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Εισαγωγή 

Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς προσδιορίζει τους βασικούς τομείς που 

χρήζουν μεταρρυθμίσεων και παρέχει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που στοχεύει στην ενίσχυση της 

ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Μέσω του Προγράμματος 

Τεχνικής Υποστήριξης για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές 

και να παράσχει τεχνική καθοδήγηση προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε 

μια σειρά προκαθορισμένων τομέων. 

Η παρούσα έκθεση βασίζεται στο Παραδοτέο 9.3-9.4 του Προγράμματος Τεχνικής 

Υποστήριξης. Περιέχει τεχνικές προτάσεις με στόχο τη βελτίωση του ελληνικού πλαισίου για την 

αμοιβαία δικαστική συνδρομή (ΑΔΣ) σε ποινικές υποθέσεις και την ενίσχυση της ικανότητας των 

ελληνικών αρχών να αιτούνται, να αποκτούν και να παρέχουν στοιχεία για διασυνοριακές ποινικές 

έρευνες που σχετίζονται με υποθέσεις διαφθοράς. Δεν ασχολείται μόνο με τα ζητήματα που 

επισημάνθηκαν στις Εκθέσεις της Φάσης 3 και της Φάσης 3α για την Ελλάδα σχετικά με την 

«Υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας» και σχετίζονται με 

την ικανότητα των ελληνικών αρχών να παρέχουν ΑΔΣ σε υποθέσεις δωροδοκίας αλλοδαπών 

δημοσίων υπαλλήλων,1 αλλά εκτείνεται πέραν της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών και 

σε όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαφθορά. Η ανάλυση και οι προτάσεις του παρόντος 

εγγράφου βασίζονται σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω ανεξάρτητης έρευνας από τον ΟΟΣΑ, 

των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από τις ελληνικές αρχές στο διάστημα Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου 2017 και των διαβουλεύσεων με τις ελληνικές αρχές στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα 

στα μέσα Φεβρουαρίου 2017. 

Σύμφωνα με τους Όρους Αναφοράς των Παραδοτέων 9.3-9.4 του Προγράμματος Τεχνικής 

Υποστήριξης, η ανάλυση στην παρούσα έκθεση αφορά κυρίως αιτήσεις ΑΔΣ τις οποίες διαβιβάζει ή 

εκτελεί η Ελλάδα απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων. Αντιστοίχως, οι τεχνικές και 

νομοθετικές προτάσεις εστιάζουν στη βελτίωση, την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό της 

σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη διαβίβαση και εκτέλεση αιτήσεων ΑΔΣ απουσία σχετικών 

διμερών ή πολυμερών συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της με τα διεθνή πρότυπα. Στο τέλος της 

έκθεσης περιλαμβάνονται, επίσης, μερικές δευτερεύουσες προτάσεις μη νομοθετικού περιεχομένου. 

Η παρούσα έκθεση και οι προτάσεις της δεν ασχολούνται με ζητήματα έκδοσης. Τέλος, τα ζητήματα 

που αφορούν την αμοιβαία δικαστική συνδρομή για τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τον 

επαναπατρισμό κεφαλαίων που προέρχονται από δραστηριότητες διαφθοράς καλύπτονται σε 

ξεχωριστή έκθεση για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων σε διεθνές επίπεδο. 

Όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω, το νομικό πλαίσιο που διέπει την ΑΔΣ στην Ελλάδα 

απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων εντοπίζεται κυρίως στον Ελληνικό Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διατάξεις αυτές δεν παρέχουν 

επαρκή καθοδήγηση για την εκτέλεση αιτήσεων ΑΔΣ και στην πράξη παρεμποδίζουν την αίτηση και 

την παροχή ΑΔΣ σε υποθέσεις διαφθοράς.  

Συνεπώς, η Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί σημαντικά από την αναθεώρηση του 

νομοθετικού της πλαισίου περί ΑΔΣ, το οποίο διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία και την 

επικοινωνία μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στην εκτέλεση εισερχόμενων αλλά και εξερχόμενων 

αιτήσεων ΑΔΣ. Στόχος των προτεινόμενων νομοθετικών τροποποιήσεων και των λοιπών προτάσεων 

είναι η διασφάλιση της συνοχής καθώς και η θεσμοθέτηση επαρκών και απλοποιημένων μηχανισμών 

που θα επιτρέψουν στις ελληνικές αρχές και στους ομολόγους τους να αποκομίσουν σημαντικά 

οφέλη στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας. 

 

                                                      
1 Έκθεση του ΟΟΣΑ της Φάσης 3 για την Ελλάδα, παρ. 122-129 και Έκθεση της Φάσης 3α για την Ελλάδα, 

παρ. 159-170. 
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I. Επισκόπηση του υφιστάμενου πλαισίου Αμοιβαίας Δικαστικής 

Συνδρομής (ΑΔΣ) σε ποινικές υποθέσεις διαφθοράς 

1. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει μια σύντομη αλλά περιεκτική επισκόπηση του 

νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (ΑΔΣ) που ισχύει στην Ελλάδα. 

Μέσα από αυτή την επισκόπηση, τονίζονται οι διεθνείς καλές πρακτικές και τα πρότυπα με τα οποία 

έχει ήδη εναρμονιστεί η Ελλάδα αλλά και οι βασικές ελλείψεις του υφιστάμενου πλαισίου ΑΔΣ. Η 

πρώτη ενότητα περιγράφει τις διαφορετικές νομικές βάσεις για την αίτηση και την παροχή ΑΔΣ είτε 

αυτές εκτελούνται στο πλαίσιο κάποιας συνθήκης είτε όχι. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια περιγραφή 

της διαδικασίας εκτέλεσης αιτήσεων ΑΔΣ απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων.  

1. Νομικό πλαίσιο για την ΑΔΣ 

2. Η αίτηση και παροχή ΑΔΣ βασίζεται κυρίως (α) στον Ελληνικό Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

(β) σε πολυμερείς και διμερείς διεθνείς συνθήκες που προβλέπουν ΑΔΣ και που έχουν κυρωθεί και 

ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο,2 (γ) σε ελληνικούς νόμους που ενσωματώνουν ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, όπως στον τομέα της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας ή των Κοινών Ομάδων Έρευνας. 

1.1. Ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

3. Το εθνικό δίκαιο διέπει την εκτέλεση εισερχόμενων ή εξερχόμενων αιτήσεων ΑΔΣ απουσία 

σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων.3 Οι σχετικές διατάξεις εντοπίζονται στα άρθρα 457 έως 

461 του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ). Τα άρθρα αυτά χρονολογούνται στη 

δεκαετία του 1950 και είχαν προστεθεί στον πρώτο ΚΠΔ βάσει του Νόμου 1493/1950 με ελάχιστες 

αλλαγές από τότε. 

4. Το άρθρο 457 ΚΠΔ4 ρυθμίζει τις εξερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ ή, με άλλα λόγια, τις αιτήσεις 

που διαβιβάζουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές προκειμένου να εκτελεστούν από αλλοδαπές αρχές. 

Βάσει του άρθρου 457 ΚΠΔ μπορούν να υποβληθούν εξερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: (i) εξέταση μαρτύρων και κατηγορούμενων (συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων), (ii) 

αυτοψία, (iii) πραγματογνωμοσύνη, και (iv) κατάσχεση πειστηρίων. Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 

458 ΚΠΔ5 ρυθμίζει τις αιτήσεις που αποστέλλονται από αλλοδαπές δικαστικές αρχές προς εκτέλεση 

                                                      
2 Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή 

τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των 

κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της 

αμοιβαιότητας. (Σύνταγμα, άρθρο 28 παρ. 1).  
3 Έκθεση του ΟΟΣΑ της Φάσης 3α για την Ελλάδα, παρ. 161.  
4 Άρθρο 457 Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις 

(1) Οι αιτήσεις των ελληνικών δικαστικών αρχών προς αλλοδαπές αρχές για την εξέταση μαρτύρων και 

κατηγορουμένων, για τη διενέργεια αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνης και για την κατάσχεση πειστηρίων 

διαβιβάζονται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που προκαλεί την εκτέλεσή 

τους μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών με την τήρηση και των διεθνών συνθηκών και εθίμων. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις, οι αιτήσεις αυτές διαβιβάζονται και απευθείας στις επιτόπιες προξενικές αρχές που ασκούν 

ανακριτικά καθήκοντα, ειδοποιείται όμως σχετικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

(2) Με τον ίδιο τρόπο διαβιβάζονται και οι κλήσεις για να επιδοθούν στους μάρτυρες και τους 

κατηγορουμένους. 
5 Άρθρο 458 Αιτήσεις των αλλοδαπών δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις  

(1) Οι αιτήσεις αλλοδαπών δικαστικών αρχών για τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τις 

αναφερόμενες στο άρθρο 457 παρ. 1 διαβιβάζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκτελούνται με 

παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών από τον ανακριτή στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να 

διεξαχθεί η ανακριτική πράξη, εκτός αν αυτή αντιβαίνει στις διατάξεις του Κώδικα ή του Οργανισμού 

Δικαστηρίων. Οι μάρτυρες ορκίζονται πάντα πριν εξεταστούν. Κατά τα λοιπά, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 

του Κώδικα, οι διεθνείς συνθήκες και τα έθιμα. 
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από τις ελληνικές αρχές. Οι τύποι ΑΔΣ που προβλέπονται στο άρθρο 457 του ΚΠΔ είναι οι ίδιοι με 

αυτούς του άρθρου 458 ΚΠΔ. Εκτός του άρθρου 458 ΚΠΔ, το άρθρο 459 ΚΠΔ επιτρέπει στις 

ελληνικές αρχές να εκτελούν ακόμα αιτήσεις που ζητούν τη μεταγωγή ενός κατηγορούμενου για 

εξέταση στο εξωτερικό και το άρθρο 461 ΚΠΔ επιτρέπει τη διαβίβαση πειστηρίων, δικαστικών 

αρχείων και άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών δικαστικών αρχών. 

5. Το άρθρο 458 ΚΠΔ προβλέπει ότι οι εισερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ εκτελούνται, εκτός εάν 

αυτό αντιβαίνει στις διατάξεις του ΚΠΔ ή του Οργανισμού των Δικαστηρίων. Οι μάρτυρες 

ορκίζονται πάντα πριν εξεταστούν. Κατά τα λοιπά, «τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ, οι 

διεθνείς συνθήκες και τα έθιμα». Παρ' όλα αυτά, το άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ δίνει το δικαίωμα στον 

Υπουργό Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Εφετών, να αρνηθεί 

την εκτέλεση μιας εισερχόμενης αίτησης ΑΔΣ, εάν σύμφωνα με τα άρθρα 437 και 438 ΚΠΔ ο 

κατηγορούμενος δεν επιτρέπεται να εκδοθεί για ένα σχετικό ποινικό αδίκημα. Η διάταξη αυτή 

αναφέρεται κυρίως σε ζητήματα αμοιβαιότητας και μη εκτέλεσης αιτήσεων που αφορούν ποινικά 

αδικήματα πολιτικής ή στρατιωτικής φύσης. 

6. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, το νομικό πλαίσιο των άρθρων 457 έως 461 ΚΠΔ είναι 

τουλάχιστον περιορισμένο. Τα συγκεκριμένα θέματα και οι προτεινόμενες συστάσεις θα συζητηθούν 

με περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα II. 

1.2. Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1959 περί ΑΔΣ 

7. Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Αμοιβαίας Συνδρομής 

επί Ποινικών Υποθέσεων6 (όπως κυρώθηκε βάσει του Νόμου 4218/1961 και τέθηκε σε ισχύ την 15η 

Ιουνίου 1962), η οποία είναι γνωστή ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1959 περί ΑΔΣ. Στα πλαίσια της 

Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να παρέχουν το ένα στο άλλο την ευρύτερη δυνατή 

ΑΔΣ σε ποινικές υποθέσεις με σκοπό την συγκέντρωση πειστηρίων, την εξέταση μαρτύρων, 

πραγματογνωμόνων και διωκόμενων προσώπων. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί ΑΔΣ δεν έχει 

εφαρμογή σε συλλήψεις ή στην επιβολή καταδικαστικών αποφάσεων ή σε αδικήματα του 

στρατιωτικού ποινικού κώδικα που δεν αποτελούν αδικήματα στα πλαίσια του κοινού ποινικού 

δικαίου. Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση περί ΑΔΣ (που τέθηκε σε ισχύ την 12η Απριλίου 1982) και έχει υπογράψει χωρίς να έχει 

ωστόσο κυρώσει το Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί ΑΔΣ. 

8. Το άρθρο 26 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί ΑΔΣ προβλέπει ότι η Σύμβαση αντικαθιστά, 

στις χώρες όπου εφαρμόζεται, τις διατάξεις οποιωνδήποτε συνθηκών, συμβάσεων ή διμερών 

συμφωνιών που διέπουν την ΑΔΣ σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ οποιωνδήποτε δύο συμβαλλομένων 

μερών. Παρ' όλα αυτά, η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται σε διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς συνθήκες οι 

οποίες περιλαμβάνουν ή ενδέχεται να περιλαμβάνουν ρήτρες που διέπουν ειδικές μορφές ΑΔΣ. Το 

εύρος της δικαστικής συνδρομής που μπορεί να παρέχεται σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελλάδας 

                                                                                                                                                                     
(2) Οι κλήσεις προς τους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες και τους κατηγορουμένους, οι αποφάσεις ή 

άλλα έγγραφα της ποινικής διαδικασίας επιδίδονται με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών σύμφωνα με τα 

άρθρα 155-164. Η σχετική αίτηση, αν αφορά την κλήτευση μαρτύρων ή πραγματογνωμόνων, γίνεται δεκτή 

μόνο αν η αλλοδαπή αρχή που την υποβάλλει αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να μη διωχθεί ή κρατηθεί ο 

κλητευόμενος για έγκλημα που έχει τελεστεί πριν από την εμφάνισή του στην αλλοδαπή αρχή που τον καλεί. 

