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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Με βάζε ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηε δεκνζηφηεηα, έρεη γίλεη θαηαλνεηφ
φηη, ην νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη ε δηαθζνξά αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο πνπ παίξλεη θαη
ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη, απνηειεί κάζηηγα γηα ηνπο Οξγαληζκνχο θαη ηε
ζχγρξνλε θνηλσλία.
Μηα ελλνηνινγηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηα θαηλφκελα ηεο νηθνλνκηθήο
εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηελ έθηαζε ηνπο, βνεζά λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα θίλεηξα θαη νη ζπλέπεηεο
ηνπο. Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ πθηζηάκελνπ παγθφζκηνπ, επξσπατθνχ θαη ειιεληθνχ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ θαη ησλ κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο ηνπο, γίλεηαη θαηαλνεηφ, ην κέγεζνο θαη ε πνηφηεηα
ηεο αληίδξαζεο ησλ επίζεκσλ δνκψλ εμνπζίαο, έλαληη απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ αλάδεημε
πξφηαζεο νιηθήο ιχζεο, γηα ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα κε ηε ρξήζε θαηά βάζε ηεο έλλνηαο
«δηαθπβέξλεζε», ρσξίο λα ππνηηκάηαη ν ζπνπδαίνο ξφινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, βνεζά ζηελ
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πηνζέηεζεο Νένπ Πξνηχπνπ έλαληη απηψλ ησλ θαηλφκελσλ. Ζ
έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο φηαλ επηθνπξείηαη απφ ηε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο,
ηα ζπκβαηά κε απηή επηζηεκνληθά εξγαιεία, δνκέο ειέγρνπ θαη ηε ρξήζηε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη νη ζχγρξνλεο δνκέο λα
πηνζεηήζνπλ.
Οη αλσηέξσ θαιέο πξαθηηθέο, ηα Πνηνηηθά Πξφηππα δηαθπβέξλεζεο θαη ηα επηζηεκνληθά
εξγαιεία πνηφηεηαο πνπ πξνηείλεη ε δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ
ρψξν κε ηελ θαηάιιειε αθχπληζε θαη δέζκεπζε, απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη πξνθαινχλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ
επεκεξία θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Εεηνχκελν
επνκέλσο απνηειεί, κηα ¨νιηθή¨ ζηξνθή ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη Οξγαληζκψλ ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Λέμεηο Κιεηδηά : Οηθνλνκηθφ / νξγαλσκέλν / ειεθηξνληθφ έγθιεκα, εηαηξηθή απάηε, δηαθζνξά,
παξανηθνλνκία, θνξνδηαθπγή, ιαζξεκπφξην, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ, παγθνζκηνπνίεζε, δηεζλή
πξφηππα, θνηλσλία πνιηηψλ, Δπξσπατθή Έλσζε, OLAF, Europol, Eurojust,
Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ, Φνξνινγηθή / Σεισλεηαθή Αξρή, ΓΟΔ, Διεγθηηθφ πλέδξην, ρξεζηή / εηαηξηθή /
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, δηαρείξηζε θηλδχλνπ, εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, Γηνίθεζε Οιηθήο
Πνηφηεηαο, εζσηεξηθφο /εμσηεξηθφο έιεγρνο, Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ
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ABSTRACT
Based on scientific studies that have come to the public has been understood that organized
economic crime and corruption, whatever form it takes and sector of activity occurs, is a scourge on
modern organizations and society.
A conceptual and theoretical approach to the extent phenomena of economic crime help to
understand the motives and their consequences. With the introduction of the Global, European and
Greek institutional framework and mechanisms to address them, the size and quality of the reaction
of formal structures of power, against such phenomena is understood,. The emergence of a total
solution proposal for the private and public sectors using basically the concept of "governance",
without underestimating the important role of civil society which helps in the realization of the
necessity of adopting the new standard against these phenomena. The concept of governance when
assisted by the philosophy of TQM and the compatible with it scientific tools and control structures,
indicates the direction of modern structures to adopt.
These best practices, the adoption of quality standards of governance and scientific quality
tools proposed by the international scientific community for the public and private space, in
conjunction with the usage of new information and communication technology and proper
awareness and commitment, guarantee the good functioning of Democracy and causes beneficial
effects on social justice, prosperity and sustainable development of economy and society. Challenge
therefore is a ¨total¨ shift of modern structures and organizations in this direction.
Keywords: Economic crime, organized crime, cyber crime, corporate fraud, corruption, shadow
economy, tax evasion, smuggling, money laundering, globalization, international standards, civil
society, European Union, OLAF, Europol, Eurojust, Tax/Customs Authority, Court of Auditors,
Good governance, corporate governance, e- governance, risk management, corporate social
responsibility, TQM, internal / external control, Human Resource Management.
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Δηζαγσγή
To νηθνλνκηθφ έγθιεκα σο έλα παγθνζκηνπνηεκέλν θαηλφκελν κε ζαθείο ηνπηθέο πηπρέο ζηε
πξνβιεκαηηθή ηνπ, απνηειεί έλα πνιπδαίδαιν θαηλφκελν πνπ απεηιεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αλεμαξηήησο ηεο έθθαλζεο πνπ απηφ παίξλεη θαη ησλ πεδίσλ ηεο
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηαο φπνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί.
Με ηελ παξνχζα εξγαζία δε ζηνρεχνπκε απνθιεηζηηθά ζηε λνκηθή θαη πνηληθή πξνζέγγηζε
ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Απψηεξνο ζηφρνο
είλαη λα παξνπζηάζνπκε ηηο ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θάλνληαο κηα
ζπλνιηθή απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε έλα αλνηθηφ θαη παγθνζκηνπνηεκέλν
πεξηβάιινλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, ησλ παξακέηξσλ, ηηο ζπλζήθεο
εκθάληζεο, ησλ κεζφδσλ εγθιεκαηηθφηεηαο, ηελ έθηαζεο θαη ηελ απνηχπσζεο ησλ επηπηψζεσλ
ηνπ θαη ηνπο κεραληζκνχο αληίδξαζεο ησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ.
Δμεηάδνληαο ηνπο ζεζκνχο θαη ηα εξγαιεία δηαθπβέξλεζεο πνπ νη ζπγθξνηεκέλεο θνηλσλίεο
κε ηνπο θνξείο ηνπο έρνπλ πξνσζήζεη σο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, θαζψο θαη
ηα ινηπά δηαζέζηκα επηζηεκνληθά εξγαιεία ηα νπνία σο παλαλζξψπηλα αγαζά ζα κπνξνχζαλ λα
βειηηψζνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ρσξίο λα ππνηηκφληαη νη επηκέξνπο
κεζνδνινγηθέο ή ηνπηθέο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε έλα νηθνπκεληθνχ
ραξαθηήξα πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή αθνξά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη
άκπλαο ησλ θνηλσληψλ θαη θάζε νξγαληζκνχ ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζε φια ηα
επίπεδα καθξηά απφ ηελ απεηιή ηεο κάζηηγαο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. ηελ πξνζπάζεηα καο
απηή, ζα θιηζνχκε λα απαληήζνπκε ζηα εμήο εξσηήκαηα :
1ν ΜΔΡΟ
 Ση είλαη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη πνηεο νη έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ ;
 Πνηεο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εξεπλεηψλ επί ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ηζηνξηθά ;
 Πνηεο νη εξκελείεο ησλ εηδηθψλ σο πξνο ηα θίλεηξα ησλ δξαζηψλ ;
 Πνηεο νη ζπλέπεηεο ηνπ γηα ηελ θνηλσλία θαη πνηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο απεηιεί ;
 Με πνηεο κνξθέο εκθαλίδεηαη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ;
 Πνηα ε ζρέζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ;
 Πνηα ε ζρέζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλφηεηαο, ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ηεο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ;
 Ση είδνπο απάηεο απεηινχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ;
 Γηαηί ην ειεθηξνληθφ νηθνλνκηθφ έγθιεκα απεηιεί ηηο θνηλσλίεο ;
 Πνηεο νη κέζνδνη λνκηκνπνίεζεο ηνπ παξάλνκνπ ρξήκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ;
2ν ΜΔΡΟ
 Γηαηί δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλείο νξγαληζκνί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ;
 Πνην ην δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ;
 Με πνην θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνζπαζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε λα εμαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληα
ηεο θαη πνηνπο κεραληζκνχο έρεη αλαπηχμεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο ;
10

 Πνηεο νη ηάζεηο ζην ειιεληθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην, πνηνη ζεζκνί είλαη επηθνξηηζκέλνη λα ην
εθαξκφδνπλ θαη πνηεο νη ελδερφκελεο παζνγέλεηεο ;
3ν ΜΔΡΟ
 Πνηεο είλαη νη λέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπλζέηνπλ ην παγθφζκην ζθεληθφ θαη γηαηί νη
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εξγαιείν θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ;
 Γηαηί δηεζλείο νξγαληζκνί δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαιή δηαθπβέξλεζε (good governance) ;
 Γηαηί νη αξρέο θαιήο δηαθπβέξλεζεο εμαζθαιίδνπλ έλα δεκφζην ρψξν κε πεξηνξηζκέλε
νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα ;
 Πνηεο νη πξνυπφζεζεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ;
 Πνηνο o ξφινο ησλ πξνηχπσλ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ;
 Ση είδνπο πξφηππα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πσο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε
πξφιεςεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ;
 Πνηνο ν ξφινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ ;
 Με πνην ηξφπν ζπκβάιεη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (corporate governance) ζηε κείσζε ησλ
εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ θαη πνηνο ν ξφινο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ;
 Γηαηί είλαη ζεκαληηθέο νη απνηειεζκαηηθέο δνκέο ειέγρνπ ζηα ζπζηήκαηα θαη ηνπο νξγαληζκνχο
πξφιεςεο θαη δίσμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ;
 Πνην ξφιν κπνξεί λα παίμεη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ (risk management) ζηηο δνκέο ειέγρνπ;
 Πνηνο ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ;
 Γηαηί είλαη επηηαθηηθή ε πηνζέηεζε ησλ Αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.);
 Πνησλ δηνηθεηηθψλ εξγαιείσλ ε ρξήζε κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ;
 Πνηνο ν ξφινο ηεο Πνηνηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ;
 Πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο;
Με ηελ παξνχζα κειέηε πνιηηηθήο γηα ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, πνπ βαζίζηεθε ζηελ
επηζθφπεζε θαη κειέηε ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζνγξαθίαο θαζψο θαη ζε
θείκελα εμεηδηθεπκέλσλ Οξγαληζκψλ δηεζλνχο, πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο, γίλεηαη
πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο κηαο ζπλνιηθήο πξφηαζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ, βαζηδφκελεο ζε κία θαη
κφλν έλλνηα : ηε Γηαθπβέξλεζε
Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε ζα έρνπκε ιάβεη κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ην θαηλφκελν ηεο
νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο , ζα έρνπκε ηρλειαηήζεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζε δηεζλέο,
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα ηνλ πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο θαη ζα
έρνπκε πξνηείλεη έλα θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλν πξφηππν δηαθπβέξλεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηνπ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρψξν κε ηε βνήζεηα επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ.
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1Ο ΜΔΡΟ : Έλλνηεο θαη κνξθέο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο

1. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη νξηνζέηεζε ελλνηψλ
Ηζηνξηθά ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνλ φξν έγθιεκα ηνπ
ιεπθνχ θνιάξνπ (White Collar Crime) πνπ πξψηνο αλέθεξε ν Edward Alsworth Ross (1907),
αιιά πξψηνο έθαλε επξέσο γλσζηφ ν Δ.Η. Sutherland. ηελ πεξίθεκε νκηιία πνπ απεχζπλε σο
Πξφεδξνο ζηελ Ακεξηθάληθε Κνηλσληνινγηθή Δηαηξεία ην 1939 ν Sutherland ηαχηηζε ηνπο δξάζηεο
κε άηνκα απμεκέλνπ θνηλσληθνχ θχξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε θαη
πξνθαινχλ νηθνλνκηθή δεκηά θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο. Πίζηεπε φηη γηα ηελ ηηκσξία ησλ δξαζηψλ αξθνχζε απφ κφλν ηεο ε πξφθιεζε ηεο
θνηλσληθήο δεκίαο αλεμαξηήησο ηνπ εάλ απηφ πξνβιεπφηαλ απφ ζρεηηθή λνκνζεζία.
Πξφθεηηαη γηα φξν επξχ, πνπ άιινηε ηαπηίδεηαη κε ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, άιινηε κε ηε
δηαθζνξά θαη άιινηε κε ηηο παξάηππεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κνηλφ, σζηφζν, ζηνηρείν
απνηειεί θαηά ηνλ Sutherland ε κε έληαμε ησλ εγθιεκάησλ ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ ζηνλ θχθιν ησλ
παξαδνζηαθψλ εγθιεκάησλ δεδνκέλνπ φηη απνθεχγεηαη ε δίσμε ησλ δξαζηψλ, ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ηζρχο θαη ησλ «πηέζεσλ» πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη ηφζν ζηελ
θαηεχζπλζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ, φζν θαη ζε απηή ησλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ.
ην θείκελν,1 επηρεηξείηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο αλψηεξεο θνηλσληθήο
ηάμεο ή ηάμεο ηνπ ιεπθνχ πεξηιαίκηνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ αμηνζέβαζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη
επαγγεικαηίεο θαη ηνπ εγθιήκαηνο ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ην επνλνκαδφκελν θαη
σο έγθιεκα ηνπ κπιε θνιάξνπ (Blue Collar Crime). Ο Sutherland παξαηήξεζε φηη νη
εγθιεκαηνινγηθέο ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ αλνκνηφκνξθα φηη, ην έγθιεκα φπσο γεληθά ζεσξείηαη θαη
επίζεκα κεηξάηαη, εκθαλίδεη πςειή ζπρλφηεηα ζηηο ρακειέο ηάμεηο θαη ρακειή ζηηο αλψηεξεο
(ηάμεηο), ήηνη ιηγφηεξν απφ ην 2% ησλ αηφκσλ πνπ νδεγήζεθαλ ζηηο θπιαθέο γηα έλαλ ρξφλν
αλήθεη ζηελ αλψηεξε ηάμε. Απηέο νη ζηαηηζηηθέο αθνξνχλ εγθιεκαηίεο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ
αζηπλνκία, ηα δηθαζηήξηα θαη αληηκεησπίδνληαη πνηληθά. Θεψξεζε φηη νη έξεπλεο απηέο είλαη
αλαμηφπηζηεο, θπξίσο γηαηί πξνέξρνληαη απφ κνλφπιεπξα δείγκαηα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνπλ
ηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ.
Παξαηήξεζε επίζεο φηη, ηα εγθιήκαηα ηεο αλψηεξεο ηάμεο ή δελ επηθέξνπλ θακία επίζεκε
αληίδξαζε ή ε δεκία αληηκεησπίδεηαη κε επηείθεηα πεξηνξηδφκελε ζε δηνηθεηηθέο πνηλέο φπσο
ζπζηάζεηο, πξφζηηκα, απνθάζεηο παχζεο ή απνπνκπήο, αθαίξεζε επαγγεικαηηθήο ή άιινπ είδνπο
άδεηαο θαη ζε εμαηξεηηθέο κφλν πεξηπηψζεηο επηβάιινληαη πνηλέο θπιάθηζεο. Έηζη, θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη εγθιεκαηίεο ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ινηπνχο εγθιεκαηίεο
κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο νδνχ, κε ζπλέπεηα λα κε ζεσξνχληαη εγθιεκαηίεο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ην
θνηλφ, ηε δηθαηνζχλε ή / θαη ηνπο εγθιεκαηνιφγνπο.
Καηά ζπλέπεηα, ε ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ην πξνθίι ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιεκαηία σο
«άλδξα, λεψηεξεο θαη κέζεο ειηθίαο, πξνεξρφκελν απφ ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα,
αιινδαπφ, κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν...» απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ εηθφλα ησλ δξαζηψλ πνπ

1
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εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλζέηνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ν Sutherland πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ηα αίηηα ηεο παξέθθιηζεο απφ
ηελ λφκηκε πξνο ηελ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα αλέπηπμε δχν ζεσξίεο.
Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο (differential association theory) αλαθέξεη φηη ηα
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ελεξγά άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα θηλνχληαη ζε κηα «θαηά δψλε» ζηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηε λνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη λνκηθέο
αζάθεηεο θαη παγίδεο2 θαη απνηειεί ην ζπλδπαζκφ ηεο λνκηθήο παξαηήξεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηεο νηθνλνκηθήο παξαηήξεζεο ηνπ Γηθαίνπ. Σν άηνκν επεξεαζκέλν απφ ηηο παξάλνκεο πξαθηηθέο
θαη κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη απφ άηνκα θαη νκάδεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη απμαλφκελεο ηεο
έληαζεο απηψλ ησλ επαθψλ, θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή απνθαζίδεη ηελ πηνζέηεζε παξφκνησλ
παξάλνκσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. Καη‘ απηή ηελ έλλνηα ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη
απνηέιεζκα κάζεζεο εγθιεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ κέζα απφ ηελ επαθή ησλ αηφκσλ κε
άιια άηνκα θαη νκάδεο.
χκθσλα κε ηε δεχηεξε ζεσξία πνπ είλαη γλσζηή σο ζεσξία ηεο θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο
(social disorganization theory), εκθαλίδεηαη ζηελ θνηλσλία κηα επξχηεξε παξέθθιηζε απφ ηελ
αλαγλψξηζε ησλ επίζεκσλ λνκηθψλ θαλφλσλ. Οη θνηλσληθέο νκάδεο πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθνχο
θαλφλεο θαη θαιιηεξγνχληαη εγθιεκαηηθά πξφηππα, κε απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα λα
εθδειψλεηαη σο παζνινγηθφ θαηλφκελν πνπ απεηιεί ηνπο ζπλεθηηθνχο δεζκνχο ηεο θνηλσλίαο.
Οη αηηηάζεηο ηνπ Sutherland πξνθάιεζαλ αίζζεζε θαη ε θξηηηθή ήηαλ αλακελφκελε. Ο Paul
Tappan (1947:99), ζεψξεζε φηη κηα ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έγθιεκα ιεπθνχ
θνιάξνπ, κφλν εάλ ε πξάμε νξίζηεθε σο ηέηνηα εθ ηνπ Νφκνπ θαη ν παξαβάηεο ήηαλ
θαηαδηθαζκέλνο γηα ηελ παξάβαζε. Γειαδή απέξξηςε ηελ πεπνίζεζε Sutherland φηη έλα
ππαιιειηθφ έγθιεκα ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα παξαβίαζε ηνπ αζηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ
ρσξίο λα θαηαδηθαζηεί απφ ην πνηληθφ δίθαην.
Ο Frank Hartung (1950) ππνζηήξημε φηη ηα εγθιήκαηα ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ αληηπξνζψπεπαλ
κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε. Δθηηκψληαο φηη, ζηελ πεξίπησζε απηή ε ηερλεηή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ
αζηηθνχ θαη πνηληθνχ δηθαίνπ ήηαλ δπζδηάθξηηε, νπφηε θαη ζηεξείηαη ζεκαζίαο θάηη ηέηνην.
Ο Ernest Burgess (1950) απέξξηςε έλαλ ζπλνιηθά λνκηθφ θαζνξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο,
ππνζηεξίδνληαο σο βάζε απηνχ ηνπ θαζνξηζκνχ φηη, ηα πξφζσπα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ φηη
δηαπξάηηνπλ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο κφλν εάλ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ηηο ελέξγεηεο ηνπο σο ηέηνηεο.
Ο Gilbert Geis (1968) δηαπίζησζε φηη, νη δξάζηεο ζπρλά δελ ζεσξνχλ ηηο πξάμεηο ηνπο σο
έγθιεκα, επνκέλσο δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο εγθιεκαηίεο.
Οη Marshall Clinard θαη Richard Quinney (1973) εηζήγαγαλ δχν λέα θαηεγνξίεο νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο, ην εηαηξηθφ έγθιεκα (Corporate Crime) θαη ην επαγγεικαηηθφ έγθιεκα
(Occupational Crime). Σν εηαηξηθφ έγθιεκα αλαθέξζεθε ζηηο εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ
εηαηξηθψλ νληνηήησλ, ελψ ην επαγγεικαηηθφ έγθιεκα αλαθέξζεθε ζηηο εγθιεκαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο ησλ πξνζψπσλ κε αθνξκή θαη ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο.
Οη Laura Schrager θαη James Short (1978, 25 : 407-419.) πξφηεηλαλ ηνλ φξν νξγαλσζηαθφ
έγθιεκα (organizational crime). Δμέηαζαλ ην ελ ιφγσ έγθιεκα ζηα πιαίζηα ησλ παξάιιεισλ
ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο πνπ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο πξαγκαηηθνχο θαη εηπσκέλνπο ζηφρνπο,
δηαθέξνπλ ζπρλά απφ ηνπο επίζεκνπο ζηφρνπο ηεο.
2
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Οη Clinard θαη Peter Yeager (1980) θαζφξηζαλ ην εηαηξηθφ έγθιεκα σο νπνηαδήπνηε πξάμε
πνπ δηαπξάηηεηαη απφ ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη ηηκσξεηέα απφ ην θξάηνο, αλεμάξηεηα απφ εάλ
ηηκσξείηαη βάζεη ηνπ δηνηθεηηθνχ, αζηηθνχ, ή πνηληθνχ δηθαίνπ.
Οη Albert Biderman θαη Albert Reiss (1980) ππνζηήξημαλ φηη θαη άιια άηνκα, πέξα απφ
εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε, ήηαλ ζε ζέζε λα δηαπξάμνπλ
εγθιήκαηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ξφισλ. Καηά ζπλέπεηα, ππνγξάκκηζαλ ηε
δηάζηαζε ηεο παξαβίαζεο κηαο ζρέζεο επαγγεικαηηθήο εκπηζηνζχλεο.
Ο James Coleman (1989) ζεψξεζε φηη πνιιέο απφ ηηο πξνζπάζεηεο λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ην
έγθιεκα ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν, δελ πεξηιακβάλνπλ πνιιέο απφ ηηο
παξαβάζεηο πνπ θαιχπηνληαη ζηνλ αξρηθφ νξηζκφ ηνπ Sutherland θαη επηπιένλ φηη ζα έπξεπε λα ηηο
αληηιακβαλφκαζηε σο πνηθίιεο εθθξάζεηο ηνπ ελ ιφγσ εγθιήκαηνο.
Ο Clinard (1990) πξφηεηλε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ έγθιεκα ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ κε
ηνπο φξνπο εηαηξηθή δηαθζνξά (corporate corruption ) θαη θαηάρξεζε ηεο εηαηξηθήο εμνπζίαο
(abuse of corporate power), πηζηεχνληαο φηη απηνί νη φξνη πεξηέιαβαλ θαη ηα εηαηξηθά θαη ηα
επαγγεικαηηθά εγθιήκαηα, αλεμάξηεηα απφ εάλ παξαβηάδνπλ πνηληθνχο αζηηθνχο ή δηνηθεηηθνχο
θαλφλεο. Δπηπιένλ, ν Clinard ζπκπεξηέιαβε εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ κπνξνχλ λα
νξηζηνχλ ξεηά σο νη παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ, αιιά πνπ κπνξνχλ λα είλαη αλήζηθεο ζηα πιαίζηα ηεο
άζθεζεο ησλ εηαηξηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ. Δπνκέλσο, θαηά ηνλ Clinard ε παξάβαζε
εζηθνχ ή δενληνινγηθνχ θαλφλα ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη
επηιήςηκε.
χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν3 νηθνλνκηθφ έγθιεκα είλαη θάζε κε βίαην
έγθιεκα πνπ θαηαιήγεη ζε νηθνλνκηθή απψιεηα θαη πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο απάηεο θαη άιιεο
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο μέπιπκα ρξεκάησλ, θνξνδηαθπγή θ.α.. Χζηφζν, θαη ην Γ.Ν.Σ.
αλαγλσξίδεη φηη, δελ ππάξρεη έλαο δηεζλήο απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, αιιά ν
φξνο εθθξάδεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
πνπ ηνπ απνδίδνπλ.

2. Οη ζεσξεηηθέο εξκελείεο ηεο εγθιεκαηνινγίαο
Γηα ηελ εξκελεία ηεο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ε εγθιεκαηνινγία (criminology) σο ε
επηζηήκε πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηε θχζε, ηα αίηηα, ηελ έθηαζε θαη ηνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, πέξαζε απφ δηαθνξέο
θάζεηο ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε έξεπλα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο
κνηξαία παξαθνινχζεζε ηελ θνηλσληθή εμέιημε θαη ηα εγθιεκαηηθά θαηλφκελα πνπ δηαρξνληθά
εκθαλίζηεθαλ. Καη‘ απηήλ ηελ
έλλνηα ε νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζζεί «παξαδνζηαθή». Παξαθάησ ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ην νηθνλνκηθφ
έγθιεκα κέζα απφ ηηο εξκελείεο πνπ δίλνπλ νη «ζρνιέο» ηεο εγθιεκαηνινγίαο γηα ην έγθιεκα
γεληθά, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε απαγσγηθά ην ζεκαηηθφ καο πεδίν.

3
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2.1.

Η θιαζζηθή ζρνιή

Χο παξαθιάδη ηεο θνηλσληνινγίαο, απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα ε θιαζζηθή πξνζέγγηζε ηεο
εγθιεκαηνινγίαο ζπλέβαιε ζηελ απνδαηκνλνπνίεζε ηνπ εγθιήκαηνο φπσο απηή εθθξάζηεθε θαηά
ην Μεζαίσλα θαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ αξρψλ θαηαλφεζεο ηνπ φπσο: (1) ν άλζξσπνο έρεη
ειεχζεξε βνχιεζε ψζηε λα επηιέγεη πψο λα ελεξγήζεη, (2) ε απνηξνπή απφ ην έγθιεκα βαζίδεηαη
ζηελ ζθέςε ηνπ αλζξψπνπ σο «σθειηκηζηηθή» πνπ αλαδεηά ηελ επραξίζηεζε θαη απνθεχγεη ηνλ
πφλν, ππνινγίδνληαο ην θφζηνο θαη ηα νθέιε σο ζπλέπεηεο ηεο θάζε ηνπ πξάμεο, (3) ε ηηκσξία ηνπ
εγθιεκαηία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά εθφζνλ ε ζνβαξφηεηα ησλ θπξψζεσλ είλαη
αλάινγε κε ην έγθιεκα, (4) φζν πην ηαρεία θαη ζίγνπξε ε ηηκσξία, ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη
απνηειεζκαηηθή γηα ηελ απνηξνπή εγθιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Ζ επηζηεκνληθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ζε απηή ηελ πεξίνδν, βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ζθέςε
θαη φρη ζηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ πεηξακάησλ. Αθφκε θαη ην έγθιεκα, θαηά ηελ θιαζηθή
ζθέςε απνηειεί πξντφλ ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ αηφκνπ, ην άηνκν ππνινγίδεη ηα νθέιε θαη ηηο
απψιεηεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο. Ζ ινγηθή απάληεζε ηεο θνηλσλίαο ζην έγθιεκα
έγθεηηαη ζηελ αχμεζε ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο (πνηλή,
θνηλσληθφο δηαζπξκφο) θαη ζηε κείσζε ησλ σθειεηψλ (πεξηνπζηαθφ, πξνζσπηθφ φθεινο)4.
Με ηελ εμέιημε ηεο εγθιεκαηνινγηθήο επηζηήκεο, αλαζεσξήζεθαλ θαηά θαηξνχο ηα θξηηήξηα
θαη νη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζπάζεζαλ νη επηζηήκνλεο λα εμεγήζνπλ ηελ
εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά δηαθξίλνληαο κάιηζηα ηελ εγγελή απφ ηελ απαγνξεπκέλε εθ ηνπ Νφκνπ
εγθιεκαηηθφηεηα. Ζ πξψηε πνπ εδξάδεηαη ζηε βάζε ηεο Ζζηθήο αθνξά εθείλεο ηηο πξάμεηο πνπ απφ
ην θνηλσληθφ ζχλνιν κε άγξαθνπο λφκνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο, ελψ ε δεχηεξε πνπ
εδξάδεηαη ζηε λνκηθή επηζηήκε αθνξά ηηο εθ ηνπ λφκνπ απαγνξεπκέλεο πξάμεηο.
2.2.

Η ζεηηθηζηηθή ζρνιή

Ζ ζεηηθηζηηθή ή ζεηηθή ζρνιή δέρεηαη φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη απφ
παξάγνληεο έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αηφκνπ5. Καηά ηε ζεηηθηζηηθή απηή θηινζνθηθή ζέζε ε
αλζξψπηλε θχζε δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ ληεηεξκηληζκνχ (determinismus) ή άιισο ηνπ
πξνθαζνξηζκέλνπ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.
ε ζρέζε κε ην εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν, ν Θεηηθηζκφο, κε θχξην εθθξαζηήο ηνπ ηνλ Ηηαιφ
γηαηξφ θπιαθψλ Cesare Lombroso (1876), ζηεξίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ησλ επί
κέξνπο πξαγκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ θαηαιήγεη ζε γεληθά πνξίζκαηα (επαγσγή)6 βαζηδφκελνο
ζηελ άπνςε πσο ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα λνκνηειεηαθψλ ζρέζεσλ αηηίνπαπνηειέζκαηνο. Δπνκέλσο, απνζηνιή ηεο εγθιεκαηνινγίαο θαηά ηε ζεσξία απηή, είλαη ε εχξεζε
θαη ε αλάιπζε ησλ αηηηψλ ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ησλ
θπζηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εγθιεκαηηψλ .
Ο Θεηηθηζκφο θαη ηδίσο ε ηηαιηθή ζρνιή ππνζηεξίδεη αξρηθά φηη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο
είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη επηθεληξψλεη ηελ κειέηε ηνπ ζην
άηνκν πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη αηηίεο ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ε
εθδήισζε ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Θεσξψληαο φηη, νη άλζξσπνη δελ επηιέγνπλ ηε
4
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ζπκπεξηθνξά ηνπο, αιιά αληηδξνχλ ζε εξεζίζκαηα φπσο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα αληηδξάζνπλ
ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη θαζνξηζκέλε θαη είλαη απνηέιεζκα αηνκηθψλ αλσκαιηψλ.
Οη κεηαγελέζηεξνη ζεηηθηζηέο αλέδεημαλ ηνπο ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη
πάλησο ζπλέρηζαλ λα εζηηάδνπλ ζηνλ εγθιεκαηία αμηνπνηψληαο πεξαηηέξσ ηελ πεηξακαηηθή
κέζνδν πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπλ ηνπο θπζηθνχο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά.
Ζ ζπκβνιή ηεο ζεηηθηζηηθήο εγθιεκαηνινγίαο είλαη κεγάιε θαζψο γηα πξψηε θνξά
κεηαηνπίζηεθε ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ απφ ην έγθιεκα ζηνλ εγθιεκαηία, ακθηζβεηψληαο ηελ
ππεξνρή ηεο θιαζηθήο ζρνιήο κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο κεζνδνινγίαο πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη,
δειαδή ηελ παξαηήξεζε θαη κειέηε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηα εξγαιεία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.
2.3.

Η πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε .

