να διασφαλίζει την μυστικότητα της 

προανάκρισης. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες του μητρώου να είναι 

κρυπτογραφημένα. Το μητρώο θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στον κάτοχο/διαχειριστή των δεδομένων να 

ελέγχει ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά και για ποιους σκοπούς. Ως εκ τούτου, το μητρώο θα πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη. Τέλος, η 

βάση δεδομένων πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα που επιτρέπει στον κάτοχο/διαχειριστή των 

δεδομένων να εντοπίζει όλους εκείνους είδαν τις πληροφορίες που διαχειρίζεται. Δεύτερον, η βάση 

δεδομένων θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των κανονισμών περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα δεδομένα του μητρώου πρέπει να είναι ακριβή, κατάλληλα, 

συναφή προς το θέμα. και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή 

επεξεργάζονται, να συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και η μεταγενέστερη 

επεξεργασία τους να συμβιβάζεται με τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να υφίστανται σύννομη και θεμιτή 

επεξεργασία. 

 

Περιφερειακοί εισαγγελείς κατά της διαφθοράς 

 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο ορισμού περιφερειακών εισαγγελέων κατά της 

διαφθοράς στα εισαγγελικά γραφεία των Πρωτοδικείων ή των Εφετείων της επικράτειας. Η πρόταση αυτή 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί είτε εάν η Ελλάδα δεχθεί και εφαρμόσει την πρόταση επέκτασης της 

αρμοδιότητας του ΕΕΔ σε όλη την επικράτεια είτε αν διατηρήσει τον σημερινό καταμερισμό της 

αρμοδιότητας του ΕΕΔ μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η ύπαρξη περιφερειακών εισαγγελέων κατά 

της διαφθοράς σε όλα τα εισαγγελικά γραφεία των Πρωτοδικείων ή των Εφετείων της επικράτειας θα 

διασφάλιζε ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι, όπως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παρέπεμπαν τις 

καταγγελίες διαφθοράς μόνο στους προαναφερόμενους περιφερειακούς εισαγγελείς κατά της διαφθοράς. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, θα περιορίζονταν στο ελάχιστο οι επικαλύψεις που ανακύπτουν επί του παρόντος 

μεταξύ διαφορετικών εισαγγελέων Πρωτοδικών και/ή των ανακριτικών αρχών. Επιπλέον, δεδομένου ότι 

μόνο οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς θα χειρίζονται υποθέσεις διαφθοράς (είτε υποθέσεις του Ν. 

4022/2011 είτε υποθέσεις διαφθοράς χαμηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων), θα ήταν ευχερέστερη η 

εποπτεία και η επίβλεψη των ανακριτικών υπαλλήλων από τους εισαγγελείς σε υποθέσεις διαφθοράς.  

  

                                                      
8 Πρέπει να επισημανθεί ότι στο μητρώο υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν πρόσβαση όλες οι μετέχουσες 

αρχές επιβολής του νόμου. Αντίθετα στο μητρώο υποθέσεων της Σλοβενίας πρόσβαση έχουν μόνο οι εισαγγελικές 

αρχές. 
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Συμπεράσματα 

Η έλλειψη συντονισμού σε υποθέσεις διαφθοράς είναι κοινό πρόβλημα στην Ελλάδα. Το 

αποτέλεσμα είναι η σπατάλη πολύτιμων πόρων, η έλλειψη προτεραιοποίησης υποθέσεων και οι έρευνες 

χαμηλής ποιότητας. Οι προτάσεις αυτής της έκθεσης και τα άλλα Παραδοτέα του Προγράμματος Τεχνικής 

Υποστήριξης θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τον συντονισμό των περίπλοκων υποθέσεων 

διαφθοράς που διεξάγονται από τον ΕΕΔ και επομένως οι ελληνικές αρχές θα επωφελούνταν από την 

εφαρμογή τους. Η πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί 

μετά από 12 μήνες, με σκοπό την αναθεώρηση και περαιτέρω βελτίωση των ρυθμίσεων. Οι προτάσεις για 

το συντονισμό των περιπτώσεων διαφθοράς χαμηλού επιπέδου θα μπορούσαν να επιδιωχθούν σε 

μεταγενέστερη φάση όταν διατίθενται πόροι. 
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Παράρτημα 

Συλλογή σχετικής νομοθεσίας9 

Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές 

Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4022/2011 Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, 

υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις. 

 

Άρθρο 1 

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται για: 

α) κακουργήματα τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του 

Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και κακουργήματα που διαπράττουν 

βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την 

ιδιότητα αυτή, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου. 

 

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

την ιδιότητα τους, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι 

διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση 

των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το κράτος, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263Α του Ποινικού Κώδικα, 

εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου και» 

 

γ) κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος, 

εφόσον υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισμός της υπόθεσης 

ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη από 

τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.» 