(3) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Εφετών, μπορεί να 

αρνηθεί την εκτέλεση των αιτήσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2: (α) αν κατά τις διατάξεις των άρθρων 

437 και 438 δεν επιτρέπεται να εκδοθεί ο κατηγορούμενος για την πράξη σχετικά με την οποία διενεργεί 

ανάκριση η αλλοδαπή δικαστική αρχή, ή (β) αν κατά τους όρους συνθήκης με τη χώρα που υποβάλλει την 

αίτηση δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση. 
6 Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Χιλή, Κροατία, 

Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Γαλλία, 

Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Κορέα, Λετονία, Λιχτενστάιν, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, 

Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο. 
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και άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί ΑΔΣ καθορίζεται από τα άρθρα 1, 3, 7, 

11, 13 της Σύμβασης. Όταν η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση, διατύπωσε μια επιφύλαξη για το άρθρο 

11 (μεταγωγή κρατούμενων για την παροχή πειστηρίων ή για κατ' αντιπαράσταση εξέταση), το οποίο 

θεωρήθηκε ότι αντέβαινε στο άρθρο 459 ΚΠΔ. 

9. Στα πλαίσια της Σύμβασης περί ΑΔΣ, αιτήσεις δικαστικής συνδρομής και αιτήσεις που 

αφορούν μάρτυρες, πραγματογνώμονες και δικαστικά αρχεία διαβιβάζονται μεταξύ των αντίστοιχων 

Υπουργείων Δικαιοσύνης. Κατ' εξαίρεση, τέτοιου είδους αιτήσεις διαβιβάζονται απευθείας μεταξύ 

των δικαστικών αρχών (α) σε επείγουσες περιπτώσεις, (β) για να ζητηθούν πειστήρια για ανακριτικές 

πράξεις που προηγούνται της δίωξης και (γ) για δικαστικά αρχεία που απαιτούνται σε μια ποινική 

υπόθεση (άρθρο 15). Τέλος, όσον αφορά τη μετάφραση και την επικύρωση, οι οποίες αποτελούν 

πολύ συχνά αιτία σοβαρών καθυστερήσεων στην Ελλάδα, το άρθρο 16 επιτρέπει στα συμβαλλόμενα 

μέρη να επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να απαιτούν να συνοδεύονται όλα τα έγγραφα από 

μετάφραση στη δική τους γλώσσα, ενώ το άρθρο 17 απαλλάσσει τα συμβαλλόμενα μέρη από την 

υποχρέωση για οποιαδήποτε μορφή επικύρωσης των αιτήσεων. 

1.3. Συνθήκη Σένγκεν 

10. Η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 2514/1997 και 

τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 1997) συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί ΑΔΣ και 

επιτρέπει την απευθείας διαβίβαση αιτήσεων ΑΔΣ και πειστηρίων μεταξύ δικαστικών αρχών. Παρ' 

όλα αυτά, η απευθείας διαβίβαση των αιτήσεων ΑΔΣ γίνεται ακόμα με την επιφύλαξη της επιλογής 

να απευθύνονται αυτές στις κεντρικές αρχές των Κρατών Μελών.7 Η επιφύλαξη αυτή δεν φαίνεται να 

ισχύει για την Ελλάδα αφού η Κεντρική Αρχή έχει δηλώσει ότι, κατ' αρχήν, δεν είναι αρμόδια για την 

παραλαβή τέτοιων αιτήσεων. Στη σπάνια περίπτωση που θα συμβεί αυτό, η αίτηση διαβιβάζεται στην 

αντίστοιχη εισαγγελική ή δικαστική αρχή αφού πρώτα ελεγχθεί η πληρότητα και η τυπική 

νομιμότητα του αιτήματος.8 Επίσης, η Συνθήκη Σένγκεν τροποποιεί τις προϋποθέσεις για τις αιτήσεις 

δικαστικής συνδρομής που ζητούν έρευνα και κατάσχεση,9 καθώς και τις μεθόδους επίδοσης 

διαδικαστικών εγγράφων.10 

11. Ως προς τις εξερχόμενες αιτήσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε οδηγίες το 2008 και 

το 2012 προς όλες τις δικαστικές αρχές της Ελλάδας.11 Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι εισαγγελικές 

αρχές πρέπει κατ' αρχήν να στέλνουν τις αιτήσεις ΑΔΣ απευθείας στις αντίστοιχες αλλοδαπές 

δικαστικές αρχές των συμβαλλόμενων μερών στη Συνθήκη Σένγκεν. Ωστόσο, η οδηγία αναφέρει ότι 

ένας αριθμός κρατών όπως η Κύπρος,12 η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Μάλτα, η Νορβηγία, η 

Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επικαλούμενα το άρθρο 53 παρ. 2 έχουν επιλέξει να λαμβάνουν 

                                                      
7 Άρθρο 53(2), Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν («Η Παράγραφος 1 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα 

υποβολής αιτήσεων μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης ή μέσω των εθνικών κεντρικών γραφείων της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol).») 
8 Κεντρική Αρχή - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, 6, ερ. 3.3. 
9 Άρθρο 51, Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν 
10 Άρθρο 52, Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν. 
11 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Οδηγία της 7ης Οκτωβρίου 2008 για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή, Αρ. 

πρωτοκόλλου 99197, Οδηγία της 25ης Σεπτεμβρίου 2012 για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή, Αρ. 

Πρωτοκόλλου 78698 
12 Σημείωση από την Τουρκία: Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο που αναφέρονται στον όρο «Κύπρος» 

αφορούν το νότιο τμήμα του Νησιού. Δεν υπάρχει ενιαία αρχή στο νησί που να αντιπροσωπεύει και τους 

Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους. Η Τουρκία αναγνωρίζει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας 

Κύπρου. Μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη και δίκαια λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία θα 

διατηρεί τη θέση της για το «Κυπριακό ζήτημα». 

Σημείωση από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται από όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

εξαιρούμενης της Τουρκίας. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο αναφέρονται στην περιοχή που ελέγχεται από 

την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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τις αιτήσεις ΑΔΣ μέσω των Κεντρικών Αρχών τους, όπως συνέβαινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης περί ΑΔΣ. Για τις χώρες αυτές, οι ελληνικές αρχές πρέπει αναγκαστικά να στέλνουν την 

αίτησή τους μέσω της ελληνικής Κεντρικής Αρχής προς το αλλοδαπό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η 

οδηγία διευκρινίζει, στη συνέχεια, ότι οι εξερχόμενες αιτήσεις θα πρέπει να μεταφράζονται πάντα 

από το Υπουργείο Εξωτερικών με το κόστος της μετάφρασης να επιβαρύνει το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον δικτυακό τόπο της 

Eurojust προκειμένου να εντοπίζουν την αντίστοιχη αλλοδαπή αρχή που είναι αρμόδια για την 

εκτέλεση της αίτησης. 

12. Από τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών στα ερωτηματολόγια και από τις διαβουλεύσεις, η 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί ΑΔΣ σε συνδυασμό με τη Συνθήκη Σένγκεν φαίνεται να αποτελούν τη 

νομική βάση που χρησιμοποιείται συνήθως για την ΑΔΣ στην Ελλάδα. Στην αξιολόγηση του ΟΟΣΑ 

της Φάσης 3, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι το σύστημα ΑΔΣ στα πλαίσια της Συνθήκης Σένγκεν 

λειτουργεί «ουσιαστικά και αποτελεσματικά» και ότι «οι περισσότερες αιτήσεις εκτελούνται άμεσα». 

1.4. Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας 

13, Η Οδηγία 2014/41/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με τον Νόμο 4489/2017) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σκοπό τη θέσπιση ενός 

συνολικού συστήματος για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε υποθέσεις με διασυνοριακή 

διάσταση, βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Το σύστημα αυτό πρόκειται να 

αντικαταστήσει όλα τα υπάρχοντα νομοθετήματα στον συγκεκριμένο τομέα, και επομένως να 

εξορθολογήσει σε μεγάλο βαθμό το υπάρχον κατακερματισμένο και περίπλοκο πλαίσιο, καλύπτοντας 

κατά το δυνατόν όλα τα είδη αποδεικτικών στοιχείων, ορίζοντας προθεσμίες εκτέλεσης, και 

περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τους λόγους άρνησης παροχής συνδρομής. Η νέα αυτή 

προσέγγιση βασίζεται σε ένα και μοναδικό μέσο, το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας 

(ΕΕΕ) και το οποίο ορίζεται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας ως «δικαστική απόφαση την οποία εκδίδει ή 

επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους μέλους («κράτος έκδοσης») με σκοπό την εκτέλεση ενός ή 

περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος μέλος («κράτος εκτέλεσης») για 

τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων». 

14. Πρακτικά, το σύστημα που καθιερώνεται με την Οδηγία επιτρέπει στις αρχές του κράτους 

έκδοσης να αποστέλλουν απευθείας στους αλλοδαπούς ομολόγους τους εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αιτήματα για την εκτέλεση ανακριτικών πράξεων. Σύμφωνα με την Οδηγία οι αρχές του 

κράτους εκτέλεσης οφείλουν να αναγνωρίζουν κάθε ΕΕΕ που τους διαβιβάζεται και να μεριμνούν για 

την εκτέλεσή τους σαν να πρόκειται για ερευνητικό μέτρο που διατάχθηκε από εγχώρια αρμόδια 

αρχή. Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα διεθνή κείμενα, η Οδηγία παρέχει στις αρμόδιες αρχές 

καθοδήγηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ (Άρθρο 3), τα είδη διαδικασιών στο πλαίσιο 

των οποίων εκδίδονται ΕΕΕ (Άρθρο 4), τον τύπο και το περιεχόμενο της ΕΕΕ (Άρθρα 5), και τις 

διαδικασίες διαβίβασης μιας ΕΕ (Άρθρα 6-8). Μια από τις σημαντικές καινοτομίες της Οδηγίας είναι 

ο καθορισμός προθεσμιών εκτέλεσης (Άρθρο 12). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι 

πρακτικά εφικτό για την αρμόδια αρχή εκτέλεσης να τηρήσει την προθεσμία υφίσταται υποχρέωση 

να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, 

αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης, τον χρόνο που εκτιμά ότι θα χρειαστεί για την έκδοση 

της απόφασης και να διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης του 

ερευνητικού μέτρου. Επίσης η Οδηγία προβλέπει στο Παράρτημα Α ένα προκαθορισμένο έντυπο το 

οποίο οφείλουν να χρησιμοποιούν οι αρχές των Κρατών Μελών όταν αιτούνται συνδρομής βάσει της 

ΕΕΕ. 

15. Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, πολλές χώρες της ΕΕ βρίσκονταν ακόμη 

στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας στις εθνικές τους νομοθεσίες. Υπήρχε επίσης μεγάλη 

συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον το καθεστώς της Οδηγίας θα αντικαταστήσει πλήρως όλες τις 

υπόλοιπες νομικές βάσεις για την αίτηση και την εκτέλεση ΑΔΣ. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάδα, 

τίθεται το ερώτημα κατά πόσον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την εφαρμογή των διατάξεων 

περί εξέτασης με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση.  
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1.5. Άλλες διεθνείς συνθήκες 

16. Η Ελλάδα έχει προσχωρήσει και σε άλλες πολυμερείς συνθήκες που παρέχουν έναν 

μηχανισμό μέσω του οποίου οι ελληνικές αρχές μπορούν να αιτούνται και να παρέχουν ΑΔΣ σε 

υποθέσεις διαφθοράς. Παρ' όλα αυτά, οι εν λόγω συνθήκες εφαρμόζονται είτε για ΑΔΣ σε ειδικές 

περιπτώσεις, όπως το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, ή για την περαιτέρω διευκόλυνση ΑΔΣ μεταξύ 

της Ελλάδας και οποιασδήποτε από τις δεκατέσσερις χώρες με τις οποίες έχει υπογραφεί διμερής 

συνθήκη. 

α. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς 

17. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς)13 

(όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 3666/2008 και τέθηκε σε εφαρμογή την 18η Ιουνίου 2008) δίνει τη 

δυνατότητα για ΑΔΣ με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη σε περίπτωση απουσίας ή αντί άλλης συνθήκης. 

Το άρθρο 46 προβλέπει ένα εκτεταμένο εύρος τύπων ΑΔΣ, οι οποίες πολλές φορές δεν 

περιλαμβάνονται σε πολυμερείς και διμερείς συνθήκες ή στο εθνικό δίκαιο.14  

18. Το άρθρο 46 παρ. 17 της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς προβλέπει ότι οι αιτήσεις για ΑΔΣ 

που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς εκτελούνται σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία του Κράτους Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και, στο βαθμό που δεν 

αντίκειται στην εθνική νομοθεσία του αιτούμενου Κράτους Μέρους και όπου αυτό είναι δυνατόν, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην αίτηση. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 13 

της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς , κάθε Μέρος ορίζει μια κεντρική αρχή που έχει την ευθύνη και την 

εξουσία να δέχεται αιτήσεις ΑΔΣ και είτε να τις εκτελεί είτε να τις διαβιβάζει στις αρμόδιες 

εσωτερικές αρχές για εκτέλεση. Αντιστοίχως, όλες οι αιτήσεις ΑΔΣ που υποβάλλονται στα πλαίσια 

της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς πρέπει να διαβιβάζονται από την ελληνική Κεντρική Αρχή προς το 

αλλοδαπό Υπουργείο Δικαιοσύνης προτού εκτελεστούν από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή ενώ σε 

επείγουσες περιπτώσεις, όταν συμφωνούν τα Κράτη Μέρη, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού 

Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol). Το ίδιο άρθρο προβλέπει τέλος, ότι η παραπάνω 

διαδικασία ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενός Κράτους Μέρους να ζητεί οι αιτήσεις να 

απευθύνονται σε αυτό δια της διπλωματικής οδού. 

19. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά την κύρωση της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς , η 

Ελλάδα δήλωσε ότι η αρμόδια Κεντρική Αρχή προς την οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι αιτήσεις 

σύμφωνα με το κεφάλαιο IV της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

ότι κάθε σχετική αίτηση καθώς και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν θα πρέπει είναι μεταφρασμένα 

στην ελληνική γλώσσα. 

β. Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας 

20. Με τον Νόμο 2656/1998, η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση για την Καταπολέμηση της 

Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές.15 Η 

Σύμβαση αφορά τη δωροδοκία αλλοδαπών - όχι εγχώριων - δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς 

επιχειρηματικές συναλλαγές και συναφή αδικήματα. Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας στα πλαίσια του 

άρθρου 9 της Σύμβασης έχουν διττό χαρακτήρα. Πρώτον, η Ελλάδα οφείλει να παρέχει άμεση και 

                                                      
13 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, αρ. σύμβασης ΗΕ 2349, διαθέσιμη μαζί με τη λίστα 

των Μερών και των επιφυλάξεων στη διεύθυνση 

 <https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18&lang=en>  
14 Βλέπε Ενότητα II 1.3 κάτωθεν. 
15 Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Τσεχία, Δανία, 

Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, 

Κορέα, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες 
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αποτελεσματική ΑΔΣ σε ένα άλλο Μέρος για τον σκοπό της ανάκρισης και άλλων ποινικών 

διαδικασιών που διεξάγονται από ένα Μέρος σχετικά με αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της Σύμβασης. Δεύτερον, και σε συνδυασμό με το άρθρο 5, οι ελληνικές αρχές πρέπει, 

επίσης, να είναι σε θέση να αναζητούν και να χρησιμοποιούν πειστήρια από το εξωτερικό με 

αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να ερευνούν και να διώκουν αποτελεσματικά τη δωροδοκία και 

τη διαφθορά. Οι εκθέσεις της Φάσης 3 και της Φάσης 3α για την Ελλάδα σχετικά με την «Εφαρμογή 

της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας» επεσήμαναν διάφορα ζητήματα 

για την ικανότητα της Ελλάδας να παρέχει αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις δωροδοκίας 

αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναθεωρήσει το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ΑΔΣ και να εφαρμόσει πλήρως αυτές τις συστάσεις.  

γ. Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης 

21. Ομοίως με τη ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς , η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά 

του Συμβουλίου της Ευρώπης16 (όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 3560/2007) δίνει τη δυνατότητα για 

ΑΔΣ με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση σε περίπτωση απουσίας άλλης συνθήκης ή όταν οι 

άλλες συνθήκες δεν επιτρέπουν ένα συγκεκριμένο τύπο ΑΔΣ. Στο πλαίσιο της Σύμβασης, η Ελλάδα 

πρέπει να παρέχει στα άλλα Μέρη την ευρύτερη δυνατή ΑΔΣ μέσω της άμεσης επεξεργασίας των 

αιτήσεων από τις αρχές που έχουν την εξουσία να ερευνούν ή να διώκουν ποινικά αδικήματα που 

εμπίπτουν στη Σύμβαση. Η Σύμβαση για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρει, 

ωστόσο, ότι αυτή η ΑΔΣ θα πρέπει να παρέχεται σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο του κάθε Μέρους. 

Συνεπώς, επαφίεται στην Ελλάδα να θεσπίσει ένα ισχυρό πλαίσιο που θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές 

να παρέχουν άμεσα ΑΔΣ στο πλαίσιο της παραπάνω Σύμβασης.  

δ. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος 

22. Η Ελλάδα θεωρεί τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 

Εγκλήματος17 (όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 3875/2010) ως βάση για την παροχή ΑΔΣ σε υποθέσεις 

διαφθοράς που περιλαμβάνουν διεθνικό οργανωμένο έγκλημα. Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εμπειρία 

για την εφαρμογή της σε σχέση με τις αιτήσεις ΑΔΣ που υποβάλλονται δυνάμει της παραπάνω 

Σύμβασης, η Ελλάδα διεξήγαγε στο παρελθόν μια κοινή έρευνα βασισμένη νομικά σε αυτήν για μια 

υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.18 

Αναμένεται να φανεί πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Σύμβαση σε υποθέσεις που αφορούν τη 

διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

                                                      
16 Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 

Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 

Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, 

Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, 

Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο 
17 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, αρ. Σύμβασης ΗΕ 39574, 

διαθέσιμη μαζί με τη λίστα των Μερών και των επιφυλάξεων στη διεύθυνση 

 <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-

12&chapter=18&clang=_en>  
18 Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη της Εγκληματικότητας, 

Έκθεση Επισκόπησης ανά Χώρα για την Ελλάδα, σελ. 11.  
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ε. Σύμβαση της Βαρσοβίας19 

23. Η Ελλάδα έχει κυρώσει με τον Νόμο 4478/2017 τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τη Νομιμοποίηση, Ανίχνευση, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες και για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Σύμβαση της Βαρσοβίας).20 Όπως 

δηλώνει και ο τίτλος κύριος στόχος της Σύμβασης είναι να διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ 

των Κρατών Μερών της όσον αφορά την ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων 

του εγκλήματος. Προς το σκοπό αυτό, το Άρθρο 15(1) της Σύμβασης ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα 

Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται το ένα με το άλλο, στην ευρύτερη δυνατή έκταση, για τους 

σκοπούς των ερευνών και διαδικασιών που στοχεύουν στην δήμευση οργάνων και προϊόντων 

εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς. Επίσης προβλέπεται ότι αρμόδιες αρχές 

οφείλουν, όταν αυτό τους ζητηθεί, να παρέχουν συνδρομή στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων 

και στην εφαρμογή προσωρινών μέτρων όπως η δήμευση και η κατάσχεση. 

στ. Κοινές Ομάδες Έρευνας (ΚΟΕ) 

24. Η Ελλάδα ψήφισε τον Νόμο 3663/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 62 του 

Νόμου 4249/2014, με σκοπό την εναρμόνιση της χώρας με την Απόφαση Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου για τις κοινές ομάδες έρευνας (ΚΟΕ) (2002/465/ΔΕΥ). Μια ΚΟΕ αποτελείται από 

υπαλλήλους των διωκτικών αρχών δύο ή περισσοτέρων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία διεξάγει ανακριτικές πράξεις σε ένα ή περισσότερα από τα Κράτη Μέλη που συνέστησαν την 

ομάδα. Τα Κράτη Μέλη υπογράφουν γραπτή συμφωνία για τη δημιουργία μιας ΚΟΕ και ορίζουν τον 

σκοπό, τη διάρκεια και τη σύνθεσή της. Η ΚΟΕ συστήνεται στο Κράτος Μέλος όπου διεξάγεται το 

μεγαλύτερο μέρος της έρευνας. Η ΚΟΕ αποτελείται από έναν αρχηγό και από μέλη που προέρχονται 

από τη χώρα στην οποία έχει συσταθεί η ΚΟΕ, καθώς και από «αποσπασμένα μέλη» από τις άλλες 

χώρες. Τα μέλη μπορεί να είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εισαγγελείς ή ακόμη και ανακριτές. Οι ΚΟΕ 

έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή ΑΔΣ καθώς διασφαλίζουν καλύτερη 

ποιότητα πειστηρίων και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών. Δεν χάνεται 

χρόνος σε ζήτημα ΑΔΣ, καθώς οι αρχές και στα δύο κράτη είναι σε συνεχή επαφή και τα πειστήρια 

συγκεντρώνονται παρουσία των αρχών και από το κράτος που υποβάλλει την αίτηση αλλά και από το 

κράτος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει 

το δίκαιο και των δύο χωρών.  

25. Αν και προωθούνται σε μεγάλο βαθμό από τη Eurojust, οι ΚΟΕ ενδέχεται να μην είναι 

διαθέσιμες σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς διότι τα αδικήματα που προβλέπονται στην αντίστοιχη 

λίστα του Νόμου 3663/2008 είναι περιορισμένα. Έτσι από τα αδικήματα που σχετίζονται με τη 

διαφθορά καλύπτεται μόνο η απάτη. Στα πλαίσια του άρθρου 15 παρ. 2 του Νόμου 3663/2008, η 

αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για την υποβολή και λήψη αιτήσεων για ΚΟΕ και για την προσχώρηση 

σε γραπτές συμφωνίες για ΚΟΕ είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών. Σε περίπτωση που 

η διεξαγωγή της ανάκρισης εμπίπτει στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός Εφετείων, τότε η 

αρμόδια αρχή είναι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. 

                                                      
19 Βλεπ. επίσης την Ευρωπαϊκή Απόφαση Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων 

δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την η Ευρωπαϊκή Απόφαση 

Πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος 

(αν και σχετική με τις δημεύσεις, δεν παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για ΑΔΣ), την Ευρωπαϊκή Απόφαση Πλαίσιο 

2006/783/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και 

την Ευρωπαϊκή Απόφαση Πλαίσιο 2014/42/ΕΕ σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και 

προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
20 Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, πΓΔΜ, 

Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Άγιος 

Μαρίνος, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο. 
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1.6. Διμερείς συνθήκες ΑΔΣ 

26. Επί του παρόντος, η Ελλάδα έχει συνάψει 14 διμερείς συνθήκες ΑΔΣ και δέκα επιπλέον 

διμερείς συνθήκες, οι οποίες δεν αξιοποιούνται διότι η δικαστική συνεργασία με τις εν λόγω χώρες 

προβλέπεται από τη Συνθήκη Σένγκεν ή την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί ΑΔΣ.21 Οι διμερείς συνθήκες 

τις οποίες έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες περιλαμβάνουν διατάξεις που υποχρεώνουν τις 

ελληνικές κυβερνητικές αρχές και τους ομολόγους τους να παρέχουν δικαστική συνδρομή. Οι 

συνθήκες αυτές ορίζουν, επίσης, συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν κατά την 

παροχή της συνδρομής, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις συνδρομής και το 

περιεχόμενο της εκάστοτε αίτησης προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί. Οι συνθήκες μπορεί, 

επίσης, να προβλέπουν ότι οι αιτήσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο και τις 

διαδικασίες της Ελλάδας.  

27. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες,22 η Ελλάδα, επί του παρόντος, έχει διμερείς σχέσεις 

ΑΔΣ με τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, Κύπρο, Αίγυπτο, 

Γεωργία, Λίβανο, Μεξικό, Ρωσία, Συρία, Τυνησία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

2. Διαδικαστικό πλαίσιο για αιτήσεις ΑΔΣ που δεν βασίζονται σε κάποια συνθήκη 

28. Η παρακάτω ενότητα περιγράφει τη διαδικασία εκτέλεσης αιτήσεων ΑΔΣ από τις ελληνικές 

αρχές που δεν βασίζονται σε κάποια συνθήκη. Όπως προαναφέρθηκε, η έμφαση δίδεται στις αιτήσεις 

αυτές σύμφωνα με τους Όρους Αναφοράς για τα Παραδοτέα 9.3 - 9.4 του Προγράμματος Τεχνικής 

Βοήθειας. Στην πράξη, ωστόσο, οι ελληνικές αρχές μάλλον ακολουθούν παρόμοια διαδικασία και 

κατά την εκτέλεση αιτήσεων που βασίζονται σε κάποια συνθήκη (εκτός και αν τα αιτήματα 

διαβιβάζονται απευθείας μεταξύ των δικαστικών αρχών δυνάμει της Συνθήκης Σένγκεν). Αυτό 

συμβαίνει διότι τα περισσότερα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα (πχ. ο 

καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των ελληνικών αρχών για τον έλεγχο και την εκτέλεση των 

αιτήσεων) είναι εσωτερικά ζητήματα που αφορούν το ελληνικό δίκαιο και συνεπώς δεν 

περιγράφονται σε διεθνείς συνθήκες. 

2.1. Εισερχόμενες αιτήσεις 

29. Δυνάμει του άρθρου 458 ΚΠΔ, όλες οι αιτήσεις ΑΔΣ που υποβάλλονται στην Ελλάδα 

απουσία διμερούς ή πολυμερούς συνθήκης ΑΔΣ για την διενέργεια ανακριτικών πράξεων (άρθρο 

457(1) ΚΠΔ)23, διαβιβάζονται στο Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές 

Υποθέσεις (Κεντρική Αρχή), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ο ΚΠΔ δεν προβλέπει αν οι αιτήσεις αυτές στέλνονται 

πρώτα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (ΥΠΕΞ) προτού διαβιβαστούν στην Κεντρική Αρχή 

για να εκτελεστούν. Το ΥΠΕΞ δήλωσε μέσω των απαντήσεων του στα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ 

ότι η πρακτική που ακολουθείται δεν είναι πάντα η ίδια. Σε μερικές περιπτώσεις, οι αλλοδαπές αρχές 

μπορεί να στείλουν το αίτημά τους στις αρμόδιες επιτόπιες προξενικές αρχές, οι οποίες, στη συνέχεια, 

το διαβιβάζουν στην Κεντρική Αρχή μέσω του ΥΠΕΞ. Άλλες φορές, το αίτημα στέλνεται στο ΥΠΕΞ, 

το οποίο στη συνέχεια το διαβιβάζει στην Κεντρική Αρχή, και τέλος, στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων τα αιτήματα στέλνονται απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.24 

30. Παρόλο που δεν προβλέπεται από τον ΚΠΔ, η Κεντρική Αρχή παίζει όντως ρόλο, αν και 

κυρίως διαδικαστικό, στην εκτέλεση των αιτημάτων ΑΔΣ. Σύμφωνα με την Κεντρική Αρχή, όλα τα 

                                                      
21 Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία, Έκθεση της Φάσης 3α για την Εφαρμογή της Σύμβασης του 

ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας στην Ελλάδα, Μάρτιος 2015. Παρ. 160.  
22 Βλέπε Παράρτημα με την πλήρη λίστα των κυρωτικών νόμων. 
23 Εξέταση μαρτύρων και κατηγορούμενων, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, και κατάσχεση πειστηρίων. 
24 Αν και πρόκειται κυρίως για διαδικαστικό ζήτημα, η μη ομοιόμορφη αυτή πρακτική εξακολουθεί να είναι 

σχετική για την κατανόηση του τρόπου επεξεργασίας και εκτέλεσης τέτοιων αιτήσεων εντός του ελληνικού 

πλαισίου ΑΔΣ, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι οι εξερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ που δεν βασίζονται σε κάποια 

συνθήκη διαβιβάζονται πάντα μέσω του ελληνικού ΥΠΕΞ.  
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αιτήματα ΑΔΣ καταγράφονται σε μια εσωτερική βάση δεδομένων, παίρνουν αριθμό 

υπόθεσης/καταχώρησης και στη συνέχεια ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την τυπική τους 

νομιμότητα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να εκτελεστούν.25 Ένα αίτημα θεωρείται 

πλήρες και νομότυπο εφόσον αναφέρεται η σχετική νομική βάση ή η απουσία αυτής, και 

περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στην αίτηση (συμπεριλαμβανομένων 

βασικών εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης, των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων του αιτούντος 

μέρους και όλων των λοιπών εγγράφων που θεωρούνται απαραίτητα από τον χειριστή για την 

εκτέλεση του αιτήματος). Σύμφωνα με την Κεντρική Αρχή, είναι εξαιρετικά απίθανο να μην περάσει 

επιτυχώς τον έλεγχο πληρότητας και τυπικής νομιμότητας μια εισερχόμενη αίτηση ΑΔΣ. Στη σπάνια 

περίπτωση που θα συμβεί κάτι τέτοιο, το αίτημα θα αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την εθνική 

ασφάλεια ή άλλα εθνικά συμφέροντα. Τέτοια αιτήματα διαβιβάζονται στην αρμόδια Εισαγγελία 

Εφετών προκειμένου η Κεντρική Αρχή να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου 

Εφετών κατά της εκτέλεσης του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ (βλεπ. 