Κάπνηνη εγθιεκαηνιφγνη ζεσξνχλ φηη, ππάξρεη κφλν έλαο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηελ
εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ άιινη πξνηηκνχλ κία πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε7 δίλνληαο
έκθαζε ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη ην άηνκν.
Γηαθξίλνληαο ηνπ παξάγνληεο απηνχο ζε βηνινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο, εηζήγαγαλ
ηαπηφρξνλα επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ζηελ έξεπλα ησλ θαηλνκέλσλ.
Σν νηθνλνκηθφ έγθιεκα ή νηθνλνκηθή απάηε, σο πνιπδαίδαιν θαηλφκελν κε ηνπηθέο θαη
παγθφζκηεο δηαζηάζεηο θαη επηπηψζεηο, πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα εκθαληζηεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα8, ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ ςπρνινγία ηνπ παξαλνκνχληα θαη ηα
πεξηζψξηα πνπ ην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, λνκηθφ, εηαηξηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αθήλεη ζε
απηφλ λα δξάζεη, θαηά ηξφπν βιαπηηθφ γηα ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα ηξίησλ.
ε αηνκηθφ επίπεδν, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαβάηε ελδπλακψλεηαη απφ κηα ζεηξά
ςπρνινγηθψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ, πνπ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο ή φρη ηνλ
νδεγνχλ ην δξάζηε ζηελ ηέιεζε αδηθεκάησλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ην
ξίζθν λα απνθαιπθζεί θαη ηελ πνηλή πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη .
Οη ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρέζε εξεζίζκαηνο – αληίδξαζεο,
εθαξκφδνληαη εθηελψο ζηελ εγθιεκαηνινγία ηεο απάηεο, σο επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε
ησλ αηηηψλ ηνπ ελ ιφγσ εγθιήκαηνο απφ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληνινγηθή άπνςε. Οη ζεσξίεο απηέο
πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά δηεξεπλψληαο ηνλ ηξφπν πνπ ηα
εμσηεξηθά εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ επηδξνχλ ζηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ, δηακνξθψλνληαο
ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ, ρσξίο λα ππνηηκάηαη ε πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ
απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα κε βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηα
πξάγκαηα. Ο εγθιεκαηνιφγνο Donald Cressey9 ζεψξεζε φηη νη ηξεηο βαζηθνί παξάγνληεο πνπ
ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ νηθνλνκηθήο απάηεο ζηα πιαίζηα κηα επηρείξεζεο,
απνηεινχλ ην ζρεηηθφ ηξίγσλν ηεο απάηεο10 .
7

Bartol (1995:9).
Παγθφζκηα έξεπλα γηα ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα – Διιάδα
9
Ζ ζεσξία απηή ήξζε σο απνηέιεζκα έξεπλαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40, σο ζπκπέξαζκα ζπλεληεχμεσλ ηνπ
Cressey κε 200 ζρεδφλ θαηαρξαζηέο ρξήκαηνο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαλ θαη πνιιά πςειφβαζκα
ζηειέρε εηαηξεηψλ. Ζ ζεσξεία απηή απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα κηα ζεκαληηθή βάζε κειέηεο ηεο παξεθθιίλνπζαο πξνο
ηελ απάηε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.
10
Wells J. T. ( 2007:7 )
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Με βάζε ηε ζεσξία απηή ην άηνκν ιακβάλεη ηελ απφθαζε λα αλαπηχμεη παξάλνκε
ζπκπεξηθνξά ηζνξξνπψληαο αλάκεζα ζην θίλεηξν ή ηελ πίεζε (pressure) πνπ απηφ ζα ππνβιεζεί,
ηελ επθαηξία (opportunity) πνπ ζα εθκεηαιιεπηεί θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηθαηνινγήζεη ή ζα
εμνξζνινγήζεη (rationalization) ζην κπαιφ ηνπ ηελ παξαβαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ππνινγίδνληαο
ηαπηφρξνλα ηνλ θίλδπλν απνθάιπςεο ηεο απάηεο.
Ζ πίεζε, πνπ δεκηνπξγεί ην θίλεηξν γηα απάηε, κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο π.ρ. αλεξγία θαη νηθνλνκηθή πίεζε, πςειέο πξνζδνθίεο θαη πίεζε πξντζηακέλσλ ζηελ
εξγαζία θιπ ή απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο π.ρ. πξνζσπηθή θηινδνμία, αθξηβέο ζπλήζεηεο θιπ
Ευκαιρία

Σο Σρίγωνο τθσ Απάτθσ
Κίνθτρο / Πίεςθ

Εξορκολογιςμόσ

Οη επθαηξίεο αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα θξηηήξηα ηφπνπ θαη ρξφλνπ
δηάπξαμεο ηεο απάηεο π.ρ. αλεπαξθή ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Οξγαληζκνχο, ε
αηηκσξεζία θιπ
Ο εμνξζνινγηζκφο ή εθινγίθεπζε ηεο πξάμεο απάηεο απφ ην άηνκν πνπ ηε δηέπξαμε ή ζα ηε
δηαπξάμεη αθνξά κηα εζσηεξηθή εγθεθαιηθή αλάιπζε σθέιεηαο – θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλε κε
ηα δχν πξνεγνχκελεο παξακέηξνπο ηνπ ηξηγψλνπ, ε νπνία εδξάδεηαη ζην ζχζηεκα αμηψλ εζηθήο
πνπ έρεη ην άηνκν πνπ θαηαιήγεη ζηε δηθαηνιφγεζε ηεο ή ζηε κεηακέιεηα ηνπ.
Πξνρσξψληαο πεξαηηέξσ , ν Cressey αλαγλψξηζε ηχπνπο πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ θαη εμσζνχλ ζηελ απάηε ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο
ζηελφηεηαο θαη αθνξνχλ :
 Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηπρία ηνπ αηφκνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα φπσο ε
επηρεηξεκαηηθή απνηπρία, ε αλεξγία ιφγσ θιεηζίκαηνο επηρείξεζεο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα
ηελ ςπρνινγία θαη ηηο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.
 ε πεξηφδνπο χθεζεο θαη ελ φςεη αιιαγψλ γηα ηελ επηβίσζε ελφο νξγαληζκνχ, ελδερνκέλσο λα
παξαπνηεζνχλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα θαίλεηαη φηη έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηνπ.
 Ζ θπζηθή απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ απφ πεγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ
παξέρνπλ θάπνηα βνήζεηα ζηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ, ην νδεγνχλ ζηε δηάπξαμε ηεο
απάηεο σο ηνπ κνλαδηθνχ δξφκνπ πνπ ζα ην βγάιεη απφ ην αδηέμνδν ηνπ.
 Ζ επηδίσμε ή ε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ status, κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε νηθνλνκηθή
παξαβαηηθφηεηα.
 Οη θαθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νη πεξηθνπέο απνδνρψλ, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θάζκαηνο ηεο
αλεξγίαο θαη ε απψιεηα ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο.
17

Δλ θαηαθιείδη, ζε έλα θαζ‘ φια αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ αλαδεηθλχεη
ζπγθεθξηκέλα πξφηππα επηηπρίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπ δξάζε κε
θπξίαξρα ηα πξφηππα εχθνινπ πινπηηζκφ, πνιιά απφ ηα νηθνλνκηθά δξψληα άηνκα εκθαλίδνληαη
επηξξεπή ζηελ εκθάληζε νηθνλνκηθήο παξαβαηηθφηεηαο. Άιιεο θνξέο γηα ιφγνπο επηβίσζεο θαη
πνιιέο θνξέο κε θίλεηξν ηνλ εχθνιν πινπηηζκφ, άηνκα θαη νξγαλψζεηο ζηξαηεχνληαη ζηελ
ππεξεζία ηνπ νηθνλνκηθνχ ή νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο έρεη αθελφο άκεζε ζρέζε κε ην αμηαθφ πιαίζην πνπ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πξνβάιεη θάζε
θνξά σο πξνο ην ηη είλαη λφκηκν θαη εζηθφ θαη αθ εηέξνπ κε ην ςπρνινγηθφ θαη εζηθφ ππφβαζξν ηνπ
αηφκνπ. Πάλησο ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο εηδηθψλ, νη πεξηπηψζεηο απάηεο απμάλνληαη ελ κέζσ
νηθνλνκηθήο θξίζεο, εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δξαζηψλ λα αηηηνινγνχλ φια ηα ήδε απάηεο σο
απφιπηα ινγηθά θαη λα δίλνπλ κία ινγηθή εμήγεζε πίζσ απφ θάζε κνξθή απάηεο
3. Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα
Ο φξνο «έγθιεκα ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ», έρεη εμειηρζεί απφ ηε γέλλεζε ηνπ κε απνηέιεζκα
ζήκεξα, αλ θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο ζαθήο νξηζκφο ηνπ φξνπ, απηφο λα ηαπηίδεηαη ελ γέλεη κε ηνλ
φξν νηθνλνκηθφ έγθιεκα πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο αζέκηηεο εθείλεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία
ηειείηαη θαηά ηξφπν πνπ βιάπηεη ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ηξίησλ κε κε βίαην
ζπλήζσο ηξφπν.
Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα11 γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο εγθιήκαηνο σο νηθνλνκηθνχ είλαη αθ‘
ελφο ε πξνζβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε αμηνζεκείσην κέγεζνο δεκηάο θαη αθ‘ εηέξνπ ε
θαηεχζπλζε απηήο ηεο δεκίαο πνπ κπνξεί λα αθνξά είηε ηα ζπκθέξνληα ηνπ δεκνζίνπ είηε ηα
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κηαο επηρείξεζεο ή νκάδαο επηρεηξήζεσλ είηε ην επξχ θνηλφ ή
ζηνρεπφκελν ππνζχλνιν απηνχ φπσο π.ρ. εγθιήκαηα ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηηθνχ ή επελδπηηθνχ
θνηλνχ. ηε ζχγρξνλε βέβαηα πξαγκαηηθφηεηα, ιφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο πνπ εκθαλίδνπλ απηνί νη
παξάγνληεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, φρη κφλν δελ
απνθιείεηαη αιιά κάιινλ πηζαλφηεξε είλαη ε ηαπηφρξνλε δεκία ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο εθ‘ ησλ
πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ.
Αλ θαη, ε ρξήζε θαη ε απεηιή ρξήζεο βίαο δελ είλαη απαξαίηεηε, απηή δελ κπνξεί λα
απνθιεηζηεί ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, δηαπξάηηεηαη απφ ή
ζπζρεηίδεηαη κε θνξείο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ
εγθιεκάησλ φπσο π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πεξηβαληνιινγηθψλ θαη δηαηξνθηθψλ εηαηξηθψλ
εγθιεκάησλ, εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο βίαηε απψιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ή ε απεηιή
απψιεηαο ηεο πγείαο σο δεπηεξνγελήο ζπλέπεηα .
πλήζσο αλαθέξεηαη ζηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ εθείλεο ηηο πξαθηηθέο
πνπ κε ηε ρξήζε ηδηαίηεξσλ ηερλαζκάησλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε εηδηθψλ γλψζεσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, ζηνρεχνπλ ζηνλ αζέκηην πινπηηζκφ γηα ίδην φθεινο ηνπ δξάζηε ή κηαο Οξγάλσζεο
ζε βάξνο ηεο πλεπκαηηθήο ή πιηθήο πεξηνπζίαο ησλ ζπκάησλ, πνπ πθίζηαληαη ηειηθά ηε δεκία.
ήκεξα, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ λέεο
επθαηξίεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο αλαπηχζζνληαη θαζεκεξηλά νπφηε κηα απφπεηξα
θαηαγξαθήο απηψλ ησλ πξάμεσλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εμαληιεί ην αληηθείκελν. Δπηπιένλ ε
11
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αδπλακία αλίρλεπζεο ηνπ, ε κε θαηαγξαθή ηνπ ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ιφγσ κε αλαθνξάο ηνπ
απφ ηα ζχκαηα εμ αηηίαο θφβνπ ή γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγία θαθήο θήκεο, δπζθνιεχεη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ φγθνπ ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνπ είδνπο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ
ζπλεπεηψλ ηνπ.
Ζ αηέξκνλε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζηνπο λνκηθνχο θχθινπο γηα ην εάλ, ην νηθνλνκηθφ
έγθιεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί κφλν ε ζπγθεθξηκέλε πξνβιεπφκελε πνηληθά θνιάζηκε πξάμε πνπ
πξνζβάιεη έλλνκα ζπκθέξνληα ηξίησλ ή εάλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηέηνηα θάζε βιαπηηθή
ελέξγεηα πνπ πξνζβάιεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζεζκνχο αιιά δελ
πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηελ λνκνζεζία, εμειίζζεηαη δηαξθψο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε κάιηζηα
κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξά
ην φηη δελ πξνθαιεί άκεζε πεξηνπζηαθή βιάβε απνηειεί παξάγσγν ελέξγεηα ηεο θχξηαο
εγθιεκαηηθήο πξάμεο πνπ πξνθαιεί ηηο άκεζα πεξηνπζηαθέο βιάβεο.
Καηά ηελ πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, έλλνηεο φπσο απάηε
(fraud), δηαθζνξά (corruption), δσξνδνθία (bribery), νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα (organized
financial crime) εηζάγνληαη σο φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Παξφια απηά, ν
θαηάινγνο ησλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
εμαληιείηαη κε απηέο ηηο έλλνηεο.
3.1.

Σν έγθιεκα ηεο απάηεο

Η απάηε (fraud) έρεη θπξίσο ζπλδεζεί κε εθείλεο ηηο πξαθηηθέο, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ δφιηα
παξαπιάλεζε θαη εμαπάηεζε αηφκνπ ή νκάδαο αηφκσλ πξνθεηκέλνπ ν δξάζηεο λα απνθνκίζεη ίδην
φθεινο, ζπλήζσο νηθνλνκηθφ. Αλ θαη άκεζα ηα επηπιένλ νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκηζζνχλ δηα
απηήο ηεο κεζφδνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ κε νηθνλνκηθφ θέξδνο φπσο, ηελ
απφθηεζε θήκεο (ζηελ πεξίπησζε κηαο δήζελ εθεχξεζεο παηέληαο), ηελ εθδίθεζε (κέζσ ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ή παξαράξαμεο εγγξάθνπ),ηνλ πξνζειπηηζκφ (κέζσ ηεο ζξεζθεπηηθήο απάηεο) θαη
ηελ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, θαηά βάζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ην δηαθχβεπκα είλαη νηθνλνκηθφ.
Ζ πεηζψ, ε απφθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ε δεκηνπξγία πξνζδνθίαο ζηα ζχκαηα ηνπο
απνηειεί βαζηθφ φπιν ησλ δξαζηψλ, ελψ ηα κέζα ηεο απάηεο κπνξνχλ λα είλαη ε πξνζσπηθή
επαθή, ην ηειέθσλν, ε αιιεινγξαθία, ε παξαπιαλεηηθή δηνρέηεπζε πιεξνθνξηψλ ζηα ΜΜΔ
θαη ην δηαδίθηπν.
Χο κέζνδνη απάηεο έρνπλ αλαθεξζεί νη δηαδηθηπαθέο απάηεο, νη απάηεο ζε βάξνο ησλ
επελδπηψλ, νη απάηεο κε ηε παξάλνκε ρξέσζε πηζησηηθψλ θαξηψλ, ε θινπή θαη αληηπνίεζε
ηαπηφηεηαο (identity theft) κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξαράξαμε πξνζσπηθψλ
εγγξάθσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ θ.α.
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επηθξαηεί ζχγρπζε σο πξνο ηνλ φξν ηεο απάηεο. Άιινηε έρεη
απνδνζεί ζε θάζε είδνπο παξάλνκεο πξάμεηο πνπ σο ζηφρν έρνπλ ην νηθνλνκηθφ φθεινο
αλεμαξηήησο ηνπ πνηνο είλαη ην ζχκα, πνηνο ν ζχηεο, πνην ην εχξνο ηεο δεκίαο θαη πνηα ε ηερληθή
ηεο εμαπάηεζεο, ελψ άιινηε γίλεηαη απνζπαζκαηηθή επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ παξάλνκσλ
πξαθηηθψλ γηα λα ηνπο απνδνζεί απηφο ν φξνο.
Πνιινί12, δηαθξίλνπλ ηηο "λνκηκνπνηεκέλεο απάηεο", έηζη ψζηε κε ηξφπν δεηθηηθφ λα
θαηαδείμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ή
12

Αλάκεζα ηνπο θαη ν Αl Capone
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παξαιήςεηο ηνπο, αθήλνπλ παξάζπξα γηα δξάζε ζηνπο επίδνμνπο απαηεψλεο, είηε λνκηκνπνηψληαο
θάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπο είηε αδηαθνξψληαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Ζ θαηαγξαθή απηνχ
ηνπ θαηλφκελνπ, παξαπέκπεη επζέσο ζηε δηαπινθή ησλ ζεζκηθψλ εμνπζηψλ κε ηα ηδησηηθά
ζπκθέξνληα. Γεληθφηεξα, ν φξνο ηεο απάηεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθφο φξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ εθφζνλ ην δηαθχβεπκα είλαη
νηθνλνκηθφ. Απηή ε ρξήζε ηνπ φξνπ ζα γίλεη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.
3.2.

Σν έγθιεκα ηεο δηαθζνξάο

Ζ δηαθζνξά απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ δελ είλαη θαηλνχξγην θαη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα
ππάξρνπλ θαηαγξαθέο γηα ‗ζθάλδαια‘ θαη ‗αηαζζαιίεο‘. Μηα γλσζηή πεξίπησζε ‗ηεθκεξησκέλεο‘
δηαθζνξάο είλαη ε δίθε ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο θαηά ηνπ Caius Verres, ηνπνηεξεηή ηνπ Ρσκαίνπ
απηνθξάηνξα ζηε ηθειία (70 π.ρ.) γηα δηαθζνξά θαη θαηάρξεζε εμνπζίαο13.
ήκεξα, κηθξή ζπκθσλία ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ ζρεηηθά κε ην
ηη ζπληζηά έλα εχινγα πεξηεθηηθφ θαη επξέσο απνδεθηφ νξηζκφ ηεο δηαθζνξάο. Οη κειεηεηέο ηνπ
θαηλνκέλνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ζπλδένπλ ηε δηαθζνξά κε ηε δηαρείξηζε δεκφζηαο
εμνπζίαο ελψ, δελ ιείπνπλ θαη εθείλνη πνπ πξνζπαζνχλ λα γεληθεχζνπλ ην πεδίν παξαηήξεζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηεο νηθνλνκίαο, κηαο θαη φινη νη νξηζκνί ζα ήηαλ αλεπαξθείο
εάλ δελ παίξλακε ππ‘ φςε φηη ε δηαθζνξά εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζε κε
θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο.
H Johnston (2004) πξνζδηνξίδεη δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην
ζέκα. Θεσξεί φηη ε πξψηε νκάδα [Nye (1967), Friedrich, (1966),
Van Klaveren, (1989),
Heidenheimer, (1989)] επηθεληξψλεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά σο πηπρή ηεο δηαθζνξάο. Απηνί
νη ζπκπεξηθνξηθνί εξεπλεηέο είλαη ηεο γλψκεο φηη ε δηαθζνξά είλαη ε θαηάρξεζε δεκφζηνπ
αμηψκαηνο, δχλακεο ή εμνπζία γηα ηδησηηθφ φθεινο.
Καηά ηελ Johnston , ε δεχηεξε νκάδα [Rose-Akerman (1978), Klitgaard (1988)]
θαζνξίδεη ηε δηαθζνξά κειεηψληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θπξίσλ παξαγφλησλ ησλ
πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κηαο ζπλαιιαγήο. Οη εξεπλεηέο απηνί δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή
ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ : εληνιέα - θχξηνπ θνξέα εμνπζία
(principal), ηνπ ελδηάκεζνπ εληνινδφρνπ (agent) θαη πειάηεο (client) .
ΕΝΤΟΛΕΑΣ
(P)

ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ
(Α)

ΠΕΛΑΤΗΣ
(C)

π
Σχιμα : Το μοντζλο εντολζα – εντολοδόχου – πελάτθ

Ο εληνιέαο (P) δεκηνπξγεί θαλφλεο, ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ αλαζέηεη
ζηνλ
εληνινδφρν (Α) κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε
δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κε ηνλ πειάηε (C). Απηή ε αληαιιαγή αθνξά γηα παξάδεηγκα ηε
13

Αλαθέξεηαη ζε άξζξν ηεο Deutsche Welle, «Δγθιεκαηηθφηεηα θαη δηαθζνξά ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία»,
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15246407,00.html, 18.07.2011
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πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ησλ δαζκψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ ή
ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ. Μηα ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ αλσηέξσ ηξηψλ
ξφισλ, απνηειεί ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαθζνξάο.
Γελ κπνξεί θάπνηνο λα βαζηζηεί ζε επίζεκα ζηνηρεία γηα λα βγάιεη αθξηβή ζπκπεξάζκαηα
σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο δηφηη, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ κέλνπλ γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο ζην ζθνηάδη θαη δε θηάλνπλ ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ηνπ θπζηθνχ δηθαζηή, κε
απνηέιεζκα λα επηθξαηνχλ πξαθηηθέο αλνρήο θαη αηηκσξεζίαο.
Παιαηφηεξα, ε έξεπλα γηα ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε, ελψ αθφκα θαη
ζήκεξα παξφιν πνπ θάπνηνη νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη δείθηεο κέηξεζεο αληίιεςεο ηεο, δελ
δίλνπλ πάληα νινθιεξσκέλε εηθφλα, ιφγσ αθ ελφο ηεο απνπζίαο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη αθ‘
εηέξνπ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ παγθνζκίσο. Πιένλ, πέξα απφ θάπνηεο ΜΚΟ, αθφκα
εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ρξεκαηνδνηνχλ θαη εθπνλνχλ αλάινγεο έξεπλεο παξφκνησλ δεηθηψλ,
πνπ ζρεκαηνπνηνχληαη κεηά απφ ζπιινγή ζηνηρείσλ κε εξσηεκαηνιφγηα θαη ζηφρν ηελ παξνρή
νινθιεξσκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. Μηα λέα αγνξά πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο έρεη πιένλ αλαδπζεί.
Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ην θαηλφκελν άξρηζε λα απαζρνιεί εληαηηθά ηνπο
δηεζλήο νξγαληζκνχο (θπξίσο ην ΟΟΑ, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα
θιπ), ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (φπσο ε νξγάλσζε Γηεζλήο Γηαθάλεηα)14 θαη ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ιφγσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο έθηαζεο πνπ έιαβε παγθνζκίσο.
Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (Transparency International)15, νξίδεη ηε δηαθζνξά σο ηελ «θαηάρξεζε
εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί, γηα ίδηνλ φθεινο». ηηο εθζέζεηο ηεο ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα νξίδεη ην
ίδηνλ φθεινο σο ην νηθνλνκηθφ ή πιηθφ θέξδνο θαη ην κε πιηθφ φθεινο, φπσο ε πξνψζεζε ησλ
πνιηηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ θηινδνμίψλ. Απηφο ν νξηζκφο είλαη παξφκνηνο κε ηνλ αληίζηνηρν πνπ
δίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηεζλνχο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (USAID)16, ζην πιαίζην
ηεο ζηξαηεγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηα πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη,
χκθσλα κε ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ (UNDP17), ε δηαθζνξά νξίδεηαη σο «ε
θαηάρξεζε ηεο
δεκφζηαο
εμνπζίαο,
ζέζεο
ή
αξρήο
γηα
ηδησηηθφ
φθεινο κε
18
δσξνδνθία, εθβηαζκφ, αζέκηηε άζθεζε επηξξνήο, λεπνηηζκφ, απάηε, ή ππεμαίξεζε» . Μάιηζηα, ην
UNDP αλαγλσξίδεη φηη ε δηαθζνξά είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
Γηα ηνλ Tanzi θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank), σο δηαθζνξά νξίδεηαη σο ε
θαηάρξεζε εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ φθεινο θαη ζπλδέεηαη ελ γέλεη θαη αλεμαξηήησο ζπζηήκαηνο
δηαθπβέξλεζεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηφ παξάγεη ζε φια ηα
επίπεδα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη εθιείπεη ε δηαθζνξά πνπ αθνξά
απνθιεηζηηθά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα19.
Θα κπνξνχζακε γεληθφηεξα, λα νξίζνπκε ηε δηαθζνξά σο ηελ θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ζε
έλα ηδησηηθφ ή δεκφζην νξγαληζκφ κε ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζηελ απνζηνιή ηνπ θαη ζηφρν ηελ
εμππεξέηεζε ίδηνπ ζπκθέξνληνο πιηθνχ ή κε ή / θαη ζπκθέξνληνο ηξίηνπ. πλήζσο εκθαλίδεηαη σο
14
15

16
17

18
19

Διαδικτυακόσ τόποσ : http://www.transparency.org
Δθμοςιεφει κάκε ζτοσ τα αποτελζςματα για τον δείκτθ αντίλθψθσ τθσ διαφκοράσ
USAID Anticorruption Strategy (2005)
United Nations Development Program
Corruption and development (2008), UNPD
Tanzi (1995a), Tanzi (1998) & Tanzi (2000)

21

επηρεηξεζηαθή, δεκνζηνυπαιιειηθή ή πνιηηηθή δηαθζνξά πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί ν ρψξνο
εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε παξάλνκε πξάμε. Χο έλλνηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ηη
ζεσξείηαη ¨εζηθφ¨ ή εζηθά επηηξεπηφ ζηελ θνηλσλία.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηελ 3514 ηεο 15.12.1975
απφθαζε ηεο θαηαδίθαζε φιεο ηηο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο δηαθζνξάο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηε
δσξνδνθία θαη θάιεζε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ, λα ζπλεξγαζζνχλ γηα ηε πξφιεςε ησλ
πξαθηηθψλ απηψλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ ΟΖΔ ζπλερίζηεθαλ θαη
επαθνινχζεζαλ θαη λέεο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε ππ‘ αξηζ. 50/225 ηεο 19.4.1996, ππ‘
αξηζ. 51/59 ηεο 12.12.1996 κε ηελ νπνία πηνζεηήζεθε Γηεζλήο Κψδηθαο πκπεξηθνξάο ησλ
δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ, ε ππ‘ αξηζ. 51/191 ηεο 16.12.1996, σο θαη ε ππ‘ αξηζ. 1997/25 ηεο
21.7.1997 απφθαζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ20.
Σα ζέκαηα ηεο θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (ρξεκαηηζκφο, δσξνδνθία θ.ι.π.) απαζρφιεζαλ
έληνλα θαη ηνλ ΟΟΑ, ιφγσ ησλ αλεζπρεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ είρε ιάβεη ην θαηλφκελν. Μεηά
απφ αξθεηέο δηαβνπιεχζεηο ην 1997 ππνγξάθηεθε απφ φια ηα θξάηε κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ21 κηα
ζχκβαζε πνπ αθνξνχζε ηνλ αγψλα θαηά ηεο δσξνδνθίαο μέλσλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο
δηεζλείο ζπλαιιαγέο22.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δηεζλνχο έξεπλαο ηεο PwC23 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην INSEAD αλάκεζα ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, ε δηαθζνξά θαη ε
δσξνδνθία θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε αλάκεζα ζην ηη ηα ζηειέρε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
αληηιακβάλνληαη σο νηθνλνκηθφ έγθιεκα24. Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ παγθφζκηα
έξεπλα ηεο AFCE25 .
Σν γεγνλφο φηη, ε δηαθζνξά βξίζθεηαη ηφζν ςειά σο νηθνλνκηθφ έγθιεκα νθείιεηαη,
ζχκθσλα κε ηα ζηειέρε, ζε έλαλ ηδηφηππν κηκεηηζκφ ησλ πξαθηηθψλ δσξνδνθίαο ησλ
20