* Η περ. β’ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 75 ν. 4139/2013, ΦΕΚ Α 74/20.3.2013. 

Άρθρο 2 

(1) […] Στα καθήκοντα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ανήκει η εποπτεία, η καθοδήγηση και ο 

συντονισμός των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α` του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, κατά τη διενέργεια ερευνών, 

προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως των αδικημάτων αρμοδιότητας 

του. 

                                                      
9 Να ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο της νομοθεσίας που παρατίθεται στο Παράρτημα αναφέρεται σε διατάξεις που 

θεσπίζουν την αντίστοιχη αρχή ή το διοικητικό όργανο και παρατίθενται όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά 

το χρόνο σύνταξης του παραδοτέου (Φεβρουάριος 2018). 



13 

 

* Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 76 ν. 4139/2013, ΦΕΚ Α 74/20.3.2013. 

Ανακριτές του ν. 4022/2011 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4022/2011 Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, 

υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις. 

 

Άρθρο 2 

(2) Η ανάκριση ενεργείται από πρόεδρο πρωτοδικών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από πρωτοδίκη, ο 

οποίος ορίζεται ειδικά γι` αυτή, από το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο. Σε δυσχερείς υποθέσεις, 

μπορεί να ορισθούν επιπλέον μέχρι δύο ανακριτές και μέχρι ένας εισαγγελέας πρωτοδικών. 

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες 

διατάξεις 

Άρθρο 17A 

(3) O Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει ως αρμοδιότητα τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής 

εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους φορολογικών και οικονομικών 

εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού 

Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική 

οικονομία. Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος επεκτείνεται σε όλη την 

Επικράτεια. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, για την άσκηση των καθηκόντων 

του, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και το συντονισμό των 

ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α` του Κ.Π.Δ. και ειδικών 

προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εντός των σχετικών αρμοδιοτήτων τους. 

 

* Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 άρθρου 63 Ν.4472/2017, ΦΕΚ Α 

74/19.5.2017. 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

Σύνταγμα  

Νόμος υπ’αριθμ. 4129/2013 Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Άρθρο 98 του Συντάγματος 

(1) Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: 

 α. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων 



14 

 

νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό. 

 β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή 

άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει. 

 γ. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή 

άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α` έλεγχο. 

Άρθρο 32, ν. 4129/2013 

(4) Αν κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου καταδειχθεί η τέλεση ποινικώς κολάσιμης πράξης, 

ανακοινώνεται τούτο στον Υπουργό Οικονομικών, τον οικείο διατάκτη και τον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

Άρθρο 38, ν. 4129/2013  

(7) Αν κατά τον έλεγχο των λογαριασμών διαπιστωθεί ποινικώς κολάσιμη πράξη, ανακοινώνεται τούτο 

στον αρμόδιο εισαγγελέα, στον Υπουργό ή άλλο αρμόδιο όργανο στον οποίο υπάγεται ο υπόλογος, καθώς 

και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Αρχές Επιβολής του Νόμου 

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

 

Νόμος υπ’αριθμ.  3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και 

άλλες διατάξεις. 

 

Άρθρο 88 

(1) Κύριο έργο της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) είναι: 

 α. Η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και 

σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες 

και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι 

παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε 

βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον 

τόπο τέλεσης.  

 β. Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών και 

ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή 

οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων, καθώς και λοιπόν παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων 

σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. 

 γ. Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών και 

ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή 

οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, 

συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων 

προσώπων που αποκομίζουν οφέλη από τα αδικήματα της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας καθώς και 

της προσφοράς για άσκηση επιρροής, τις απάτες και παρατυπίες κατά των οικονομικών συμφερόντων του 

Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, άλλων περιπτώσεων παράνομων 

δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού 

ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. 

 

* Όπως ισχύει, Π.Δ. 85/2005 όπως ισχύει και άρθρο 107-113 Π.Δ. 111/2014 Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών 
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Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις 

 

Προεδρικό Διάταγμα 178/2014 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας 

 

Άρθρο 24, ν. 4249/2014 

(1) […]Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που 

τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας 

γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, 

πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα 

και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. 

 

Άρθρο 32, π.δ. 178/2014 

(4) Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη οικονομικών 

εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα 

οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα οποία ειδικότερα αφορούν: 

 

 α. στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση, φθορά ή μη νόμιμη χρήση της δημόσιας περιουσίας ή της 

περιουσίας της ΕΕ, 

 β. στην αδιαφανή, παράνομη ή εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση κοινοτικών πόρων και 

κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων, 

 γ. σε εγκλήματα όπως απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του 

δημοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άμεσα με προμήθειες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα και Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία επιχορηγούνται από τον κρατικό ή κοινοτικό προϋπολογισμό και 

 δ. σε κάθε άλλη παράνομη πράξη εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, από την οποία απειλείται ή 

βλάπτεται σοβαρά η δημόσια περιουσία ή περιουσία της Ε.Ε. 