παρακάτω). 

31. Αντίθετα με το σύστημα ΑΔΣ άλλων χωρών, όπου η Κεντρική Αρχή στέλνει τις αιτήσεις 

απευθείας στις διωκτικές αρχές προς εκτέλεση, όλα τα εισερχόμενα αιτήματα στην Ελλάδα 

υποβάλλονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών. Επομένως εναπόκειται στην Κεντρική Αρχή να 

εντοπίσει το αρμόδιο προς εκτέλεση Εφετείο και να προωθήσει την αίτηση στον κατά τόπο 

Εισαγγελέα. 

32. Ο ΚΠΔ δεν ορίζει διεξοδικά τα καθήκοντα του Εισαγγελέα Εφετών. Πρακτικά, ο 

Εισαγγελέας φαίνεται να εξετάζει αν η αίτηση περιγράφει επαρκώς τα πραγματικά περιστατικά της 

υπόθεσης και το ισχύον δίκαιο του αιτούντος κράτους.26 Επιπλέον, αν οι αιτήσεις αφορούν την 

κλήτευση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων για εξέταση, το άρθρο 458 παρ. 2 ΚΠΔ υποχρεώνει την 

αιτούσα δικαστική αρχή να εγγυηθεί ρητώς ότι δεν θα διώξει ούτε θα ζητήσει την κράτηση τους για 

εγκλήματα που έχουν τελεστεί πριν από την εμφάνισή τους ενώπιον της αλλοδαπής αρχής. Ο 

Εισαγγελέας Εφετών διασφαλίζει, επίσης, ότι η αίτηση δεν αντίκειται στον Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας ή στον Νόμο περί του Οργανισμού Δικαστηρίων 1756/1988 (άρθρο 458 παρ. 1 ΚΠΔ).27 

Αν δεν πληρείται κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις, ο Εισαγγελέας υποχρεούται28 να υποβάλει την 

αίτηση στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο γνωμοδοτεί βάσει του άρθρου 458 παρ. 3 σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 437 και 438 ΚΠΔ. Το τελευταίο υποβάλλει σύμφωνη γνώμη στον Υπουργό 

Δικαιοσύνης - όχι στον εισαγγελέα - ο οποίος μπορεί να απορρίψει την αίτηση.  

33. Αν η εισερχόμενη αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις, ο Εισαγγελέας Εφετών θα ζητήσει μέσω 

του Προέδρου Πρωτοδικών τον ορισμό κάποιου ανακριτή, ο οποίος θα εκτελέσει την αίτηση. Αν 

υπάρχει ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης τότε το αίτημα θα σταλεί στον εισαγγελέα 

πρωτοδικών. Το βήμα αυτό δεν προβλέπεται από τον ΚΠΔ αλλά έχει προκύψει στην πράξη. Στην 

Αθήνα, ωστόσο, όλες οι αιτήσεις ΑΔΣ διαβιβάζονται στον ίδιο ανακριτή για εκτέλεση. Ο ανακριτής 

εκτελεί το αίτημα ΑΔΣ με τον τρόπο που θα εκτελούσε μια εντολή από έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

σε εγχώρια ανάκριση.29  

                                                      
25 Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτή η πρακτική δεν απαιτείται από το νόμο και έχει αποδοκιμαστεί από τις 

δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τον ΟΟΣΑ. 
26 Η δυνατότητα να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από τη χώρα που υποβάλλει την αίτηση παρέχεται μόνο 

σε περιπτώσεις έκδοσης στα πλαίσια του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το άρθρο 444 ορίζει ότι σε 

περίπτωση αμφιβολίας για τη δυνατότητα πραγματοποίησης της έκδοσης, οι αρμόδιες αρχές ζητούν εξηγήσεις 

και δεν δίνεται διαταγή για την έκδοση μέχρι να δοθούν οι εξηγήσεις αυτές. Ενώ κάποιος θα μπορούσε να 

ισχυριστεί η διάταξη εφαρμόζεται mutatis mutandis και στις περιπτώσεις ΑΔΣ, η μη ρητή αναφορά της 

δυνατότητας αυτής στον ΚΠΔ δημιουργεί σύγχυση στις ελληνικές αρχές. 
27 Για λεπτομερέστερη ανάλυση και τους συμπληρωματικούς λόγους απόρριψης, ανατρέξτε στην ενότητα ΙΙ 

1.6. 
28 Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 5 ερ. 1. 
29 Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 24, ερ. 9 («Η εκτέλεση αλλοδαπών αιτήσεων 

πραγματοποιείται με βάση τις ελληνικές δικονομικές διατάξεις»). 
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34. Αφού εκτελεστεί από τον ανακριτή, η αιτούμενη συνδρομή ακολουθεί αντίστροφα την ίδια 

πορεία προκειμένου να σταλεί στην αλλοδαπή αρχή που υπέβαλε την αίτηση (Ανακριτής - Πρόεδρος 

Πρωτοδικών- Εισαγγελέας Εφετών - Κεντρική Αρχή). Στο τελευταίο βήμα, η Κεντρική Αρχή 

αξιολογεί αν η αίτηση έχει εκτελεστεί (πλήρως ή μερικώς).30 Μια αίτηση μπορεί να εκτελεστεί 

μερικώς είτε επειδή η πλήρης ικανοποίησή της θα επιδιωχθεί σε δεύτερο χρόνο είτε επειδή κάποιες 

από τις ζητούμενες πράξεις ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή μη 

εκτέλεσης μιας αίτησης, η αρμόδια δικαστική αρχή δηλώνει με σαφήνεια τους λόγους της απόφασής 

της ή τις συνθήκες που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση της αίτησης. 

35. Εκτός από την εκτέλεση αιτήσεων ΑΔΣ για ανακριτικές πράξεις, ο ΚΠΔ περιγράφει τη 

διαδικασία εκτέλεσης άλλων δύο μορφών εισερχόμενων αιτήσεων ΑΔΣ. Το άρθρο 459 ΚΠΔ 

επιτρέπει στην Ελλάδα να προβεί στη μεταγωγή ενός κρατούμενου προκειμένου να εξεταστεί 

ενώπιον αλλοδαπής δικαστικής αρχής. Η αίτηση αποστέλλεται πάντα μέσω της διπλωματικής οδού 

και η μεταγωγή διατάσσεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης μετά από τη σύμφωνη γνώμη του 

αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών. Η μεταγωγή διατάσσεται με τον όρο της άμεσης επιστροφής του 

κρατούμενου μετά την εξέταση (άρθρο 459 παρ. 1 ΚΠΔ) και με ρητή εγγύηση ότι δεν θα διωχθεί 

ούτε θα φυλακιστεί (άρθρο 458 παρ. 2 ΚΠΔ). Η μεταγωγή αυτή μπορεί να διαταχθεί μόνο σε κράτος 

το οποίο βάσει νόμου ή σύμβασης παρέχει την ίδια δικαστική συνδρομή στο ελληνικό κράτος, δηλ. 

με τον όρο της αμοιβαιότητας (άρθρο 459 παρ. 2 ΚΠΔ). Τα έξοδα της μεταγωγής και της επιστροφής 

βαρύνουν το κράτος που ζητά τη μεταγωγή και προκαταβάλλονται από αυτό ή από την αρμόδια 

ελληνική προξενική αρχή με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

36. Τέλος, βάσει του άρθρου 461 ΚΠΔ, μια αλλοδαπή αρχή μπορεί να ζητήσει τη διαβίβαση 

πειστηρίων ή άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στην κατοχή των ελληνικών δικαστικών αρχών 

μέσω του ΥΠΕΞ. Η αίτηση εγκρίνεται όταν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι απόρριψής, ενώ το 

αντικείμενο επιστρέφεται άμεσα και το κράτος που υποβάλλει την αίτηση υπόσχεται αμοιβαιότητα. 

Αν ζητούνται έγγραφα, αποστέλλονται αντίγραφά τους.  

37. Η διαθεσιμότητα άλλων τύπων ΑΔΣ που δεν προβλέπονται στα πλαίσια του ΚΠΔ και δεν 

βασίζονται σε συνθήκη και απευθύνονται προς την Ελλάδα από αλλοδαπές αρχές, καθώς και η 

διαδικασία εκτέλεσης τέτοιων αιτημάτων δεν είναι γνωστή στους συντάκτες της παρούσας έκθεσης. 

2.2. Εξερχόμενες αιτήσεις 

38. Οι εξερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ απουσία διμερούς ή πολυμερούς σύμβασης υπόκεινται στο 

άρθρο 457 ΚΠΔ. Η διάταξη αφορά αιτήσεις που αποστέλλονται από τις ελληνικές δικαστικές και 

εισαγγελικές αρχές σε αλλοδαπές αρχές.31 Η αιτούσα αρχή μπορεί συνεπώς να είναι ένας ανακριτής, 

ένας Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή ένας Εισαγγελέας Εφετών, συμπεριλαμβανομένου του Εισαγγελέα 

κατά της Διαφθοράς. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ελληνικές αρχές δύνανται να αιτηθούν 

ΑΔΣ ακόμα και στο στάδιο της προανάκρισης (δηλ. προτού απαγγελθούν κατηγορίες στον ύποπτο).32  

39. Οι αιτήσεις ΑΔΣ συντάσσονται κατά κανόνα από τις αρχές που τις υποβάλλουν. Αν η 

αιτούσα αρχή είναι ένας δικαστής ή ένας Εισαγγελέας Πρωτοδικών, η αίτηση διαβιβάζεται στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, και στη συνέχεια ο Εισαγγελέας στέλνει την αίτηση στην Κεντρική 

Αρχή. Όπως και στην περίπτωση των εισερχόμενων αιτήσεων ΑΔΣ, ο Εισαγγελέας Εφετών εξετάζει 

αν η αίτηση περιγράφει τα πραγματικά περιστατικά με σαφήνεια και ακρίβεια καθώς και αν γίνεται 

αναφορά στο ισχύον δίκαιο που διέπει το αδίκημα και την πιθανή ποινή. Το βήμα αυτό δεν 

προβλέπεται από τον ΚΠΔ αλλά έχει προκύψει στην πράξη. 

                                                      
30 Κεντρική Αρχή - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 4, ερ. 2. 
31 Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης και σε συμφωνία με την Εγκύκλιο 1/2009 που εκδόθηκε από τον 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο όρος «δικαστικές» στα άρθρα 457-461 ΚΠΔ περιλαμβάνει τόσο τις 

δικαστικές όσο και τις εισαγγελικές αρχές.  
32 Βλέπε Απαντήσεις της Ελλάδας στο ερωτηματολόγιο της Φάσης 3 (ενότητα 10.1), στο οποίο οι ελληνικές 

αρχές αναφέρθηκαν στην Εγκύκλιο 1/2009 που εκδόθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία 

ξεκαθάρισε το θέμα και εξάλειψε τις ανησυχίες που είχαν προκύψει μετά την τροποποίηση του ελληνικού 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας από τον Νόμο 3346/2005. 

http://eisap.gr/sites/default/files/circulars/1-2009.pdf
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40. Σύμφωνα με το άρθρο 457 παρ. 1 ΚΠΔ όλες οι εξερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ απουσία διμερούς 

ή πολυμερούς σύμβασης ΑΔΣ διαβιβάζονται στην αλλοδαπή αρχή από την ελληνική Κεντρική Αρχή, 

η οποία υποβάλλει τις αιτήσεις μέσω του ΥΠΕΞ.33 Όλες οι εξερχόμενες αιτήσεις καταγράφονται στην 

εσωτερική βάση δεδομένων της Κεντρικής Αρχής, όπου λαμβάνουν αριθμό υπόθεσης/καταχώρησης 

και ελέγχεται η πληρότητα και η τυπική τους νομιμότητα34 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν 

να εκτελεστούν από την αλλοδαπή αρχή. Μια εξερχόμενη αίτηση θεωρείται πλήρης και νομότυπη, αν 

δηλώνει τη σχετική νομική βάση ή την απουσία αυτής, και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα που αναφέρονται στην αίτηση (συμπεριλαμβανομένων βασικών εγγράφων του φακέλου της 

υπόθεσης, των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων του αιτούντος μέρους και όλων των λοιπών 

εγγράφων που θεωρούνται απαραίτητα για την εκτέλεση της αίτησης). Η Κεντρική Αρχή μπορεί, 

επίσης, να ζητήσει από την αιτούσα ελληνική αρχή να παρέχει πρόσθετα έγγραφα και πληροφορίες 

που θεωρεί σημαντικά ώστε να είναι πλήρης ο φάκελος της υπόθεσης και για να διασφαλιστεί η 

ταχύτητα εκτέλεσης της στο εξωτερικό.35 Το βήμα αυτό δεν προβλέπεται από τον ΚΠΔ αλλά έχει 

προκύψει στην πράξη. 

41. Επιπλέον, το άρθρο 457 ΚΠΔ προβλέπει ότι σε επείγουσες περιπτώσεις οι εξερχόμενες 

αιτήσεις ΑΔΣ μπορούν να διαβιβάζονται απευθείας στις αρμόδιες επιτόπιες ελληνικές προξενικές 

αρχές (που βρίσκονται στην αλλοδαπή) και ασκούν ανακριτικά καθήκοντα. Ωστόσο, οι τύποι ΑΔΣ 

που είναι διαθέσιμοί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μάλλον περιορισμένοι, καθώς οι προξενικές αρχές 

δεν είναι δικαστικές αρχές, και αφορούν μόνο ιδιώτες που έχουν ελληνική υπηκοότητα.36 Πιο 

συγκεκριμένα, οι προξενικές αρχές μπορούν να επιδίδουν έγγραφα ή κλήσεις και να εξετάζουν 

μάρτυρες και κατηγορούμενους. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, πάντως, πρέπει να ειδοποιείται το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

42. Η διαθεσιμότητα άλλων τύπων ΑΔΣ που δεν προβλέπονται στον ΚΠΔ και δεν βασίζονται σε 

κάποια συνθήκη και υποβάλλονται από την Ελλάδα προς αλλοδαπές αρχές, καθώς και η διαδικασία 

διαβίβασης τέτοιων αιτήσεων δεν είναι γνωστή στους συντάκτες της παρούσας έκθεσης. 