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη θαηά θαηξνχο δειψζεηο ησλ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ γηα ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο :
«Corruption undermines democracy and the rule of law. It leads to violations of human rights. It erodes public trust in
government. It can even kill — for example, when corrupt officials allow medicines to be tampered with, or when they
accept bribes that enable terrorist acts to take place».
—Ban Ki-Moon, United Nations Secretary-General, at the launch of Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, 17
September 2007
«Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy
and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life, and allows
organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish. …. Corruption hurts the poor
disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a government’s ability to provide basic
services, feeding inequality and injustice, and discouraging foreign investment and aid».
—Kofi Annan, former United Nations Secretary-General, on the adoption by the General Assembly of the United
Nations Convention against Corruption (UNCAC), 31 October 2003
21
Ζ Διιάδα θχξσζε ηε ζχκβαζε απηή κε ην Ν. 1656/1998
22
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997, OECD.
23
PricewaterhouseCoopers (PwC), (November2009),The Global Economic Crime Survey – Economic Crime in a
downturn.
24
Γηα ηελ Διιάδα, ε δσξνδνθία θαη ε δηαθζνξά αλαθέξεηαη σο ην Νν 1 νηθνλνκηθφ έγθιεκα κε πνζνζηφ 50% ηε
ζηηγκή πνπ δηεζλψο δελ μεπεξλά ην 27% θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε ην 14%. κνξθέο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πνπ
αλαθέξζεθαλ ζπρλά, ήηαλ ε ππεμαίξεζε ελεξγεηηθνχ, ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη ε θνξνινγηθή αδηαθάλεηα ε
νπνία είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.
25
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αληαγσληζηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θεξδεζνχλ ζπκβφιαηα, ψζηε λα απμεζεί ν θχθινο εξγαζηψλ
θαη ε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. ην βαζκφ πνπ νη θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί επηδηψθνπλ ηελ
εμαζθάιηζε ησλ θεξδψλ ησλ κεηφρσλ ηνπο είλαη δεδνκέλν φηη ε επίδεημε απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ
ηα αλψηεξα ηνπο ζηειέρε (αλαθέξνληαη σο golden boys), εμαζθαιίδεη ζε απηά κεγαιχηεξα
κπφλνπο, ελψ δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ίζσο εμαλαγθάζνπλ ηα ζηειέρε απηά ζε απνκάθξπλζε.
ηελ πξάμε, θαη απηφ ηνλ ηξφπν, ε λνκηκφηεηα αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.
Ζ δηαθζνξά δε ζπλδέεηαη πάληα κε δσξνδνθία ή ρξεκαηηζκφ. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο
πνπ αληηθείκελν ηεο δηαθζνξά απνηειεί ην δίπνιν ππφζρεζεο – πξνζκνλήο, σο πξνο κία επλντθή
κεηαρείξηζε πξνζσπηθψλ ππνζέζεσλ θαη απνθφκηζε ζρεηηθνχ νθέινπο ζην κέιινλ, θαη δε
ζπλδέεηαη αλαγθαζηηθά κε αηνκηθφ φθεινο, αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη σθεινχκελνη είλαη ε
νηθνγέλεηα, νη θίινη, θ.ά. Οη πξνζεγγίζεηο ηεο πεξηιακβάλνπλ, ηελ πψιεζε πςειψλ ζέζεσλ, ην
ρξεκαηηζκφ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ηελ άζθεζε επηξξνήο, ηε ζχλδεζε νηθνλνκίαο θαη
πνιηηηθήο, ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο
δηαθπβέξλεζεο.26 πκπεξηιακβάλνπλ επίζεο, ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζε
κία επξχηεξε θαηαγξαθή, σο ζρεηηδφκελα κε ηε δηαπινθή ζπκθεξφλησλ.
Χο έλλνηα ε δηαθζνξά είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε απηή ηεο δσξνδνθία (bribery) πνπ
αθνξά πξάμε ρξεκαηηζκνχ απφ ηξίην πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ
ζπκθέξνληα27. Οη παξάγνληεο εκθάληζήο ηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη ρηιηάδεο θαη ζπρλά
ζπγρένληαη κε ηα απνηειέζκαηά ηεο. Καηά ηελ θπξίαξρε ζεψξεζε, «ν θεληξηθφο ππξήλαο θαη
θηλεηήξηνο ζπληειεζηήο ηεο δηαθζνξάο απνηεινχλ νη παξακνξθψζεηο ζηελ ειεχζεξε νηθνλνκία ηεο
αγνξάο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο θξαηηθέο παξεκβάζεηο». Σα παξαπάλσ «ππαηλίζζνληαη ζαθψο ηα
απνηειέζκαηά ηεο, φπσο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο».28
Γηάθνξνη νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηζηηθνί αθφκε θαη ςπρνινγηθνί
παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο, ε αλίρλεπζε θαη ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ δε
βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο γεληθά. χκθσλα κε ηνλ Amundsen (1999)29 ε δηαθζνξά εθθξάδεηαη κε :
 Γσξνδνθία : Υξεκαηηζκφ ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο φθεινο ηνπ δσξνδνθνχληα.
 Καηάρξεζε :Τπεμαίξεζε πφξσλ πνπ θαηά θπξηφηεηα αλήθνπλ ζε δεκφζην θνξέα
 Απάηε κε απφθξπςε ή δηαζηξέβισζε πιεξνθνξηψλ απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ή κε εζθεκκέλε
ακέιεηα ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο φηαλ εληνπηζηεί εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
 Δθβηαζκφ γηα απφζπαζε ρξεκαηηθψλ δψξσλ θάησ απφ ην ηξαπέδη.
 Δπλνηνθξαηία θαη λεπνηηζκφ ήηνη, ε ρξεζηκνπνίεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πξνο φθεινο ηνπ κειψλ
ηνπ νηθνγελεηαθνχ ή θηιηθνχ πεξηβάιινληνο.
πσο ζεκεηψλεη ν Heidenheimer (Heidenheimer et.al., 1993:12) , ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα
γηα δηαθζνξά, κπνξεί λα δίδεηαη εθηφο απφ θάπνηνλ πνπ θαηέρεη θάπνηα ζέζε ή απφ ηελ θνηλσλία
ησλ πνιηηψλ είηε απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί έλα πιενλέθηεκα
ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε δηαθνξεηηθά λα απνθνκίζεη. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ζε έλα δεδνκέλν
θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ζηε θνηλσληθή δνκή,
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Λάδνο, Γ. (2005), ζει. 191
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Amundsen I. (1999) http://www.cmi.no/publications/ 1999/wp/wp1999-7.pdf 9/9/11
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φζν θαη αληίζεηα. Παξά ηηο αληίζεηεο απφςεηο κεξηθψλ ζεσξεηηθψλ30, νη επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο
είλαη ζπλνιηθά αξλεηηθέο δηφηη :
επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πξνζέιθπζε θαη επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα
απμάλνληαη νη δεκφζηεο επελδχζεηο σο θφζηνο, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα
ηνπο31 .
απμάλεη ην θφζηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη κεηψλεη ηελ πνηφηεηα αθνχ δεκηνπξγεί
γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο θαη απνζαξξχλεη ηελ επηδίσμε ηεο αξηζηείαο.
ρεηξνηεξεχεη ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο κε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ιφγσ αλεκηθήο
αλάπηπμεο θαη κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, γηα άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ελψ
ηαπηφρξνλα επηδξά ζηνλ ηξφπν επηκεξηζκνχ δηάζεζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ, αθνχ ζπλήζσο βνεζά
ηελ ελίζρπζε ηεο ηζρχνο θαη ηνπ πινχηνπ ιφγσ κεγαιχηεξεο επθαίξηαο ζην λα δηαθζείξεη. Οη ρψξεο
κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθζνξά ηείλνπλ λα έρνπλ θαη ρακειφηεξν θαηά θεθαιή εηζφδεκα,
πεξηζζφηεξε θηψρεηα θαη κεγαιχηεξε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο32, ιφγσ θαηλνκέλσλ
εχλνηαο θαη πξνλνκηαθήο πξφζβαζεο νιίγσλ ζην δεκφζην πινχην.
επηθέξεη νηθνλνκηθή θαη εζηθή δεκία ζε φζνπο δελ ¨παίδνπλ¨ ην παηρλίδη ηεο δσξνδνθίαο, πνπ
καθξνπξφζεζκα απνδνκεί ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλνιηθά θαη λνζεχεη ηνλ αληαγσληζκφ.
επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο33 κε βάζε ηελ
ηζνλνκία θαη ηζνπνιηηεία θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα εθαξκφζνπλ ηηο αλαγθαίεο
ξπζκίζεηο γηα ηε δηφξζσζε ησλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο θαη λα επηβάινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ
ζπκβάζεσλ, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη σο έλαο απζαίξεηνο θφξνο34.
ρψξεο κε πςειφ δείθηε δηαθζνξάο παξνπζηάδνπλ κεγάιε παξανηθνλνκία. Ζ ξνπή πξνο ηελ
παξανηθνλνκία ζπζρεηίδεηαη θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ λα ηελ πεξηνξίζνπλ. Ζ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ζπκβάιεη ζηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο κε απνηέιεζκα κέζα απφ έλα
θαχιν θχθιν νη παξάλνκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα νδεγνχλ ζε δηαθζνξά θαη ε δηαθζνξά
λα νδεγεί πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ παξανηθνλνκία35.
Δθφζνλ ε δηαθζνξά «ππεξβαίλεη ην αηνκηθφ έγθιεκα θαη αλαγνξεχεηαη ζε κέγηζην θνηλσληθφ
πξφβιεκα36», δχλαηαη λα δηαρπζεί θαη λα «κνιχλεη» θάζε θχηηαξν ηεο νηθνλνκηθήο / πνιηηηθήο /
θνηλσληθήο δσήο, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα δηαβξψζεη αθφκα θαη ηηο πνιηηηζκηθέο (cultural)
αλαθνξέο ησλ κειψλ ηνπο, αιιάδνληαο ζπλεηδήζεηο, θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη ήζε. Γηα ην ιφγν
απηφ ππνζηεξίδεηαη πιένλ αλνηθηά φηη, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο είλαη ηφζν ηζρπξέο
πνπ ζα έιεγε θαλείο φηη απνηειεί βφκβα ζηα ζεκέιηα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο.
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Οη έρνληεο ηελ αληίζεηε άπνςε, ηζρπξίδνληαη φηη ε δηαθζνξά έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζε κηα νηθνλνκία, αθνχ
θαηαξγεί ή ραιαξψλεη αθακςίεο πνπ ζέηνπλ νη θπβεξλήζεηο, θαηαλέκεη επελδχζεηο θαη ρξφλν ζηνπο πην απνδνηηθνχο
ρξήζηεο, δηαηεξεί ηνπο κηζζνχο ρακειά θαη εληζρχεη ην εκπφξην. Δμάιινπ, θαηά κία άπνςε, ππφ θαζεζηψο
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παξαβιεθζεί ε άπνςε πεξί ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηαθνξάο ηδηαίηεξα ζε αλαπηπζζφκελεο ή ζε κεηάβαζε
θνηλσλίεο κε ηζρπξνχο νηθνγελεηαθνχο θαη θπιεηηθνχο δεζκνχο.
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Καηά ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο37, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε, ηεο δηαθζνξάο
θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρνπο ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαζηνιή. Γηα µελ ηελ πξφιεςε ηα κέηξα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηε κείσζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο µε ηελ εηζαγσγή ηεο πιήξνπο κεραλνγξάθεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα απνθνπεί
θαηά ην δπλαηφλ ε πξνζσπηθή επαθή πνιηηψλ µε ηνπο ππαιιήινπο θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο
δηνηθεηηθήο δξάζεο παξάιιεια µε ηελ αμηνθξαηηθή επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, θπξίσο σο πξνο ην
ήζνο ηνπ θαη ηελ πξνζπκία ηνπ λα πξνζθέξεη. Γηα δε ηελ θηλεηνπνίεζε, φκσο, ηνπ ιαλζάλνληνο
δπλακηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξέπεη εθηφο ησλ θηλήηξσλ, νη επί θεθαιήο λα δίλνπλ ην
παξάδεηγκα ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο. ζνλ αθνξά ζηελ θαηαζηνιή
ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη
γξήγνξα νη ειεγθηηθνί, δησθηηθνί θαη θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί, µε παξάιιειε γξήγνξε,
απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο, άιισο φιεο νη πξνζπάζεηεο ζα απνβνχλ
επί καηαίσ.
3.2.1. Δίδε δηαθζνξάο
Ζ δηαθζνξά κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε επηρεηξεζηαθή (corporate corruption) πνπ είλαη
ζπλψλπκε κε κέξνο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ (corporate crime), ελψ ε
δεκνζηνυπαιιειηθή ή γξαθεηνθξαηηθή δηαθζνξά (bureaucratic / administrative corruption) αθνξά
ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ κε δηάθνξεο αθνξκέο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο
ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή δηαθζνξά (political corruption).
Ζ δηαθζνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλαθέξεηαη σο κηα ζεηξά «θαθψλ πξαθηηθψλ»38 εηαηξεηψλ
πνηληθά θνιάζηκσλ ή φρη, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ηε δεκνζίεπζε
ςεπδψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ εμαπάηεζε ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ θιπ ελψ
παξάιιειε θαη ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο δηαθζνξάο απνηειεί ην θαιπκκέλν πίζσ απφ ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα νξγαλσκέλν έγθιεκα.
Ζ δηαθζνξά ζηε δεκφζηα ζθαίξα, αθνξά ζηελ θαηάρξεζε θαζήθνληνο πνπ αλαθέξεηαη ζε
ζέζε δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ γηα επλντθή κεηαρείξηζε ηξίησλ πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ) απφ ην
πνιηηηθφ ή ππεξεζηαθφ πξνζσπηθφ, κε αληάιιαγκα νηθνλνκηθφ ή κε φθεινο. Γηαθξίλεηαη ζε
πνιηηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή νη νπνίεο δελ απνθιείεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο σο έλα
ζπγθνηλσλνχλ δνρείν. Ζ πνιηηηθή δηαθζνξά, ιακβάλεη ρψξα απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ελφο
θξάηνπο, ελψ ηε γξαθεηνθξαηηθή ελεξγνχλ νη ππάιιεινη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη έγηλε γλσζηή σο «κηθξή» δηαθζνξά γηα λα δηαθξηζεί απφ ηελ πνιηηηθή.
Ζ γξαθεηνθξαηηθή δηαθζνξά πνπ αλαθέξηαη σο «κηθξή» ή ρακεινχ επηπέδνπ δηαθζνξά,
αθνξά έλα είδνο ειηηηζκνχ γηα ηελ δηαηήξεζε πξνλνκηψλ ζέζεο ιεηηνπξγψλ ή επαγγεικαηηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εκπινθή ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηαθζνξάο κε ηελ «εγγξαθνθξαηία»39 σο
απνηέιεζκα ηεο πνιπλνκίαο, πνπ ζχκθσλα κε πνιινχο απνηειεί αλάρσκα ζηελ νηθνλνκηθή
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αλάπηπμε40 δηφηη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ γξαθεηνθξαηηθή δηαθζνξά ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηελ θξαηηθή ηζρχ θαη ην εχξνο ηεο επαθήο ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα . Απηφ
φκσο, δελ ππνδειψλεη φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο νδεγεί αλαγθαζηηθά θαη ζηε κείσζε ηεο
δηαθζνξάο. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη γεληθά ππάξρεη κηθξή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο έθηαζεο ηεο 41. εκαληηθή επίδξαζε
ζηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ αζθεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θξάηνο επηηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ,
παξά ε έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ42.
Χο πνιηηηθή δηαθζνξά (political corruption) πνπ ζπλαληάηαη θαη κε ηνλ φξν «δηαπινθή»
απνηειεί ηελ «πςειή» δηαθζνξά. Μπνξεί λα λνεζεί ν παξάλνκνο ρξεκαηηζκφο ή άιινπ είδνπο
πειαηεηαθφ φθεινο (αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ), πνπ θαίλεηαη λα θηλεηνπνηεί έλα κεγάιν θάζκα ηνπ
θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη θαη‘ επέθηαζε πξνζψπσλ πνπ έρνπλ
εθηειεζηηθή ζρέζε κε ην Γεκφζην π.ρ. ζηειέρε, δηεπζπληέο κε ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ή ζχκβνπινη ππνπξγψλ θαη πνιηηηθψλ γξαθείσλ. Αλαθέξεηαη κάιηζηα φηη,
νξηζκέλεο απφ ηηο πξνζφδνπο ηεο δηαθζνξάο δηαζέηνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ
θνκκάησλ43 . Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, νη θαλφλεο δηεθδίθεζεο ηεο εμνπζίαο,
ε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ απνηεινχλ παξακέηξνπο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πνιηηηθήο
δηαθζνξάο, ζε βαζκφ πνπ ε δηαθζνξά σο ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ θξαηηθνχ
θαηλνκέλνπ «έξρεηαη» θαη «θεχγεη», «εκθαλίδεηαη» θαη «εμαθαλίδεηαη» σο δηά καγείαο 44.
Απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε εκπινθή κέζσ ησλ αιιειεμαξηήζεσλ, ηεξαξρηθά
δνκεκέλσλ θαη θιηκαθνχκελσλ ηνπ ζεζκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο, φρη πάληα θαη‘ αλάγθε έθλνκεο, πνπ κπνξεί φκσο λα θηάζνπλ κέρξη ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Πάλησο ε εκθάληζε ηεο, είλαη ακθηβφινπ
πνηφηεηαο γηα ηελ δεκνθξαηηθή εμέιημε, αθνχ ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ, αθνξά ηηο
ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ ειίη εμνπζίαο ζε βαζηθέο θαηεπζχλζεηο κηαο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο .
χκθσλα κε ηνλ R. Κ. Merton45 ε πνιηηηθή δηαθζνξά απνηειεί κηα ιαλζάλνπζα ιεηηνπξγία
ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνκκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο ε νπνία έρεη
ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ελφο δηθηχνπ ζρέζεσλ. Απφ εγθιεκαηνινγηθή άπνςε: α)
απνηειεί παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά σο παξαθάκπηνπζα ηνπο γξαπηνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο
κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο δξάζεο θαη β) απνηειεί εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά φηαλ
αληηζηνηρεί ζε πνηληθά ηππνπνηεκέλεο πξάμεηο. Σε ζεσξεί σο ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν γηα ηε
δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε ζεσξία ηνπ.
έγθεηηαη, ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ, ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο πνιηηηθήο
δηαθζνξάο. Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδεη φηη, θάζε πνιηηηθφο αλαπηχζζεη πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηηο εμήο
ππννκάδεο ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο: α) κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε γεηηνληά, β) κε ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, γ) κε κεκνλσκέλα άηνκα, δ) κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.
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Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο δηαθζνξάο, φπσο θαη ηεο δηαθζνξάο γεληθά είλαη ε
«αζέαηε» έθηαζή ηεο. Γίλεηαη γλσζηή ζηηο Αξρέο κφλν θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, πνπ
αθνξνχλ θπξίσο ηε ιεηηνπξγία (ή δπζιεηηνπξγία) ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζε νξηζκέλε
ζπγθπξία, ρσξίο απηφ φκσο λα ζεκαίλεη φηη δελ ζπκβαίλνπλ θαηαζηάζεηο πνιηηηθήο δηαθζνξάο. Σν
θαηλφκελν κάιινλ, πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν, σο θαη απηνλφεην, εηδηθά ζε ρψξεο φπνπ νη
πειαηεηαθέο ζρέζεηο απνηεινχλ δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ο πειαηεηαθέο απηέο ζρέζεηο εκπεδψλνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε άηππσλ δηθηχσλ πνπ ζε
ηνπηθφ επίπεδν εκπιέθνπλ κηθξνεμππεξεηήζεηο ελψ ζε κάθξν επίπεδν δηθηπψλνληαη ζε έλα
ζχκπιεγκα εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ46 (ιφγσ αλνηθηψλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζπκκεηνρήο ζε
ππεξεζληθνχο ζεζκνχο) ιακβάλνληαο ηειηθά σο θαηλφκελν παγθφζκηα δηάζηαζε. Σηο πεξηζζφηεξεο
δε θνξέο απνθαιχπηεηαη κφλν έλα κέξνο ησλ ζρέζεσλ απηψλ, ελψ νη δηαπιεθφκελεο ζρέζεηο πνπ
αλήθνπλ ζην πεδίν ησλ πςειά ηζηακέλσλ θιηκαθίσλ ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ εγθιήκαηνο
παξακέλνπλ αζέαηεο θαη ζε έλα πξψην επίπεδν αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο, δεδνκέλεο θαη ηεο ηνπηθήο
δηαζπνξάο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
(θπθιψκαηνο) δηαθζνξάο.
ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηνπ North47 ε πνιηηεία είλαη ν θνξέαο πνπ δηακνξθψλεη ηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο νξίδεη θαη επηβάιιεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαλφλεο
ηνπ παηρληδηνχ. ηα πιαίζηα απηά, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο πνιηηείαο δελ είλαη ε αλακελφκελε θαη
νη θαλφλεο είλαη ζηξεβινί, ηφηε ππνλνκεχεηαη ηφζν ε νηθνλνκηθή, φζν θαη ε θνηλσληθή αλάπηπμε.
Σν δήηεκα αθνξά ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αθνχ ε φπνηα πνιηηηθή εζηθή
ππνρσξεί θαη ε πνιηηηθή κεηαβάιιεηαη ζε εθηφο λφκνπ δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα φρη κφλν ηε
ξσγκή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο αιιά θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο απφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε φθεινο ησλ εκπιεθνκέλσλ. ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ην δήηεκα
κεηαηίζεηαη απφ ηελ αλνρή ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ αλνρή ηνπ εγθιήκαηνο.

3.2.2. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε γξαθεηνθξαηία
Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε γξαθεηνθξαηία ζα καο βνεζνχζε λα εξεπλήζνπκε ην βαζκφ
ηεο επηξξνήο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ θπξηαξρίαο ζηελ εμάπισζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε γξαθεηνθξαηία βξίζθεηαη ζε θάζε κνξθή θαη
πξνζπάζεηα Οξγάλσζεο, δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ζε ζεκείν κάιηζηα πνπ «δηεηζδχεη θαη θαηαιακβάλεη
θάζε ζθαίξα ηεο θνηλσληθήο δσήο» 48. Μνηξαία, ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο κπαίλεη ν ξφινο ηνπ
Κξάηνπο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ, ζηελ ζπκκεηνρή ή ηελ θάιπςε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πνπ εθ
θχζεσο επηηείλεη ηελ νηθνλνκηθή αληζφηεηα θαη εθκεηάιιεπζε. Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα
πξνζεγγίζνπκε ην θαηλφκελν κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ ¨ειηηηζκνχ¨ θαη ηελ αληίζηνηρε
καξμηζηηθή πξνζέγγηζε.
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα κε ην παγθνζκίσλ δηαζηάζεσλ νηθνλνκηθνπνιηηηθφ ζθάλδαιν ηεο SIEMENS,
φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπ Σάζζνπ Σέιινγινπ ¨Σν Γίθηπν- Φάθεινο Siemens¨ (2009) Δθδφζεηο ΚΑΗ.
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Η θιαζηθή ζεσξία ηεο γξαθεηνθξαηηθήο ειίη φπνπ ζε κεγάιν βαζκφ εδξάδεηαη ζην
¨ηδεφηππν¨ ηνπ Weber49 θαη ηηο αλαθνξέο ηνπ πεξί γξαθεηνθξαηηθήο νιηγαξρίαο, είλαη βαζηζκέλε ζε
δχν ηδέεο Απ‘ ηελ κηα ζην φηη ε δχλακε βξίζθεηαη ζηα θπξίαξρα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά φξγαλα
θαη απ‘ ηελ άιιε φηη ε ςπρνινγηθή δηαθνξά πνπ δηαθξίλεη ηηο ειίη ζηελ άζθεζε εμνπζίαο είλαη φηη,
έρνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο πφξνπο, λνεκνζχλε θαη δεμηφηεηεο, ελψ νη ππφινηπνη ιφγσ έιιεηςεο
ηθαλνηήησλ είλαη ¨αλαξκφδηνη¨ γηα ηελ άζθεζε δηαθπβέξλεζεο.
«Αλ θαη ν Weber δελ αζρνιείηαη άκεζα κε ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο θαη ππνηέιεηαο πνπ
ζπλεπάγεηαη ε άζθεζε ηεο γξαθεηνθξαηηθή εμνπζίαο, επηθεληξψλεηαη ζηελ λνκηκφηεηα ηεο αλαιχνληαο
ηελ πίζηε ησλ καδψλ ζην δηθαίσκα ηεο λα ηνπο δηνηθεί ή λα ηνπο εμνπζηάδεη θαη ηελ ζπλαθφινπζε
νηθηνζειή ζπκκφξθσζε ηνπο ζηηο επηηαγέο ηεο»50. Οη θξαηηθέο θαη ππεξεζληθέο δνκέο θαη ε
ζπγθέληξσζε ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο ζε γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξγαληζκνχο51, απ‘ ηε κηα επηδεηνχλ ηε δηελεθή λνκηκνπνίεζε θαη απ‘ ηελ άιιε κε βάζε φιεο ηηο
ελδείμεηο, επηηείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.
«Η θαηαλφεζε ηεο θπβεξλεηηθήο αλάκεημεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε ηεο
δηεζλνπνίεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο… Τν έγθιεκα δελ αησξείηαη… δηεμάγεηαη κέζα ζηελ
θνηλσλία θαη ηα παξάγσγα ηεο : ηα θφκκαηα, ηνπο ζεζκνχο, ηηο θπβεξλήζεηο, ηα θαζεζηψηα. Η πνξεία
αλάπηπμεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πνπ ζπληειεί ζηελ θάιπςε
ησλ θεξδψλ ηνπ πξψηνπ αθνινπζεί ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Μέζα απφ ηελ
παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ειέγρεη θπβεξλήζεηο θαη
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Τν νξγαλσκέλν έγθιεκα ζπγθξνηείηαη πιένλ, ζε δηεζλήο νκίινπο κε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεθηείλνληαη ζην ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ, αλζξψπσλ. φπισλ, ηερλνινγίαο
θαη άιισλ ¨αγαζψλ¨»52 Δπη πιένλ, εθφζνλ φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο «ε δηαθζνξά ησλ κειψλ ηεο
θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ κηα θπβέξλεζεο παξαηεξείηαη ζε
φιεο ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο αλεμάξηεηα εάλ είλαη εδξαησκέλεο, λενζχζηαηεο ή κεηαβαηηθέο»53
ηφηε «ην δήηεκα είλαη ε γξαθεηνθξαηηθή θπξηαξρία – νη νινθιεξσηηθέο ηάζεηο ησλ νξγαλψζεσλ
κεγάιεο θιίκαθαο πνπ απεηινχλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο »54
χκθσλα κε ηνλ Γξαθφπνπιν, ηα παξαπάλσ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία πεξί δηεθζαξκέλνπ
ειηηηζκνχ, ε νπνία απνηειεί «ην θνηλφ ζεκείν ησλ θξαηψλ πνπ ζπλδένληαη ή ηαπηίδνληαη κε ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα»55 κε θχξην ραξαθηεξηζηηθά ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα αμηψκαηα ρσξίο
ίζεο επθαηξίεο, κε αζπιία πνιηηηθψλ θαη ππαιιήισλ ηεο δηνίθεζεο, κε ειιηπή έιεγρν ηεο εμνπζίαο
ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ θξάηνπο, κε εμαξηεκέλε δηθαηνζχλε, κε εγεκνλία ηεο άξρνπζαο ηάμεο ζηα
49

Χο ζεκειησηήο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ηδενηχπνπ (ηδεαηνχ ηχπνπ), αλ θαη «ζεσξεί φηη ε γξαθεηνθξαηία δηαπνηίδεη φιεο
ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ πνιηηηθή, ηε ζξεζθεπηηθή θαη ηελ θαιιηηερληθή» αζρνιήζεθε
θχξηα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, σο έλαο νξζνινγηθά νξγαλσκέλνο δηνηθεηηθφο
κεραληζκφο. ελψ ηαπηφρξνλα πξνεηδνπνίεζε φηη, «ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί θίλδπλν γηα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο δηφηη
ζα ζπλζιίςεη ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη ηελ αηνκηθή ειεπζεξία»
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κηαο ρψξαο» θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην εζληθφ θξάηνο θαη ηε Γεκνθξαηία.
52
Γξαθφπνπινο (2002),Απφ ηελ πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ .
53
ν.π.π.
54
Μνπδέιεο ( 2009:272)
55
Γξαθφπνπινο (2002:15,16)
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κέζα ελεκέξσζεο, κε επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο κε ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα, θαη
απνπζία νπζηαζηηθά αληηπνιηηεπφκελεο θσλήο.
Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο άπνςεο, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ
εκπεηξηθέο κειέηεο φπσο απηή ηνπ Misha Glenny (2008)56 είλαη φηη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ή θαη ηελ
αλνρή ηνπ Κξάηνπο ή ησλ ζπλαζπηζκψλ απηψλ, κέζσ ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ, ην νξγαλσκέλν θαη
νηθνλνκηθφ έγθιεκα δελ ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί ή ηνπιάρηζηνλ ζα ήηαλ πην πεξηνξηζκέλν.
Ο Glenny γηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζηε Ρσζία γξάθεη : «Απηή ε απιή ηξηγσληθή
ζπλσκνζία κεηαμχ ησλ νιηγαξρψλ, ησλ γξαθεηνθξαηψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο παξέκεηλε
επζρήκσο θξπθή γηα ηνπο πνιινχο …»57. Σν πλεχκα απηήο ηεο δηαπίζησζεο δηαπλέεη φιε ηνπ ηελ
έξεπλα γηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ ηαμίδεςε, ρσξίο θπζηθά απηφ λα
ζεκαίλεη φηη θάπνηεο εθ ησλ θξαηηθψλ κνλάδσλ αζθαιείαο δελ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ζσζηά ηε
δνπιεηά ηνπο, φρη θπζηθά κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα58.
Ο Γξαθφπνπινο (2002) αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία νπζηαζηηθά ελφο Νένπ Κξάηνπο πνπ
ιεηηνπξγεί ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην νπνίν κέζσ ηεο θπξηαξρίαο ηεο δεκνθξαηίαο
δηαδηθαζηηθνχ ηχπνπ59 έλαληη ηεο ζεζκηθήο, πνπ «κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ πινχην πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη εμ αηηίαο ησλ απνδπλακσκέλσλ
θξαηηθψλ ζεζκψλ»60, έραζε ηελ αμηνπηζηία ηνπ έλαληη ησλ πνιηηψλ, θπξίσο κε ηελ επηινγή ηνπ λα
επηβάιεη απηαξρηθά ηηο απνθάζεηο ηνπ κέζσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κεηαηξέπνληαο ην ζε έλα κε
θαζεζηψο πνπ απιά ιεηηνπξγεί γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ πξνο φθεινο ηεο
θπξίαξρεο ειίη. Πξφθεηηαη «γηα ππεμαίξεζε ηεο εληνιήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πνιηηψλ θαη γηα θαηάρξεζε
ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ απνξξέεη απφ απηή ηελ εληνιή». Οπφηε, «Σπκπεξαίλνπκε ινηπφλ φη,η, ην
ζχγρξνλν Κξάηνο ιεηηνπξγεί, (έρνληαο, απηνβνχισο, απνπνηεζεί ηηο επζχλεο ηνπ, φπσο απηέο
ζπλεπάγνληαη ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο)»61.
Δπνκέλσο, ε εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζην έγθιεκα απνηειεί κείδνλα απεηιή γηα ηε
δεκνθξαηία δηφηη, κέζσ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο απιά λνκηκνπνηείηαη κηα θπξίαξρε πνιηηηθή πνπ
είλαη δηεζπαξκέλε ζην κεγάιν εχξνο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ εμνπζίαο : «Η ειίη ζπληνλίδεη ηε
56

Glenny Misha (2008) McMafia : Έγθιεκα ρσξίο ζχλνξα, Πάππξνο
Glenny (2008:73)
58
Ο Glenny ζηελ ελδειερή έξεπλα ηνπ γηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, πεξηγξάθνληαο ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο, απφ ηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗80, πνπ νδήγεζαλ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, επηβεβαηψλεη ηηο αηηηάζεηο ηνπ Γξαθφπνπινπ
αλαθέξνληαο φηη : « Μηα νκάδα αλζξψπσλ είδαλ φηη απηφο ν θαπηηαιηζηηθφο θπθεψλαο αλαηαξαρψλ ειπίδαο θαη
αβεβαηφηεηαο, πξφζθεξε πξαγκαηηθέο επθαηξίεο… Ήηαλ εγθιεκαηίεο νξγαλσκέλνη ή αλνξγάλσηνη αιιά ήηαλ επίζεο θαινί
θαπηηαιηζηέο θαη επηρεηξεκαηίεο, απνθαζηζκέλνη λα ππαθνχζνπλ ζηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Έηζη
ππνιφγηζαλ ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, φπσο αθξηβψο έθαλαλ θαη νη πνιπεζληθέο θαη αλαδήηεζαλ ζπλεηαίξνπο θαη αγνξέο
ζην εμσηεξηθφ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ βηνκεραλίεο ην ίδην θνζκνπνιίηηθεο φπσο ε Shell, ε Nike ή ε Mc Donald’s».
(Glenny ν.π.π. ζ.5) Δπηπιένλ, γηα ηελ παξανηθνλνκία ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ν Glenny αλαθέξεη φηη: «Απηφο
ν ζθνηεηλφο θφζκνο δελ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην θσο, ν νπνίνο ζπρλά είλαη πνιχ πην αδηαθαλήο
απφ φζν θαλείο ζα ππνπηεπφηαλ ή ζα επηζπκνχζε. Τφζν ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο φζν θαη ζηηο ζπλαιιαγέο
εκπνξεπκάησλ, ην έγθιεκα δξα πνιχ πην θνληά καο απφ φζν λνκίδνπκε». (Glenny ν.π.π. ζ.8)
59
Γηαδηθαζηηθή δεκνθξαηία αλαθέξεηαη σο ε δεκνθξαηία ζηελ νπνία δίλεηαη έκθαζε ε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ησλ
απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ράλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ νπζηαζηηθφ ζεζκηθφ ηεο ξφιν.
Έηζη απνδπλακψλεηαη ε έθθξαζε ζηελ εμνπζία ηεο πξαγκαηηθήο βνχιεζεο ηνπ ιανχ ν νπνίνο θαιείηαη λα
λνκηκνπνηήζεη απνθιεηζηηθά επηινγέο άιισλ, ρσξίο ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο. .
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Γξαθφπνπινο, (2002:37)
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Γξαθφπνπινο, (2002: 38)
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ζπλαίλεζε ππέξ ή ελαληίνλ αζήκαλησλ - ζηελ νπζία – πξνζψπσλ, ηα νπνία θέξνληαη σο θνξείο
δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηψλ αιιά ζηελ νπζία είλαη φξγαλα ηνπ δηεθζαξκέλνπ ειηηηζκνχ»62
Ο Amundsen (1999: 7)63 ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα extractive corruption γηα λα πεξηγξάςεη ηελ
ηάζε ησλ γξαθεηνθξαηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο θνηλσλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δεκνθξαηηθφ
έιιεηκκα, λα απνζπνχλ απφ ηελ θνηλσλία πφξνπο πξνο φθεινο ηεο θπξίαξρεο ειίη.
Ο Weber επίζεο, ζεσξεί φηη ε γξαθεηνθξαηία ζπκβάιεη ζηελ θπξηαξρία ησλ νιίγσλ πάλσ
ζηνπο πνιινχο κέζα απφ ηελ θαηάρξεζε ηεο λνκφηππεο εμνπζίαο, ηεο ¨δηεπζπληηθήο νιηγαξρίαο¨64 .
Απηή ε δηάζηαζε αλαθέξζεθε θαη ζηηο έξεπλεο ηνπ Mosca65 ν νπνίνο ηζηνξηθά δηαθξίλεη ηελ
θνηλσλία ζε θενπδαξρηθή φπνπ ε εμνπζία αζθείηαη άκεζα θαη πξνζσπηθά θαη γξαθεηνθξαηηθή φπνπ
κηα ελδηάκεζε νκάδα αζθεί επ‘ ακνηβή ηελ εμνπζία πξνο φθεινο ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Πηζηεχεη φηη
ε κεηνςεθνχζα θπβεξλψζα ή άξρνπζα ή θπξίαξρε ή πνιηηηθή ηάμε ζηεξίδεηαη ζε θαζαξά
γξαθεηνθξαηηθή βάζε γηα λα κνλνπσιεί ηελ πνιηηηθή δχλακε θαη λα αζθεί ηελ δεκφζηα εμνπζία
ηεο ζηελ πιεηνςεθνχζα ηάμε ησλ θπβεξλψκελσλ ππνηειψλ. Έηζη νδεγνχκαζηε ζην παξάδνμν γηα
ηε δεκνθξαηία θαηλφκελν, ε νξγαλσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή κεηνςεθία λα αζθεί αλαπφθεπθηα
θαη δηαξθψο ηελ πνιηηηθή ηεο θπξηαξρία ζηελ αλνξγάλσηε πιεηνςεθία .
Ο Robert Michels (1911: 400) ζε παξάιιειεο έξεπλεο ηνπ, επηβεβαίσζε ηηο αηηηάζεηο ηνπ
Mosca, δηαηππψλνληαο ηνλ «ηδεξνχλ Νφκν ηεο Οιηγαξρίαο» κε βάζε ηνλ νπνίν πηζηεχεη φηη,
«θάζε ζχζηεκα εγεζίαο είλαη αζπκβίβαζην κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο» δειαδή φηη,
«φπνπ ππάξρεη νξγάλσζε ππάξρεη νιηγαξρία» Δπηπιένλ, ζεσξεί φηη είλαη αλαπφθεπθηε ε επαλέλσζε
ησλ ειίη (reunion des elites) δει. ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ηεο παιαηάο κε ηελ
αλαδπφκελε ειίη σο απνηέιεζκα δνκηθψλ πηέζεσλ πέξα απφ αηνκηθφ ράξηζκα. Απηή αθξηβψο ε
αλάκεημε θαη ζπγρψλεπζε ηεο νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο κε ηελ παιαηά
νηθνλνκηθή ειίη θαη ε ζηελ πξάμε «λνκηκνπνίεζε» ηεο πξψηεο απφ ηε δεχηεξε απνηειεί ηεξάζηηα
απεηιή γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο δηφηη νπζηαζηηθά δηαβξψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο.
Ο Μαξμ (1843: 44-51 ) θαη νη λενκαξμηζηέο, ελέηαμαλ ηελ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο ελδερφκελεο δηαθζνξάο ηεο, ζηε γεληθφηεξε εξγαιεηαθή - πιηζηηθή
αλάιπζε γηα ηνπο λφκνπο θίλεζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο
ζηελ παξαγσγή. ε αληίζεζε κε ηνλ Weber (1920) πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ κέζσλ
ηεο δηνίθεζεο, δειαδή πνηνη αζθνχλ εμνπζία απφ ζέζε ηζρχνο κε βάζε γξαπηνχο θαλφλεο ν Marx
ζεσξεί φηη ην θξάηνο είλαη ηαμηθφ, νπφηε δεηνχκελν απνηειεί ε απάληεζε ζην εξψηεκα : πνηνη
θαηέρνπλ ηα κέζα παξαγσγήο θαη ππέξ πνίνπ εξγάδεηαη ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία. Ζ Μαξμηζηηθή
θαη λενκαξμηζηηθή ζεσξία66 βιέπεη ηελ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία σο έλα εξγαιείν εμππεξέηεζεο
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο αδηθίαο πνπ εθπνξεχεηαη
απφ ηηο θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Λφγσ φηη ην θξάηνο απνηειεί φξγαλν επηβνιήο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ν λφκνο φξγαλν ηεο θπξηαξρίαο ηεο, ε γξαθεηνθξαηία
ζεσξείηαη σο έλαο ηδηαίηεξνο δηνηθεηηθφο κεραληζκφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε αζηηθή ηάμε δηαηεξεί θαη
ππεξαζπίδεηαη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο. Κεληξηθή ηδέα
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Δρακόπουλοσ, (2002:17)
Amundsen (1999:7,8)κε ραξαθηεξηζηηθή
absolutely».
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Σεξιεμήο Π. (1996)
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Ο.π.π.
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Σεξιεμήο Π. (1996)
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θξάζε «all power tends to corrupt, and absolute power corrupts
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απνηειεί ε ζεψξεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζαλ ζπλέπεηα αιιά θαη πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία
θαη εδξαίσζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ. Με δεδνκέλν ινηπφλ φηη,
ζηελ καξμηζηηθή ζθέςε, ην νηθνλνκηθφ ζηνηρείν επηθαιχπηεη ην πνιηηηθφ, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ν
θξαηηθφο γξαθεηνθξαηηθφο κεραληζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή έιιεηςε απηνλνκίαο.
Καηά ηνλ Braithwaite (1985 : 1-25), νη εκπεηξηθέο έξεπλεο ησλ Edelman, Snider θαη Hagan,
επηβεβαηψλνπλ ηελ άληζε κεηαρείξηζε ππέξ ησλ ερφλησλ νηθνλνκηθή δχλακε αθνχ α) ηηκσξνχληαη
ιηγφηεξν ζθιεξά απφ ηνπο ινηπνχο εγθιεκαηίεο (Snider), β) παξά ην απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην
νη ξπζκηζηηθέο θξαηηθέο αξρέο δελ ην θηλεηνπνηνχλ εχθνια θαηά ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ πξάγκα
πνπ νθείιεηαη ζηελ επηξξεπή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πξνο ηελ θπξίαξρε ηάμε (Edelman) θαη γ)
ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα νηθνλνκηθνθνηλσληθέο θαηαβνιέο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ γηα
νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη ηεο πηζαλφηεηαο λα θπιαθηζηεί.
Με απνδεδεηγκέλε εκπεηξηθά ηε ζρέζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηαθζνξάο κε ην νηθνλνκηθφ
έγθιεκα πνπ ακβιχλεη ιφγσ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο ηηο ηαμηθέο αληζφηεηεο, ε
ζεσξία ηνπ ειηηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, απνηεινχλ ελδερνκέλσο κηα
αμηφπηζηε βάζε γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο θαη ηεο άκβιπλζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πάλσ ζηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε πεξαηηέξσ
εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο κε ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ πιεζπζκνχ θαη
κε ηελ πνηφηεηα ηεο θαιήο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο (good democratic governance) 67
απνηεινχλ ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ .
3.3. ρέζεηο νξγαλσκέλνπ θαη νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο
ην βαζκφ πνπ θχξηα επηδίσμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (organized crime) κε ηππηθέο
ή άηππεο ζπλεξγαζίεο αηφκσλ θαη νκάδσλ, είλαη ην κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο θαη ε παξάλνκε
ζπζζψξεπζε πινχηνπ, κε άλνκα κέζα θαη άλνκεο ή λνκηκνθαλείο δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε κπνξνχκε
λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζνβαξέο πηπρέο ηνπ ηαπηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.
Αλ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ραξαθηεξίδεη ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηεγνξίεο πξάμεσλ, ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα αθνξά ηξφπνπο δξάζεο κέζσ νξγαλσηηθήο αξηηφηεηαο θαη πςειήο ηερληθήο
ζπλήζσο εμεηδίθεπζεο68 ππνζηεξηδφκελν απφ ηελ απεηιή ή επηβνιή βίαο, γηα ηελ εμαζθάιηζε
νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ.
Παξαδείγκαηα απνηεινχλ, ην θάζε είδνπο ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ, απηνθηλήησλ,
αξραηνηήησλ, φπισλ, ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε γηα ην θέξδνο, ε ζχγρξνλε δνπιεία θαη
ιαζξνκεηαλάζηεπζε αιιά θαη θαηλφκελα ςεθηαθήο εγθιεκαηηθφηεηαο φπσο ε εκπνξία παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο θαη ην παξάλνκν ζηνίρεκα69. Πξνθεηκέλνπ κέξνο ησλ σθειεηψλ απηψλ λα
επαλεπελδπζνχλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, γηα λα κπνξεί ην ππνθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο λα
απνιακβάλεη ην απαξαίηεην θνηλσληθφ ζηάηνπο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε λνκηκνπνίεζε ηνπο κέζσ
κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ¨μεπιχκαηνο¨ θαη απφδνζεο ¨θαζαξνχ¨ ρξήκαηνο ζηνπο
εκπιεθφκελνπο. Απηή ε θάιπςε ησλ θεξδψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο απνηειεί θαη ηελ άκεζε
δηάζηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα.
67