 

Διεύθυνση Εσωτερικών Σχέσεων Ελληνικής Αστυνομίας 

Νόμος υπ’αριθμ. 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 

διατάξεις 

Άρθρο 1 

(2) Η Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την 

επικράτεια: 

 

α) Των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί όλων των βαθμών, συνοριακοί 

φύλακες και ειδικοί φρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134-137 Δ, 216-222, 235-

246, 252-263Α, 322-324, 336-353, 372-399 και 402-406 του Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα 

ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς. 
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β) των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως και 222, 235 έως και 246, 252 έως και 263Α, 323Α, 323Β, 324, 

385 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των λοιπών εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο δεύτερο, 

τέταρτο και πέμπτο του ν. 3666/2008 (ΦΕΚ 105 Α`), που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι 

και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 

1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών 

Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 

* Η περ. β` της παρ. 2, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρο 2 Ν. 

3103/2003,ΦΕΚ Α 23, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν.3938/2011,ΦΕΚ Α΄ 

61/31.03.2011. 

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Νόμος υπ’αριθμ. 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 

διατάξεις 

 

Άρθρο 2 

2) Η Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την 

επικράτεια: 

 

 α) Των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί όλων των βαθμών, συνοριακοί 

φύλακες και ειδικοί φρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134-137 Δ, 216-222, 235-

246, 252-263Α, 322-324, 336-353, 372399 και 402-406 του Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα 

ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς. 

 

β) των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως και 222, 235 έως και 246, 252 έως και 263Α, 323Α, 323Β, 324, 

385 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των λοιπών εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο δεύτερο, 

τέταρτο και πέμπτο του ν. 3666/2008 (ΦΕΚ 105 Α`), που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι 

και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 

1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών 

Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 

* Η περ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 παρ.2 Ν. 4456/2017, ΦΕΚ Α 24/1.3.2017. 
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Διοικητικοί φορείς 

Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Νόμος υπ’αριθμ. 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις 

 

 

Άρθρο 7 

1. H Γενική Γραμματεία: 

 

 α. Αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των ελεγκτικών 

σωμάτων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις. 

 

 β. Ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS) σύμφωνα με 

την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248). 

 

 γ. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων - στρατηγικών σχεδίων, την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 

της απάτης. 

 

 δ. Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που 

εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας τις σχετικές λύσεις για την αποτελεσματική 

επίλυσή τους. 

 

ε. δέχεται καταγγελίες επί υποθέσεων διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και καταγγελίες για 

υποθέσεις παρατυπιών, υπόνοιας απάτης και απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα, διακρατικά και λοιπά 

προγράμματα, με την ιδιότητά της ως Αρμόδιας Αρχής (AFCOS), σύμφωνα με την περίπτωση β` της 

παρούσας. 

 

στ. προτείνει, επεξεργάζεται και σχεδιάζει δράσεις συγχρηματοδοτούμενων, διακρατικών και λοιπών 

προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει η Γενική Γραμματεία ή οι εποπτευόμενοι από αυτήν φορείς. 

 

* Η περ. ε` και στ` προστέθηκαν με το άρθρο 53 του  Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/ 22.12.2016). 

Άρθρο 10 

Η Γενική Γραμματεία εκπονεί προγράμματα συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής. Τα προγράμματα αυτά τα απευθύνει στους κατά περίπτωση 

αρμόδιους διοικητικούς φορείς, οι οποίοι, κατά την εκτέλεσή τους, έχουν την υποχρέωση να συντονίζουν 

τις ενέργειές τους για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής. 
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Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 

Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 

Νόμος υπ’αριθμ. 3943/2011 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 

 

 

Άρθρο 60, π.δ. 111/2014 

(2) Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθοι: 

 

α) Ο εντοπισμός και η άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, η 

οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., σε ποινικά  αδικήματα και πειθαρχικά  

 παραπτώματα. 

 

Άρθρο 5, ν. 3943/2011 

(2) Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση και εξιχνίαση σε όλη την 

Επικράτεια των ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν 

σε αυτά υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων 

και συγκεκριμένα: 

α) Των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 216 - 218, 220, 222, 235 - 

237, 239 - 244, 252, 254 - 259 και 261 του Ποινικού Κώδικα, της Φορολογικής, Δημοσιονομικής και 

Τελωνειακής νομοθεσίας και το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

* Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 άρθρου 12 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 

17/23.1.2013. 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών 

Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών 

 

Άρθρο 5, π.δ. 111/2014 

(1) Η  Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας 

στον Υπουργό Οικονομικών. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι: 

 

[…] 

 

(β) Ο εντοπισμός και η αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου 

Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, πλην του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων. 