                                                      
33 Όπως διαπιστώθηκε στις ημερίδες εργασίας ο ρόλος του ΥΠΕΞ στην διαβίβαση εκτελεσμένων αιτήσεων 

ΑΔΣ είναι καθαρά διαδικαστικός. Μάλιστα κάποιες από τις παριστάμενες αρχές σημείωσαν ότι η εμπλοκή του 

ΥΠΕΞ στην όλη διαδικασία διαβίβασης προκαλεί άσκοπες καθυστερήσεις.  
34 Όπως και με τις εισερχόμενες αιτήσεις, μια εξερχόμενη αίτηση θεωρείται πλήρης και νομότυπη εφόσον 

αναφέρεται η σχετική νομική βάση ή την η απουσία αυτής και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που 

αναφέρονται στην αίτηση (συμπεριλαμβανομένων βασικών εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης, των 

εφαρμοστέων νομικών διατάξεων του αιτούντος μέρους και όλων των λοιπών εγγράφων που θεωρούνται 

απαραίτητα για την εκτέλεση της αίτησης).  
35 Κεντρική Αρχή - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 8, ερ. 5 και 5.2 
36 Υπουργείο Εξωτερικών - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 2. 
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II. Προτάσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας 

περί Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής 

43. Η παρούσα ενότητα θα εξετάσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν στην επισκόπηση του 

πλαισίου της ΑΔΣ στην Ελλάδα. Θα διατυπωθούν τεχνικές και νομοθετικές προτάσεις με σκοπό τη 

βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της σχετικής με την ΑΔΣ νομοθεσίας και την 

εναρμόνισή της με τα διεθνή πρότυπα. Κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, θα διατυπωθούν 

συγκεκριμένες τροποποιήσεις του ΚΠΔ. Όπως ήδη επισημάνθηκε στην εισαγωγή της παρούσας 

έκθεσης, οι προαναφερθείσες προτάσεις δεν αφορούν την έκδοση και την ανάκτηση περιουσιακών 

στοιχείων.  

1. Εξορθολογισμός των διατάξεων περί ΑΔΣ: Συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας 

44. Προκειμένου να εξορθολογιστεί το πλαίσιο του ΚΠΔ περί ΑΔΣ είναι αναγκαίο να 

συζητηθούν τα ακόλουθα ζητήματα: (I) το πεδίο εφαρμογής του ΚΠΔ, (ii) ζητήματα δομής που έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια δικαίου και στη σαφήνεια των διατάξεων, (iii) οι διαθέσιμοι τύποι 

ΑΔΣ και (iv) άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το διττό αξιόποινο, η αμοιβαιότητα και οι λόγοι 

απόρριψης.  

1.1. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

45. Ο ΚΠΔ δεν καθορίζει στο κεφάλαιο περί ΑΔΣ το πεδίο εφαρμογής του. Είναι κρατούσα 

ωστόσο η αντίληψη ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές ότι ο ΚΠΔ εφαρμόζεται στην ΑΔΣ απουσία 

σχετικής διμερούς ή πολυμερούς σύμβασης.37 Το Άρθρο 458 παρ. 1 φαίνεται να ορίζει ότι ο ΚΠΔ 

εφαρμόζεται επίσης συμπληρωματικά σε περιπτώσεις όπου οι σχετικές διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες δεν ρυθμίζουν αποκλειστικά ή εξαντλητικά τις διαδικασίες εκτέλεσης.38 Αν κύριο μέλημα 

του ΚΠΔ είναι να ρυθμίσει με σαφήνεια το πλαίσιο εκτέλεσης ή διαβίβασης των αιτήσεων ΑΔΣ που 

δεν διέπονται από κάποια συνθήκη τότε το πεδίο εφαρμογής του ΚΠΔ θα πρέπει να διευκρινιστεί ήδη 

σε ένα εισαγωγικό άρθρο του κεφαλαίου περί ΑΔΣ.  

46. Πολλές χώρες του ΟΟΣΑ διαθέτουν παρόμοια νομικά πλαίσια για τη διαβίβαση ή η εκτέλεση 

αιτήσεων ΑΔΣ που δεν βασίζονται σε κάποια συνθήκη. Παραδείγματος χάριν, ο Νόμος περί Διεθνούς 

Δικαστικής Συνδρομής σε Ποινικές Υποθέσεις [Law on International Legal Assistance in Criminal 

Matters (IRG)]39 που διέπει την ΑΔΣ στη Γερμανία καθορίζει σαφώς το πεδίο εφαρμογής της 

νομοθεσίας και τη σχέση του με τις διεθνείς διμερείς ή πολυμερείς συνθήκες. Ο Νόμος αυτός ορίζει, 

επίσης, σαφώς τη συμπληρωματική φύση της εσωτερικής νομοθεσίας. Τα ίδια μπορούν να λεχθούν 

για τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διεθνούς Αμοιβαίας Συνδρομής σε Ποινικές Υποθέσεις (Federal 

Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters) της Ελβετίας,40 τον Νόμο περί Διεθνούς 

Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις (Crime International Co-operation Act) του Ηνωμένου 

Βασιλείου,41 και τον Τίτλο 18 του Κώδικα Ηνωμένων Πολιτειών Άρθρο 3512 (United States Code 

Section 3512).42 

                                                      
37 Κεντρική Αρχή - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 3 ερ. 1. 
38 Την ίδια ερμηνεία έχει δεχτεί και το E’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου στην ΑΠ 1161/2016. 
39 Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 1982, διαθέσιμο στο <https://www.gesetze-im-

internet.de/irg/> 
40 Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, 1981, διαθέσιμο στο 

<https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19810037/index.html> 
41 Crime International Co-operation Act, 2003, διαθέσιμο στο 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/32/contents> 
42 Foreign requests for assistance in criminal investigations and prosecutions, 18 U.S. Code § 3512. 
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1.2. Ασφάλεια δικαίου και διαδικαστική σαφήνεια 

47. Η αρχική μορφή του κεφαλαίου περί ΑΔΣ του ΚΠΔ, και οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε 

αυτόν, οδήγησαν στη δημιουργία ενός κατακερματισμένου νομοθετικού πλαισίου που δεν συνάδει με 

τα διεθνή πρότυπα ούτε όμως βοηθά τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές να ζητούν και να εκτελούν 

αποτελεσματικά αιτήσεις ΑΔΣ. Οι συναντήσεις διαβούλευσης και οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια 

του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν ότι οι διατάξεις αυτές αφήνουν περιθώριο για πλήθος ερμηνειών με 

αποτέλεσμα να προκαλούν σύγχυση και δυσκολία στις αρμόδιες ελληνικές αρχές όσον αφορά στον 

τρόπο αίτησης και εκτέλεσης ΑΔΣ. 

48. Πιο συγκεκριμένα, το Άρθρο 457 ΚΠΔ δίνει τη δυνατότητα στις εγχώριες αρχές να ζητούν 

και να λαμβάνουν ΑΔΣ από αλλοδαπές δικαιοδοσίες. Ωστόσο, το γράμμα της διάταξης είναι 

υπερβολικά περιορισμένο και δεν παρέχει επαρκείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που διέπει την 

αίτηση μιας εξερχόμενης ΑΔΣ. Πράγματι, το Άρθρο 457 ΚΠΔ δεν προσδιορίζει επαρκώς τις αρχές 

που εμπλέκονται στην διαδικασία αίτησης και διαβίβασης της ΑΔΣ ούτε και τους ρόλους των 

τελευταίων. Πιο συγκεκριμένα, ο ΚΠΔ αφήνει αρκετά ασαφή: (i) εάν αμφότερες οι εισαγγελικές και 

δικαστικές αρχές δύνανται να ζητούν ΑΔΣ,43 (ii) τον ρόλο του Εισαγγελέα Εφετών κατά τη 

διαβίβαση των αιτήσεων αυτών στην Κεντρική Αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κεντρική Αρχή), (iii) το αντικείμενο του ουσιαστικού ελέγχου της 

αίτησης ΑΔΣ που διενεργεί ο Εισαγγελέας Εφετών, (iv) τον χρόνο κατά το οποίο ζητείται η 

μετάφραση δηλ. μετά την ολοκλήρωση του ουσιαστικού ελέγχου ή όταν η αίτηση διαβιβάζεται στην 

Κεντρική Αρχή, (v) τον ρόλο της Κεντρικής Αρχής πριν τη διαβίβαση των αιτήσεων ΑΔΣ στην 

αλλοδαπή αρχή, (vi) το αντικείμενο του ελέγχου πληρότητας και τυπικής νομιμότητας που διεξάγει η 

Κεντρική Αρχή, και (vii) εάν η Κεντρική Αρχή διαβιβάζει την εξερχόμενη αίτηση ΑΔΣ μέσω του 

Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) ή απευθείας στην αλλοδαπή αρχή.  

49. Αντίστροφα, στο Άρθρο 458 ΚΠΔ δεν υπάρχει πρόβλεψη για το εάν οι εισερχόμενες αιτήσεις 

ΑΔΣ θα πρέπει να υποβάλλονται στις επιτόπιες ελληνικές προξενικές αρχές, στο ΥΠΕΞ ή απευθείας 

στην Κεντρική Αρχή. Επιπλέον, το Άρθρο 458 ΚΠΔ δεν καθορίζει το ρόλο που διαδραματίζει η 

Κεντρική Αρχή πριν τη διαβίβαση της αίτησης στον Εισαγγελέα Εφετών. Η διάταξη, επίσης, δεν 

ορίζει επακριβώς εάν ή πώς η Κεντρική Αρχή εξετάζει το περιεχόμενο, την πληρότητα ή την τυπική 

νομιμότητα της αίτησης ΑΔΣ. O ρόλος του Εισαγγελέα Εφετών στην εκτέλεση των αιτήσεων ΑΔΣ 

παραμένει επίσης ασαφής, όπως και το είδος του ουσιαστικού ελέγχου που αυτός αναμένεται να 

διεξάγει καθώς και ποια μέτρα πρέπει λαμβάνει σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου της 

αίτησης δεν είναι θετικό. Τέλος, ο ΚΠΔ δεν εξηγεί τις δυνατότητες που έχουν οι εισαγγελείς στη 

διάθεσή τους προκειμένου να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από τις αλλοδαπές αρχές. Αν 

                                                      
43 Μολονότι η Εγκύκλιος 1/2009 που εκδόθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου φαίνεται να διευρύνει 

τη δυνατότητα αίτησης ΑΔΣ και στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και για τον λόγο αυτό, να 

εξουσιοδοτεί και τις εισαγγελικές αρχές να ζητούν ΑΔΣ. 

Συστάσεις 

Έχοντας υπόψη αυτές τις διεθνείς καλές πρακτικές και προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η 

σαφήνεια του δικαίου όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής των Άρθρων 457 έως 461 ΚΠΔ, η 

παρούσα έκθεση προτείνει την προσθήκη ενός εισαγωγικού άρθρου στο κεφάλαιο του ΚΠΔ που 

αφορά την ΑΔΣ το οποίο να διευκρινίζει ότι: 

 «Αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία αίτησης και παροχής αμοιβαίας 

δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επόμενων 

άρθρων (458 - 461). Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση αν 

δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση» 
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και πολλά από τα ανωτέρω ζητήματα έχουν επιλυθεί στην πράξη, η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου 

νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου έχει δημιουργήσει πρακτικές που στερούνται ομοιομορφίας. 

50. Όπως θα δούμε παρακάτω, το Άρθρο 458 παρ.1 ΚΠΔ φαίνεται να επιτρέπει στις δικαστικές 

αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των αιτήσεων ΑΔΣ για ανακριτικές πράξεις να 

εφαρμόζουν, τουλάχιστον σε ορισμένα ζητήματα, σχετικές διατάξεις που εντοπίζονται σε άλλα 

σημεία του ΚΠΔ. Κατά τρόπο ανάλογο, το Άρθρο 444 ΚΠΔ, που ορίζει ότι «όταν υπάρχουν 

αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης οι αρμόδιες αρχές ζητούν επεξηγήσεις», έχει 

εφαρμοστεί τηρουμένων των αναλογιών από τις ελληνικές αρχές και σε εισερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ.44 

Ωστόσο, ορισμένες αρχές κρίνοντας ότι η ευελιξία αυτή εκτείνεται στο σύνολο των διατάξεων του 

ΚΠΔ, θεωρούν πλέον ότι το κεφάλαιο περί ΑΔΣ δεν ρυθμίζει εξαντλητικά το πλαίσιο αίτησης και 

εκτέλεσης ΑΔΣ αλλά ούτε και καθιερώνει έναν εξαντλητικό κατάλογο διαθέσιμων τύπων ΑΔΣ. Αυτή 

η απόκλιση στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δημιουργεί αμφίβολα 

αποτελέσματα.  

51. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που ο ΚΠΔ επιχειρεί να περιγράψει με πληρότητα μια 

διαδικασία, το κάνει με αναφορά σε άλλο κεφάλαιο του ΚΠΔ. Παραδείγματος χάριν, το Άρθρο 458 

παρ. 3 ΚΠΔ προβλέπει τους λόγους άρνησης εκτέλεσης μιας αίτησης ΑΔΣ κάνοντας αναφορά στις 

διατάξεις περί έκδοσης (δηλ. στα Άρθρα 437 και 438 ΚΠΔ). Το γεγονός αυτό οδηγεί πολλές 

ελληνικές αρχές να ερμηνεύουν το Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ σε συνδυασμό με τις σχετικές περί 

έκδοσης διεθνείς συνθήκες στις οποίες η Ελλάδα είναι μέρος, ή ακόμα χειρότερα, να θεωρούν ότι τα 

Άρθρα 437 και 438 του ΚΠΔ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ΑΔΣ. Το ζήτημα αυτό 

αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι, από τις αρχές που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, μόνο ο Εισαγγελέας Εφετών της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας 

προσδιόρισαν ορθά τα άρθρα και τη διαδικασία κατά την οποία ο Υπουργός Δικαιοσύνης δύναται να 

αρνηθεί την εκτέλεση μιας εισερχόμενης αίτησης ΑΔΣ.45 

Συστάσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει ζητήματα ΑΔΣ απαιτείται να 

είναι όσο το δυνατόν λεπτομερές και σαφές προκειμένου να επιτρέπει στις εισαγγελικές και 

δικαστικές αρχές να ζητούν ή να εκτελούν αποτελεσματικά ΑΔΣ η παρούσα έκθεση προτείνει: 

 την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του κεφαλαίου περί ΑΔΣ του ΚΠΔ προκειμένου 

να παρέχεται ασφάλεια δικαίου και διαδικαστική σαφήνεια όσον αφορά στην αίτηση και 

εκτέλεση των αιτήσεων ΑΔΣ που δεν διέπονται από κάποια συνθήκη,  

 τη λεπτομερή περιγραφή στο Άρθρο 457 ΚΠΔ της διαδικασίας μέσω της οποίας οι εγχώριες 

αρχές ζητούν και λαμβάνουν ΑΔΣ από αλλοδαπές δικαιοδοσίες, καθώς και του ρόλου κάθε 

αρχής στη διαδικασία αυτή, 

 τη λεπτομερή περιγραφή στο Άρθρο 458 ΚΠΔ της διαδικασίας μέσω της οποίας οι εθνικές 

αρχές εκτελούν τις εισερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ, καθώς και του ρόλου κάθε αρχής στη 

διαδικασία αυτή, 

 την αυτόνομη ρύθμιση στο κεφάλαιο περί ΑΔΣ ζητημάτων, όπως των διαθέσιμων τύπων 

ΑΔΣ, της διαδικασίας αναζήτησης συμπληρωματικών πληροφοριών και των λόγων 

άρνησης εκτέλεσης αίτησης ΑΔΣ. 