Γεδνκέλεο κάιηζηα ηεο αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο πνπ ν Amundsen (1999: 16,17) βξίζθεη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο
απηνχο κε ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο .
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Κάηζηνο, (2008:95), ζει. 95
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Για περιςςότερα βλ. ςτο : Declan Hill (2008) Σα ηεκέλα : Πνδφζθαηξν θαη Οξγαλσκέλν Έγθιεκα
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Δπνκέλσο, αβίαζηα κπνξνχκε πιένλ λα κηιάκε γηα ην νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα
(organized economic crime) ην νπνίν εθκεηαιιεπφκελν ηηο ζρεηηθέο ρσξηθέο ηνπ δηαζπλδέζεηο θαη
κε ηελ βνήζεηα πιένλ ησλ θαηάιιεισλ δηθηχσλ ηερλνινγίαο, δηαπεξλά φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηάμεηο
θαη απεηιεί κε δηάβξσζε ζπλνιηθά ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο θνηλσλίεο παγθνζκίσο.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη, ε δηαξθή αλαδήηεζε λέσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ (π.ρ. ηξνκνθξαηία)
θαη γεσγξαθηθνχ ρψξνπ δξάζεο θπξίσο κε ηε βία ή ηελ απεηιή ρξήζεο απηήο. Δπίζεο,
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ηππηθνχ ή άηππνπ νξγαλσηηθνχ θαηλνκέλνπ, κε έληνλν ην
ζηνηρείνπ ηνπ ¨αληαγσληζκνχ¨ ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη νη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε νκάδεο
εγθιεκαηηψλ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη, πνιιέο θνξέο ηαπηίδεηαη κε ηκήκαηα ηνπ επηρεηξείλ,
πξνζαξκνζκέλα άξηζηα ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ
νδήγεζε νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθέο νκάδεο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εκβέιεηαο, ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, σο
κνρινχ ιεηηνπξγίαο ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα ηελ επηηπρή
απφθξπςε ησλ ρλαξηψλ παξαβαηηθφηεηαο, βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
χκθσλα κε ηνλ Κάηζην (2008 : 99) «Τν νξγαλσκέλν έγθιεκα ελζαξξπκέλν ζε κεγάιν βαζκφ
θαη απφ ηελ αδπλακία αληίδξαζεο ησλ δησθηηθψλ αξρψλ ζε πνην εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, αλαθάιπςε
ζηελ νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα έλα θαηλνχξγην πεδίν δξάζεο, κε απνηέιεζκα λα αμθιζβηηείηαι
βάζιμα πλέον ηο καηά πόζο είναι δςναηόρ ζήμεπα ο διασυπιζμόρ μεηαξύ οικονομικήρ
εγκλημαηικόηηηαρ και οπγανυμένος εγκλήμαηορ».
Σν Οξγαλσκέλν Έγθιεκα, ην νπνίν ζηηο κέξεο καο έρεη ιάβεη ηελ κνξθή νξγαλσκέλεο
νηθνλνκηθήο επηρείξεζεο, κε λνκηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε, πξνζπαζεί θαη θαηαθέξλεη λα
βξίζθεη ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ «παξαζχξσλ» ηεο λνκνζεζίαο, ηεο δπζθηλεζίαο ηεο θξαηηθήο
κεραλήο θαη ηεο θνηλσληθήο αδηαθνξίαο θαη απάζεηαο, ηα νπνία ηνπ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ζε
επαίζζεηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο θαη ηελ άξηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ
επθαηξηψλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη, ζε θάζε ηνκέα επηθεξδνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δψλεο απνπζίαο λφκνπ θαη δίσμεο.
Ζ νξγάλσζε ηνπ είηε αλαπηχζζεηαη ζε κνξθή ππξακίδαο (π.ρ. Μαθία) είηε αθνξά ηελ
αλάπηπμε δηθηχσλ (π.ρ. Al Kaida). Οξηζκέλεο ζπλδένληαη θαη κε ζηξαηησηηθέο δνκέο πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ην εκπφξην λαξθσηηθψλ ( π.ρ. παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ
Κνινκβία) ή απφ ην εκπφξην πνιχηηκσλ ιίζσλ (π.ρ. ζην Εαίξ), ελψ άιιεο ζπλδπάδνπλ ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπο κε πνιηηηθέο θηινδνμίεο (π.ρ. Αθγαληζηάλ, Παθηζηάλ θαη Μέζε Αλαηνιή)
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη αληηιεθζεί φηη νη παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο δεκηνπξγνχζαλ ηεξάζηηα έζνδα ηα νπνία, κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαθζνξά θξαηηθψλ δνκψλ θαη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ηξαπεδηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Πιένλ ε θαηαπνιέκεζε ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαίλεηαη λα απνηειεί κηα
απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη νηθνπκεληθφ επίπεδν.
Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ φινπο, ηεο απεηιήο πνπ ηίζεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, είλαη
ηδηαίηεξα επηηαθηηθή θαη επείγνπζα. Σν Οξγαλσκέλν Έγθιεκα απνηειεί ηνλ Γνχξεην Ίππν, πνπ
πξνζπαζεί λα θάκςεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο ζεζκνχο, αλαηξέπνληαο θαη
πεξηθξνλψληαο ηελ Αξρή ηεο Ννκηκφηεηαο, βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
Πνιηηεχκαηνο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ, απνηειεί έλα πνιχ δχζθνιν έξγν ην νπνίν, δελ αθνξά κφλν
ηηο δησθηηθέο αξρέο ηεο θάζε ρψξαο, αιιά ην ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ ηεο θαη ην ζχλνιν ησλ
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πνιηηψλ θάζε θνηλσλίαο. Απαηηεί ζπζηξάηεπζε, ζηα πιαίζηα πνιπηνκεαθψλ ζρεδηαζκψλ θαη
πξνζπαζεηψλ, φρη κφλν ζε εζληθφ, αιιά θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ε αλαζεψξεζε ησλ παιαηψλ
αληηιήςεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε λέν πλεχκα 70.

4. Οη επηπηψζεηο απφ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα
4.1.

Κνηλσληθέο

Αλ θαη ε νηθνλνκηθή δεκία απφ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, απείξσο πην
ζεκαληηθή είλαη ε δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Πιήηηεη ζνβαξά ηελ πίζηε ή
εκπηζηνζχλε (trust) ε νπνία είλαη ―ην ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ πνπ θάλεη δπλαηή ηε ζεζκηθή ελφηεηα,
απφ ηελ νηθνγέλεηα κέρξη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα"71 . Δπίζεο ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα αιψλεη ηελ
εζηθή ππφζηαζε ησλ θνηλσληψλ, παξάγεη θνηλσληθή απνδηνξγάλσζε (social disorganization) ζε
επξεία θιίκαθα θαη ζπζηεκηθή δηαθζνξά (systemic corruption) ζε επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο.
χκθσλα κε ηνλ Fukuyama (1995) ε εκπηζηνζχλε απνηειεί θνηλσληθφ θεθάιαην, ηε βάζε
γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή ζπκβίσζε πνπ ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ
επεκεξία. Αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηηο θνηλσληθά θαη θαη‘ επέθηαζε
νηθνλνκηθά ελεξγά νληφηεηεο, φηη ζα ηεξεζνχλ ηα ππνζρφκελα κηαο ζπκβαηηθήο ζρέζεο θαη ζα
αλαπηχμνπλ λφκηκε θαη πξνβιέςηκε ζπκπεξηθνξά κε βάζε ηα ζπκθσλεκέλα. Με βάζε απηή ηε
δηαπίζησζε ν Fukuyama ζεσξεί φηη, ζηφρνο ησλ θνηλσληψλ πξέπεη λα είλαη ε αλαζπγθξφηεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο, δηφηη ζα βειηηψζεη ηελ αμηνπηζηία, ζα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηνπ
θφζηνπο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο δηαθζνξάο θαη αλψκαισλ παξεκβάζεσλ ζην ζχζηεκα θαη ζα θηίζεη
απνδνηηθφηεξεο Οξγαλψζεηο.
ηα πιαίζηα ελφο δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο εγγπεηή θαη ζεκαηνθχιαθα ηεο εκπηζηνζχλεο
απνηεινχλ νη ζπληαγκαηηθνί ζεζκνί, ην ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη νη δνκέο ηνπ θξάηνπο.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ δνκέο θαη ζεζκνί δελ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλέπεηα
ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην θξάηνο ηφηε ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαπαξαγσγή
απεηιείηαη κε απνδηνξγάλσζε. Ζ απνδηνξγάλσζε απηή αθνξά, ηελ απεηιή ηνπ αηζζήκαηνο
αζθάιεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ αιιαγή ηνπ πξνηχπνπ
ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ εχθνινπ πινπηηζκνχ, ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιίγσλ ζε
βάξνο ηνπ ζπλφινπ θαη ηελ πξνζβνιή ησλ πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ θαη ηεο έλλνκεο ηάμεο.
Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε κηαο δφιηαο πηψρεπζεο πέξαλ ηνπ φηη ζίγνληαη ηα
ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ θαη ελδερνκέλσο ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ, ηελ ίδηα ζηηγκή ην
Γεκφζην ράλεη ηνπο πφξνπο απφ ηε θνξνινγία θαη ελδερνκέλσο λα επηβαξπλζεί κε απμεκέλεο
δαπάλεο γηα επηδφκαηα αλεξγίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε ηνπηθή θνηλσλία ράλεη έλα κέξνο ηνπ
παξαγφκελνπ πινχηνπ θαη ηεο αγνξαζηηθήο ηεο δχλακεο κε ηαπηφρξνλεο ηηο επηπηψζεηο ζην
επίπεδν δηαβίσζεο, ηε ςπρνινγία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
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Πεξαηηέξσ πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ «Δηήζηα έθζεζε γηα ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα ζηελ Διιάδα 1999», πλνπηηθή γηα ην Δπξσθνηλνβνχιην, Γίθηπν Δπαθήο θαη Τπνζηήξημεο γηα
ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
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Greenleaf R et all (1996 :336)
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Σα θαηλφκελα ηεο αηηκσξεζίαο ζε πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο, ην αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα
πνηλψλ, ε δηαθζνξά ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο πνπ θαηαπαηά ην αίζζεκα Γηθαίνπ θαη ε δηαξθήο
απεηιή ηεο δσήο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκαηηψλ, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθή απνδηνξγάλσζε κε
απξφβιεπηα αθξαίεο θνηλσληθέο εληάζεηο θαη ζπλέπεηεο .
4.2.

Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο

Ζ παξανηθνλνκία θαη ε εηζθνξνδηαθπγή, ε θνξνδηαθπγή ε θνξναπνθπγή θαη ην νηθνλνκηθφ
έγθιεκα γεληθφηεξα, αλαδηαλέκνπλ ην εηζφδεκα ζε βάξνο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ
ηάμεσλ ηεο θνηλσλίαο. Οη δσξνδνθίεο γηα εμαζθάιηζε επλντθήο πνιηηηθήο ή γξαθεηνθξαηηθήο
θάιπςεο, δεκηνπξγνχλ έλα θαχινο θχθιν πεξαηηέξσ αληζνθαηαλνκήο ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ
αθνχ ε παξανηθνλνκία πξνθαιεί απηή ηελ επξχηεξε αλαδηαλνκή, κε απνηέιεζκα ηε
ππεξζπζψξεπζε ηνπ ζηνπο δξάζηεο ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηε ζηξέβισζε ηεο
δηάξζξσζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ εθφζνλ πξνθαιείηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα
θαηαλάισζε εηδψλ πνιπηειείαο φπσο π.ρ. ζθάθε αλαςπρήο, πνιπηειή απηνθίλεηα
θαη
δηνρεηεχεηαη ρξήκα ζε κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο φπσο π.ρ. ζε πνιπηειείο εμνρηθέο θαηνηθίεο.
Ζ αλάγθε κεηαθνξάο πφξσλ ζε κεραληζκνχο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ
εγθιήκαηνο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη αξλεηηθέο απηέο ζπλέπεηεο
αθνξνχλ ηε κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε ζθαίξα εγθιεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη
θπξίσο ηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ηελ θαηά ζπλέπεηα αδπλακίαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο παηδείαο, πγείαο
θαη πξφλνηαο, θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο κε δεκφζηεο επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκψλ.
Δπεξεάδεη ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε δηφηη απνηειεί
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή αμηνθξαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη επεξεάδεη ηε
δεκνζηνλνκηθή θαη θνξνινγηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ ηα νπνία γηα λα θαιχςνπλ ηα ειιείκκαηα
ζηνπο πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο, ζηξέθνληαη ζηελ
αθφκα κεγαιχηεξε θνξνιφγεζε εθείλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θνξναπνθχγνπλ δηεπξχλνληαο έηζη
ηελ αληζνθαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ.
«Η έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, δηάθαλσλ πνιηηηθψλ θαη ζσζηήο καθξννηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο, δελ αθήλεη πνιιέο ειπίδεο γηα ηελ νηθνλνµηθή αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζµφ, ή ηελ
εκθάληζε µηαο θαιά ιεηηνπξγνχζεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο» (Myint 2000:51) ιφγσ θπξίσο
εζσζηξέθεηαο θαη θιίκαηνο αδηαθάλεηαο ζηελ νηθνλνκία κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε πγηνχο θαη
θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα επελδχζεηο, κε ζαθήο θαλφλεο θαη ρακειφ δηνηθεηηθφ
θφζηνο, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ κεηαθνξά βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηερλνγλσζίαο πνπ ζπλνδεχνπλ
ηηο μέλεο επελδχζεηο. Καη΄ απηφ ηνλ ηξφπν παγηψλεηαη ζηνπο έληηκνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο ε
αληίιεςε πεξί αθεξεγγπφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ρψξα απνθιείεηαη απφ ηε
δηεζλή αγνξά επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, αθνχ εμαζθαιίδεηαη κηα ηδηφηππε «αζπιία» ησλ άλνκσλ
ζπκθεξφλησλ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ απφ μέλνπο ζνβαξνχο επελδπηέο, νη νπνίνη απνζαξξχλνληαη
απφ ηελ πξαγκάησζε επελδχζεσλ ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
έιιεηςε θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη πςειφ ξίζθν.
Σα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο δεκηνπξγνχλ παξαζηηηθή θαη
αληηπαξαγσγηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πέξα απφ ηε ινγηθή ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ,
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θεξδίδνληαο ζπλερψο κηα απμαλφκελε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή επηξξνή. Πξνθαινχλ ζηξέβισζε
ησλ φξσλ αληαγσληζκνχ θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα νη θνξείο ηνπ νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο λα απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη νη νηθνλνκηθά ελεξγνχληεο κε λφκηκα
κέζα λα αηζζάλνληαη φηη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ κεξίδην ή λα βξεζνχλ εθηφο ηεο αγνξάο ζε
πεξίπησζε κε πηνζέηεζεο παξφκνησλ έθλνκσλ ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη, νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο
εζίδνληαη ζε έλα εγθιεκαηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κε κηα ηάζε γεληθεπκέλεο απφξξηςεο ησλ
θαλφλσλ ησλ λφκηκσλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηνπο άγξαθνπο θαλφλεο ησλ
παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. δηαθζνξά, απάηεο ζηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο, θνξνδηαθπγή,
θαηαπαηήζεηο δεκνζίσλ εθηάζεσλ, ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ), πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ
επζεία, ζηελ πξάμε, ακθηζβήηεζε ηεο θξαηηθήο θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο.
Γίθηπα δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ζηειέρε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αλεμάξηεησλ
εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ φπσο λνκηθνί, ζπκβνιαηνγξάθνη, ινγηζηέο θαη θνξνηέρλεο, γίλνληαη
ζπρλά γηα πξνζσπηθφ φθεινο αξσγνί θαη δηεπθνιπληέο άλνκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
βαζηδφκελνη θάπνηεο θνξέο ζε έλα ζεζκνζεηεκέλν ηζρπξφ επαγγεικαηηθφ απφξξεην.
4.3.

Πνιηηηθέο επηπηψζεηο

Οη πνιηηηθέο επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ είλαη πξνθαλείο, ηδηαίηεξα κε αθνξκή
ηηο πεξηπηψζεηο «ζθαλδάισλ» φπσο εθείλα πνπ δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηα ΜΜΔ ή έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηε ζπκαηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ πνιηηψλ. Οη πνιηηηθέο επηπηψζεηο κπνξεί λα
πάξνπλ ηε κνξθή κηαο εκθαλνχο δηάρπηεο θξίζεο εκπηζηνζχλεο, φρη κφλν απέλαληη ζην πνιηηηθφ
ζχζηεκα φπσο απηφ εθθξάδεηαη απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, αιιά θαη ζε δεκφζηνπο ζεζκνχο θαη
παξάγνληεο κε ¨θχξνο¨ κέρξη πξφηηλνο, θαη κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην ζχζηεκα απνλνκήο
δηθαηνζχλεο θαη αλψηεξνπο πνιηηεηαθνχο ζεζκνχο. Αηηία ηέηνησλ θαηλνκέλσλ απνηειεί ζχκθσλα
κε ηνπο επηθξηηέο, ε αλεπάξθεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ππεξεηήζεη απνηειεζκαηηθά ηα
ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ.
Ζ αδπλακία αληίδξαζεο ησλ Αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ απέλαληη ζην θάζε είδνπο
νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ε αηηκσξεζία ησλ εκπιεθφκελσλ πνιηηηθψλ, δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη
ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ παξαγφλησλ ζε πεξηπηψζεηο ζθαλδάισλ δηαθνξάο έρεη σο απνηέιεζκα ηε
ζπλνιηθή ακθηζβήηεζε θαη θξηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο θαη ηνπ
ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο πνπ κάιινλ επηηείλεη ηα θαηλφκελα αλνκίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ.
Ζ θξίζε λνκηκνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε επζεία ακθηζβήηεζε
ηνπο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηέηνηα θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ελδερνκέλσο λα
απνηειέζεη απεηιή αθφκα θαη γηα ηελ εθηξνπή ηνπ ίδηνπ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, απφ
νκάδεο πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ ιανχ γηα λα βξνπλ
εξείζκαηα λνκηκνπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θξίζεο πνιηηηθψλ
ζεζκψλ ιφγσ νηθνλνκηθνχ ζθαλδάινπ, απνηέιεζαλ ζηελ Διιάδα νη επαλεηιεκκέλεο εθινγηθέο
αλακεηξήζεηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 σο πνιηηηθφ απνηέιεζκα ηεο ππφζεζεο Κνζθσηά.
Σέινο, απ‘ ηε ζηηγκή πνπ ην νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα ή «επαλαζηαηηθέο» /
«ηξνκνθξαηηθέο» νκάδεο πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ πνιηηηθά εξείζκαηα ή δηαζπλδένληαη κε ηελ
πνιηηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. Αθγαληζηάλ, νπδάλ) κε ζηφρν ηελ πνιηηηθή εμνπζία ή ηελ αιιαγή
ζπλφξσλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, είλαη ινγηθφ φηη κπνξεί λα πξνθιεζνχλ κέρξη θαη
καθξνρξφληνη πφιεκνη αθφκα θαη εκθχιηνη, κε φηη δεηλά απηνί ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ πιεζπζκφ. .
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5. Γηαθξίζεηο νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ .
Σν νηθνλνκηθφ έγθιεκα ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξάλνκψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πεξηιακβάλεη δελ είλαη εχθνιν λα θαηεγνξηνπνηεζεί. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε θαηεγνξηνπνίεζε
γίλεηαη άιινηε κε γλψκνλα ην ππνθείκελν ηεο πξάμεο (ζχηε) , άιινηε κε γλψκνλα ηα ζχκαηα ηεο
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη άιινηε κε γλψκνλα ην είδνο ηνπ θαλφλα δηθαίνπ πνπ παξαβηάδεηαη,
ελψ δελ ιείπνπλ νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη κηα απιή απαξίζκεζε εηδψλ νηθνλνκηθήο
εγθιεκαηηθφηεηαο ρσξίο ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξηνπνίεζεο.
Δθμόςιοσ
Χϊροσ
χ

Ιδιωτικό
Επιχειρείν

Κοινωνία
Πολιτϊν

ρήκα : Η αιιεινζχλδεζε θαη ν θνηλφο ρψξνο ηδησηηθνχ επηρεηξείλ, δεκφζηνπ ρψξνπ θαη
θνηλσλίαο πνιηηψλ

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα καο λα αθνινπζήζνπκε κηα
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο ξφινπο
πνπ παίδνπλ έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ, νη ηξεηο βαζηθνί εηαίξνη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο
ήηνη ε θξαηηθή ξχζκηζε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκάλεη
φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή ππφθεηηαη ζε ζηεγαλά, δεδνκέλεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηξηψλ
αλσηέξσ θαηεγνξηψλ θαη ηελ αληαιιαγή ξφισλ ζχηε – ζχκαηνο πνπ είλαη δεδνκέλε.
Ζ πξψηε δηάθξηζε αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή παξεκβαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ
ππεξεζληθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηνπο νπνίνπο απηφ ζπκκεηέρεη, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε ζρέζε κε ην
ξπζκηζηηθφ ξφιν πνπ ηα κνξθψκαηα απηά παίδνπλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.
Γελ είλαη ηπραία ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ πφξσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ελαζρφιεζε παγθφζκησλ νξγαληζκψλ φπσο ν ΟΖΔ, ν ΟΟΑ, ε
Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν κε ηελ πξφιεςε θαη πάηαμε ηεο
νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηε δηαθζνξά θαη ηε λνκηκνπνίεζε θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν θξάηνο αδπλαηψληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ιάβεη εγθαίξσο
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ κε βάζε
ηε λνκνζεζία θαη ηα θπξηαξρηθά ηνπ δηθαηψκαηα, βξίζθεηαη ζηελ δπζάξεζηε ζέζε λα κεηαβηβάδεη
ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο ζε κεγάιεο θνηλσληθέο νκάδεο ή ζην ζχλνιν ηεο
θνηλσλίαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά.
Ζ δεχηεξε δηάθξηζε αθνξά ην ρψξν άζθεζεο ηεο ελ γέλεη κε θξαηηθήο νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ ηδησηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ ην επηρεηξείλ αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζε
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κνξθή επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο θαηά ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο είλαη πνιχ πηζαλφλ
λα πέζνπλ ζχκαηα επηρεηξεκαηηθήο απάηεο (corporate fraud), κε ηεξάζηηεο θάπνηεο θνξέο
επηπηψζεηο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επξσζηία φζν θαη ηε θήκε ηνπο κε ζπλέπεηα λα είλαη
αδχλαην λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Απ‘ ηελ άιιε ε επηρεηξεκαηηθφηεηα
πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη σο ην φρεκα γηα ηε δηάπξαμε νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ. Μάιηζηα
απηή ε πξαθηηθή νδήγεζε ζηελ αλάδεημε ηαπ εηαηξηθνχ εγθιήκαηνο (corporate crime) σο ελφο
νιφθιεξνπ πεδίνπ έξεπλαο ζηελ επηζηήκε ηεο εγθιεκαηνινγίαο.
Χο κηα ηξίηε δηαθξηηή νληφηεηα, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (civil society)72 θαίλεηαη λα
πθίζηαηαη ηηο απεηιέο ζηηο νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλα ηα νηθνλνκηθά δξψληα άηνκα θαηά ηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Δδψ πεξηιακβάλεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Με
Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.) σο ζπληεηαγκέλνη θνξείο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε πνπ ακθφηεξνη έρνπλ απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο ηελ επηθαηξφηεηα κε νηθνλνκηθά
ζθάλδαια, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα έρνπλ πάξεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο.
Μνξθέο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο φπσο ε παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, έξγσλ
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη φπισλ, ηα πεξηβαιινληνινγηθά εγθιήκαηα θαη ε δηαθίλεζε
επηθίλδπλσλ νπζηψλ (ππξεληθά, ηνμηθά θαη άιια απφβιεηα), ε παξανηθνλνκία θαη ε θνξνδηαθπγή,
ηα πνιηηηθά νηθνλνκηθά ζθάλδαια, ε δηαθζνξά θαη ε δσξνδνθία, ηα παξαπνηεκέλα θαη απνκηκεηηθά
πξντφληα, νη απάηεο, ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια, ε παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί θαηαλαισηή, ηα
παξάλνκα επελδπηηθά ζρήκαηα, ε ειεθηξνληθή απάηε θαη νη απάηεο ζε ΑΣΜ, νη απάηεο κε
αληηπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, αθφκα θαη ηα ζηεκέλα παηρλίδηα ζε αζιεηηθέο
δηνξγαλψζεηο, έρνπλ φια σο δπλεηηθφ ζχκα κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα ππνζχλνια ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ κφληκα αδχλακν θξίθν ζηελ αιπζίδα δηαλνκήο πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο ζε πνιιέο ρψξεο αιιά θαη
δηεζλψο, λα αλαπηπρζεί έλα αμηφπηζην ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ.
Απφ ηελ άιιε, κέζα απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αλαδχνληαη πξφζσπα πνπ θαηά κφλαο ή
ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, αλαπηχζζνπλ κηθξή ή κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα, κε
απνηέιεζκα λα δηαζαιεχεηαη ε θνηλσληθή ηάμε. Σαπηφρξνλα άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο δελ
είλαη άκνηξνη επζπλψλ δηφηη, δηα ηεο αλνρήο πνπ επηδεηθλχνπλ ζε αλάινγα θαηλφκελα, δηα ηνπ
κηκεηηζκνχ αλαινγσλ πξαθηηθψλ θαη δηα ηεο απνηίλαμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο γηα
απαίηεζε ινγνδνζίαο απφ εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο, δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ
αλνρήο ή ζπκκεηνρήο ζε θαηλφκελα αλνκίαο .
ηαλ ε νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη, ζε κηα απφ ηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο,
επεξεάδεηαη έζησ θαη έκκεζα ή καθξνπξφζεζκα ε ιεηηνπξγία θαη θπζηνγλσκία θάπνησλ απφ ηα
ζηνηρεία ησλ δχν άιισλ θαηεγνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα επηρείξεζε δηελεξγεί θνξνθινπή
ζην Φ.Π.Α., ε ελέξγεηα απηή δελ ζηξέθεηαη κφλν θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ αιιά
ζηξέθεηαη επί πιένλ: α) θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ δηφηη
δεκηνπξγείηαη αζέκηηνο αληαγσληζκφο θαη πινπηηζκφο, β) θαηά ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα
θιεζνχλ κειινληηθά λα θαηαβάιινπλ επί πιένλ θφξνπο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα
ειιείκκαηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο. Θχκα ηνπ εχθνινπ θαη παξάλνκνπ πινπηηζκνχ
κεζνκαθξνπξφζεζκα πέθηεη θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε πνπ παξαλνκεί, δηφηη αλαπηχζζεηαη θαη
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εκπεδψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο κηα αλήζηθε πξαθηηθή, πνπ δηαβξψλεη ηελ επηρείξεζε απφ ηα κέζα
δηαξξεγλχνληαο ην εζηθν-θεληξηθφ ζχζηεκα αμηψλ.
Παξαθάησ ζα αζρνιεζνχκε κε παξακέηξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηηο
κνξθέο θαη ηηο κεζφδνπο εκθάληζε ηεο ζηνπο ρψξνπο ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο νηθνλνκίαο
ρσξίο λα ζεσξεζεί φηη απηή εμαληιείηαη θαη‘ αλάγθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.
6. Οηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα.
6.1.

Πξνζεγγίζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή απάηε

ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα αθνξά εθείλεο ηηο αζέκηηεο πξαθηηθέο
αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ κε δφιν, ζρέδην θαη ζχζηεκα πξνζπαζνχλ λα απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθφ
φθεινο ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο είηε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο, είηε ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, είηε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, είηε ησλ αληαγσληζηψλ
θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. Μία πξνζέγγηζε ζσξεί κάιηζηα ηελ νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα σο «ην
ζχλνιν ηεο αζέκηηεο εθείλεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ηειείηαη κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ ή θαη ε νπνία
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή (απεηιή ή βιάβε) ηεο θαιή ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο ή
ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθψλ θιάδσλ θαη ζεζκψλ»73.
Απάηε κπνξεί λα δηαπξαρζεί εζσηεξηθά απφ εξγαδφκελνπο κηαο επηρείξεζεο ή εμσηεξηθά απφ
ηξίηνπο. Μπνξεί επίζεο λα δηαπξαρζεί απφ ηε ζπλεξγαζία ηξίησλ θαη εξγαδφκελσλ ηεο επηρείξεζεο.
Μηα απάηε κπνξεί λα έρεη ζρεδηαζζεί πξνζεθηηθά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζπλέπεηα λα
είλαη αξθεηά δχζθνιν λα απνθαιπθζεί ρσξίο πξφζζεηνπο ειέγρνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα είλαη
ζπλερηδφκελε ή λα είλαη κία πξάμε άπαμ.
πκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη ζηελά µε ηελ αγνξά, ήηνη κε
ηνπο πηζησηηθνχο θαη λνκηθνχο θηλδχλνπο, αθνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλππνιφγηζηε νηθνλνκηθή
δεκία φπσο θαη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο θήκεο. Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2004 (PwC) αλάκεζα ζε
δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο, απνθαιχπηεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο απάηεο γηα ηνλ θίλδπλν απψιεηαο
θήκεο γηα ηε δηνίθεζε. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 1.400 δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 35% απηψλ ζεσξεί ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο θήµεο είηε σο ηε
κεγαιχηεξε απεηιή (10%) είηε σο µηα ζεκαληηθή απεηιή (25%), γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο
επηρείξεζεο74. Μηα άιιε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE ) ην 200275 θαη αθνξνχζε 663 πεξηπηψζεηο απάηεο ζηηο ΖΠΑ, θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε απάηε κπνξεί λα θνζηίζεη πεξί ηνπ 6% ησλ εηήζησλ εζφδσλ. Ζ πξνζαξκνγή
απηνχ ηνπ κεγέζνπο ζην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ησλ Ζ.Π.Α. κεηαθξάδεηαη σο µηα απψιεηα
χςνπο $600 δηζεθαηνκκπξίσλ γηα ηηο εηαηξείεο ην 2002, πεξίπνπ ζηα $4500 αλά εξγαδφκελν.
Μέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο απάηεο αθνξά νκάδεο αηφκσλ πνπ ιεηηνπξγψληαο επηρεηξήζεηο ή
νηνλεί επηρεηξήζεηο πξνζβιέπνπλ ζην θέξδνο ρξεζηκνπνηψληαο παξάλνκεο πξαθηηθέο εμαπάηεζεο.
Σν νξγαλσκέλν έγθιεκα ρξεζηκνπνηεί θαη‘ εμνρήλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη
επηρεηξήζεηο γηα ηελ εμάπισζε ησλ άλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Ζ αλσλπκία ησλ κεηφρσλ, ην
ζχζηεκα νξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο, ε ινγηζηηθή ππνζηήξημε, ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη ε
73
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δπλαηφηεηα γξήγνξψλ θαη θεθαιπκκέλσλ ζπλαιιαγψλ ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ
δεκηνπξγνχλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ νινθιήξσζε εγθιεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.
Ζ επηρεηξεκαηηθή απάηε εθθξάδεηαη επίζεο, κε ηε κνξθή ηεο δηαζηξέβισζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηνλ
επηδέμην ρεηξηζκφ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ, κε δσξνδνθία, κε δφιηεο πησρεχζεηο, κε θαηαρξήζεηο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ζπλεηδεηή ζπαηάιε επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ αθφκα θαη κε ηελ
ππνθινπή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ιφγνπο ¨βηνκεραληθήο θαηαζθνπίαο¨. πλήζσο ηα
θίλεηξα αθνξνχλ είηε ηνλ εχθνιν πινπηηζκφ, είηε ηελ αλαγθαηφηεηα επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηφρσλ κε θάζε ζπζία πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νηθνλνκηθή επξσζηία
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, είηε ζην φλνκα ηεο επηβίσζεο ζε ζπλζήθεο ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ.
ην ∆ηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 240 ν φξνο «απάηε» (fraud) απνδίδεηαη µε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
 Νφζεπζε ή αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.
 Αιινησκέλε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο.
 Απφθξπςε ή παξάιεηςε απνηειεζκάησλ ζπλαιιαγψλ απφ ινγηζηηθέο ξαθέο ή παξαζηαηηθά.
 Καηαρψξεζε ζπλαιιαγψλ άλεπ νπζίαο («εηθνληθέο ζπλαιιαγέο»).
 Καηαρξεζηηθή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ.
Σν επηρεηξεκαηηθφ έγθιεκα έρεη ρακειή ζεαηφηεηα εκθαλίδεη δπζθνιία ζηελ θαηαδίθε ηνπ
‗ελφρνπ‘, εμαηηίαο ηνπ δηθπνχο δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζηα θπζηθά πξφζσπα ηεο επηρείξεζεο θαη ηε
λνκηθή ππφζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη δίλεη επθαηξίεο δηαθπγήο ησλ ελφρσλ ζε πεξηνρέο ρακεινχ
ειέγρνπ ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαθζείξνπλ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο πνπ είλαη
αξκφδηεο γηα ηελ απνθάιπςε θαη ηε δηαιεχθαλζε ηνπ.
ηαλ θάπνηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο εζίδνληαη ζε
έλα εγθιεκαηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη αληαγσληζηέο ηνπο αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
ίδηεο κεζφδνπο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. Πξνθαιείηαη
έηζη ιφγσ κηκεηηζκνχ κηα γεληθεπκέλε ζηήξημε ηεο αγνξάο ζε κε λφκηκεο ζπλαιιαγέο θαη ζηελ
θπξηαξρία ησλ άγξαθσλ θαλφλσλ ησλ ¨παξάλνκσλ¨ ζπλαιιαγψλ, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλαίξεζε
ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηελ άξλεζε νπνηαζδήπνηε θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο76.
ε απηφ ην ζεκείν, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ επηθξαηεί ζηε
λνκηθή θνηλφηεηα, γηα ηελ πνηληθή επζχλε λνκηθνχ πξνζψπνπ77. ηε ζεσξία θαη ηε λνκνινγία
επηθξαηεί ε άπνςε φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ κπνξεί λα έρεη απηνηειή πνηληθή επζχλε θαη
επνκέλσο δε δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ πνηληθέο θπξψζεηο, επεηδή νη ¨πξάμεηο¨ ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξάμεηο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο . Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα απνλνκήο ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο βαζίδεηαη
ζηελ αηνκηθή πνηληθή επζχλε, ήηνη ε πνηληθά θνιάζηκε πξάμε ηηκσξείηαη κε πνηλή πνπ
πξνυπνζέηεη ηηκσξία θπζηθνχ πξνζψπνπ. Απ‘ άιιε κεξηά δπζρέξεηεο ζηνλ θαζνξηζκφ απφ ηα
λνκνζεηηθά φξγαλα ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ πνηλψλ ζε λνκηθά πξφζσπα, θαζηζηνχλ πνιιέο
θνξέο αλέθηθην ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.
Ο δηάινγνο έλαληη ησλ αλσηέξσ, εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε δπζρέξεηα εμαηνκίθεπζεο ηεο
πνηληθήο επζχλεο ζην ζχγρξνλν πνιπδαίδαιν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε
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πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ απνδπλάκσζε ηεο πεξί δηθαίνπ θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ήηνη ηελ γεληθή
εληχπσζε πνπ αθήλεηαη ζηελ θνηλσλία πεξί κε ηηκσξίαο ησλ δξαζηψλ.
Τπεξεζληθνί Οξγαληζκνί φπσο ν ΟΖΔ θαη ε Δ.Δ. αλαιχνληαο ηα αίηηα επδνθίκεζεο ηεο
ζχγρξνλεο κνξθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, δίλνπλ έκθαζε
ζηε κε αλαγλψξηζε πνηληθήο επζχλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε απνηέιεζκα ην νξγαλσκέλν
έγθιεκα θαη επηρεηξήζεηο - δξάζηεο νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ λα δηαθεχγνπλ ηελ ηηκσξία.
Δμάιινπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη απφθαζε εληφο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα αλάπηπμε
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξά βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθφηεηα θαη φρη ζε απφθαζε ελφο κφλν πξνζψπνπ.
Μφλν ζηε Γαιιία, ην 1994 εηζήρζε ζρεηηθή θαηλνηνκία ζην πνηληθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, πνπ
ζέζπηζε ηελ πνηληθή επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα απηνπξγία ή ζπκκεηνρή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη
ξεηά απφ πνηληθή δηάηαμε θαη ε πξάμε έρεη ηειεζηεί απφ φξγαλα ή εθπξνζψπνπο απηψλ θαη πξνο ην
ζπκθέξνλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.
6.2.

Η παγθφζκηα έξεπλα ηνπ ACFE γηα ηελ απάηε ζηνπο Οξγαληζκνχο.

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε Παγθφζκηα Έξεπλα ηνπ Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE )78 πνπ εζηηάδεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο επαγγεικαηηθήο απάηεο ιφγσ εθκεηάιιεπζεο /
θαηάρξεζεο ζέζεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο εληφο ησλ Οξγαληζκψλ. Ο AFCE νξίδεη ηελ
επαγγεικαηηθή απάηε (occupational fraud) σο: ηε ρξήζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα πξνζσπηθφ πινπηηζκφ κέζα απφ ηε ζθφπηκε θαθή ρξήζε ησλ πφξσλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ
πνπ θαηέρεη θαη απαζρνιεί ν Οξγαληζκφο. Απηφο ν νξηζκφο είλαη ζθφπηκα επξχο γηα λα
πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα επηιήςηκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ αλεμαξηήησο
ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ.
χκθσλα κε ηνλ AFCE, ηα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθή απάηεο εληφο ησλ Οξγαληζκψλ κπνξεί
λα είλαη ηφζν απιά φζν ε ππεμαίξεζε ηνπ ζηνθ ησλ πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο ή ελφο θχιινπ
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, αιιά θαη ηφζν πνιχπινθα φζν ε απάηε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Γηαθξίλεη ηηο απάηεο ζηνπο Οξγαληζκνχο ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο :
1. Οηνδήπνηε είδνο παξάλνκεο ηδηνπνίεζεο θαη θαθή ρξήζε ελζψκαησλ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο φπσο, θινπή κεηξεηψλ κε ή ρσξίο εκθάληζε ηνπο ζηηο
ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηεο εηαηξείαο, πιεξσκή εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ ή ππεξηηκνινγήζεηο,
δηνγθσκέλεο απαηηήζεηο γηα θάιπςε πξνζσπηθψλ εμφδσλ, παξαράξαμε επηηαγψλ, παξαπιάλεζε
γηα ςεπδείο απνδεκηψζεηο, ςεπδείο θαηαρσξήζεηο ζηε ινγηζηηθή ηεο εηαηξείαο γηα θάιπςε
απάηεο, παξαθξάηεζε κεηξεηψλ, θινπή ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πέξαλ ησλ κεηξεηψλ.
2. δηαθζνξά πνπ πεξηιακβάλεη ρξεκαηηζκφ, εθβηαζκφ θαη ζχγθξνπζε αξκνδηνηήησλ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ
3. παξαπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη ηε δηφγθσζε ησλ
εζφδσλ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφθξπςε ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ θαη ησλ εμφδσλ.
Ζ έθζεζε βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία απφ θξνχζκαηα επαγγεικαηηθήο απάηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ
ζε φιν ηνλ θφζκν κεηαμχ Ηαλνπάξηνπ 2008 θαη Γεθέκβξηνπ 2009, απφ 106 ρψξεο θαη δίλεη
πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο παξαζρέζεθαλ απφ 1.843 Πηζηνπνηεκέλνπο Διεγθηέο θαηά ηεο
Απάηεο (CFE) πνπ είλαη κέιε ηεο θαη εξεχλεζαλ ηηο πεξηπηψζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
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εθηίκεζαλ φηη κηα ηππηθή Οξγάλσζε ράλεη 5% ησλ εηήζησλ εζφδσλ ηεο εμ αηηίαο ηεο απάηεο.
Πξνζαξκνζκέλν ζην εθηηκψκελν παγθφζκην ΑΔΠ γηα ην έηνο 2009, απηφ κεηαθξάδεηαη ζε έλα
δπλεηηθφ χςνο απψιεηαο άλσ ησλ $2,9 ηξηο., ελψ ν κέζνο φξνο ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε
ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνζέζεσλ απάηεο αλέξρεηαη ζε 160.000 δνιάξηα αλά Οξγαληζκφ. ρεδφλ
ην έλα ηέηαξην ησλ δηαπηζησκέλσλ πεξηπηψζεσλ είραλ απψιεηεο ηνπιάρηζηνλ $ 1 εθαη. Οη απάηεο
απηέο εμειίζζνληαλ θαηά κέζν φξν ζε δηάζηεκα 18 κελψλ. πλνπηηθά ε έξεπλα έδεημε φηη :
 Ζ ππεμαίξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ νη πην ζπλεζηζκέλε κνξθή απάηεο, πνπ
αληηπξνζσπεχεη ην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ , αλ θαη εκθαλίδεηαη λα έρεη κηθξφ θφζηνο ζε ζρέζε
κε ηηο άιιεο, πξνθαιψληαο κηα κέζε απψιεηα χςνπο $ 135.000.
 Οη απάηεο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλ θαη θάιππηαλ πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην 5% ηνπ
ζπλφινπ, πξνθάιεζαλ κηα κέζε απψιεηα πάλσ απφ $4 εθαηνκκχξηα.
 Ζ δηαθζνξά αθνξνχζε ην έλα ηξίην ησλ πεξηπηψζεσλ πξνθαιψληαο κηα κέζε απψιεηα χςνπο
$ 250.000.
 Οη κηθξέο νξγαλψζεηο πέθηνπλ κε πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζχκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο
απάηεο, πξάγκα πνπ ηνπο θαζηζηά ηδηαηηέξσο επάισηεο ζηελ απάηε. Απηφ εμεγείηαη απφ ην
γεγνλφο φηη ζπλήζσο ζηεξνχληαη ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ δηαπίζησζε, έιεγρν θαη θαηαπνιέκεζε
ηεο απάηεο ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο νκνιφγνπο ηνπο.
 Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο Οξγαληζκψλ ζπκάησλ επαγγεικαηηθήο απάηεο ζχκθσλα κε ηε κειέηε
είλαη ν ηνκέαο
ηξαπεδηθψλ / ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε κεηαπνίεζε θαη νη θπβεξλήζεηο / δεκφζηνο
ηνκέαο κε φηη απηφο πεξηιακβάλεη.
 Πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο δηαπξάρζεθαλ απφ άηνκα ζε έλα απφ ηα
εμήο ηκήκαηα ησλ νξγαληζκψλ: ινγηζηηθήο, ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηηο πσιήζεηο, ζηελ αλψηεξε
δηνίθεζε, ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ.
 Πάλσ απφ ην 85% ησλ δξαζηψλ δελ είρε πνηέ πξνεγνπκέλσο επηβαξπκέλν ηζηνξηθφ ή θαηαδίθε
γηα αδηθήκαηα απάηεο. Σν εχξεκα απηφ είλαη ζπλεπέο κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ ACFE.
 Οη δξάζηεο κηαο επαγγεικαηηθήο απάηεο εκθαλίδνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο ζπκπεξηθνξάο
θνηλά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαβίσζε ηνπο πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπο
κέζα (43% ησλ πεξηπηψζεσλ) θαη ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ (36%).
 Οη έιεγρνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, ηνπ
θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηεο δηάξθεηαο εμέιημεο ησλ ζρεκάησλ απάηεο.
 Ζ επαγγεικαηηθή απάηε είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα αληρλεπηεί θαη λα θαηαγγειζεί θαζ‘ ππφδεημε
(π. ρ. κέζσ hotlines θαηαγγειηψλ ) παξά κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Απηφ δηαπηζηψζεθε θαη
ζε παιαηφηεξεο - απφ ην 2002 – έξεπλεο ηεο ACFE.
 Οη απάηεο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ δξάζηεο πςεινχ επηπέδνπ φπσο νη κέηνρνη / ηδηνθηήηεο θαη ε
αλψηαηε δηνίθεζε αληρλεχνληαη κε πνιχ κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε θαη πξνθαινχλ πνιχ
κεγαιχηεξε δεκηά ζηνπο νξγαληζκνχο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, απηέο είλαη πάλσ απφ ηξεηο
θνξέο πην δαπαλεξέο, απφ ηηο απάηεο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ κεζαία δηεπζπληηθά ζηειέρε,
θαη πάλσ απφ ελλέα θνξέο πνην δαπαλεξέο απφ ηηο απάηεο ησλ απιψλ ππαιιήισλ.
 Δμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ζε Οξγαληζκνχο ησλ 15 θνηλψλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ
πνπ πξνηείλεη ν ACFE γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο θάλεθε φηη ε κέζε απψιεηα ρξήκαηνο
(θφζηνπο) θαη ρξφλνπ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ ηα εθάξκνδαλ.
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6.3.

Δίδε επηρεηξεκαηηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο

Παξαθάησ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπλεζέζηεξσλ θαηλνκέλσλ
επηρεηξεκαηηθήο απάηεο. Φπζηθά, ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε δελ εμαληιεί ηηο πεξηπηψζεηο,
κηαο πνπ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλερψο βξίζθεη λέεο ηερληθέο θαη
κεζφδνπο δξάζεο θαη αλάπηπμεο.
1. Ζ ρνξήγεζε παξάλνκσλ πξνκεζεηψλ79 (bribes) θαη βαξχηηκσλ δψξσλ ζε ζηειέρε πνπ έρνπλ
απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηελ αλάιεςε πξνκήζεηαο έξγνπ ή πιηθψλ γηα ηνπο Οξγαληζκνχο
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, είλαη κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξαθηηθή
αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηβαξχλεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή ρξήζηε κε ππεξηηκνινγήζεηο
θαη ππεξβνιηθά θφζηε. Άκεζε ζρέζε κε απηή ηελ πξαθηηθή έρεη ην θαηλφκελν ηεο δηαπινθήο ηεο
πνιηηηθήο κε ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία80 πνπ πξνθαιεί επλνηνθξαηία .
2. Ζ εμαπάηεζε ηνπ θαηαλαισηή αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζε θαη παξαπιάλεζεο ηνπ κε
ηερλάζκαηα, κε παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο φπσο π.ρ. ην ςάξεκα
(fishing) κέζσ δηαδηθηχνπ ή ηειεκάξθεηηλγθ. πλήζσο νη ππνςήθηνη πειάηεο εμαπαηνχληαη σο
πξνο ηξεηο παξάγνληεο : ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ
πξνζδνθηψλ απφ ηνπο φξνπο ζπλαιιαγήο (π.ρ. επηζηξνθέο, φξνη εγγχεζεο θαη service). Χο
παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε αλαθέξεηαη εθείλε ε δηαθήκηζε πνπ ζθφπηκα ζηνρεχεη ζηελ
παξαπιάλεζε ηνπ θαιφπηζηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ είηε ιφγσ πξνβνιήο αλχπαξθησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, είηε ιφγσ εθνχζηαο παξάιεςεο λα εηπσζεί φιε ε αιήζεηα ζε ζρέζε κε
ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ είδνπο ή ππεξεζίαο. Ζ ππφζρεζε παξνρήο
αληαιιαγκάησλ έλαληη ακνηβήο, πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη κηα επηρείξεζε, έρεη
απνδεηρηεί φηη εθαξκφδεηαη επξέσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Ηδηαίηεξα δε εκθαλίδεηαη ζηηο
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. πρλφ είλαη ηέινο ην θαηλφκελν
ππεμαίξεζεο (π.ρ. απφ αζθαιηζηέο, ρξεκαηηζηέο θιπ) ρξεκαηηθψλ πνζψλ πειαηψλ ηνπο πνπ
πξννξίδνληαλ βάζεη πξνθνξηθήο ή γξαπηήο ζπκθσλίαο γηα επέλδπζε ζε ηίηινπο ηξίησλ.
3. Η απάηε κε επελδπηηθά πξντφληα (security fraud), γλσζηή θαη σο απάηε ησλ απνζεκάησλ ή
απάηε ησλ επελδχζεσλ αθνξά παξαπιαλεηηθέο πξαθηηθέο ζηηο πξσηνγελείο ή δεπηεξνγελείο
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη ζπκβαίλεη φηαλ νη επελδπηέο πξνζειθχνληαη θαη αλαιακβάλνπλ
ξίζθν κε βάζε αλαιεζείο δειψζεηο, αλαθνηλψζεηο θαη θήκεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κπνξεί λα
αλαθέξεηαη επίζεο είηε σο ρξεκαηηζηεξηαθφ ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζθάλδαιν. Ζ παξαθίλεζε
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Αλαθέξνληαη επίζεο σο κίδα, ρξεκαηηζκφο, ιάδσκα, θαθειάθη ή δσξνδνθία.
ηε ρψξα καο ε δσξνδνθία, απνηειεί θνιάζηκε πξάμε απ ηνλ Διιεληθφ Πνηληθφ Κψδηθα, είηε είλαη ελεξγεηηθή
(δίλσ) είηε παζεηηθή (παίξλσ). Σν άξζξν 235 γξάθεη: "Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ν ππάιιεινο
πνπ απαηηεί ή δέρεηαη ή πξνζθέξεηαη λα δερζεί δψξα ή άιια αληαιιάγκαηα, πνπ δελ δηθαηνχηαη, ή ηελ ππφζρεζε
ηέηνησλ δψξσλ ή αληαιιαγκάησλ, γηα ελέξγεηα ή παξάιεηςή ηνπ, κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε, ε νπνία είλαη αληίζεηε
ζηα θαζήθνληά ηνπ ή αλάγεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ" (Αλη.456,457,459 ΠΝ). Σν άξζξν 236 γξάθεη: "Με ηελ ίδηα πνηλή
ηνπ άξζξνπ 235 ηηκσξείηαη φπνηνο δίλεη, πξνζθέξεη ή ππφζρεηαη ηέηνηα δψξα ή αληαιιάγκαηα. Ζ πξάμε κέλεη
αηηκψξεηε αλ απηφο κε δηθή ηνπ ζέιεζε θαη πξηλ εμεηαζζεί νπσζδήπνηε γηα ηελ πξάμε ηνπ, αλαγγείιεη ζηνλ
εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ή ζε νπνηνδήπνηε αλαθξηηηθφ ππάιιειν ή άιιε αξκφδηα αξρή, εγρεηξίδνληαο έγγξαθε
αλαθνξά ή πξνθνξηθά, νπφηε ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ην δψξν ή ην αληάιιαγκα πνπ ηπρφλ
θαηαζρέζεθε ή έρεη παξαδνζεί ζηνλ αλαθξηηή απνδίδεηαη ζ' απηφλ πνπ ην έδσζε θαη δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε
απηή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 238". Δπίζεο ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ππάξρεη εηδηθφ άξζξν πνπ αθνξά ηνλ ρξεκαηηζκφ
Γηθαζηψλ.
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ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ λα ιάβνπλ απφθαζε αγνξάο ή πψιεζεο επελδπηηθψλ πξντφλησλ, κε
βάζε ςεπδή ζηνηρεία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο π.ρ. ΜΜΔ, θήκεο,
άξζξα ζηνλ εκεξήζην ηχπν θιπ).
Tν επελδπηηθφ ζρήκα ηχπνπ «ππξακίδαο» απνηειεί κηα κνξθή επελδπηηθήο απάηεο φπνπ ν
επελδπηήο εθηφο απφ ζχκα ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ελ αγλνία ηνπ θαη σο
ζχηεο, πξνζειθχνληαο ν ίδηνο άιινπο επελδπηέο κε ηελ ηερληθή ηνπ πνιπεπίπεδνπ ή δηθηπαθνχ
κάξθεηηλγθ. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη σο θαηαλαισηηθή ππξακίδα εθφζνλ έρεη σο αληηθείκελν
ηελ πψιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ. Αλαθέξεηαη θαη σο «αεξνπιαλάθη» γηα ηελ απιή πεξίπησζε
ηνπνζέηεζεο ρξεκάησλ κε πξνζκνλή κεγάιν θέξδνο ηφρνο απηνχ ηνπ ζρήκαηνο, πνπ ζπλήζσο
επηθαιείηαη κηα «ηεξάζηηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία» κε πνιχ πςειέο απνδφζεηο επί ηνπ αξρηθνχ
θεθαιαίν, είλαη ε ζπλερή εηζξνή επελδπηψλ εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη ηειηθά ράλνπλ ηα
ρξήκαηα ηνπο πξνο φθεινο ιίγσλ πνπ ην έζηεζαλ αξρηθά. Κάπσο έηζη ζηήζεθε ην 1919 ην
ρήκα Ponzi (Ponzi Scheme) πνπ αθνχ ζπληεξήζεθε γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν δηαθεκίδνληαο ηηο
ηεξάζηηεο απνδφζεηο ηνπ (20-30% ην κήλα), θαηέξξεπζε ηειηθά φηαλ θάπνηα ζηηγκή κνηξαία
ζηακάηεζαλ λα εηζέξρνληαη λένη επελδπηέο. Άιιεο πεξηπηψζεηο παξφκνησλ ζρεκάησλ έρνπλ
αλαθεξζεί ζην Ηζξαήι ην1983, ζηε Ρνπκαλία ην 1993, ζηε Ρσζία ην 1994 θαη ζηελ Αιβαλία ην
1997. Πξφζθαηα, ην 2008-9 ε «ππξακίδα ηνπ Mandoff» ζπληάξαμε ηελ Ακεξηθή. Ο Bernard
Mandoff πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ NAS-DAQ θαη ε εηαηξεία ηνπ Investment
Security πνπ δηαρεηξηδφηαλ ην νκψλπκν hedge fund, εθαξκφδνληαο ηελ Αξρή «θιέςε ηνλ Α γηα
λα πιεξψζεηο ηνλ Β» ππνζρφκελν κεληαίεο απνδφζεηο χςνπο 10%, δε κπφξεζε κνηξαία λα
αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιιψλ επελδπηψλ ηνπ. Σειηθά ν Mandoff θαηεγνξήζεθε θαη
θπιαθίζηεθε γηα απάηε σο θαη 50 δηο $.
Ζ δφιηα ρξενθνπία ή ρξενθνπία κε δφιν αθνξά ηε ρξενθνπία επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηνλ
αζέκηην πξνζσπηθφ πινπηηζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ ζε βάξνο ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ δαλεηζηψλ θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ. πλήζσο ζπλδπάδεηαη κε κεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ ζε ρψξεο ρακεινχ
εξγαζηαθνχ θφζηνπο ή κε επαλεπέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κεγαιχηεξεο
απφδνζεο.
Ζ δεκηνπξγία θαξηέι δει. νη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο θαη νη ζπκθσλίεο ηηκψλ αλάκεζα ζε
επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ πνπ ελεξγψληαο απφ θνηλνχ έρνπλ ηε δχλακε λα λνζεχζνπλ ηνλ
αληαγσληζκφ, ε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο απφ κηα επηρείξεζε αιιά θαη νη αζέκηηεο
εκπνξηθέο πξαθηηθέο π.ρ. θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, απνηεινχλ
επζεία παξάβαζε ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο νξηνζέηεζεο ησλ πην πάλσ
ελλνηψλ ζηελ θαζεκεξηλή εκπνξηθή πξαθηηθή, ν λνκνζέηεο έρεη ζεζκνζεηήζεη ζε πνιιέο ρψξεο
θαη πεξηθέξεηο (π.ρ. Δ.Δ.) ηε ιεηηνπξγία κηαο επηηξνπήο αληαγσληζκνχ ε νπνία έρεη σο
απνζηνιή ηελ παξαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ θαη
ηελ δηνηθεηηθή δηεπζέηεζε δηαθνξψλ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. ηε ρψξα καο ππήξμαλ
ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ θαξηέι ζην γάια ην 2006-7, πνπ θαλέξσζαλ ζηελ θνηλή
γλψκε ηε κε επαξθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή.
Ζ απάηε ζην ρψξν ησλ αθηλήησλ (real estate fraud) απνηειεί κηα πξαθηηθή απάηεο πνπ έθαλε
ηελ εκθάληζε ηεο ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, κε ηεξάζηην θφζηνο φκσο γηα ηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία κηαο θαη θνξχθσζε ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ην 2007 μεθίλεζε
απφ ηηο ΖΠΑ θαη δηαρχζεθε κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο.
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8. Η έθδνζε θαη ε απνδνρή πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ ηηκνιφγησλ ζεσξείηαη ηδηάδνπζα
θνξνινγηθή παξάβαζε γηα κηα επηρείξεζε δηφηη κέζσ ηέηνησλ ελεξγεηψλ επηρεηξείηαη είηε ε
δηελέξγεηα θνξνδηαθπγήο είηε ε θάιπςε παξαλφκσλ ελεξγεηψλ, φπσο είλαη ε ηνθνγιπθία, ην
μέπιπκα ρξήκαηνο, ε θάιπςε ιαζξαίσλ εηζαγσγψλ θιπ81.
9. Σα δηαηξνθηθά ζθάλδαια ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νθείινληαη ζε
πιεκκειή πνηνηηθφ έιεγρν α΄ πιψλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε
πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα πθίζηαληαη αλάινγε νηθνλνκηθή δεκία.
10. Ζ εθκεηάιιεπζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο (insider
trading) θαη άιιεο ελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ front-running πνπ αθνξά ηελ
εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ πειαηψλ ηνπο απφ ρξεκαηηζηέο γηα έγθαηξε ηνπνζέηεζε ζε ηίηινπο
θαη άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αίζνπζα ζπλαιιαγψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ αμηψλ ή
εκπνξεπκάησλ, φπσο ε ρεηξαγψγεζε, πνπ απνζθνπεί ζε έγθαηξε θαη έγθπξε ηνπνζέηεζε ζε
ζπγθεθξηκέλε κεηνρή ή πψιεζε πνζφηεηαο απηήο κε ζηφρν ηελ απνιαβή ηεξάζηησλ ζπλήζσο
θεξδψλ.
11. Οη Clinard θαη Yeager (2006) ζεσξνχλ φηη, νη επηρεηξήζεηο δηαπξάηηνπλ νηθνλνκηθφ έγθιεκα κε
ηελ επξεία έλλνηα φηαλ κε ζηφρν ην θέξδνο δηαπξάηηνπλ δηνηθεηηθέο, πεξηβαιινληηθέο,
πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο θαζψο θαη παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ κε
άκεζν ή έκκεζν ηξφπν λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ.
12. Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξά ηελ παξαπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ
ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαηά παξάβαζε ησλ γεληθά
απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο.
6.4.