 

(γ) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την αποτελεσματική καταπολέμηση περιπτώσεων διαφθοράς 

υπαλλήλων της με τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων. 
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Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 3074/2002 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και 

άλλες διατάξεις 

 

 

Άρθρο 1 

(1) Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των 

ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς και της 

κακοδιοίκησης. 

 

(2) Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης: 

 

 α. Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώμα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης 

και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των 

οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

 

Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 3074/2002 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και 

άλλες διατάξεις 

 

 

Άρθρο 2 

(1) Το συσταθέν δια του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι αρμόδιο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, εκτάκτων ελέγχων και ερευνών, τη 

συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και για τον έλεγχο 

των δηλώσεων της περιουσιακής Kατάστασης των υπαλλήλων, που υπηρετούν στους φορείς της επόμενης 

παραγράφου, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, 

ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, 

αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

(3) Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μεριμνά για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να 

διαβιβαστεί, στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η σχετική αναφορά για εγκλήματα που διαπράττουν ή 

συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και προβλέπονται 

από τις διατάξεις των άρθρων 134-137 Δ, 216-222, 235-246, 252-263Α, 372-399 και 402-406 του 

Ποινικού Κώδικα. […] 
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Ανεξάρτητες Αρχές 

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 3961/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 7Α 

(1) Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 

 

 γ. Το προσωπικό της Μονάδας συγκεντρώνει, διερευνά και αξιολογεί τις αναφορές υπόπτων ή ασυνηθών 

συναλλαγών που υποβάλλουν στην Αρχή τα υπόχρεα πρόσωπα, καθώς και τις πληροφορίες που 

διαβιβάζονται στην Αρχή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή περιέρχονται σε αυτήν από τα 

μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή και αφορούν επιχειρηματικές, επαγγελματικές ή 

συναλλακτικές δραστηριότητες που ενδεχομένως σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ομοίως, διερευνά και αξιολογεί κάθε τέτοια 

πληροφορία που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς της αλλοδαπής, με τους οποίους και συνεργάζεται 

για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής. 

 

 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

 

 

Άρθρο 1 

Συνιστάται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη και 

προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τη 

διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης 

και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του 

νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης του από τα δημόσια 

όργανα και τις αναθέτουσες αρχές. 

 

Άρθρο 2 

(2) Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 

 α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων και μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικά κυβερνητικά όργανα με αρμοδιότητα επί των 

δημοσίων συμβάσεων, τα οποία συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 περίπτωση β` του π.δ. 

63/2005 (Α` 98). Επίσης, με σκοπό την ενοποίηση και ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή του δικαίου 

των δημοσίων συμβάσεων, η Αρχή μπορεί να συγκαλεί συσκέψεις συντονισμού με εκπροσώπους των 

φορέων της κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων 

των συναρμόδιων Υπουργείων. Με την απόφαση συγκρότησης των ομάδων εργασίας καθορίζονται το 

έργο κάθε ομάδας, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. Τα αρμόδια όργανα της κεντρικής, 
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περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης προγραμματίζουν τις ανάγκες τους σχετικά με την εκτέλεση 

έργων, μίσθωση υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών για το επόμενο έτος και διαβιβάζουν σχετικό πίνακα 

στην Αρχή για ενημέρωση της. 

 

 β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και μεριμνά για την τήρηση των 

κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα 

εισηγείται ρυθμίσεις προς τα αρμόδια εθνικά όργανα για την προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής 

έννομης τάξης προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, συμπλήρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση 

και ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καθώς και 

τον εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών με σκοπό την ομοιόμορφη, ταχεία και προς όφελος του 

δημοσίου συμφέροντος εφαρμογή αυτών και τη διασφάλιση της τήρησης προσηκουσών διαδικασιών 

ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. 

 

Συνήγορος του Πολίτη 

 

Νόμος υπ’αριθμ.  3938/2011 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4443/2016 Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα 

σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 1, ν. 3938/2011 

(1) Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται και λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης 

Περιστατικών Αυθαιρεσίας, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό. Το Γραφείο είναι αρμόδιο για τη 

συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την περαιτέρω προώθηση προς διερεύνηση στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες ή Αρχές καταγγελιών για πράξεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του 

Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες εκδηλώθηκαν 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή κατά κατάχρηση της ιδιότητας του […] 

* Tο άρθρο 1 ισχύει όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 56 Ν. 4443/2016, ΦΕΚ Α 232/9.12.2016. 

 

Άρθρο 18, ν. 4443/2016 

[…]Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 

στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

N. 3938/2011. 

 

 

 

 

 

 