                                                      
44 Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 6-7, ερ. 1.2, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών 

- ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 7 ερ. 1.2. 
45 Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 26-27 ερ. 10, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών 

- ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 6 ερ. 1.2. 
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1.3. Τύποι ΑΔΣ 

52. Στο Άρθρο 457 ΚΠΔ ορίζεται ότι οι ελληνικές αρχές δύνανται να ζητούν ΑΔΣ απουσία 

σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων από τις αλλοδαπές αρχές, για την εξέταση μαρτύρων και 

κατηγορουμένων, για τη διενέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, για την κατάσχεση πειστηρίων 

και την επίδοση κλήσεων σε μάρτυρες και κατηγορούμενους. Από την άλλη πλευρά, τα Άρθρα 458, 

459 και 461 του ΚΠΔ δίνουν τη δυνατότητα στις ελληνικές αρχές να παρέχουν τις ίδιες μορφές ΑΔΣ 

όταν δεν υπάρχει συνθήκη, καθώς και να προβαίνουν σε επίδοση κλήσεων σε μάρτυρες και 

κατηγορουμένους, μεταγωγή κατηγορουμένου για εξέταση, διαβίβαση πειστηρίων, δικαστικών 

αρχείων και άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών δικαστικών αρχών. 

53. Η αξιολόγηση των διατάξεων αυτών οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι απουσία 

σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ο ΚΠΔ δεν επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να ζητούν και 

να παρέχουν πολλούς από τους τύπους ΑΔΣ, οι οποίοι συναντώνται συχνά σε πιο πρόσφατες διεθνείς 

συμβάσεις, όπως στο Άρθρο 46 της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράςκαι στο Δεύτερο Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί ΑΔΣ (το οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει αλλά δεν έχει 

κυρώσει) ή στη νομοθεσία άλλων κρατών, όπως είναι ο Νόμος περί Διεθνούς Συνεργασίας σε 

Ποινικές Υποθέσεις της Γερμανίας (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen - IRG) ή 

ο Νόμος περί Ποινικής Δικαιοσύνης (Criminal Justice (Mutuall Assistance) Act) της Ιρλανδίας.46 Στα 

ανωτέρω περιλαμβάνονται παραδείγματος χάρη η εξέταση μαρτύρων μέσω βίντεο ή τηλεδιάσκεψης, 

η επίδοση ή παράδοση διαδικαστικών εγγράφων και δικαστικών αποφάσεων μέσω ταχυδρομείου, η 

διασυνοριακή παρακολούθηση ατόμων, οι ελεγχόμενες παραδόσεις, οι μυστικές έρευνες, η 

παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών, τα προσωρινά μέτρα για τη διαφύλαξη πειστηρίων, τη 

διατήρηση μιας υφιστάμενης κατάστασης ή την προστασία απειλούμενων έννομων συμφερόντων, η 

εξέταση αντικειμένων, η παροχή πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων σχετικών εγγράφων και 

αρχείων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών, τραπεζικών, οικονομικών, εταιρικών ή 

επιχειρηματικών αρχείων, η διευκόλυνση της οικειοθελούς εμφάνισης των προσώπων στο Κράτος - 

Μέλος που ζήτησε την ΑΔΣ και ο επαναπατρισμός περιουσιακών στοιχείων. 

54. Ένα δεύτερο συμπέρασμα από την εξέταση των διατάξεων αυτών του ΚΠΔ είναι η έλλειψη 

συμμετρίας μεταξύ εισερχόμενων και εξερχόμενων αιτήσεων. Για παράδειγμα ενδέχεται να ζητηθεί 

από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν ορισμένους τύπους ΑΔΣ (π.χ. μεταγωγή κατηγορουμένου για 

εξέταση, διαβίβαση πειστηρίων, δικαστικών αρχείων και άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στα 

χέρια των δικαστικών αρχών), τους οποίους οι ελληνικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με 

το άρθρο 457 ΚΠΔ να ζητήσουν από τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές. Η ασυμμετρία αυτή είναι 

δύσκολο να δικαιολογηθεί.  

55. Προς αποκατάσταση των ελλείψεων αυτών, οι ελληνικές αρχές χρησιμοποιούν συστηματικά 

το Άρθρο 458 παρ. 1 ΚΠΔ που υποδεικνύει ότι: «Κατά τα λοιπά, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του 

κώδικα, οι διεθνείς συνθήκες και τα έθιμα» και ερμηνεύουν την παραπάνω διατύπωση ως 

επιτρέπουσα αίτησης και εκτέλεσης τύπων ΑΔΣ που αν και δεν περιγράφονται ρητά στα Άρθρα 457 - 

461 ΚΠΔ προβλέπονται σε άλλα κεφάλαια του ΚΠΔ, σε διεθνείς συμβάσεις και στο διεθνές εθιμικό 

δίκαιο.  

56. Ωστόσο, η ευέλικτη αυτή ερμηνεία δεν είναι ικανοποιητική. Πρώτον, παραβλέπει το γεγονός 

ότι η διατύπωση που επιτρέπει τη στήριξη σε άλλες διατάξεις του ΚΠΔ, σε διεθνείς συμβάσεις και 

έθιμα εντοπίζεται μόνο στο Άρθρο 458 ΚΠΔ που αφορά στις εισερχόμενες αιτήσεις και όχι στο 

Άρθρο 457 του ΚΠΔ που αφορά στα εξερχόμενα. Δεύτερον, η ερμηνεία δεν θα επέτρεπε την ΑΔΣ για 

ανακριτικές πράξεις που δεν προβλέπονται απευθείας από τον ΚΠΔ αλλά συμπεριλαμβάνονται σε 

ειδικούς νόμους (π.χ. στο Νόμο 3691/2008 περί δέσμευσης, κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών 

στοιχείων ή τις σχετικές διατάξεις περί κοινών ομάδων έρευνας47). Τρίτον, η προσέγγιση αυτή οδηγεί 

σε ένα σημαντικά κατακερματισμένο και περιορισμένο καθεστώς ΑΔΣ. 

                                                      
46 Ireland’s Criminal Justice (Mutual Assistance) Act, 2008, διαθέσιμο στο 

<http://www.irishstatutebook.ie/eli/2008/act/7/enacted/en/print#sec3> 
47 Νόμος 3633/2008, όπως τροποποιήθηκε. 
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Συστάσεις 

Έχοντας υπόψη αυτές τις διεθνείς καλές πρακτικές, η παρούσα έκθεση προτείνει τη σαφή 

περιγραφή όλων των τύπων ΑΔΣ που είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς αίτηση ή 

εκτέλεση στο κεφάλαιο περί ΑΔΣ του ΚΠΔ. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής: 

 Βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

ζητούν τους ίδιους τύπους συνδρομής με αυτούς που παρέχουν στις αλλοδαπές αρχές. 

 Τροποποίηση του ΚΠΔ προκειμένου να επεκταθούν οι τύποι ΑΔΣ που είναι διαθέσιμοι 

απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων, ώστε να συμπεριληφθούν οι ειδικές 

ανακριτικές πράξεις που είναι διαθέσιμες για τις εγχώριες έρευνες, οι κοινές ομάδες 

έρευνας και η δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά 

στις αιτήσεις βάσει συνθηκών, οι διαθέσιμοι τύποι συνδρομής θα εξακολουθήσουν να 

οριοθετούνται από τη σχετική συνθήκη. 

1.4. Διττό αξιόποινο 

57. Στο πλαίσιο της ΑΔΣ, η αρχή του διττού αξιοποίνου απαιτεί η συμπεριφορά που αποτελεί το 

αντικείμενο της αίτησης συνδρομής να θεωρείται αξιόποινη τόσο στο κράτος που ζητά τη συνδρομή 

όσο και στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Αυτό που εξετάζεται επομένως είναι εάν η 

συμπεριφορά είναι αξιόποινη και στα δύο κράτη και όχι εάν η συμπεριφορά αυτή συνιστά το ίδιο 

αδίκημα και στα δύο κράτη.48 

58. Ορισμένοι συγγραφείς49 υποστηρίζουν πως το διττό αξιόποινο συνιστά προϋπόθεση για την 

εκτέλεση αιτήσεων ΑΔΣ στην Ελλάδα απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αυτή, η προϋπόθεση εντοπίζεται στο Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ, που 

ορίζει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Εφετών, 

έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την εκτέλεση εισερχόμενης αίτησης ΑΔΣ εφόσον, σύμφωνα με τα 

Άρθρα 437 και 438 του ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος δεν επιτρέπεται να εκδοθεί για την πράξη σχετικά 

με την οποία διενεργεί ανάκριση η αλλοδαπή αρχή.  

59. Μολονότι τα Άρθρα 437 και 438 ΚΠΔ εστιάζουν αποκλειστικά στην έκδοση, είναι συναφή 

με την ΑΔΣ στον βαθμό που τα τελευταία υποδεικνύουν τους παράγοντες που το Δικαστικό 

Συμβούλιο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξετάζουν προκειμένου να αποφασίσουν αν θα εκτελέσουν 

την αίτηση ΑΔΣ. Οι παράγοντες αυτοί είναι: (i) εάν η πράξη που συνιστά το αδίκημα τιμωρείται τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο αιτούν κράτος με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, και (ii) εάν το άτομο 

του οποίου η έκδοση ζητείται έχει καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη που συνιστά είτε πλημμέλημα 

είτε κακούργημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο αιτούν κράτος και έχει καταδικαστεί σε ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών. Η ίδια ερμηνεία υιοθετήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ.50 

60. Ωστόσο, οι εκθέσεις για τη Φάση 3 και τη Φάση 3α για την Ελλάδα σχετικά με την 

«Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας» κατέδειξαν πως οι 

ελληνικές αρχές βρίσκονται ενίοτε σε σύγχυση όσον αφορά στην προϋπόθεση του διττού αξιόποινου. 

                                                      
48 UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition (Εγχειρίδιο για την Αμοιβαία Δικαστική 

Συνδρομή και την Έκδοση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 

Πρόληψη της Εγκληματικότητας), σελ. 69. 
49 Γ. Τριανταφύλλου, Διεθνής Δικαστική Συνδρομή στην Ποινική Απόδειξη, 2009, σελ.191-192; Σ. 

Δασκαλόπουλος, Ζητήματα Δικαστικής Συνδρομής υπό το Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο, Ποινικά Χρονικά 

ΞΒ/2012, σελ. 176. 
50 Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 20-21, ερ. 6, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών 

- ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 21-22 ερ. 6. 
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Παραδείγματος χάριν, ορισμένες αρχές δήλωσαν πως τα Άρθρα 457 έως 461 ΚΠΔ δεν απαιτούν ρητά 

να πληρείται η προϋπόθεση του διττού αξιόποινου (καθώς η διατύπωση «μπορεί να αρνηθεί» δηλώνει 

περισσότερο τι επιτρέπεται να κάνει παρά τι υποχρεούται ο Υπουργός Δικαιοσύνης) και παρέβλεψαν 

να εξετάσουν τις διατάξεις των Άρθρων 437 και 438 ΚΠΔ που περιγράφηκαν ανωτέρω μιας και τα 

τελευταία αναφέρονται στην έκδοση.51 Αυτή η έλλειψη σαφήνειας ενισχύεται αναμφίβολα από το 

γεγονός ότι ο νόμος δεν θέτει ως ρητή προϋπόθεση την ύπαρξη του διττού αξιοποίνου στο πλαίσιο 

της ΑΔΣ αλλά παραπέμπει σε διατάξεις σχετικές με την έκδοση.  

61. Στην Έκθεση Επισκόπησης ανά Χώρα για την Ελλάδα του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών 

για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη της Εγκληματικότητας (UNODC Country Review 

Report of Greece)52, οι ελληνικές αρχές αναφέρθηκαν στη δικαιϊκή αντίληψη του Αρείου Πάγου κατά 

την οποία για να εξακριβωθεί το διττό αξιόποινο, εξετάζεται η σχετική συμπεριφορά και όχι η 

αυστηρή διατύπωση ή η ορολογία του αδικήματος, χρησιμοποιείται, δηλαδή, η προσέγγιση βάσει 

συμπεριφοράς (conduct based approach).53 Αυτό δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί από την παρούσα 

ανάλυση διότι όλη η διαθέσιμη νομολογία αφορά στην έκδοση και όχι στην ΑΔΣ.  

62. Τέλος, ανοιχτό παραμένει το ερώτημα εάν η Ελλάδα δύναται να παρέχει ΑΔΣ κατά τη 

διεξαγωγή ερευνών σε νομικά πρόσωπα. Δεδομένου ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν αναγνωρίζει την 

ποινική ευθύνη για τα νομικά πρόσωπα, η παρούσα έκθεση κατανοεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 

δυνατό54 και ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παρέχει ΑΔΣ μόνο σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα 

που εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες του νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, 

είναι προφανές ότι ο ΚΠΔ δεν διαθέτει σαφή διάταξη σχετικά με το διττό αξιόποινο.  