Παξαπνίεζε Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Σν θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηα
ηειεπηαία ρξφληα ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηνπο επελδπηέο θαη γεληθφηεξα ηνπο ρξήζηεο ησλ εηαηξηθψλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παγθνζκίσο82. Έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο
ινγηζηηθήο (creative accounting) πνπ νξίδεηαη σο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ πφξσλ απφ ην
ηη πξαγκαηηθά είλαη ζην ηη νη θαηαξηίδνληεο ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο επηζπκνχλ λα είλαη,
εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο ππάξρνληεο θαλφλεο θαη πξφηππα, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ξίζθσλ θαη
ησλ εμσινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, κε απφθξπςε ρξεψλ κε ηε κέζνδν ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ
δξαζηεξηνηήησλ, κε εμαγνξά ηδίσλ κεηνρψλ γηα ρεηξαγψγεζε ηεο ηηκήο, κε ππεξρξέσζε ιφγσ
βαξχηηκσλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ θ.α. Ζ χπαξμε πηζαλφηεηαο ινγηζηηθήο απάηεο ππνκνλεχεη
ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κεξψλ ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ, ηελ θαιή θαη
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο, ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ
ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε κείσζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εηδψλ θφζηνπο.
ηφρνο θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ε απνθφκηζε δαλείνπ, ε κεησκέλε θνξνινγία, ε
πξνζέιθπζε επελδπηψλ, ε εμαζθάιηζε ππέξνγθσλ ακνηβψλ (bonus) ζηα πςειφβαζκα ηεο ζηειέρε
(golden boys), ε ρεηξαγψγεζε ησλ κεηνρψλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα, ε πξνζδνθία εκθάληζεο επξσζηίαο
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ελ φςεη επηθείκελεο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο κε επσθειήο φξνπο. Οη κέζνδνη επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ ίδησλ ησλ ζηφρσλ θαη αθνξνχλ είηε ηε δηφγθσζε ή ππνηίκεζε ηεο
αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ πσιήζεσλ είηε ππνβάζκηζε ή δηφγθσζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ θαη ησλ εμφδσλ πξνζαξκφδνληαο ηειηθά θαηάιιεια ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο.
Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ
αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ.83
Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηελ εζειεκέλε παξαβίαζε ελφο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ. Δλψ
δειαδή, έρεη ζεζπηζηεί έλα πξφηππν πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ελφο ινγηζηηθνχ
ζέκαηνο, ε δηνίθεζε ην παξαβιέπεη θαη εθαξκφδεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο έηζη ψζηε λα
παξνπζηάζεη ηελ εηθφλα πνπ απηή επηζπκεί. Ζ αληηκεηψπηζε απηή, αγγίδεη ηα φξηα ηεο απάηεο θαη
δελ ηηκσξείηαη κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά αιιά θαη απφ ηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο.
Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ηα θελά πνπ ην ίδην ην πιαίζην ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ
αθήλεη ζε πνιιά δεηήκαηα, φηαλ δειαδή δελ ππάξρεη έλα πξφηππν πνπ λα ξπζκίδεη έλα
ζπγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ ζέκα, νπφηε ε δεκηνπξγηθή παξέκβαζε ηεο δηνίθεζεο είλαη αλαπφθεπθηε.
Ο ηξίηνο ηξφπνο αθνξά ηα πεξηζψξηα επηινγψλ πνπ ηα ίδηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα αθήλνπλ
ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ. Δλψ, δειαδή, ππάξρνπλ ινγηζηηθά πξφηππα πνπ ξπζκίδνπλ
έλα ζέκα, είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν δηαηππσκέλα πνπ αθήλνπλ ηεξάζηηα πεξηζψξηα ππνθεηκεληζκνχ
θαη άζθεζεο θξίζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο
Οπζηαζηηθά, ε απάηε ζηηο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεί (Rezaee, 2005) κηα
απαξάδεθηε, αλέληηµε θαη παξάλνµε επηρεηξεζηαθή ζπκπεξηθνξά πνπ απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα
ηελ εκπηζηνζχλε γηα ηελ νξζή πιεξνθφξεζε ηεο αγνξάο θαη κπνξεί λα θνζηίζεη ζεµαληηθφ
ρξήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο.
6.4.1. Κίλεηξα παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Αδηακθηζβήηεηα, ε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ (earnings management) είλαη ε ζπνπδαηφηεξε
έθθαλζε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, αθνχ ηα θέξδε είλαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν κέηξν
ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο. «Η επηδίσμε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ ROE (Return on Equity) ησλ
επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν απφδνζεο 15% εηεζίσο ζε πεξίνδν κάιηζηα πνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο
νηθνλνκίαο ζπλνιηθά δε μεπεξλνχζε ην 3-4%, νδήγεζε ζε θξίζε θαη πηψρεπζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο
φπσο ε Vivendi, ε Parmalat, ε Enron, ε WorldCom θ.α.» (Ρνπκειηψηεο 2006 : 83)
Μηα άπνςε γηα ηα θίλεηξα δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ ππνζηεξίδεη πσο νη κάλαηδεξ επηδηψθνπλ
θέξδε θπξίσο γηα πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα θαη πινπηηζκφ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε
απηή, θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη είηε γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απνδεκίσζε ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ bonus θαη κεξηζκάησλ, είηε γηα λα δηαηεξήζνπλ δχλακε ή αζθάιεηα ζηελ
εξγαζία ηνπο, είηε γηα λα πάξνπλ πξναγσγή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, απφ ηελ θξίζε ηνπ 2007
ζηηο ΖΠΑ, «νη κφλνη πνπ θέξδηδαλ ήηαλ νη managers ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πηψρεπαλ θαζψο νη 25
managers ησλ 25 κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πηψρεπζαλ εηζέπξαμαλ σο ακνηβέο 3,3 δηο $».
(Ρνπκειηψηεο 2006: 253).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη νη δηεπζπληέο επηδηψθνπλ θέξδε φρη γηα
πξνζσπηθά νθέιε αιιά θπξίσο γηα λα σθειήζνπλ ηελ εηαηξεία, λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηηκή ηεο
83
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κεηνρήο ηεο θαη ζπλεπψο ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ
πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, γηα λα απνθχγνπλ ηελ παξαβίαζε πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πνπ αθνξνχλ
ππάξρνληα ρξέε ή ηέινο, γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο ηπρφλ θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο γηα
κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο.
Οη παξαπάλσ απφςεηο δελ είλαη απαξαίηεηα αληηθξνπφκελεο, αθνχ ν κάλαηδεξ κπνξεί
ηαπηφρξνλα λα θηλεηνπνηείηαη ηφζν απφ πξνζσπηθά φζν θαη απφ εηαηξηθά ζπκθέξνληα, ηδηαίηεξα δε
φηαλ έλα ζηέιερνο θαηέρεη ζεκαληηθφ αξηζκφ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη. Πνην
αλαιπηηθά ηα θίλεηξα κπνξεί λα αθνξνχλ :
α) Κίλεηξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεθαιαηαγνξάο
Η πίεζε απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο: ψζηε λα θαίλεηαη φηη επηηπγράλεη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνπο αλαιπηέο απνηειέζκαηα, γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ
παξαγφλησλ ηεο αγνξάο.
Η άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ην Φξεκαηηζηήξην Αμηψλ: Ζ παξνπζίαζε δηαρξνληθψλ θεξδψλ θαη κηα
αλνδηθή ηάζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ (θχθινο εξγαζηψλ, θεξδνθνξία θ.α.) βνεζά
ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ κε επλντθνχο φξνπο.
Ο αληαγσληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ: Ζ παξνπζίαζε ηζρπξήο νηθνλνκηθήο ζέζεο βνεζά ζην
θηίζηκν γνήηξνπ θαη θαιήο θήκεο, ελψ ε ππνβάζκηζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ησλ πξννπηηθψλ
αλάπηπμεο ελφο θιάδνπ απνζαξξχλνπλ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αληαγσληζηψλ.
Ο δαλεηζκφο απφ Τξάπεδεο θαη άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα: Ζ εκθάληζε ηθαλνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ βνεζνχλ ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ηξαπεδηηηθφ θεθάιαην.
Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ: γηα λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή εηθφλα ηνπο γηα
ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη ηελ αληαιιαγή κεηνρψλ κε επλντθνχο φξνπο.
Γηαηήξεζε νκαιήο ηάζεο ησλ απνηειεζκάησλ: γηα ηελ απνθπγή παξνπζίαζεο αζηαζψλ θαη
επκεηάβιεησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε θηλδχλνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ
ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο.
Η κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο: γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ πνπ
δηαηίζεηαη σο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.
β) θίλεηξα πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο
Γαλεηαθέο Σπκβάζεηο: Πνιιέο απφ ηηο ζπκβάζεηο ιήςεο δαλείσλ πεξηέρνπλ φξνπο πνπ ηε
δεζκεχνπλ λα πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλα επίπεδα απνηειεζκάησλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα
φζν θαηξφ δηαξθεί ε εμππεξέηεζε θαη απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Δάλ νη φξνη απηνί αζεηεζνχλ απφ
ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, νη δαλεηζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ην επηηφθην δαλεηζκνχ
ή λα δεηήζνπλ ηελ άκεζε απνπιεξσκή.
Οη ακνηβέο ηεο δηνίθεζεο: ε επζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο κε απηνχο ησλ κεηφρσλ κε ηε
ζχλδεζε ησλ ακνηβψλ ηεο δηνίθεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο, δεκηνπξγεί ηζρπξά
θίλεηξα ζηε δεχηεξε λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα πεηχρεη
κεγαιχηεξεο ακνηβέο.
γ) θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο
Η δηαηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο θάπνηνπ κάλαηδεξ:. Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζπλήζσο, νδεγεί ζε απνπνκπή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ νπφηε,
κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θίλεηξν παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ
Πξναγσγέο ζηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα: Οη πξνζσπηθέο θηινδνμηψλ ησλ ζηειερψλ γηα επηβξάβεπζε
κε πξναγσγή δηα ηεο επίηεπμεο απνηειεζκάησλ κπνξεί λα ηα παξαθηλήζεη ζε πξνζαξκνγή ηνπο.
δ) θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ
Τν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε: Ζ ζπκκφξθσζε ζηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νη ξπζκηζηηθέο Αξρέο ζέηνπλ ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηελ παξακνλή κηαο
επηρείξεζεο ζε έλα θιάδν δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ζηηο δηνηθήζεηο ηνπο λα επεξεάζνπλ ηα ζηνηρεία
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Οη αληηκνλνπσιηαθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο: Ο πεξηνξηζκφο ηεο πςειήο θεξδνθνξίαο ζπκθέξεη κηα
επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα κελ ηξαβά ην ελδηαθέξνλ ησλ θξαηηθψλ αξρψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε
θαηάρξεζεο ζέζεο ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ γηα ηελ είζπξαμε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ή ηελ
αηηηνιφγεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ εηζπξάμεη ζην παξειζφλ ίζσο απαηηεζεί αλακφξθσζε
ησλ απνηειεζκάησλ.
Η πξνζπάζεηα θνξνδηαθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ: Με ηε κείσζε ησλ θεξδψλ επηηπγράλεηαη ε κείσζε
ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηαπηφρξνλα κε θεθάιαηα απηψλ απηνρξεκαδνηνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο.
ε) θίλεηξα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα
Ο βξαρππξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρείξεζεο: νη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
επηηχρνπλ βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο θεξδνθνξίαο, πηνζεηνχλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζέηνπλ
ζε θίλδπλν ηε καθξνρξφληα απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
Με ξεαιηζηηθνί πξνυπνινγηζκνί θαη ζρέδηα δξάζεο: Οη επηρεηξήζεηο θαηαξηίδνπλ ελίνηε κε
ξεαιηζηηθνχο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ζρέδηα δξάζεο κε κνλαδηθφ θίλεηξν λα δψζνπλ
ψζεζε ζηνπο κάλαηδεξ λα πεηχρνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ππάξρεη ν
θίλδπλνο νη δηνηθνχληεο λα θαηαθχγνπλ ζε πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο.
6.4.2. Πξαθηηθέο Παξαπνίεζεο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ σο εμήο :
Α) Δμνκάιπλζε Κεξδψλ : Έρεη ζαθή ζηφρν ηελ εκθάληζε κηαο ζηαζεξήο αχμεζήο ηνπο.
Β) "Big Bath" Accounting (Λνγηζηηθή Κάζαξζε): Ζ πξαθηηθή ηεο ινγηζηηθήο θάζαξζεο απνηειεί κηα
κνξθή επεξεαζκνχ ή παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε
πξσηνβνπιία ηεο δηνίθεζήο ηεο.
Γ) Λνγηζηηθά Τερλάζκαηα : Ζ ζθφπηκε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ
πιεπξά θπξίσο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ινγηζηηθψλ θαη φρη
επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. Μεξηθά απφ ηα ινγηζηηθά ηερλάζκαηα είλαη84:
- Οξηζκέλα πάγηα λα κέλνπλ εθηφο ηζνινγηζκνχ
- Να γίλεηαη πξνζαξκνγή ρξφλνπ απφζβεζεο άπισλ ή αζψκαησλ παγίσλ
- Ζ Κεθαιαηνπνίεζε εμφδσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα θεθαιαηνπνίεζεο
- Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απνηίκεζεο εκπνξεπκάησλ ή έηνηκσλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
- Ζ εηθνληθή πνζνηηθή αχμεζε ηεο απνγξαθήο κηαο επηρείξεζεο (ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηφο ηεο), κε
ζηφρν ηελ θαιπηέξεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
- Ζ εκθάληζε εηθνληθψλ πσιήζεσλ ζε ζπγγελείο ή αλχπαξθηεο θαη ε εηθνληθή αγνξαπσιεζία ηνπ
ηειηθνχ απνζέκαηνο κεηαμχ δχν νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ
- Παξάιεηςε έθδνζεο ηηκνινγίσλ πψιεζεο πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ απνθπγή
θαηαβνιήο ΦΠΑ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
- Ζ κεηαθνξά θαη εκθάληζε πσιήζεσλ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε επφκελν κε ηε ζθφπηκε
θαζπζηέξεζε ηεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.
- Ζ αλαγλψξηζε εζφδσλ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ.

84

Mulford W. Charles (2002)
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6.4.3. Η πεξίπησζε ηεο Enron
Πξνζπαζψληαο λα αθηηλνγξαθήζνπκε ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ελφο επηρεηξεζηαθνχ
ζθαλδάινπ, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Enron, ε πηψρεπζε ηεο νπνίαο σο απνηέιεζκα
ινγηζηηθήο απάηεο ζηα ηέιε ηνπ 2001, επέθεξε ηελ απφιπζε 5.600 εξγαδνκέλσλ θαη είρε επξχ
νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ αληίθηππν ζηηο Ζ.Π.Α. Πξηλ μεζπάζεη ην ζθάλδαιν,
ζπληαμηνδνηηθνί νξγαληζκνί ζηηο ΖΠΑ είραλ ηνπνζεηήζεη δεθάδεο εθαηνκκχξηα $ απφ ηα
απνζεκαηηθά ηνπο ζηε κεηνρή ηεο εηαηξίαο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Γνπφι ηξηη, πνπ βέβαηα
ράζεθαλ φηαλ ε ηηκή ηεο, κε ηελ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ, θπξηνιεθηηθά θαηέξξεπζε 85. Υάζεθαλ
έηζη κεγάια πνζά ζπληαμηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ ηα νπνία είραλ επελδπζεί ζε κεηνρέο86 , ελψ
παξάιιεια δεκηψζεθαλ ρηιηάδεο κέηνρνη κε ηελ εμαθάληζε θεθαιαίνπ αμίαο 68 δηζ. $.
Ζ εηαηξεία κέρξη ηφηε, απνθφκηδε ηα πεξηζζφηεξα ησλ θεξδψλ ηεο απφ ζπκβφιαηα θπζηθνχ
αεξίνπ, ελψ νη επηθεθαιήο ηεο παξνπζίαδαλ ηελ επηρείξεζε σο εηαηξεία παξνρήο νινθιεξσκέλσλ
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία. Ζ Enron πξνρψξεζε
ζε δαλεηζκφ θαη επέλδπζε θεθαιαίσλ, ζε δηεζλείο ελεξγεηαθνχο ζηαζκνχο θαη επηρεηξήζεηο
χδξεπζεο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθηεζε ππνδνκήο αμίαο δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ρσξίο λα
θξνληίζεη λα ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη κηαο αηθληδηαζηηθήο θαηάξξεπζεο ησλ αγνξψλ πνπ ζα
κπνξνχζε λα εμαλεκίζεη ηα δηαζέζηκα γηα ξεπζηφηεηα θεθάιαηα ηεο. Μφιηο ε εηαηξεία βξέζεθε
αληηκέησπε κε ηελ θξίζε, ε ππνζήθεπζε ησλ αθηλήησλ ηεο δελ επαξθνχζε γηα πξφζζεην δαλεηζκφ
θαη ε ξεπζηνπνίεζε εμαληιήζεθε ηαρχηαηα. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαη ε
ρηνλνζηηβάδα ησλ απνθαιχςεσλ πνπ μεθίλεζε φηαλ ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Fortune87 έζεζαλ ην
εξψηεκα απφ πνπ πξνέξρνληαη ηα εηαηξηθά θέξδε ηεο, νδήγεζαλ ηελ Enron ζηελ θαηάξξεπζε.
πσο απνδείρηεθε εθ ησλ πζηέξσλ, ε θαηλνκεληθή θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο νθεηιφηαλ θαηά
θχξην ιφγν ζηελ αδηαθάλεηα ησλ ινγαξηαζκψλ θαη θπξίσο ζηε ρξήζε εηαηξηψλ εθηφο ηζνινγηζκνχ,
νη νπνίεο ζεσξεηηθά απνηεινχζαλ κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα λνκηθά πξφζσπα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε εηαηξεία είρε ηεξάζηηεο δεκηέο ηηο νπνίεο φκσο θάιππηε δεκηνπξγψληαο
εθαηνληάδεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο88, (special purpose entities -SPE), εθηφο ηζνινγηζκνχ, νη νπνίεο
απνξξνθνχζαλ νηηδήπνηε δελ έπξεπε λα δεκηψλεη ηε κεηξηθή εηαηξεία, δειαδή λνκηθά πξφζσπα
πνπ ρξεζίκεπαλ σο θάδνο αρξήζησλ ζηνλ νπνίν κεηαθέξνληαλ νη δεκίεο θαη ηα ρξέε απφ ηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 693 ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο είραλ έδξα λεζηά
ηεο Καξατβηθήο. Έηζη, ελψ ν ηδίξνο ηεο εηαηξείαο δελ μεπεξλνχζε ην 2000, ηα 8 δηο $ εκθάληδε σο
θχθιν εξγαζηψλ 139 δηο $.
Σν ζχζηεκα απηφ ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο ηεο Enron έδηλε ζηνπο επελδπηέο ηελ
εληχπσζε φηη ε εηαηξία ήηαλ θεξδνθφξνο. πλεπψο ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο δηαηεξνχληαλ ζε πςειά
επίπεδα εμππεξεηψληαο θαηλνκεληθά κφλν ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. ηελ νπζία επαπμάλνληαλ
ε ακνηβή ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ δ.ζ. ηεο εηαηξίαο, δεδνκέλεο ηεο ακνηβήο
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ε θαηάξξεπζε ηειηθά νδεγήζεθαλ θαη θνξπθαία ζηειέρε ηεο εηαηξείαο : ν ζάλαηνο ηνπ πξνέδξνπ Kenneth Lay απφ
θαξδηαθή πξνζβνιή, κπξνζηά ζην θφβν απφ ηελ επηθείκελε θπιάθηζε, ε απηνθηνλία ηνπ πξψελ αληηπξνέδξνπ ηνπ
ελεξγεηαθνχ νκίινπ Enron, Σδνλ Κιίθνξλη Μπάμηεξ θαη θαηαδίθε ηνπ πξψελ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ εηαηξίαο,
Jeffrey Skilling ζε θάζεηξμε 24 εηψλ.
86
Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο πξηλ ηελ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ άγγηδε ηα 90 δνιάξηα
87
Σhe Smartest Guys in the Room" ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηνπ πεξηνδηθνχ "Fortune" Μπέζαλη ΜαθΛηλ θαη Πίηεξ Έιθηλη
88
Ο αληηπξφεδξνο Σδνλ Κιίθνξλη Μπάμηεξ ήηαλ ν αξρηηέθηνλαο ηνπ πνιχπινθνπ δηθηχνπ offshore εηαηξεηψλ πνπ
«γνλάηηζαλ» ηελ εηαηξεία .
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ηνπο κε βάζε ηελ επίδνζε ησλ κεηνρψλ. Σα πξφζσπα απηά θαηεγνξήζεθαλ φηη έρνληαο
πιεξνθφξεζε εθ ησλ έζσ, απνζθνπνχζαλ ζε θαηξνζθνπηθέο πξαθηηθέο θαη βξαρππξφζεζκα νθέιε,
πνπιψληαο γξήγνξα ηηο κεηνρέο ηνπο θαη ξεπζηνπνηψληαο ηα πνζνζηά ηνπο89, κε απνηέιεζκα λα
δεκηψζνπλ καθξνπξφζεζκα ηφζν ηελ εηαηξία φζν θαη ηνπο κεηφρνπο.
Δπηρεηξψληαο έλα επηκεξηζκφ επζπλψλ ζα ιέγακε φηη γηα ην ζθάλδαιν Enron επζχλνληαη :
- Ζ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη γεληθφηεξα ν θξαηηθφο κεραληζκφο πνπ
νιηγψξεζε, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ζηελέο ζρέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Enron ηνπ
75% ησλ γεξνπζηαζηψλ θαη άλσ ηνπ 50% ησλ κειψλ ηνπ θνγθξέζνπ, θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
Πξνέδξνπ Bush κε δχν εθ. $, θαηαδεηθλχεη ελδερνκέλσο θάπνηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη
ινγηζηηθέο αηαζζαιίεο δελ ηέζεθαλ εγθαίξσο ζην κηθξνζθφπην ησλ αξκφδησλ αξρψλ
- Ζ απνηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή ηεο Enron πεξηιάκβαλε ζηηο ηάμεηο
ηεο έλαλ θαζεγεηή ινγηζηηθήο θαη έλαλ πξψελ νηθνλνκνιφγν, κέινο θαλνληζηηθνχ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θνξέα. Σα κέιε απηά ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ κελ επηθαλείο επηζηήκνλεο90,
αληηκεηψπηδαλ δε ζχγθξνπζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κε απνηέιεζκα λα κε δχλαληαη λα
εθθέξνπλ αληηθεηκεληθέο θξίζεηο σο πξνο ηα εηαηξηθά ζέκαηα.
- Ζ απνηπρία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ νθεηιφκελε ζηε δηαπινθή ησλ ξφισλ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ
ζπκβνχινπ απφ ηε ινγηζηηθή εηαηξία Arthur Andersen. Δθηφο απφ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο
πξνζέθεξε ζηελ Enron θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Γειαδή ε ίδηα ε εηαηξεία πνπ ππνηίζεηαη
φηη έιεγρε ηελ αμηνπηζηία ησλ βηβιίσλ ηεο, παξάιιεια ηε ζπκβνχιεπε πψο ζα θαλεί
πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή ζηνπο επελδπηέο, ρξεζηκνπνηψληαο, φπσο απνδείρζεθε, φρη θαη ηφζν
ζεκηηά κέζα, είηε θνπζθψλνληαο ηα θέξδε θαηά 600 εθαη. $, είηε πξνβαίλνληαο ζηελ
θαηαζηξνθή ρηιηάδσλ εγγξάθσλ, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ηεο Enron,
ξίρλνληαο έηζη ζην ζθνηάδη ηηο έξεπλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έιεγρνπ γηα ηε κεγαιχηεξε κέρξη ηφηε
εηαηξηθή ρξενθνπία ζηελ Ηζηνξία ησλ Ζ.Π.Α.91 92

89

πσο απνθαιχθζεθε ζηελ ηξηεηία 1998-2001 ν Λέη θέξδηζε απφ ακνηβέο θαη stock options πάλσ απφ 220 εθαη.
Γνιάξηα θαη ν θίιηλγθ πάλσ απφ 150 εθαη. δνιάξηα!
90
Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ θαζεγεηήο ινγηζηηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη.
91
Ζ Arthur Andersen θαηαδηθάζηεθε γηα παξαθψιπζε ηνπ έξγνπ ηεο Γηθαηνζχλεο, απφ δσδεθακειέο ζψκα δηθαζηψλ
ζην Σέμαο ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2002, ελψ παξάιιεια αθπξψζεθε ην ζρέδην εμαγνξάο ηεο απφ ηελ Delloitte & Touche. Σν
Μάξηην παξαηηήζεθε ν πξφεδξφο ηεο Σδφδεθ Μπεξλαξληίλν θαη έλα κήλα αξγφηεξα αλαθνηλψζεθε ε απφιπζε 7.000
ππαιιήισλ , ην 25% πεξίπνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
92
Ζ φπνηα ηελ αμηνπηζηία ηεο εηαηξίαο Arthur Andersen εμαλεκίζζεθε φηαλ μέζπαζε ην αθφκα κεγαιχηεξν ινγηζηηθφ
ζθάλδαιν ηνπ πειάηεο ηεο WORLDCOM δεχηεξεο ζε κέγεζνο εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ ζηηο Ζ.Π.Α. Δπξφθεηην γηα
έλα ζθάλδαιν εμαπιάζην ζε κέγεζνο ηνπ ζθαλδάινπ ηεο Enron φπνπ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εθαξκφζηεθε ε
ιεγφκελε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ρξενθνπίαο ήηαλ ε απψιεηα εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ 180 δηο.
Γνιαξίσλ , ε απφιπζε 17.000 εξγαδνκέλσλ θαη πηψζε ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο απφ ηα 64 δνιάξηα ζε ιηγφηεξν απφ
δέθα ζεληο . Ο πξψελ δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Worldcom, Bernie Ebbers θαηαδηθάζηεθε ζε 25 ρξφληα θπιάθηζε
απφ δηθαζηήξην ηνπ Μαλράηαλ ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2003, κεηά ηελ απνθάιπςε φηη είρε ιάβεη πξνζσπηθφ δάλεην 400 εθαη.
δνιαξίσλ απφ ηελ εηαηξεία γηα λα πιεξψζεη κεηνρέο ηεο πνπ ν ίδηνο είρε αγνξάζεη ζε «θνπζθσκέλε» ηηκή .
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7. Οηθνλνκηθά εγθιήκαηα θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ
ηε δεκφζηα νηθνλνκία φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηηο θξαηηθέο νληφηεηεο αιιά θαη
ππεξεζληθνχο ζρεκαηηζκνχο, φπσο ε Δ.Δ. ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη βξίζνπλ απφ νηθνλνκηθά
εγθιήκαηα θαη ζθάλδαια. Σν θξάηνο κέζσ ηεο παξεκβαηηθήο ηνπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ
θαηά ζπλέπεηα δηεχξπλζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εκπιέθεηαη θαζεκεξηλά ζηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα, κε πνιπάξηζκεο απνθάζεηο πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ, απφ ηηο νπνίεο
θάζε θνξά επλννχληαη ή φρη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πνιηηψλ θαη ζπκθεξφλησλ. Σα ελ ιφγσ ζηειέρε
πξνζπαζνχλ παξάιιεια λα ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ πξνο φθεινο ηνπο ηελ άζθεζε ηεο
απνθαζηζηηθήο ηνπο εμνπζίαο είηε κέζα απφ ηηο αγθπιψζεηο πνπ πξνθαιεί ην γξαθεηνθξαηηθφ
θαηλφκελν είηε κε θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο, πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί κε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
7.1.

Παξανηθνλνκία

Ζ παξανηθνλνκία (shadow economy ή underground economy) αθνξά ην θαηλφκελν ηεο κε
θαηαγξαθήο ζηνπο επίζεκνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ΑΔΠ κηαο ρψξαο,
παξαγσγηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο λφκηκεο ή παξάλνκεο, είηε ιφγσ αδπλακίαο
ππνινγηζκνχ, είηε ιφγσ αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζε ζρέζε κε ηα είδε ηεο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη. Αθνξά, ηε κε νξαηή ή θξπθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ επίζεκε πνπ θαηαγξάθεηαη θαλνληθά. Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε αληεγθιεκαηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε εμέηαζε ησλ δπν πιεπξψλ
ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζεκαληηθή.
Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο ηεο παξανηθνλνκίαο δηεζλψο ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‘70 φηαλ ν Peter Gutmann (1977) ηφληζε ηελ αλεμήγεηε αχμεζε ηεο δήηεζεο
ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα εθηεηακέλε αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία έθαλε ηελ
εκθάληζε ηεο δηεζλψο. Αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη φζν απμάλεη ε ζπγγξαθηθή
δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παξανηθνλνκία ηφζν πην πνιχπινθν θαζίζηαηαη ην ελ ιφγσ δήηεκα93.
Παξανηθνλνκία είλαη κηα πνιχπιεπξε έλλνηα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ
έιιεηςε ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ94 πνπ πεξηπιέθεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλφεζε
ηνπ θαηλνκέλνπ. χκθσλα κε αξθεηνχο νηθνλνκνιφγνπο ε παξανηθνλνκία, ππφ επξεία έλλνηα,
απνηειείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο πνπ πεξηιακβάλεη : i) έλα
κείγκα δξαζηεξηνηήησλ εθηφο κεραληζκνχ ηεο αγνξάο (φπσο ε ηδηνπαξαγσγή ησλ λνηθνθπξηψλ) ii)
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο αγνξάο (φπσο ε απαγνξεπκέλε παξαγσγή
θαη δηάζεζε νπζηψλ) θαη iii) λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγνξάο νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνληαη γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο (φπσο ε θνξνδηαθπγή ή\θαη θνξνθινπή). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νηθνλνκνιφγνη
93

ηελ Διιάδα, παξφηη ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 ππήξραλ ίρλε παξανηθνλνκίαο, κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 άξρηζαλ
πξνζπάζεηεο εθηηκήζεψο ηεο. Ο ιφγνο ελαζρφιεζεο αξθεηψλ εξεπλεηψλ θαη νηθνλνκνιφγσλ κε ηελ παξανηθνλνκία
ζηελ Διιάδα ήηαλ ε αλάδεημε ηεο αλάγθεο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Maastricht.
94
Χο ελαιιαθηηθνί ηεο παξανηθνλνκίαο νξηζκνί ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη:
αλεπίζεκε, άηππε, αθαλφληζηε, δεπηεξεχνπζα, δπαδηθή, θξπθή, καχξε, κπζηηθή, κε θαηαγξαθφκελε, ππφγεηα,
ππνδφξηα. ηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θπξίσο σο Shadow Economy, Hidden Economy θαη σο Black
Economy.
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φπσο ν Vito Tanzi (1980) δηαηχπσζαλ έλαλ πην απζηεξφ νξηζκφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ην κέξνο ηνπ
Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο ην νπνίν δελ κεηξηέηαη θαη ζπλεπψο δελ θαηαγξάθεηαη. Πάλησο,
νπνηαδήπνηε εξκελεία θη αλ πηνζεηήζνπκε, ην πξφβιεκα ηεο θαηαλφεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο
παξακέλεη, δεδνκέλνπ φηη ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη άιινπ είδνπο ιφγνη
αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο νηθνλνκηθνχο, δεκηνπξγψληαο ηεξάζηηα ζχγρπζε γηα ην ηη αθξηβψο είλαη ε
παξανηθνλνκία θαη πσο κπνξνχκε λα ηελ εληνπίζνπκε.
Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξανηθνλνκίαο απνηειεί ε ακνηβαία ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ
ζπλαιιαζζνκέλσλ ρσξίο εμαλαγθαζκφ ελψ, νη επηπηψζεηο ζην νηθνλνκηθνθνηλσληθφ ζχζηεκα
κπνξνχλ εθηφο απφ αξλεηηθέο λα είλαη θαη ζεηηθέο95, αλαιφγσο ησλ ζθνπηκνηήησλ πνπ έρνπλ νη
αζθνχληεο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, αλ θαη ηα φπνηα νθέιε ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη βξαρπρξφληα
θαη ππνλνκεχνπλ ηε καθξνρξφληα πγηή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο 96. Γηα παξάδεηγκα κε ζηφρν ηελ
αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο, πξφζθαηα επειέγε ε πνιηηηθή λα δνζεί ακλεζηία ζε
επαλαπαηξηζκέλα θεθάιαηα αλεμαξηήησο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνέιεπζεο ηνπο, βάδνληαο ζε
δεχηεξε κνίξα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ απηφ ην παξάδεηγκα έρεη ζηελ θνηλσλία.
Ζ παξανηθνλνκία δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηε καχξε αγνξά (black market), ε
νπνία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ε απηφ ζπλεγνξεί ε απφ πιεπξάο
πνηληθνχ δηθαίνπ δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην νηθνλνκηθφ θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα κε βάζε ην
είδνο ηεο αγνξάο πνπ απηά εκθαλίδνληαη ήηνη, ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζηα πιαίζηα ηεο ιεπθήο /
λφκηκεο αγνξάο θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζηα πιαίζηα ηεο παξάλνκεο / καχξεο αγνξάο.
χκθσλα δε κε ηνλ Παπαλενθχηνπ (2001), ζηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ, ηα
ζρεηηθά κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα εγθιήκαηα, απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θνξνινγία, ε
απάηε σο πξνο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, ε δσξνδνθία, ε απάηε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή, νη
ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο, ηα πεξηβαιινληνινγηθά εγθιήκαηα θιπ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία
ππάγνληαη ε εκπνξία ησλ λαξθσηηθψλ, ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ην ιαζξεκπφξην φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ, ε ζσκαηεκπνξία θαη ε καζηξνπεία, ε νξγαλσκέλε
παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, ε παξάλνκε εκπνξία ππξεληθψλ θαη ξαδηελεξγψλ νπζηψλ θαη ην εκπφξην
θιεκκέλσλ πξντφλησλ γεληθφηεξα.
Απνηειεί έλα θαηλφκελν κε παγθφζκηεο δηαζηάζεηο κηαο θαη θάζε ρψξα αλεμαξηήησο ηνπ
βαζκνχ αλάπηπμεο ηεο παξνπζηάδεη θάπνην πνζνζηφ παξανηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ην επίζεκα
θαηαγεγξακκέλν ΑΔΠ. Λφγσ πνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ αλνκνηνγελνχο λνκηθά θαη πνιηηηθά
θαη πνιηηηζκηθά παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο ππάξρεη αζάθεηα δηαρσξηζκνχ ησλ
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζε ιεπθέο θαη καχξεο αγνξέο, νπφηε ζα ιέγακε φηη ε
παξανηθνλνκία εκπίπηεη ζε κηα κάιινλ γθξίδα δψλε (gray zone).
Γελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα, νπφηε δελ ππάξρεη εληαίνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ αηηηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο. Ζ
κέηξεζε ηεο έθηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη εμαξηάηαη
απφ ηηο πνιιέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί γηα ηε κέηξεζε ηεο παξανηθνλνκίαο. Οη
Βάβνπξαο, Μαλσιάο δηαθξίλνπλ ηηο κεζφδνπο απηέο ζε άκεζεο θαη έκκεζεο. Υσξίο λα
αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζε απηέο, ιφγσ φηη μεθεχγνπλ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνπκε ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα
θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο.
95
96

Νεγξεπφληε – Γηβάλε Μ. (1991: 122-131)
Σάηζνο et al. (2001)
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Άκεζεο κέζνδνη

Έκκεζεο κέζνδνη

Κνηλά
ραξαθηεξηζηηθά
κεζφδσλ

ηεξίδνληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα

ηεξίδεηαη ζηα ίρλε πνπ αθήλεη ε
παξανηθνλνκία ζε δηάθνξεο ζθαίξεο
ηεο
κεηξνχκελεο
νηθνλνκηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο

Πιενλεθηήκαηα
κεζφδσλ

Μπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο
γηα κε θαηαγξαθφκελεο επίζεκα νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο



ρεηηθά ρακειφ θφζηνο



Γηαρξνληθέο εθηηκήζεηο

Μεηνλεθηήκαηα
κεζφδσλ

 Τςειφ θφζηνο
 Δπαηζζεζία ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ
 Μεξνιεςία απαληήζεσλ
 εκεηαθή εθηίκεζε



Πνιιέο απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ
ζέηνπλ δελ ειέγρνληαη απφ ηε
ζεσξία



Πνιιέο
θνξέο
ππάξρεη
πξφβιεκα κε ηα ζηνηρεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη

 Με ηαθηηθή δηεμαγσγή
 Έιιεηςε δηαρξνληθήο ζπλέπεηαο
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Αλ νξίζνπκε σο νηθνλνκηθφ έγθιεκα θάζε αμηφπνηλε πξάμε πνπ ηειείηαη κε ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ δξάζηε
ζε βάξνο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ή θάπνησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηφηε, ην επηπιένλ
εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ρψξν ηεο παξανηθνλνκίαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί
πξντφλ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ρσξίο λα ηαπηίδεηαη θαη‘ αλάγθε πιήξσο κε απηφ θαη
αλεμαξηήησο εάλ ζεσξείηαη θαηά θαλφλα αμηφπνηλε πξάμε.
Μηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο παξανηθνλνκίαο κε θξηηήξην ηε λνκηκφηεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ καο ελδηαθέξεη ζην παξφλ πφλεκα, γίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :
Δίδνο
Υξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο
Με Υξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο
δξαζηεξηφηεηαο
Παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο

Δκπφξην
θιεκκέλσλ
πξντφλησλ.
Παξαγσγή θαη εκπφξην λαξθσηηθψλ.
Παξάλνκε πνξλεία θαη πνξλνγξαθία.
Παξάλνκα
ηπρεξά
παηρλίδηα.
Λαζξεκπφξην.
Πιαζηνγξαθία.
Σνθνγιπθία.

Αληηπξαγκαηηζκφο
λαξθσηηθψλ,
θιεκκέλσλ
πξντφλησλ θιπ. Παξαγσγή
λαξθσηηθψλ γηα ίδηα ρξήζε.
Σαθηηθέο θαη πεξηνξηζκέλεο
θιίκαθαο θινπέο απφ ηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο γηα ίδηα
ρξήζε.

Νφκηκεο
δξαζηεξηφηεηεο

Με
δεισκέλν
εηζφδεκα
απφ Αληηπξαγκαηηζκφο
λφκηκσλ
ππναπαζρφιεζε. Δηζφδεκα απφ κε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
δεισκέλε εξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε
λφκηκα αγαζά θαη ππεξεζίεο

Πίλαθαο : Σαμηλφκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε θξηηήξην ηε λνκηκφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 98.

Ζ παξανηθνλνκία ινηπφλ ζρεηίδεηαη θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζην
βαζκφ πνπ απηή αθνξά παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελψ παξάγνπλ πινχην, δελ θαηαγξάθνληαη
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ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επηζήκσο δηφηη, ε πεγή πξνέιεπζεο ηνπ πινχηνπ απηνχ είλαη
έθλνκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ε εθηεηακέλε εηζθνξνδηαθπγή απφ παξάλνκε εξγαζία θαη ε
εηζθνξνθινπή ήηνη, ε κε απφδνζε παξαθξαηεκέλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε εηζθνξψλ, απνηειεί
νηθνλνκηθφ έγθιεκα κε ηε δηαζηαιηηθή θαη λνκηθή ηεο έλλνηα κηαο θαη θαηά θαλφλα ε ζρεηηθή
λνκνζεζία πξνβιέπεη απζηεξέο πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο.
Ζ αλαζθάιηζηε εξγαζία έρεη ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο θαη ε εηζθνξνδηαθπγή απμάλεηαη
κε πςεινχο ξπζκνχο απφ ρξφλν ζε ρξφλν, πξάγκα πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο
παξάγνληεο κε βησζηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο, ε απνπζία ειέγρσλ, ε έιιεηςε θηλήηξνπ αζθάιηζεο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, νη επαλαιακβαλφκελεο ξπζκίζεηο νθεηιψλ θ.ι.π. είλαη απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ
αχμεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Σν ηλζηηηνχην ΓΔΔ - ΑΓΔΓΤ99 θαηέγξαςε ηελ εηζθνξνδηαθπγή
απφ ην 2001 κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο πνπ ζπγθέληξσζε απφ ηα Σακεία. Σφηε, ην 2001, ε
εηζθνξνδηαθπγή χςνπο 2,8 δηο επξψ πεξίπνπ απνηεινχζε ην 15-16% πεξίπνπ ησλ εζφδσλ ησλ
Σακείσλ,. Σν 2008, κε βάζε ηελ ίδηα κεζνδνινγία σο πξνο ηελ εθηίκεζε, ε εηζθνξνδηαθπγή, ζην
ζχλνιν ησλ Σακείσλ, αλήιζε ζην 20-21% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη πνζφ πεξίπνπ
5,8 δηο επξψ ζα ήηαλ νη απψιεηεο απφ ηελ εηζθνξνδηαθπγή ην 2008 (απφ 4,5 δηο επξψ ην 2006).
Αλ θαη ε παξανηθνλνκία δεκηνπξγεί ακνηβαία εηζνδήκαηα ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
ππνθείκελα, ήηνη ζηνπο κηζζσηνχο, ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο νη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά απφ ηε παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
αλσηέξσ, δελ είλαη ίδηαο βαξχηεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην κέγεζνο ησλ εηζνδεκαηηθψλ
σθειεκάησλ πνπ απηνί πξνζθνκίδνπλ. Καηά θαλφλα, ν αζθψλ επηρείξεζε θαη ν θαηέρσλ πςειή
ηερληθή θαηάξηηζε εξγαδφκελνο (ειίη ηεο γλψζεο) ή απηναπαζρνινχκελνο, έρεη κεγαιχηεξεο
δπλαηφηεηεο λα εθκεηαιιεπηεί ηα θελά θαη ηηο ζεζκηθέο / ιεηηνπξγηθέο/ λνκηθέο αλεπάξθεηεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, εθκεηαιιεπφκελνο είηε ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηε γλψζε ηνπ είηε αθφκε
θαη ην επηηειηθφ / δηεπζπληηθφ ηνπ δηθαίσκα.
Οη Johnson, Kaufmann θαη Zoido – Lobaton (1998) εμέηαζαλ ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ
δηαθζνξάο θαη παξανηθνλνκίαο ζπκπεξαίλνληαο φηη, εάλ κεησλφηαλ θαηά κία (1) κνλάδα ν δείθηεο
δηαθζνξάο, ηφηε ε παξανηθνλνκία ζα κεησλφηαλ θαηά 5,1%. Σν 1999 επηβεβαίσζαλ εκπεηξηθά ηε
ζρέζε απηή αιιά κε κεγαιχηεξεο ηηκέο: κία (1) κνλάδα κείσζε ηνπ δείθηε δηαθζνξάο πξνο 8-11 %
κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο. ε άιιεο κειέηεο100 θαηαδείρζεθε ε ζρέζε παξανηθνλνκίαο θαη
θνξνδηαθπγήο. Ζ έθηαζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ξνπή
πξνο δηαθζνξά ήηνη ηνλ ¨επεξεαζκφ¨ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ
ζηελ άζθεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Καηά κία άπνςε κάιηζηα ε παξανηθνλνκία ζπκπιεξψλεη έλα
δηεθζαξκέλν θξάηνο (Κάηζηνο, 2006 : 61-80).
7.2.

Φνξνδηαθπγή

Φνξνδηαθπγή (tax evasion) είλαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ κε
ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ βάζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θνξνινγηθήο
ηνπ επηβάξπλζεο. Μπνξνχκε επίζεο λα νξίζνπκε ηελ θνξνδηαθπγή σο101:
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•

Σν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ (ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία) πξέπεη λα αλαθεξζεί
εζεινληηθά ζηηο αξκφδηεο αξρέο αιιά γηα θάπνηνπο ιφγνπο δελ αλαθέξεηαη θαη έηζη δελ
θνξνινγείηαη.
• Σν κέξνο ησλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ θφξσλ πνπ πξέπεη λα απνδνζνχλ εζεινληηθά ζην θξάηνο
αιιά γηα θάπνηνπο ιφγνπο ηα ρξήκαηα απηά δελ θζάλνπλ ζην δεκφζην ηακείν.
• Οη ηφθνη εθείλσλ ησλ θφξσλ πνπ απνδίδνληαη κε θαζπζηέξεζε
• Οη θφξνη πνπ δελ ζπιιέγνληαη, ιφγσ ηεξάζηησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ή γηα άιινπο
ιφγνπο ρσξίο ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ102.
ρεηηθέο κε ηε θνξνδηαθπγή έλλνηεο, πνπ δχζθνια δηαθξίλνληαη ζηελ πξάμε ηδηαίηεξα ζηελ
πεξίπησζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ, είλαη απηέο ηεο θνξνθινπήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο. Ζ
θνξνθινπή αθνξά ηε κε απφδνζε ζην Γεκφζην ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ ήδε παξαθξαηεζεί θαη
έπξεπε λα απνδνζνχλ, ελψ σο θνξναπνθπγή (tax avoidance / tax mitigation) αλαθέξνληαη νη
λφκηκεο ελέξγεηεο θαιά ζρεδηαζκέλσλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα
ελφο θαιά κειεηεκέλνπ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ θελψλ ηεο
λνκνζεζίαο, θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα ζελάξηα θαη ελαιιαθηηθέο, κε κνλαδηθφ
ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ε πιεξσκή ηνπ
ειάρηζηνπ δπλαηνχ θφξνπ. Έηζη, επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή θαη πιήξεο
απνθπγή θαηαβνιήο θφξνπ αθφκα θαη κε λφκηκε κεηαβίβαζε θνξνινγεηέαο χιεο ζε άιια
πξφζσπα θαη ηελ αιιαγή εγθαηάζηαζεο γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ (tax flight).
Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ αλάγθε ―πάηαμεο‖ ηεο θνξνδηαθπγήο κέζσ
απζηεξφηεξσλ πνηλψλ θαη εληαηηθνπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. Με βάζε απηέο ηηο
εμαγγειίεο είλαη βέβαην, φηη ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθφηεξε ζεψξεζε θαη έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ, απφ
ηε ζηηγκή πνπ θαη νη εθάζηνηε δεκηνπξγνί πνιηηηθήο δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ ηελ δηαθνξά
κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Φπζηθά, ε a priori πξνζπάζεηα
ηαχηηζεο ησλ δχν ελλνηψλ θξίλεηαη απζαίξεηε θαη ζπλεπψο εμαηξεηηθά ζηξεβισηηθή.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηξεβιψζεσο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα, φηαλ κηιάκε γηα
παξανηθνλνκία, ζησπεξά δερφκαζηε ηε θνξνδηαθπγή. Κάηη πνπ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα καο
πξνβιεκαηίζεη είλαη ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζήκεξα ζηελ ρψξα καο ειάρηζηνη μερσξίδνπλ ηηο δχν
έλλνηεο κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη λα ιακβάλνληαη πξφρεηξεο
πνιηηηθέο απνθάζεηο.
Παραοικονομία

Φοροδιαφυγι
Σχιμα : Οι ςχζςεισ μεταξφ παραοικονομίασ και φοροδιαφυγισ

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηα θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο
είλαη απαξαίηεην λα
μεθαζαξίδνπκε γηα ην αλ κηιάκε γηα πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο ή ηεο παξανηθνλνκίαο ή ηεο
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ηνκήο ησλ δπν ζπλφισλ φπσο πνιχ μεθάζαξα παξνπζηάδνληαη ζε κηα δεκνζίεπζε ηνπ Μαλεζηψηε
(1990) θαη πξνβάιιεηαη ζην αλσηέξσ ζρήκα103.
Γηα ην ιφγν απηφ ελδηαθέξνλ έρεη λα εξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη
ηεο παξανηθνλνκίαο δεδνκέλνπ φηη, ηα δχν θαηλφκελα δελ ζπκπίπηνπλ πάληα, ελψ ην κέγεζνο ηνπο
αθνξά δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζα έπξεπε λα επεξεάδεη ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο
πνιηηηθήο κε ηε ιήςε δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ104. Αλ θαη ζχκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο, ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ε θνξνδηαθπγή ηαπηίδεηαη κε ηελ παξανηθνλνκία, απηφ δελ ηζρχεη, αιιά ηα θαηλφκελα
δχλαηαη λα ζπλππάξρνπλ. Έηζη ηξία είλαη ηα δπλαηά ζελάξηα105 : α) πλχπαξμε θνξνδηαθπγήο θαη
παξανηθνλνκίαο106, β) Φνξνδηαθπγή ρσξίο παξανηθνλνκία , γ) Παξανηθνλνκία ρσξίο θνξνδηαθπγή.
Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν θαηλνκέλσλ, κπνξεί λα απνδνζεί θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα :

Ζ νξηδφληηα δηάζηαζε επεμεγεί ηελ ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθεί
ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο, αιιά γηα θάπνηνπο ιφγνπο έλα θνκκάηη απηήο δελ
θαηαγξάθεηαη. Έηζη έρνπκε δχν δηαζηάζεηο ηεο παξανηθνλνκίαο (θαηαγξαθφκελε θαη κε
θαηαγξαθφκελε). Ζ θάζεηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θνξνινγνχληαη άκεζα θαη ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο πνπ
θνξνινγνχληαη έκκεζα. Απφ ηνλ πίλαθα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, ε θνξνδηαθπγή δηαθξίλεηαη ζε δχν
θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε ε θνξνδηαθπγή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξέρνπζα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα (εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θ.ιπ.) θαη
δεχηεξνλ ζηε θνξνδηαθπγή πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξέρνπζα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα (θνξνινγία κεηαβηβάζεσο θιεξνλνκηψλ θιπ). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο
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εξγαζίαο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κε δεισκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (πεξηπηψζεηο III & IV) πνπ
απνηεινχλ ην βαζηθφ θνξκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο.
ε γεληθέο γξακκέο ε πεξίπησζε I αθνξά ηελ ηδαληθή θαηάζηαζε ρσξίο θνξνδηαθπγή θαη
παξανηθνλνκία, ελψ ζηελ πεξίπησζε ΗΗ εκπίπηνπλ θπξίσο λέεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο
νπνίεο δελ έρεη δηακνξθσζεί αθφκα θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην κε απνηέιεζκα λα κελ
παξαθνινπζνχληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο. ην ηξίην ηεηαξηεκφξην (ΗΗΗ) κπνξνχκε λα δνχκε
ηελ πεξίπησζε θνξνδηαθπγήο ρσξίο παξανηθνλνκία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη Δζληθνί
Λνγαξηαζκνί θαηαγξάθνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ νηθνλνκία απφ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο
αιιά ηα εηζνδήκαηα θαη νη ζπλαιιαγέο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δελ δειψλνληαη. Έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εθηεηακέλε απφθξπςε εηζνδεκάησλ απφ νηθνδνκηθή
δξαζηεξηφηεηα. Ζ πξνζηηζέκελε αμία κηαο νηθνδνκήο κπνξεί λα θαηαγξαθεί απηνί φκσο πνπ
θαξπψλνληαη ηα αληίζηνηρα εηζνδήκαηα θνξνδηαθεχγνπλ ζε κεγάιε θιίκαθα. ην IV ηεηαξηεκφξην
ζπλαληάκε ηελ πεξίπησζε ζπλχπαξμεο θνξνδηαθπγήο θαη παξανηθνλνκίαο φπνπ, ηα εηζνδήκαηα
πνπ θεξδίδνληαη ζηελ παξανηθνλνκία φρη κφλν δηαθεχγνπλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη
νη αληίζηνηρνη θφξνη απηψλ ησλ εηζνδεκάησλ δελ εηζπξάηηνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.
Χο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη: 107
 Οδεγεί ζε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζε φθεινο ησλ θνξνθπγάδσλ δηεπξχλνληαο ην αίζζεκα
ηεο αδηθίαο ζηνπο εηιηθξηλήο θνξνινγνχκελνπο.
 Γεκηνπξγεί εθηεηακέλα ειιείκκαηα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
θαη αδπλακία
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ.
 Γηαηαξάζζεη ηνπο φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηηο
θνξνδηαθεχγνπζεο επηρεηξήζεηο λα βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε.
 Δπεξεάδεη αξλεηηθά ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ εηιηθξηλψλ θνξνινγνπκέλσλ κε απνηέιεζκα
λα απμάλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν
Χο παξάγνληεο θαη αηηίεο πνπ επλννχλ ηε θνξνδηαθπγή ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ :
 Ζ ξνπή ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα θνξνδηαθπγή πνπ εμαξηάηαη απφ : α. Σν χςνο ηεο
θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο , β. Σν εχξνο ησλ λφκηκσλ εθπηψζεσλ θαη απαιιαγψλ επεξεάδεη ηε
ηάζε ησλ ινηπψλ θνξνινγνπκέλσλ γηα θνξνδηαθπγή ιφγσ δεκηνπξγίαο αηζζήκαηνο αδηθίαο θαη
λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γ. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν
ησλ θνξνινγνπκέλσλ
 Ζ πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ηνπο απφ ην θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ θαη ην χςνο ησλ πνηλψλ πνπ
επηβάιινληαη. Οη κεγαιχηεξεο πνηλέο ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά.
 Ζ αληηπαξαγσγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ απμάλεη ηελ ηάζε κε
θαηαβνιήο ησλ ζχκθσλα κε ηε θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θφξσλ.
 Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ θνξνεηζπξαθηηθψλ αξρψλ, ν βαζκφο απινπνίεζεο ηνπ
θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε Κσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο,
Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ηε θνξνινγεηέα χιε, απαηηνχληαη κηα ζεηξά ειέγρσλ ψζηε λα
επαιεζεπηεί ε αθξίβεηα ησλ δειψζεσλ θαη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπο, λα εμεπξεζεί ε
θνξνινγεηέα χιε θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη έιεγρνη
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πξνιεπηηθνχο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο,
πξνζσξηλνχο ή έθηαθηνπο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ή νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη γηα ζπγθεθξηκέλα θνξνινγηθά αληηθείκελα,
107
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ηαθηηθνχο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ δειψζεσλ
φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε γηα κηα δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν θαη έιεγρνπο δηαθίλεζεο πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ
απνζηνιή, παξαιαβή αγαζψλ θαη εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ.
7.2.1. εκαληηθέο κέζνδνη θνξνδηαθπγήο
Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο παξαηεξείηαη ζε φινπο ηνπο θφξνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο.
ηε θνξνινγία θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζην ΦΠΑ, ζηα απηνθίλεηα, ζην θφξν
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ζηηο θιεξνλνκηέο, δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο, ζην θφξν κεγάιεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο, ζην θφξν κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ζηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο 108. Οη
ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη θνξνδηαθπγήο αθνξνχλ :
 Σελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ρσξίο επίζεκα θνξνινγηθά ζηνηρεία.
 Σελ πψιεζε δχν ίδησλ πνζνηήησλ ελφο αγαζνχ θαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα βηβιία ηεο κίαο.
 Σελ έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κεηαθνξάο θαηά ηα φπνηα ην ζηέιερνο δηαθέξεη απφ ην
πξσηφηππν γηα ιφγνπο πνπ εμππεξεηνχλ είηε ηνλ εθδφηε είηε ηνλ ιήπηε.
 Σελ ππεξηηκνιφγεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ηελ ππνηηµνιφγεζε ησλ εμαγσγψλ, ηδίσο κεηαμχ
ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ.
 Με ηελ δηφγθσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηελ θαηαρψξεζε αλχπαξθησλ εμφδσλ, ιήςε
εηθνληθψλ Φ/.
 Πνιινί ιακβάλνπλ ηηκνιφγηα απφ ηνπ πξνκεζεπηέο ηνπο ρσξίο λα ηα θαηαρσξνχλ ζηα βηβιία
ηνπο θαη έηζη δηθαηνινγνχλ θαη ηηο κεησκέλεο πσιήζεηο ηνπο.
 Πξαγκαηνπνηψληαο εζειεκέλα ιάζε ζηα βηβιία ηνπ γηα λα αιινηψζνπλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα
θαη ηνπο απνδηδφκελνπ έκκεζνπο θαη άκεζνπο θφξνπο ζην δεκφζην.
 Γελ εθδίδνληαη είηε εθδίδνληαη αζεψξεηεο απνδείμεηο ζε πειάηεο ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο ή
θξαηηέηαη έλαο ινγαξηαζκφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε επφκελν πειάηε.
 Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (γηαηξνί, δηθεγφξνη, ηερλίηεο θιπ) δελ εθδίδνπλ απνδείμεηο παξνρήο
ππεξεζίαο ή εθδίδνπλ κε κηθξφηεξν πνζφ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο εθδίδνπλ ηελ απφδεημε ρσξίο λα
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πειάηε θαη ηελ παξαδίδνπλ ζηνλ επφκελν πνπ ζα ηελ
δεηήζεη. Σέινο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεηνχλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο λα δειψζνπλ ςεπδψο ζηνλ
θνξνινγηθφ έιεγρν φηη δελ πιήξσζαλ.
 ηα εηζνδήκαηα απφ εθκηζζσκέλεο θαη ηδηνθαηνηθνχκελεο νηθνδνκέο, φηαλ δελ δειψλνληαη
θαζφινπ νη νηθνδνκέο θαζψο θαη φηαλ ζηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα αλαγξάθεηαη πνιχ κηθξφηεξε
αμία απφ ηελ πξαγκαηηθή.
Πέξαλ ηεο απιήο πξνζπάζεηαο απφθξπςεο εηζνδήκαηνο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε θνξνδηαθπγή
άξρηζε λα απνθηά πην πεξίπινθεο κνξθέο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ηερληθέο πνπ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ παξαβάηεο γηα ηελ δηάπξαμε κεγάιεο έθηαζεο θνξνδηαθπγήο ζηηο νπνίεο
ζπλνπηηθά ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ.
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Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηξφπσλ θνξνδηαθπγήο ζηελ κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηεο Πντξηάδεο Διέλεο, κε ζέκα
«Φνξνδηαθπγή, πιαζηά θαη εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία, θνξνινγηθνί έιεγρνη», Μεηαπηπρηαθφ ζηε ηξαηεγηθή
Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή & Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλ.
Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Ηνχληνο 2010.
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7.2.1.1. Υξήζε πιαζηψλ - εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ109.
Σα πιαζηά θαη εηθνληθά ζηνηρεία θαηά ηηο εθηηκήζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ110 απνηεινχλ
ηε κέζνδν θνξνδηαθπγήο κε πνιιή κεγάιε δηάδνζε111 . Σν πφηε έλα ζηνηρείν ζεσξείηαη πιαζηφ θαη
πφηε εηθνληθφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2523/1997112.
πγθεθξηκέλα πιαζηφ ζεσξείηαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηεξεζεί ή ζθξαγηζζεί
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πξάμε
ζεψξεζήο ηνπ θαη εθφζνλ ηειεί ζε γλψζε ηνπ ππφρξενπ. Δπίζεο, ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ην
πεξηερφκελν θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ ή αληίηππνπ απηνχ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά
πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ. Δηθνληθφ ζεσξείηαη: α) ην ζηνηρείν πνπ
εθδίδεηαη γηα ζπλαιιαγή αλχπαξθηε ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο ή γηα ζπλαιιαγή πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πξφζσπα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν ή ην έλα
απφ απηά είλαη άγλσζην ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο πξφζσπν, β) ην ζηνηρείν πνπ θέξεηαη φηη εθδφζεθε
ή έρεη ιεθζεί απφ εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο
επηρείξεζε ή απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη είλαη παληειψο ακέηνρν ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή γ) Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία κεγαιχηεξε ηεο
πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη επίζεο εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο κεγαιχηεξεο απηήο αμίαο, ελψ αλ
αλαγξάθεηαη αμία θαηψηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη πάληνηε σο αλαθξηβή.
Οη εθδφηεο εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ ζπλήζσο είλαη:
α) Τπαξθηά πξφζσπα πνπ ζεσξνχλ θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηηο Γ.Ο.Τ. κε ηελ πξνβιεπφκελε
δηαδηθαζία πνπ ζηε ζπλέρεηα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα εηθνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ζπλήζσο δελ
εληνπίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ζ πεξίπησζε απηή είλαη ε ζνβαξφηεξε θαη θαιχπηεη
πεξίπνπ ην 70% - 80% ησλ εθδηδνκέλσλ εηθνληθψλ ζηνηρείσλ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη απφ ηηο
πην δπζρεξείο φζνλ αθνξά ηελ απφδεημε θαη ηεθκεξίσζε ηεο εηθνληθφηεηαο.
β) Με πθηζηάκελεο (αλχπαξθηεο) επηρεηξήζεηο πνπ εθδίδνπλ πιαζηά ζηνηρεία γηα πξαγκαηηθέο
ή γηα εηθνληθέο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην ππφινηπν ησλ πεξηπηψζεσλ.
γ) Απφ επηρεηξήζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά η‘ άιια εκθαλίδεηαη ζχκθσλε κε ηνπο
θνξνινγηθνχο θαη εκπνξηθνχο θαλφλεο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ κεηαμχ ηνπο ππάξρεη ζρέζε
άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο εθδίδνπλ εηθνληθά ζηνηρεία πνπ
θαιχπηνπλ αλχπαξθηεο (εηθνληθέο) ζπλαιιαγέο κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπο.
δ) Απφ επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, πνπ θνξνινγνχληαη κε ην ζχζηεκα ησλ
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ εθδίδνληαη ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πξνθεηκέλνπ λα
ηθαλνπνηήζνπλ θνξνινγηθέο αλάγθεο ηξίησλ, φηαλ ππάξρεη ζ‘ απηνχο πεξηζψξην εζφδσλ κέρξη ηνπ
νξίνπ ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ.
Ζ ρξήζε εηθνληθψλ113 θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, απνζθνπεί θαηά βάζε ζηελ αχμεζε ηεο
αμίαο ησλ εηζξνψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ Φ.Π.Α. πνπ απνδίδεηαη ζην δεκφζην θαη ηελ
109

Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηνλ αξ. πξση. 1506/30-1-07 έγγξαθν ηεο ΤΠΔΔ, Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη
πληνληζκνχ Διέγρσλ, Σκήκα Β, κε ζέκα «Οδεγφ ειέγρνπ πιαζηψλ, εηθνληθψλ θαη λνζεπκέλσλ θνξνινγηθψλ
ζηνηρείσλ».
110
ΤΠΔΔ, Δηήζηα έθζεζε 2008
111
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ Διιάδα ην 2008 εληνπίζηεθαλ 44.550 πεξηπηψζεηο ρξήζεο αμίαο θνληά ζην 1δηο €.
112
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεη ν λνκνζέηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θνξνδηαθπγήο, είλαη νη
απζηεξέο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηθπιάζζεη ζηνλ εθδφηε ή ην ιήπηε ηέηνησλ ζηνηρείσλ,
πξνβιέπνληαο ζαθψο ζην άξζξν 20 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ, ηελ έλλνηα ηνπ απηνπξγνχ θαη ηνπ ζπλεξγνχ.
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κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Πεξαηηέξσ σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηεί
ε έθδνζε ή ε ιήςε θαη ρξήζε ηνπο, παξαηεξνχκε ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο :
1) Έθδνζε εηθνληθψλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ γηα ηελ εκθάληζε κηθξφηεξσλ αθαζαξίζησλ
εζφδσλ θαη ζπλεπψο θαη θνξνινγεηέσλ εθξνψλ ζηελ απφδνζε Φ.Π.Α.
2) Έθδνζε εηθνληθψλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ θπξίσο ζην ηέινο δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ αλψηεξεο θαηεγνξίαο ή ζχληαμεο
απνγξαθήο ή ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο. Άιινηε ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθδφηε δελ γλσξίδεη ν
αλαθεξφκελνο ζηα ζηνηρεία σο αληηζπκβαιιφκελνο θαη άιινηε ππεηζέξρεηαη ην ζηνηρείν ηεο
ακνηβαηφηεηαο, ψζηε νη ιήπηεο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιία ή ηεξνχλ βηβιίν αγνξψλ λα κε ππεξβνχλ ηα
εθάζηνηε πξνβιεπφκελα φξηα, γηα ηελ απαιιαγή ή ηελ ηήξεζε βηβιίνπ αγνξψλ.
3) Έθδνζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ - δειηίσλ απνζηνιήο, κε νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα, απφ
επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Α ή Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. πξνο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία
Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., φηαλ ηα θαζαξά θέξδε ησλ ηειεπηαίσλ πξνζδηνξίδνληαη ινγηζηηθά θαη
ησλ πξψησλ κε Μνλαδηθνχο πληειεζηέο Καζαξψλ Κεξδψλ (Μ..Κ.Κ.), είηε επί ησλ αγνξψλ είηε
επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ.
4) Έθδνζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ - δειηίσλ απνζηνιήο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνο
εμππεξέηεζε θάπνηνπ ηξίηνπ ν νπνίνο αδπλαηεί λα εθδψζεη θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο φπσο, ε κε ζεψξεζε ζηνηρείσλ ιφγσ νθεηιψλ πξνο ην δεκφζην θιπ.
5) Έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θάιπςε παξαλφκσλ ελεξγεηψλ, φπσο είλαη
ε ηνθνγιπθία, ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ε θάιπςε ιαζξαίσλ εηζαγσγψλ, θιπ.
6) Έθδνζε εηθνληθψλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο, πξνο αλχπαξθηνπο πειάηεο
γηα ηελ θάιπςε άιισλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηηο νπνίεο δελ εθδφζεθαλ θνξνινγηθά ζηνηρεία πψιεζεο.
7) Έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θπξίσο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο ρξήζεο
επεηδή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εκθάληδαλ πςειέο αγνξέο θαη ρακειέο πσιήζεηο.
8) Έθδνζε Σηκνινγίσλ Αγνξάο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ κε πνιχ κεγάιεο αμίεο, φπνπ δελ
θαηαβάιιεηαη Φ.Π.Α., αιιά ε εηδηθή εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α. πνπ αλέξρεηαη ζε 3% γηα ηα πξντφληα
θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη ζε 0,5% γηα ηα δσηθήο πξνέιεπζεο, γηα ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ ηνπ
αγνξαζηή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ πσιεηή - αγξφηε. Ο κελ πξψηνο απμάλεη ην θφζηνο
πσιεζέλησλ, ν δε αγξφηεο εηζπξάηηεη κεγαιχηεξν πνζφ επηζηξνθήο Φ.Π.Α. θαη πεξηζζφηεξν
Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) ζηα θαχζηκα.
9) Έθδνζε εηθνληθψλ ή λφζεπζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ εκθάληζε πσιήζεσλ ή
ππεξεζηψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εκθάληζε απμεκέλνπ ηδίξνπ είλαη πξναπαηηνχκελν (πξνυπφζεζε)
απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ γηα ηε ρνξήγεζε σθέιεηαο ζηελ επηρείξεζε π.ρ. επηδνηήζεηο,
νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, δαλεηνδνηήζεηο θ.ι.π.
10) Έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα εκπνξία ζηνηρείσλ πξνο ίδηνλ φθεινο.
Γηα ηεο λνκηκνθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ
ππαξθηψλ κελ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, αλχπαξθησλ φκσο επαγγεικαηηθά, πνπ κε
ηερλάζκαηα ζεσξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία ηα νπνία εθδίδνπλ γηα αλχπαξθηεο ζπλαιιαγέο κεγάιεο
πάληα αμίαο, ρσξίο ζηε ζπλέρεηα λα ππνβάιινπλ δειψζεηο γηα λα απνδψζνπλ Φ.Π.Α. θαη θφξν
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Χο κέγεζνο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ,
ππνινγίδεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο, ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη ελ γέλεη ηεο ηππνπνίεζεο αγαζψλ, ζε κηθξφηεξε δε θιίκαθα ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ην
ρψξν ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ LEASING.