63. Η υφιστάμενη πρακτική σε πολλές αλλοδαπές νομοθεσίες ΑΔΣ είναι να μην απαιτείται 

καθόλου η ύπαρξη του διττού αξιοποίνου ή να απαιτείται μόνο για τους τύπους ΑΔΣ που προβλέπουν 

τη λήψη δικονομικών καταναγκαστικών μέτρων.55 Μάλιστα, όπως φαίνεται από τον οδηγό σχετικά 

με την «Αίτηση Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής σε Ποινικές Υποθέσεις από τις Χώρες της G8» 

(Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from G8 Countries), μόνο μία χώρα (η 

Ιαπωνία) απαιτεί την ύπαρξη διττού αξιοποίνου για ΑΔΣ απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών 

συμβάσεων, δύο (η Γερμανία και η Ρωσία) απαιτούν την ύπαρξη διττού αξιοποίνου μόνο για την 

ΑΔΣ που περιλαμβάνει μέτρα καταναγκασμού και οι υπόλοιπες πέντε χώρες (Καναδάς, Γαλλία, 

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες) δεν απαιτούν καθόλου την ύπαρξη διττού 

αξιοποίνου.56 Για την ΑΔΣ που βασίζεται σε συνθήκη, οι πιο πρόσφατες από αυτές επίσης απαιτούν 

την ύπαρξη του διττού αξιοποίνου μόνο στις περιπτώσεις των δικονομικών καταναγκαστικών μέτρων 

ή δεν την απαιτούν καθόλου.57  

                                                      
51 Έκθεση του ΟΟΣΑ της Φάσης 3α για την Ελλάδα, παρ. 163. 
52 UNODC Country Review Report of Greece, παρ. 438. 
53 Η προσέγγιση βάσει συμπεριφοράς (conduct based approach) ορίζεται κατά κύριο λόγο από το Άρθρο 43 

παρ. 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (ΣΗΕΚΔ). 
54 Η προσέγγιση βάσει συμπεριφοράς δεν μπορεί να εφαρμοστεί εν προκειμένω δεδομένου ότι στην ελληνική 

έννομη τάξη δεν αναγνωρίζεται η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων. 
55 UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition (Εγχειρίδιο για την Αμοιβαία Δικαστική 

Συνδρομή και την Έκδοση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 

Πρόληψη της Εγκληματικότητας), σελ. 69. 
56 Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from G8 Countries (Αίτηση Αμοιβαίας Δικαστικής 

Συνδρομής σε Ποινικές Υποθέσεις από χώρες της G8), A Step-By-Step Guide (Αναλυτικός Οδηγός), 2011 
57 Παραδείγματος χάριν, βλ. Άρθρο 46 παρ. 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς 

(ΣΗΕΚΔ), Άρθρο 1 παρ.3 της Συνθήκης ΑΔΣ Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών, τη Συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας - 

Καναδά. 
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Συστάσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διεθνείς καλές πρακτικές, η παρούσα έκθεση προτείνει το κεφάλαιο 

περί ΑΔΣ του ΚΠΔ: 

 Να απαιτεί ρητά την ύπαρξη διττού αξιοποίνου μόνο για τις αιτήσεις ΑΔΣ με τις οποίες 

ζητούνται μέτρα δικονομικού καταναγκασμού. 

 Να ορίσει το διττό αξιόποινο κάνοντας χρήση της προσέγγισης βάσει συμπεριφοράς (conduct 

based approach). 

1.5. Αμοιβαιότητα 

64. Η αρχή της αμοιβαιότητας συνεπάγεται ουσιαστικά την υπόσχεση πως η αιτούσα χώρα θα 

παράσχει στο μέλλον στη χώρα προς την οποία απευθύνεται η αίτηση τον ίδιο τύπο συνδρομής, σε 

περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί από την τελευταία. Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν στην Έκθεση 

Επισκόπησης ανά Χώρα για την Ελλάδα του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των 

Ναρκωτικών και την Πρόληψη της Εγκληματικότητας58 ότι απουσία εφαρμοστέας συνθήκης ΑΔΣ ή 

διοικητικής ρύθμισης, η ΑΔΣ παρέχεται υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Το ίδιο επιβεβαιώθηκε και 

από την Κεντρική Αρχή59 και το ΥΠΕΞ60 όταν απάντησαν στα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ. 

65. Το συμπέρασμα αυτό, ωστόσο, δεν υποστηρίζεται από το γράμμα του ΚΠΔ. Το Άρθρο 461 

ΚΠΔ, πράγματι προβλέπει ότι οι αιτήσεις των αλλοδαπών αρχών για τη διαβίβαση πειστηρίων ή 

άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών δικαστικών αρχών61 εκτελούνται υπό 

τον όρο της αμοιβαιότητας. Το Άρθρο 459 παρ. 1 (μεταγωγή του κρατουμένου για εξέταση) 

περιλαμβάνεται ρητά η ίδια προϋπόθεση. Ωστόσο, παρόμοια διατύπωση λείπει από το Άρθρο 458 

ΚΠΔ, το οποίο αποτελεί τη βασική διάταξη που διέπει την εκτέλεση των εισερχόμενων αιτήσεων 

ΑΔΣ απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων. Παρομοίως, και παρά το γεγονός ότι 

γίνεται αναφορά στα διεθνή έθιμα στο Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ, δεν φαίνεται υπάρχει ρητή απαίτηση 

της αμοιβαιότητας ούτε για τις περιπτώσεις ΑΔΣ εκτός των Άρθρων 457-461 ΚΠΔ.  

66. Το ίδιο ζήτημα τέθηκε και από τους Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όταν 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ.62 Σύμφωνα με τους Εισαγγελείς, η δομή του ΚΠΔ είναι 

ιδιαίτερα προβληματική και προκαλεί σύγχυση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της 

αμοιβαιότητας ως γενικής προϋπόθεσης του παραδεκτού της εκτέλεσης αιτημάτων ΑΔΣ. Πράγματι, 

σύμφωνα με τους Εισαγγελείς η αμοιβαιότητα δεν μοιάζει να αποτελεί γενική προϋπόθεση63 που 

απαιτείται από τον ΚΠΔ και η θέση αυτή υποστηρίζεται από αρκετά ακαδημαϊκά συγγράμματα.64  

67. Σε γενικές γραμμές, η αμοιβαιότητα είναι κοινή προϋπόθεση για την ΑΔΣ σε χώρες του 

ηπειρωτικού δικαίου.65 Η Ελλάδα θα επωφελείτο, επίσης, από την ύπαρξη της προϋπόθεσης αυτής 

                                                      
58 UNODC Country Review Report of Greece, παρ. 402. 
59 Κεντρική Αρχή - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 3 ερ. 1. 
60 Υπουργείο Εξωτερικών - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 2 από 34. 
61 Παρακαλώ να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει στα ερωτηματολόγια πως καμία αίτηση του 

Άρθρου 461 δεν έχει ληφθεί τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον. 
62 Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 20-21 ερ. 5.  
63 Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ σελ. 20 ερ. 5. 
64 Μ. Μαργαρίτης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2012, σελ. 1872, Α. Καρράς, Επίτομη 

Ερμηνεία του ΚΠΔ, 2005, σελ. 947, Α. Κονταξής, Ερμηνεία ΚΠΔ, 2006, σελ. 2507-2508 
65 Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Ελβετία. 
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στον ΚΠΔ, καθώς θα αποτελούσε κίνητρο για άλλες δικαιοδοσίες που ζητούν συνδρομή από την 

Ελλάδα να παρέχουν παρόμοια συνδρομή στο μέλλον. 

Συστάσεις 

Για τους παραπάνω λόγους, η έκθεση προτείνει να διατυπωθεί ευκρινώς στον ΚΠΔ πως η 

αμοιβαιότητα αποτελεί γενική προϋπόθεση για την εκτέλεση των εισερχόμενων αιτήσεων ΑΔΣ 

απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων. 

1.6. Λόγοι και διαδικασία άρνησης 

68. Όπως αναπτύχθηκε προηγούμενα στην Ενότητα 1.2, το Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ ρυθμίζει τους 

λόγους και τη διαδικασία για την άρνηση εκτέλεσης μιας εισερχόμενης αίτησης ΑΔΣ απουσία 

σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων. Η διάταξη αυτή παραπέμπει στα Άρθρα 437 και 438 

ΚΠΔ (δηλαδή στις σχετικές με την έκδοση διατάξεις), που δίνουν το δικαίωμα στις ελληνικές αρχές 

να αρνηθούν την εκτέλεση αίτησης ΑΔΣ λόγω της απουσίας του διττού αξιοποίνου,66 ή όταν η αίτηση 

αφορά στρατιωτικά, πολιτικά ή φορολογικά αδικήματα. 

69. Άλλοι λόγοι άρνησης εντοπίζονται στο Άρθρο 458 παρ. 1 ΚΠΔ, με το οποίο δίνεται η εντολή 

στον Εισαγγελέα Εφετών να αρνηθεί την εκτέλεση αίτησης ΑΔΣ που αντιβαίνει στις διατάξεις του 

ΚΠΔ ή στο Νόμο περί Οργανισμού των Δικαστηρίων (Νόμος 1756/1988). Παραδείγματος χάριν, 

αίτηση ΑΔΣ με την οποία ζητείται η κατάθεση δικηγόρου σχετικά με θέματα που προστατεύονται 

από το απόρρητο δικηγόρου - πελάτη θα συνιστούσε παραβίαση του Άρθρου 212 του ΚΠΔ και για 

τον λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί. 

70. Τέλος, υπάρχουν λόγοι απόρριψης που μπορούν να χαρακτηριστούν ως λόγοι της γενικής 

δημόσιας πολιτικής και οι οποίοι εντοπίζονται είτε σε ελληνικούς νόμους είτε έχουν αναπτυχθεί στην 

πράξη. Οι λόγοι αυτοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αιτήσεις οι οποίες: (i) σχετίζονται 

με ανακρίσεις και διώξεις που είναι πολιτικά υποκινούμενες ή αναφέρονται σε στρατιωτικό 

αδίκημα,67 (ii) βλάπτουν την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια ή τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας,68 

(iii) παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ή (iv) είναι επουσιώδους ή δυσανάλογης 

φύσεως (de minimis). 

71. Οι λόγοι που αφορούν στην εθνική κυριαρχία, στην ασφάλεια και στα εθνικά συμφέροντα 

της Ελλάδας εξετάζονται πάντοτε από την Κεντρική Αρχή. Ως εκ τούτου, εάν η Κεντρική Αρχή 

διαπιστώσει πως μια αίτηση βλάπτει κάποια από τις βάσεις αυτές θα τη διαβιβάσει στην αρμόδια 

Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Εφετών 

κατά της εκτέλεσης του αιτήματος.69  

72. Όλοι οι άλλοι λόγοι που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους αξιολογούνται από τον 

Εισαγγελέα Εφετών κατά τη διάρκεια του ουσιαστικού ελέγχου που αυτός διεξάγει μόλις λάβει την 

αίτηση από την Κεντρική Αρχή. Εάν η εισερχόμενη αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του ελέγχου, ο 

Εισαγγελέας Εφετών θα ζητήσει, μέσω του Προέδρου Πρωτοδικών, από έναν ανακριτή να εκτελέσει 

                                                      
66 Παρακαλώ, ωστόσο, να δοθεί προσοχή στις επισημάνσεις και στην ανάλυση της Ενότητας 1.4. 
67 Πρβλ. την πρακτική διεθνών συμβάσεων Σύμβαση ΑΔΣ του 1959, Άρθρο 2α, Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για 

τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης Άρθρο 37 παρ. 3, και διμερείς συνθήκες που περιλαμβάνουν την 

ΑΔΣ μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Άρθρο 3 παρ. 1 περ. α, Καναδά, Άρθρο 3 παρ. 1 περ. 3, 

Αυστραλίας, Άρθρο 5 παρ. 1 περ. α, Αιγύπτου, Άρθρο 2 περ. α, Αρμενίας, Άρθρο 13 παρ. 1 περ. β, Γεωργίας, 

Άρθρο 14 παρ. 1 περ. Β, Μεξικού, Άρθρο 2 περ. α, Συρίας, Άρθρο 14 παρ. 1 περ. α και Τυνησίας, Άρθρο 2 περ. 

α. 
68 Άρθρο 46 παρ. 21 περ. β, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (ΣΗΕΚΔ), Κεντρική Αρχή - 

ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 4-5 ερ. 2.2. 
69 Κεντρική Αρχή - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 4-5 ερ. 2.2. 
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την αίτηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ελέγχου και 

διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου από τους λόγους άρνησης, ο Εισαγγελέας υποχρεούται70 να υποβάλει 

την αίτηση στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο κατά το Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ θα αποφασίσει 

για την εκτέλεση της αίτησης. Το Δικαστικό Συμβούλιο υποβάλλει τότε σύμφωνη γνώμη στον 

Υπουργό Δικαιοσύνης, όχι στον Εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση. Συνεπώς, 

σύμφωνα με το Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι επιφορτισμένος με τον τελικό 

λόγο της διαδικασίας αυτής.  

73. Ο Εισαγγελέας επιπλέον υποχρεούται να υποβάλει την αίτηση στο Δικαστικό Συμβούλιο 

όταν κρίνει ότι η αίτηση ΑΔΣ πληροί τις προϋποθέσεις του ελέγχου πλην όμως η δικαστική αρχή που 

έχει λάβει την εντολή εκτέλεσης της αίτησης αρνείται να την εκτελέσει.71  

74. Σε γενικές γραμμές, οι λόγοι άρνησης εκτέλεσης μιας εισερχόμενης αίτησης ΑΔΣ απουσία 

σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα και δεν περιορίζουν 

υπέρμετρα την εξουσία των ελληνικών αρχών να εκτελέσουν τις αιτήσεις αυτές. Επιπρόσθετα, στους 

λόγους άρνησης δεν περιλαμβάνεται το τραπεζικό απόρρητο72 ούτε υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η 

Ελλάδα έχει αρνηθεί την εκτέλεση αιτήσεων ΑΔΣ με αυτή την αιτιολογία.  

75. Ωστόσο, η διαδικασία εφαρμογής των λόγων άρνησης σε μια εισερχόμενη αίτηση ΑΔΣ 

φαίνεται να είναι προβληματική. Πρώτον, σύμφωνα με τον ΚΠΔ η διαδικασία άρνησης που 

περιγράφεται στο Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ καλύπτει μόνο λόγους σχετικούς με την έκδοση. Όλοι οι 

άλλοι λόγοι, συμπεριλαμβανομένων των λόγων του Άρθρου 458 παρ. 1 ΚΠΔ, εξετάζονται με την ίδια 

διαδικασία από τις ελληνικές αρχές διότι δεν προβλέπεται εναλλακτική διαδικασία από τον ΚΠΔ. 

Ζητείται, έτσι, από το Δικαστικό Συμβούλιο να εξετάσει αιτήσεις που πιθανώς αντιβαίνουν στις 

διατάξεις του ΚΠΔ ή στον Νόμο περί Οργανισμού των Δικαστηρίων, ακόμα και αν αυτό δεν 

απαιτείται από το Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ, προκαλώντας μεγάλη σύγχυση στα μέλη του 

Συμβουλίου.73 Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους λόγους που αφορούν στη δημόσια πολιτική. 

76. Δεύτερον, γίνεται αντιληπτό ότι το Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ επιφορτίζει τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης και όχι το Δικαστικό Συμβούλιο με την οριστική απόφαση σχετικά με τη μη εκτέλεση 

μιας αίτησης ΑΔΣ. Αν και θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η επιλογή του νομοθέτη να δώσει 

στην εκτελεστική, και όχι στη δικαστική αρχή, τον τελικό λόγο σχετικά με την απόρριψη μιας 

αίτησης ΑΔΣ έγκειται σε λόγους που αφορούν τις διπλωματικές σχέσεις με κάποιο ξένο κράτος, η 

επιλογή αυτή αφήνει μια διαδικασία καθαρά δικαστικής φύσεως εκτεθειμένη σε πολιτική επιρροή.74 

Αν και η Κεντρική Αρχή φαίνεται να θεωρεί την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών δεσμευτική, η 

προσθήκη του όρου «σύμφωνη γνώμη» στο κείμενο της διάταξης, έννοια που συναντάται κυρίως στο 

διοικητικό δίκαιο, δημιουργεί σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα.  

Συστάσεις 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα έκθεση προτείνει ότι το Άρθρο 458 του ΚΠΔ πρέπει: 

 Να απαριθμήσει περιοριστικά τους λόγους άρνησης εκτέλεσης των εισερχόμενων αιτήσεων 

ΑΔΣ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να προκύψουν περαιτέρω λόγοι μέσα από 

την πρακτική, 

 Να αποσαφηνίσει ποιους λόγους άρνησης είναι υπεύθυνη να εξετάζει η κάθε αρχή και μέσω 

                                                      
70 Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών - ερωτηματολόγιο ΑΔΣ, σελ. 5 ερ. 1. 
71 Σ. Δασκαλόπουλος, Ζητήματα Δικαστικής Συνδρομής υπό το Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο, Ποινικά Χρονικά 

ΞΒ/2012, σελ. 176. 
72 Άρθρο 46 παρ. 8 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. 
73 Συζήτηση με το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών μετά την αποστολή των ερωτηματολογίων. 
74 Σ. Δασκαλόπουλος, Ζητήματα Δικαστικής Συνδρομής υπό το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, σε Δημήτρης 

Ζιούβας (επιμ.), Δίκαιο και Πολιτική κατά της Διαφθοράς. Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ 205. 
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ποιας διαδικασίας, 

 Να περιγράψει με σαφήνεια και αυτόνομα, και όχι με παραπομπή στις διατάξεις που αφορούν 

την έκδοση, τη διαδικασία άρνησης εκτέλεσης αίτησης ΑΔΣ. Το Άρθρο 458 παρ. 3 ΚΠΔ θα 

έπρεπε επίσης να αποσαφηνίσει το ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης στη διαδικασία αυτή, 

εφόσον υπάρχει όντως τέτοιος ρόλος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις επιπτώσεις που 

ενδέχεται να έχει ο ρόλος αυτός στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας της όλης διαδικασίας. 

 Να επαναλάβει την υποχρέωση της Κεντρικής Αρχής να γνωστοποιεί στην αιτούσα χώρα 

τους λόγους άρνησης εκτέλεσης μια αίτησης ΑΔΣ. 

 

2. Προσχέδιο νομικών διατάξεων 

77. Προκειμένου να διευκολυνθεί η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός των 

σχετικών άρθρων του ΚΠΔ, οι συντάκτες της παρούσας έκθεσης θεώρησαν χρήσιμο να 

συμπεριλάβουν στην έκθεση ένα προσχέδιο νομικών διατάξεων. Το παρακάτω προσχέδιο αποτυπώνει 

πλήρως τις συστάσεις που έγιναν στο Κεφάλαιο ΙΙ. 1. και τις ενσωματώνει στο κείμενο του ΚΠΔ. Αν 

και αποτελεί μια καλή αφετηρία για συζήτηση θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το προσχέδιο νομικών 

διατάξεων δεν έχει σε καμιά περίπτωση απόλυτο ή επιτακτικό χαρακτήρα και χρήζει περαιτέρω 

διαβούλευση με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής 

Άρθρο 457- Πεδίο εφαρμογής 

Αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία αίτησης και παροχής αμοιβαίας 

δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επόμενων 

άρθρων (458 - 461). Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση αν δεν 

έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση. Το ίδιο 

ισχύει και για τους νόμους που ενσωματώνουν Ενωσιακό δίκαιο. 

Άρθρο 458 – Αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής των ελληνικών αρχών 

1. Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές μπορούν να αιτούνται αμοιβαία δικαστική 

συνδρομή από αλλοδαπές αρχές μεταξύ άλλων για κλήσεις προς μάρτυρες, 

πραγματογνώμονες και κατηγορουμένους, μεταγωγή κατηγορούμενων ή κρατουμένων 

για εξέταση, διαβίβαση πειστηρίων, δικαστικών αρχείων ή άλλων αντικειμένων που 

βρίσκονται στα χέρια των αλλοδαπών δικαστικών αρχών καθώς και για κάθε ανακριτική 

ενέργεια που είναι διαθέσιμη στις ελληνικές αρχές κατά την διεξαγωγή εγχώριων 

ερευνών συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανακριτικών πράξεων, των κοινών ομάδων 

έρευνας όπως αυτές προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, και της δέσμευσης, της 

κατάσχεσης και της δήμευση περιουσιακών στοιχείων. 

2. Οι αιτήσεις εξετάζονται ως προς την νομιμότητα από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών και 

διαβιβάζονται με ευθύνη του στην Κεντρική Αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

3. Η Κεντρική Αρχή καταγράφει τις αιτήσεις και εξετάζει την πληρότητα τους. Προχωρά δε 

στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετάφραση των αιτήσεων και τις διαβιβάζει απευθείας 

στην αρμόδια Κεντρική Αρχή της αλλοδαπής. Η Κεντρική Αρχή μπορεί να ζητήσει από 
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τον εισαγγελέα εφετών να παράσχει συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο για την εκτέλεση των αιτήσεων στην αλλοδαπή. 

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι αιτήσεις των ελληνικών αρχών μπορούν να διαβιβαστούν 

απευθείας από τον εισαγγελέα εφετών στην αλλοδαπή προς εκτέλεση. Αντίγραφο των 

αιτήσεων διαβιβάζεται πάντοτε στην Κεντρική Αρχή. 

Άρθρο 459 - Αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής από αλλοδαπές αρχές 

1. Οι αιτήσεις των αλλοδαπών εισαγγελικών και δικαστικών αρχών για τους τύπους 

αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής του άρθρου 458 παρ. 1 διαβιβάζονται απευθείας στην 

Κεντρική Αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η εκτέλεση αιτήσεων που ενδέχεται να 

βλάψουν την εθνική κυριαρχία, ασφάλεια ή άλλα εθνικά συμφέροντα ή όπου η αλλοδαπή 

αρχή δεν παρέχει αμοιβαιότητα μπορούν να απορριφθούν. 

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η Κεντρική 

Αρχή καταγράφει και ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων, και εφόσον κρίνει σκόπιμο 

για την εκτέλεση τους, ζητά από την αλλοδαπή αρχή να παράσχει συμπληρωματικά 

έγγραφα και πληροφορίες. Εφόσον οι αιτήσεις κρίνονται πλήρεις διαβιβάζονται στον 

αρμόδιο εισαγγελέα εφετών προς εκτέλεση. Με επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 3 του 

Άρθρου 458 εκτελούνται με παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών από τον 

ανακριτή στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να γίνει η εκτέλεση. 

3. Οι αιτήσεις που αντιβαίνουν στις διατάξεις του κώδικα ή του οργανισμού δικαστηρίων, ή 

αφορούν έγκλημα που κατά τους ελληνικούς νόμους χαρακτηρίζεται πολιτικό, ή 

στρατιωτικό μπορούν να απορριφθούν. Ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να αρνηθεί την 

εκτέλεση αιτήσεων που είναι επουσιώδους ή δυσανάλογης φύσεως. Για αιτήσεις που 

περιέχουν μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να 

εξαρτήσει την εκτέλεση από το εάν η συμπεριφορά που αποτελεί το αντικείμενο της 

αίτησης είναι αξιόποινη τόσο κατά τους νόμους της χώρας που ζητεί την εκτέλεση όσο 

και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους. 

4. Οι αιτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο παρών κώδικας και 

οι σχετικοί ελληνικοί νόμοι. Στο μέτρο που δεν αντίκειται στις παραπάνω διαδικασίες οι 

αιτήσεις μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η αλλοδαπή 

αρχή στην αίτηση. 

5. Ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών, ή ο αρμόδιος ανακριτής, μπορούν να ζητούν μέσω της 

Κεντρικής Αρχής από την αλλοδαπή αρχή να παράσχει συμπληρωματικά έγγραφα και 

πληροφορίες που κρίνουν απαραίτητα για την εκτέλεση της αίτησης. 

6. Οι αιτήσεις για κλήσεις προς μάρτυρες και πραγματογνώμονες γίνονται δεκτές μόνο αν η 

αλλοδαπή αρχή που την υποβάλλει αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να μη διωχθεί ή 

κρατηθεί ο κλητευόμενος για έγκλημα που έχει τελεστεί πριν από την εμφάνισή του στην 

αλλοδαπή αρχή που τον καλεί. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του κλητευόμενου 

βαρύνουν την αλλοδαπή αρχή. Η εξέταση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων μέσω 

τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης μπορεί να ληφθεί υπόψη. 

7. Οι αιτήσεις για διαβίβαση πειστηρίων, δικαστικών αρχείων ή άλλων αντικειμένων που 

βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών δικαστικών αρχών γίνονται δεκτές με τον όρο της 

άμεσης επιστροφής αυτών που διαβιβάστηκαν. Αν πρόκειται για έγγραφα, αποστέλλονται 

φωτοτυπίες τους. 

8. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι αιτήσεις των αλλοδαπών αρχών μπορούν να διαβιβαστούν 

απευθείας στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών προς εκτέλεση. Αντίγραφο των αιτήσεων 
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διαβιβάζεται πάντοτε στην Κεντρική Αρχή. H απάντηση διαβιβάζεται απευθείας στις 

αλλοδαπές αρχές. 

Άρθρο 460 – Μεταγωγή κρατουμένου για εξέταση  

1. Μετά από αίτηση αλλοδαπής αρχής που υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 459 για τη 

μεταγωγή κρατουμένου για εξέταση, και κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου 

εισαγγελέα εφετών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να διατάξει τη μεταγωγή του 

κρατουμένου στην αλλοδαπή αρχή υπό τον όρο της άμεσης επιστροφής του. Η αλλοδαπή 

αρχή αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να μη διωχθεί ή κρατηθεί ο κρατούμενος για 

έγκλημα που έχει τελεστεί πριν από την εμφάνισή του στην αλλοδαπή αρχή που τον 

καλεί. 

2. Τα έξοδα της μεταγωγής και της επιστροφής του κρατουμένου βαρύνουν την αλλοδαπή 

αρχή που τον καλεί. 

Άρθρο 461 – Άρνηση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής 

1. Αν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται 

στο Άρθρο 459 παρ. 3, εισάγει την αίτηση στο αρμόδιο συμβούλιο εφετών. Η αίτηση 

εισάγεται στο αρμόδιο συμβούλιο εφετών και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

ανακριτής αρνείται την εκτέλεση της αίτησης παρά την αντίθετη παραγγελία του 

εισαγγελέα. 

2. Η απόφαση του συμβουλίου εφετών εκτελείται από τον εισαγγελέα εφετών που εισήγαγε 

την αίτηση.  
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3. Επόμενα βήματα 

78. Παρόλο που η παρούσα έκθεση εστίασε κυρίως στις αιτήσεις ΑΔΣ που η Ελλάδα διαβιβάζει 

ή εκτελεί απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων, πολλά από τα θέματα που 

εντοπίστηκαν σε αυτήν σχετίζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και με τη διαδικασία 

διαβίβασης και εκτέλεσης των αιτήσεων ΑΔΣ που βασίζονται σε κάποια συνθήκη. Ως εκ τούτου, μια 

διεξοδική ανάλυση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις παραπάνω αιτήσεις θα 

ωφελούσε σημαντικά την Ελλάδα στον να εντοπίσει ενδεχόμενα κενά, επικαλύψεις και προβλήματα 

και να προχωρήσει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας για την εκτέλεση τέτοιων αιτημάτων με 

στόχο τη μείωση της καθυστέρησης.  

79. Αυτή η ανάλυση θα βοηθούσε επίσης την Ελλάδα να εφαρμόσει καλύτερα τις 

«Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για την Προώθηση της Αποτελεσματικής Εφαρμογής της 

Διεθνούς Συνεργασίας» που συνοδεύουν την παρούσα έκθεση και να εντοπίσει ζητήματα πόρων που 

αντιμετωπίζουν οι περισσότερες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Τέλος, δεδομένου ότι η ΑΔΣ 

αποτελεί μία από τις κύριες πηγές εντοπισμού της αλλοδαπής δωροδοκίας στην Ελλάδα, η ανάλυση 

αυτή θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για την ευαισθητοποίηση των ελληνικών αρχών επιβολής του 

νόμου σχετικά αφενός με το αδίκημα της αλλοδαπής δωροδοκίας και αφετέρου με την 

συνεπακόλουθη υποχρέωση των αρχών για την διεξαγωγή εγχώριων ερευνών. Ο ΟΟΣΑ είναι έτοιμος 

να βοηθήσει την Ελλάδα στη διεξαγωγή αυτής της ανάλυσης. 

Για τους παραπάνω λόγους η παρούσα έκθεση προτείνει στην Ελλάδα να πραγματοποιήσει 

διεξοδική ανάλυση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις αιτήσεις ΑΔΣ που 

βασίζονται σε κάποια συνθήκη με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς της να παρέχει και να ζητεί 

την ΑΔΣ στον τομέα αυτό. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