59

εηζνδήκαηνο. Άιια άηνκα ππαξθηά, πνπ νπδέπνηε απαζρφιεζαλ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κε
παξαηππίεο ή νθεηιέο ηνπο, αθνχ λνκηκνπνηνχληαη ζηελ άζθεζε επηηεδεχκαηνο, ιακβάλνπλ απφ
ηνπο πξψηνπο θνξνινγηθά ζηνηρεία κεγάιεο αμίαο σο πξνο ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο θαη κεηά
εθδίδνπλ πξνο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ζηνηρεία κε αμίεο θαηά ηη κεγαιχηεξεο απηψλ πνπ έιαβαλ.
Δπηπιένλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθδφηεο ησλ ζηνηρείσλ
είλαη αλχπαξθηνη, νη ιήπηεο ηνπο επηθαινχληαη ην ηπραίν ηεο ζπλαιιαγήο, κε ηελ θαηαβνιή
ζπλήζσο κεηξεηψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη αλ απηέο αλέξρνληαη. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δέρνληαη
(ιήπηεο)114 πιαζηά ή εηθνληθά ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο νηθνλνκηθά εχξσζηεο, ζε αληίζεζε κε απηέο
πνπ εθδίδνπλ ηέηνηα ζηνηρεία, νη νπνίεο βαζηθά είλαη αδχλακεο νηθνλνκηθά ή θαη αλχπαξθηεο θαηά
βάζε, κε θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ακνηβαηφηεηαο δειαδή ηε δηεπθφιπλζε γηα ηελ
θαηαζηξαηήγεζε θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, κε νηθνλνκηθά ή άιια αληαιιάγκαηα.
7.2.1.2. Απάηε κέζσ θπθιηθψλ ζπλαιιαγψλ (carousel fraud).
Υαξαθηεξηζηηθή κνξθή απάηεο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη ε απάηε ζηνλ ΦΠΑ ηχπνπ
εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ - carousel (Missing trader Intra- Commumity Fraud- MTIC Fraud). Ζ ιέμε
«carousel» παξαπέκπεη ζηελ θπθιηθή θίλεζε ησλ αγαζψλ κέζα ζην θχθισκα ηεο απάηεο. Ο φξνο
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηχπν ηεο νξγαλσκέλεο θνξνδηαθπγήο ΦΠΑ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ κεηαθχιηζε ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ιφγσ δηαδνρηθψλ πσιήζεσλ νη νπνίεο
ζπλδπάδνληαη κε ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο, ζηηο νπνίεο δελ ρξεψλεηαη ΦΠΑ θαη απαηηείηαη ζηελ
ζπλέρεηα ε επηζηξνθή ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα ηελ νλνκάζνπκε επίζεο «νξγαλσκέλε
θνξνδηαθπγή ΦΠΑ», θαη λα ηελ νξίζνπκε σο ηε θνξνδηαθπγή κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ θαη
κεραληζκψλ απνθπγήο ηνπ ΦΠΑ, κε θαηαβνιήο ηνπ ή αδηθαηνιφγεηεο απαίηεζεο επηζηξνθήο ηνπ
κε ηε βνήζεηα θαηαζθεπαζκέλσλ θπθισκάησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ.
Ζ δεκηνπξγία κηαο εληαίαο αγνξάο ζηελ Δπξψπε απφ ην 1993 θαη έπεηηα επέθεξε ηελ
ξαγδαία αχμεζε ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ΚΜ, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ115. Σν θαηλφκελν ηεο νξγαλσκέλεο
απάηεο ζηνλ ελδνθνηλνηηθφ ΦΠΑ, εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70
αξρή θαη αξρέο ‘80 ζηηο ρψξεο ηεο BENELUX (Βέιγην, Οιιαλδία, Λνπμεκβνχξγν).
Ζ κέζνδνο «Carousel» ζηε πξάμε αθνξά ηξία ζηάδηα :
1) πζηήλεηαη λφκηκα κία θαη‘ νπζία εηθνληθή επηρείξεζε δειαδή, θάλεη έλαξμε εξγαζηψλ,
ζεσξεί βηβιία θαη ζηνηρεία θαη θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ λνκηκνθαλή
ιεηηνπξγία ηεο. Ζ ελ ιφγσ επηρείξεζε δελ έρεη ζθνπφ λα αγνξάζεη θαη λα πνπιήζεη θαηά ηελ
ζπλήζε πνξεία ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά λα ηξνθνδνηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θπθιψκαηνο κε
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εκεηψλεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.. φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ. 134/96 άξζξν 10, ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ζπλαιιαγήο θέξεη θαη ν ιήπηεο ηνπ ζηνηρείνπ ν νπνίνο
ππνρξεψλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ κε θάζε πξφζθνξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν,
νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη ζπλαιιαγέο απφ θνξνινγηθή άπνςε.
115
Μέρξη ζήκεξα νη δηαζέζηκεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ πνπ δελ εηζπξάηηεηαη απφ ην θξάηε κέιε ιφγν
ηεο απάηεο ηχπνπ Carousel είλαη πνιχ ιίγεο .Οη νηθνλνκηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ε θνξνινγηθή απάηε αλέξρεηαη
πεξίπνπ ζην 2% κε 2,5% ηνπ ΑΔΠ θαη νη απάηε ζην ΦΠΑ πεξίπνπ ζην 10% ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ ηνπ
ΦΠΑ. Οη απψιεηεο εζφδσλ ινηπφλ ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη θπξίσο ηνπ ΦΠΑ είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο κε ζχκαηα ην Κξάηνο, ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηνπο ηίκηνπο επηηεδεπκαηίεο.
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εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα αλχπαξθηεο ζπλαιιαγέο. Σελ επηρείξεζε απηή, ζα κπνξνχζακε
λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε σο «κεηξηθή» κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά λα κελ παξνπζηάδνπλ αγνξέο
εκπνξεπκάησλ απφ θακία πεγή θαη λα κελ ηεξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (δελ
ππνβάιινπλ δειψζεηο Φ.Π.Α, εηζνδήκαηνο, ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο θ.ι.π )
2) Οη επηρεηξήζεηο ηνπ «θπθιψκαηνο» πνπ ιακβάλνπλ ηα εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία
εθδφζεσο ηεο «κεηξηθήο» επηρείξεζεο, ιεηηνπξγψληαο σο «ελδηάκεζεο» επηρεηξήζεηο, εθδίδνπλ
εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ «θπθιψκαηνο», κε ηα νπνία θέξεηαη
φηη πνπινχλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ δήζελ αγφξαζαλ απφ ηηο «κεηξηθέο» επηρεηξήζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ «ελδηάκεζσλ» επηρεηξήζεσλ, φηη ππνβάιινπλ ςεπδείο δειψζεηο
Φ.Π.Α, εηζνδήκαηνο θ.ι.π θαηά ηξφπν, ψζηε λα θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ λνκφηππα, ρσξίο φκσο λα
πξνθχπηνπλ θφξνη πξνο απφδνζε θαη ην ζχλνιν ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δήζελ αγνξάδνπλ απφ ηελ
«κεηξηθή» επηρείξεζε, θέξεηαη λα ηα πνπιάλε ζε άιιεο επηρεηξήζεηο – ηειηθνχο απνδέθηεο ηνπ
θπθιψκαηνο.
3) ηε ζπλέρεηα, νη επηρεηξήζεηο - ηειηθνί απνδέθηεο ηνπ «θπθιψκαηνο» :
- είηε εηθνληθά απνζηέιινπλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ αγφξαζαλ κε εηθνληθά ζηνηρεία απφ ηηο
«ελδηάκεζεο» επηρεηξήζεηο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ (ή ηα εμάγνπλ εθηφο Δ.Δ) , εθδίδνληαο εηθνληθά
θνξνινγηθά ζηνηρεία (Σηκνιφγηα πψιεζεο εμσηεξηθνχ) θαη απνθηνχλ έηζη ην δηθαίσκα λα
δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ παξάλνκα επηζηξνθέο ΦΠΑ. ή λα ηνλ ζπκςεθίδνπλ κε ην ΦΠΑ εθξνψλ,
κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα κελ απνδίδνπλ ζην Γεκφζην ηνλ ΦΠΑ πνπ πξνθχπηεη
πξαγκαηηθά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο,
- είηε εθδίδνπλ εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ηελ εζσηεξηθή αγνξά κε ηα νπνία θέξεηαη φηη
πνπινχλ πάιη εηθνληθά ηα εκπνξεχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα «εμππεξεηήζνπλ» άιινπο παξάλνκνπο
ζθνπνχο (ηνθνγιπθία θ.ι.π.)
Σα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη σο ζχηεο ζηελ θπθιηθή απάηε είλαη ηα εμήο:
α) ν αθαλήο επηηεδεπκαηίαο ή εμαθαληζκέλνο έκπνξνο. Αθνξά πεξηζσξηαθνχο αλζξψπνπο πνπ
ν δηνξγαλσηήο ελφο θπθιψκαηνο απάηεο ΦΠΑ ζηξαηνινγεί σο αρπξάλζξσπν, γηα λα εκπιαθνχλ
ζην θχθισκα θαη ηνπο ππφζρεηαη πνιιά θαη γξήγνξα θέξδε. Δάλ δελ είλαη απηφ δπλαηφ,
ρξεζηκνπνηνχληαη ςεχηηθεο ηαπηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ΑΦΜ (VAT number). Ζ έδξα ηεο
επηρείξεζεο ελφο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ αθνξά ζπλήζσο έλα ηαρπδξνκηθφ θνπηί ή ζηελ θαιχηεξε
πεξίπησζε ν αρπξάλζξσπνο εμαθαλίδεηαη έπεηηα απφ κεξηθνχο κήλεο, ε έδξα ηεο επηρείξεζεο
εθθελψλεηαη θαη νη δηνηθεηηθέο ή λνκηθέο αξρέο δελ έρνπλ ηίπνηα λα ειέγμνπλ. Οη αθαλείο
δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηξεηο κνξθέο . Ζ πξψηε αθνξά εθείλνπο πνπ δελ ππνβάιινπλ δειψζεηο
ΦΠΑ θαη δελ ηεξνχλ ινγηζηηθή πξάγκα πνπ πξνζειθχεη γξήγνξα ηελ πξνζνρή ησλ ππεξεζηψλ
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Άιινη πνπ ππνβάιινπλ κεδεληθή δήισζε ΦΠΑ πνπ ζεκαίλεη φηη θακία
δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, κε ζηφρν ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλαθάιπςεο ηεο απάηεο
απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο, παξά κφλν αλ εκθαληζηεί ηπραία απνθαιπθζεί κέξνο ησλ πξαγκαηηθψλ
ηεο ζπλαιιαγψλ. Σέινο, απηνί πνπ δελ πιεξψλνπλ ην ΦΠΑ παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ππνβάιιεη
ζρεηηθή δήισζε πξνθεηκέλνπ λα θαζπζηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν.
β) Απνκνλσηήο ή ξπζκηζηήο. Οη δηνξγαλσηέο ηεο απάηεο ρξεζηκνπνηνχλ εζεινληηθά κηα
επηρείξεζε σο κεζάδνληα γηα λα πεξηπιέμνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο. Μέζα ζηε ξνή ησλ
ηηκνινγίσλ, έλαο ξπζκηζηήο, παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν θαη ζηνλ
κεζνιαβεηή γηα λα θαιχςεη ηνλ ηειεπηαίν. Καηαξρήλ, ν απνκνλσηήο ή ν ξπζκηζηήο, ηεξεί ηηο
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θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ην ΦΠΑ. Πιεξψλεη ην ρξένο ηνπ ΦΠΑ (ζπρλά πνιχ
ρακειά πνζά) θαη εκπξφζεζκα.
ΘΤΣΔ
ΘΤΜΑΣΑ
•Αθαλήο επηηεδεπκαηίαο ή εμαθαληζκέλνο • Κξάηνο
έκπνξνο
• Φνξνινγνχκελνη
• Απνκνλσηήο
• Σίκηνη έκπνξνη
• Μεζάδσλ
• Σξηηνγελήο ηνκέαο
• Γηνξγαλσηήο ή αξρηθή επηρείξεζε
Πίλαθαο : Οη ελδερφκελνη ζχηεο θαη ζχκαηα ζηελ θπθιηθή απάηε Carousel
γ) Μεζάδσλ ή Μεζνιαβεηήο. Απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ηεο αιπζίδαο ηεο ηηκνιφγεζεο.
πλεξγάδεηαη κε ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο απάηεο θαη επσθειείηαη απφ ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο πνπ
κπνξεί λα πξνζθέξεη φηαλ πσιεί ηα εκπνξεχκαηα ηνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά ή ζε άιια θξάηε - κέιε
ή αθφκα θαη λα ηα εμάγεη ηα αγαζά ζε ηξίηεο ρψξεο.
δ)Γηνξγαλσηήο ή Αξρηθή επηρείξεζε. Δίλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν κέζα ζην θχθισκα ηεο απάηεο
ηνπ ΦΠΑ πνπ νξγαλψλεη φιν ην θχθισκα ηεο απάηεο θαη κεηακθηέδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο
αρπξαλζξψπνπο θαη κεζάδνληεο. Ίζσο λα ρξεζηκνπνηήζεη απνκνλσηή, πνπ ηεξεί λφκηκα ινγηζηηθά
βηβιία θαη ζέβεηαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο σο πξνο ην ΦΠΑ. Ο δηνξγαλσηήο
πξνθαζίδεηαη πάληα φηη κπνξεί λα απνδείμεη φηη ηεξεί ζσζηή ινγηζηηθή παξφιν πνπ απνηειείηαη
απφ ξνή ηηκνινγίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αθαλήο εκπφξνπο θαη κεζάδνληεο.
Θχκα ηεο νξγαλσκέλεο απηήο απάηεο είλαη θαηά θχξην ιφγν ην Γεκφζην θαη θαη‘ επέθηαζε ε
ΔΔ πνπ ράλεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ ΦΠΑ. Πέξαλ απηνχ, αλππνςίαζηεο επηρεηξήζεηο
ιφγσ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα βξεζνχλ εθηφο αγνξάο ελψ νη δηνξγαλσηέο γηα λα ειέγμνπλ
ηελ αγνξά, πξνζπαζνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ελ αγλνία ηνπο, ππαξθηέο επηρεηξήζεηο κέζα ζηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, επηδεηψληαο ζπλεξγαζία γηα λα απνθχγνπλ ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ ή
πξνζθέξνληαο «πξνκήζεηεο» πνπ ζηελ νπζία δελ απνηεινχλ παξά κέξνο ηνπ θιεκκέλνπ ΦΠΑ.
Σέινο, ν θνξνινγνχκελνο είλαη έκκεζν ζχκα ηεο απάηεο δηφηη, ελψ σο ηειηθφο αγνξαζηήο,
πιεξψλεη ην ΦΠΑ κε ηελ αγνξά ησλ αγαζψλ, ηειηθά κεγάιν κέξνο ηνπ θφξνπ κέλεη ζηα ρέξηα ησλ
απαηεψλσλ βιάπηνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε ζην Κξάηνο αθνχ ζα πξέπεη λα πιεξψζεη
πεξηζζφηεξνπο θφξνπο εμαηηίαο ηεο απάηεο.
7.2.2. Φνξνδηαθπγή θαη θνξνινγηθφ ζχζηεκα
Σν πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην εθάζηνηε ηζρχσλ
θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ εθείλν ην κείγκα θφξσλ πνπ
θαιείηαη λα εθαξκφζεη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ν εηζπξαθηηθφο κεραληζκφο ελφο θξάηνπο
επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε θνξνινγηθή βάζε. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ είλαη κεγάιε δηφηη ε επηινγή
ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ θφξσλ ζπλήζσο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηδηαίηεξεο θνηλνληθννηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο ηεο ρψξα116 θαη πξέπεη λα επηιέγεηαη κε θξηηήξην ηελ αλάιπζε θφζηνπο / σθέιεηαο σο
πξνο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο.
Κάζε θπβέξλεζε νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν, βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία κηαο δηαξθνχο
αλαδήηεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
116
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απνηειεζκαηηθφηεηαο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ελδείμεηο ησλ εζφδσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηελ
νηθνλνκία δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.
Βαζηθέο αξρέο117, πνπ ζα πξέπεη λα δηαπλέεη έλα θαιφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη ε
νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε δηνηθεηηθή απιφηεηα, ε επθακςία, ε πνιηηηθή ππεπζπλφηεηα
θαη ε ακεξνιεςία ήηνη ε δηθαηνζχλε. Λφγσ φηη νη αξρέο απηέο ζε θάπνην βαζκφ κπνξεί λα
ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο, δεηνχκελν πξέπεη λα είλαη ν θνηλσληθά άξηζηνο ζπλδπαζκφο ηνπο.
7.3.

Λαζξεκπφξην

Ο φξνο "ιαζξεκπφξην" γεληθά αθνξά εθείλε ηε κνξθή νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρεηξνχκελν εκπφξην θαηά παξάβαζε ε
θαηαζηξαηήγεζε θείκελεο λνκνζεζίαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθπγή πιεξσκήο δαζκψλ θαη
θφξσλ. ηε πξάμε απνηειεί εμαπάηεζε ησλ Αξρψλ ελφο θξάηνπο θαηά ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή
εκπνξεπκάησλ. Χο ε θαη‘ εμνρήλ «καχξε αγνξά» εκπίπηεη ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο
παξανηθνλνκίαο πνπ κάιηζηα ζπλδέεηαη επζέσο κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Σν ιαζξεκπφξην
γίλεηαη θπξίσο ζε είδε ππνθείκελα ζε βαξείο δαζκνχο, ή θφξνπο θαηαλάισζεο, ζε ηπρφλ είδε
κνλνπσιίνπ, (αλ ηέηνην πθίζηαηαη), ζε αξραηφηεηεο, θαζψο θαη ζε απαγνξεπκέλα είδε εκπνξίαο, ή
εηζαγσγήο. Σέηνηα γηα παξάδεηγκα είλαη πάζεο θχζεσο αληηθείκελα πνιπηειείαο, θνζκήκαηα, πνηά,
γνχλεο, απηνθίλεηα, θαπλφο, ηζηγάξα, πεηξέιαην θ.ιπ. Αθνξά επίζεο, απαγνξεπκέλα ειεχζεξεο
εκπνξίαο είδε φπσο φπια, λαξθσηηθά, εθξεθηηθά θ.ιπ.
Σν ιαζξεκπφξην ραξαθηεξίδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα λνκνζεηηθά ηνπ θφζκνπ σο ηδηψλπκν
θνξνινγηθφ πνηληθφ αδίθεκα (έγθιεκα) πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη κε ηελ απφπεηξα δηαθπγήο, ή
απνθπγήο ηεο ππνρξέσζεο, κε παξάλνκεο ελέξγεηεο ή θαη παξαιείςεηο, ηφζν ησλ ππφρξεσλ, φζν
επίζεο θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαηαζηνιήο. Άιιεο ρψξεο ηεξνχλ εληαία ηεισλεηαθή λνκνζεζία
κε φια ηα είδε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, άιιεο ηεξνχλ επηκέξνπο λνκνζεζία γηα θάζε είδνο εμ απηψλ θαη
ηέινο νη πεξηζζφηεξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα κηα γεληθή ηεισλεηαθή λνκνζεζία γηα φια
ηα "ππνθείκελα" ζε δαζκνχο εκπνξεχκαηα θαη κηα εηδηθφηεξε γηα ηα απαγνξεπκέλα είδε εκπνξίαο,
πξνθεηκέλνπ λα δχλαληαη λα επηιακβάλνληαη θαηά ηφπν πνιιέο δησθηηθέο Αξρέο.
Δηδηθφηεξα, έλαληη ηνπ γεληθνχ φξνπ "ιαζξεκπφξην", ν φξνο ιαζξεκπνξία ραξαθηεξίδεη κία
πξνο κία ηηο πξάμεηο πνπ ζεσξνχληαη "θνξνινγηθή απάηε" θαηά ην ρξφλν ηεο θπθινθνξίαο
ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά ππνθείκελσλ εκπνξεπκάησλ. χκθσλα κε θάζε ζχγρξνλν Σεισλεηαθφ
Κψδηθα, ιαζξεκπνξία ραξαθηεξίδεηαη ε εηζαγσγή, ή ε εμαγσγή απφ ηα ζχλνξα ελφο θξάηνπο ή
ηεισλεηαθήο έλσζεο, πξαγκάησλ ππνθεηκέλσλ ζε εηζαγσγηθφ δαζκφ, ή ηεισλεηαθφ ηέινο, ή θφξν,
ή άιιν δηθαίσκα, ρσξίο εηδνπνίεζε θαη άδεηα Σεισλεηαθήο Αξρήο. Οκνίσο θαη θάζε ελέξγεηα πνπ
απνβιέπεη λα ζηεξήζεη ην Γεκφζην απφ δαζκνχο, ηέιε, θφξνπο θαη δηθαηψκαηα επί εηζαγνκέλσλ, ή
εμαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, έζησ θαη αλ αθφκα έρνπλ εηζπξαρζεί ζε ηφπν θαη ρξφλν δηάθνξν απφ
εθείλν πνπ πξνβιέπεη ν ζρεηηθφο λφκνο. Ζ ιαζξεκπνξηθή παξάβαζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο απιέο
ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο πνπ ηηκσξνχληα κε δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (πξφζηηκα) θαη επηζχξεη
επηπξφζζεηα θαηαζρέζεηο θαη πνηληθή δίσμε ηνπ δξάζηε. Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ιαζξεκπνξίαο
απαηηείηαη λα ζπληξέρεη δφινο ηνπ παξαβάηε ζηνλ νπνίν επηβάιινληαη πέξαλ ησλ πνηληθψλ θαη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Πεξηπηψζεηο ιαζξεκπνξίαο είλαη:
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1. Ζ εηζαγσγή ή εμαγσγή απαγνξεπκέλσλ ή κε εηδψλ ρσξίο ηεισλεηαθφ έιεγρν.
2. Ζ δηάζεζε αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί κε αηέιεηα, γηα εηδηθή ρξήζε, ζε άιιεο ρξήζεηο
ρσξίο άδεηα.
3. Ζ αληηθαηάζηαζε εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ κε αηέιεηα (έζησ θαη κε πξνζσξηλή) κε άιια
εκπνξεχκαηα.
4. Κάζε έιιεηςε εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε απνζήθεο απνηακίεπζεο κε ζθνπφ ηελ
απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ.
5. Ζ χπαξμε εκπνξεπκάησλ επί πινίνπ εμσηεξηθνχ πνπ θαηέπιεπζε ρσξίο αλσηέξα βία ζε ιηκέλα ή
φξκν κε επηηξεπηφ γηα εθηέιεζε εκπνξηθήο πξάμεο. Οκνίσο γηα αεξνπιάλα θαη αεξνδξφκηα.
6. Ζ χπαξμε εκπνξεπκάησλ πνπ δελ πθίζηαληαη ζην επίζεκν δεισηηθφ ηνπ πινίνπ ή αεξνπιάλνπ ή
άιινπ κέζνπ κεηαθνξάο.
7. Ζ έιιεηςε εκπνξεπκάησλ πνπ θέξνληαη λα θνξηψζεθαλ ζε πινίν εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ, ή
άιια κέζα κεηαθνξάο, θαηά ηελ ψξα ηεο αλαρψξεζεο.
8. Ζ θαηνρή δηαθφξσλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξνβιέπνπλ δηάθνξεο επηκέξνπο λνκνζεζίεο.
9. Ζ αγνξά, πψιεζε θαη θαηνρή εκπνξεπκάησλ πνπ εηζήρζεθαλ ή εηζρψξεζαλ ζηε θαηαλάισζε
θαηά ηξφπν πνπ ζπληζηνχλ ην αδίθεκα ηεο ιαζξεκπνξίαο.
10.
Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο πνπ εθ ηνπ λφκνπ ζαθψο νξίδεηαη σο
ηέηνηα.
7.3.1. Λαζξεκπνξία εκπνξεπκάησλ
Αθνξά ηε κε δήισζε ηνπο γηα ηεισλεηαθφ έιεγρν ή ηελ παξάλνκε εηζαγσγή ηνπο κε ζθνπφ
ηε ζθφπηκε απνθπγή θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ. ηελ
πεξίπησζε εκπίπηεη:
 ε δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε, ρσξίο έγγξαθε άδεηα ηεο αξµφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο θαη κε
πιεξσκή ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, θφξνπ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, εκππξεπκάησλ, ηα νπνία
έρνπλ εηζαρζεί δπλάµεη λφκνπ ή ζχκβαζεο, αηειψο ή µε κεησκέλεο επηβαξχλζεηο γηα νξηζκέλεο
εηδηθέο ρξήζεηο ή ε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ εκππξεπκάησλ ζε άιιεο ρξήζεηο εθηφο ησλ
νξηζκέλσλ εηδηθψλ ηνηνχησλ.
 ε εμαγσγή ή ε εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ησλ νπνίσλ, θαηά λφκν ή µε απφθαζε ηεο αξµφδηαο
Αξρήο, είλαη απαγνξεπκέλε ε εμαγσγή ή ε εηζαγσγή, εθηφο εάλ µε έγγξαθε άδεηα επηηξάπεθε
απηή θαη' εμαίξεζε ηεο απαγφξεπζεο απφ ηελ αξµφδηα Αξρή.
 ε αγνξά, πψιεζε θαη θαηνρή εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ή ηεζεί ζηελ θαηαλάισζε θαηά
ηξφπν πνπ ζπληζηά ην αδίθεκα ηεο ιαζξεκπνξίαο
 ε ππνηηµνιφγεζε ή ππεξηηκνιφγεζε εηζαγνµέλσλ εκπνξεπκάησλ.
 ε µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε εκπνξεπκάησλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο
θνηλνηηθήο δηακεηαθφκηζεο (in transit) ή ε θαηά ηελ ψξα ηεο αλαρψξεζεο απφ ην πινίν έιιεηςε
εκπνξεπκάησλ, πνπ θνξηψζεθαλ γηα ην εμσηεξηθφ ή γηα άιιν ιηµάλη ηνπ Κξάηνπο µε
παξαζηαηηθφ δηακεηαθφκηζεο
 ε χπαξμε εκπνξεπκάησλ ζε πινία ηα νπνία παξαπιένπλ ζηελ αθηή ή θαηεπζχλνληαη ζε ιηµάλη
ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζην δεισηηθφ ηνπ πινίνπ ή αθφκα θαη ε χπαξμε εκπνξεπκάησλ, έζησ θαη
αλαγεγξακκέλσλ ζην δεισηηθφ πινίνπ ην νπνίν έρεη πξνζνξµίζεη ρσξίο αλψηεξε βία ζε ιηµάλη
ή φξµν , ζην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε πξνζέγγηζε.
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7.3.2. Λαζξεκπνξία Δλεξγεηαθψλ πξντφλησλ118
Κχξηνο ηνκέαο ιαζξεκπνξίνπ ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα είλαη ε δαζκνθνξνδηαθπγή πνπ
εληνπίδεηαη θπξίσο ζην πεηξέιαην119 (ρξήζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα θίλεζε θαη λαπηηιηαθνχ
ληίδει ή καδνχη ζε άιιεο ρξήζεηο) θαη ε λφζεπζε πεηξειαηνεηδψλ θαπζίκσλ πνπ επίζεο νδεγνχλ
ζε δαζµνθνξνδηαθπγή. Ζ βελδίλε θαη ινηπά πεηξειαηνεηδή (κεησκέλνπ θφξνπ γηα ηα λεζηά, white
spirit, ηνινπφιην, μπιφιην, θεξνδίλεο θ.ι.π.) κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
ιαζξεκπνξίαο. Σα θαηλφκελα λνζείαο αθνξνχλ θπξίσο ηηο εμήο πξνζµίμεηο:
1) πεηξέιαην λαπηηιίαο ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο ή πεηξέιαην θίλεζεο.
2) πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζε πεηξέιαην θίλεζεο.
3) πεηξέιαην αγλψζηνπ πξνειεχζεσο ή πεηξέιαην πνπ έρεη ππνζηεί παξάλνµε επεμεξγαζία
απνρξσκαηηζκνχ θαη θαηαζηξνθήο ηνπ ηρλεζέηε, ζε πεηξέιαην θίλεζεο
4) ακφιπβδε βελδίλε ζε βελδίλε µε ππνθαηάζηαην κνιχβδνπ ή ζε ακφιπβδε 98 νθηαλίσλ
5) ρεµηθέο ελψζεηο (Σνινπφιην, μπιφιην θ.ι.π. ) ζε πγξά θαχζηµα
6) white spirit ζε θσηηζηηθφ πεηξέιαην.
7) πεηξέιαην ζε βελδίλεο.
Απφ φιν ην θχθισµα δηαθίλεζεο ησλ θαπζίµσλ απφπεηξεο ζθφπηµεο λνζείαο µε θίλεηξν ην
θέξδνο είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ είηε απφ ηνλ κεηαθνξέα, ή είηε απφ ηνλ πξαηεξηνχρν είηε απφ ηνλ
ηειηθφ ρξήζηε ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πεξίπησζε ηεο απφ θνηλνχ ιαζξεκπνξίαο. πρλέο
παξαβάζεηο µε ρξήζε λνζεπκέλνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο δηαπηζηψλνληαη ζπλήζσο ζε επαγγεικαηίεο
νδεγνχο θνξηεγψλ θαη ηαμί. Δπίζεο ε εμέηαζε αξθεηψλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ απφ
βηνκεραλίεο, μελνδνρεία θαη θνχξλνπο, πνπ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχλ πεηξέιαην θίλεζεο,
έδεημαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ λνζεπκέλα θαχζηµα, µε απνηέιεζµα εθηφο ηεο δηαθπγήο εζφδσλ γηα ην
δεκφζην λα πξνθαιείηαη θαη ξχπαλζε ζην πεξηβάιινληνο .
Δθηφο απφ ηε δηάζεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα νηθηαθέο αλάγθεο, επηηξέπεηαη επίζεο
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γεσξγία, ζηηο θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ, ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη
ηε δαζνθνµία νπφηε είλαη δπζρεξήο πνιιέο θνξέο ε δηαπίζησζε ηεο λφκηκεο ρξήζεο ηνπ απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ επηζηξνθή ηεο δηαθνξάο ηνπ θφξνπ. Δπηπιένλ απφ ηηο ειέγρνπζεο
Αξρέο έρνπλ θαηά θαηξνχο απνθαιπθζεί παξάλνµεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο θαη λαπηηιίαο, κε ζθνπφ ηνλ απνρξσκαηηζκφ ηνπο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηρλεζεηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά σο πεηξέιαην θίλεζεο.
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ελψ δηαηίζεηαη γηα ηε ζέξκαλζε νηθηαθψλ ρψξσλ, απφ 16/10/2003
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε γεσξγία, ζηηο θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ, ζηηο
ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ηε δαζνθνµία νπφηε είλαη δπζρεξήο πνιιέο θνξέο ε δηαπίζησζε ηεο λφκηκεο
ρξήζεο ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ επηζηξνθή ηεο δηαθνξάο.
118

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=111493256 Ζκεξεζία on line 29/6/11 «Απψιεηεο
500 εθαη. εηεζίσο απφ ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ». ηα 350 κε 500 εθαη. επξψ εηεζίσο αλέξρνληαη νη απψιεηεο
εζφδσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ απφ ην ιαζξεκπφξην ζηα θαχζηκα εθηηκά ν χλδεζκνο Δηαηξηψλ Δκπνξίαο
Πεηξειαηνεηδψλ (ΔΔΠΔ). Δλψ θαηά κηα άιιε εθηίκεζε : http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4594380
Σεηάξηε 15/9/10 «ΓΟΔ: Πεξηζζφηεξα απφ 2 δηζ. ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ» ε πεξηζζφηεξα απφ 2 δηζ. επξψ
αλέξρεηαη ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ εηδηθνχ γξακκαηέα ηνπ ΓΟΔ, Γηάλλε
Καπειέξε
119
Ζ Καζεκεξηλή, 7-3-10, «ε πεξηζζφηεξα απφ 2 δηο € αλέξρεηαη ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα
κε εθηίκεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΓΟΔ θ. Γηάλλε Καπειέξε θαη ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ.»
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Σν ιαζξεκπφξην µε παξάλνµε δηαθίλεζε πεηξειαίνπ λαπηηιίαο120 ζπλήζσο αθνξά ηνλ
εηθνληθφ εθνδηαζκφ δηθαηνχρσλ επηβαηεγψλ θαη εκπνξηθψλ πινίσλ θαη λαπαγνζσζηηθψλ µε
βπηηνθφξα απηνθίλεηα ή ζιέπηα, ηα νπνία κεηαθέξνπλ αθνξνιφγεηα θαχζηµα λαπηηιίαο είηε κε
παξάδνζε κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ απφ απηέο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ηεισλεηαθά / θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά είηε κε πνιιαπινχο εηθνληθνχο εθνδηαζκνχο . Οη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ λαπηηιίαο
πνπ ζπιιέγνληαη µε ηνπο ηξφπνπο απηνχο κπνξνχλ είηε λα πνπιεζνχλ εθ λένπ, είηε λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λνζεία πεηξειαίνπ θίλεζεο ή ζέξκαλζεο, είηε λα ππνζηνχλ παξάλνµε
επεμεξγαζία γηα απνρξσκαηηζκφ θαη θαηαζηξνθή ηνπ ηρλεζέηε θαη θαηφπηλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα λνζεία πεηξειαίνπ θίλεζεο ή ζέξκαλζεο.
Χο κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη λαπηηιίαο έρνπλ
θαηά θαηξνχο πξνηαζεί ε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηνπο απφ ην δηπιηζηήξην ζηνλ ηειηθφ
παξαιήπηε ζε ζπλδπαζκφ κε εληαηηθνχο ειέγρνπο απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα αιιά θαη ε εμίζσζε ηνπ
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο.121
7.3.3. Λαζξεκπνξία αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη νηλνπλεπκαησδψλ
Δίλαη θνηλή πξαθηηθή ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ζρεδφλ ρψξεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΚΜ
ηεο Δ.Δ., ζηελ αηζπιηθή αιθνφιε, ηε µπχξα, ζηα ελδηάκεζα πξντφληα, ζην θξαζί, θαη ηα
παξαζθεπαδφµελα πνηά µε δχµσζε, λα επηβάιιεηαη Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) .
Ζ ιαζξεκπνξία ζε απηά ηα είδθ ζπληειείηαη κε ηελ παξάλνκε εηζαγσγή θαη δηάζεζε
αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη αιθννινχρσλ πνηψλ, κε ηε ιαζξαία δηαθίλεζε θαη εηθνληθέο παξαδφζεηο
αιθννινχρσλ κε αλαζηνιή ΔΦΚ, κε εηθνληθέο εμαγσγέο, κε ςεπδή δήισζε θνξηίσλ αληί
αηζπιηθήο αιθνφιεο, κε παξάλνκε απφζηαμε ζηέκθπισλ απφ κηθξνχο απνζηαγκαηνπνηνχο, κε
δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε ζπλζεηηθήο αηζπιηθήο αιθνφιεο γηα θαζαξφ νηλφπλεπκα, κε ηε κε
λφκηκε ρξεζηκνπνίεζε αιθνφιεο πνπ παξειήθζε κε αλαζηνιή θαηαβνιήο θφξσλ βάζεη ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ. Δπίζεο πνιιέο πνηνπνηίεο δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο ρσξίο ηα λφκηκα παξαζηαηηθά
ελψ ππάξρνπλ πνιιέο παξάλνκεο πνηνπνηίεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θακία άδεηα θαη
δηαζέηνπλ παξάλνκα ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε πγεία ηνπ
θαηαλαισηή.
ηελ Διιάδα θαη φρη κφλν, ηα αιθννινχρα πνηά πνπ παξάγνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,
πξνέξρνληαη απφ άιια Κ Μ ηεο Δ. Δ. ή εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο θαη πξννξίδνληαη λα
θαηαλαισζνχλ ζε άµεζε ζπζθεπαζία ιηαληθήο πψιεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζηα νπνία
επηβάιιεηαη Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.), επηθνιιψληαη έλζεµεο ηαηλίεο θνξνινγίαο.
Έηζη, δηαζθαιίδεηαη σο έλα βαζκφ ε θαηαβνιή ηνπ Δ.Φ.Κ. πνπ αλαινγεί ζην πξντφλ. Οη έιεγρνη
ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ εζηηάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, εηζαγσγήο ή εκπνξίαο αηζπιηθήο
αιθνφιεο, πνηψλ, δχζνπ, θξαζηψλ, θαιιπληηθψλ, ηξνθίκσλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ θαη ηέινο ζηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο.
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Ζ αηειήο ρνξήγεζε ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίµσλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 23 ηνπ Ν.
2127/93 θαη ηνπ λ. 603/77.
121
«Ζιεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ θαπζίκσλ • Πεξηπνιίεο γηα ηα λαπηηιηαθά θαχζηκα - GPS ζηα βπηηνθφξα
ζρεδηάδεη ην ππνπξγείν» Διεπζεξνηππία, http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=296497 , 26/7/ 2011
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7.3.4. Λαζξεκπνξία ζε θαπληθά πξντφληα.
Βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά ζηα νπνία επηβάιιεηαη επίζεο ΔΦΚ ζεσξνχληαη ηα ηζηγάξα, ηα
πνχξα θαη ηα ζηγαξίινο, ν θαπλφο που ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάπληζκα ρεηξνπνίεησλ (ζηξηθηψλ)
ηζηγάξσλ, θαζψο θαη ηα άιια θαπλά γηα θάπληζκα πνπ θαηαλαιψλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο
αλεμαξηήησο ηεο πξνέιεπζεο ηνπο. Ζ λφκηκε θπθινθνξία βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ πνπ
θαηαλαιψλνληαη ζην εζσηεξηθφ αποδεικνφεται απφ εηδηθή ζήκαλζε επί ηεο ζπζθεπαζίαο.
Ζ θνξνδηαθπγή ζπληειείηαη κέζσ ηεο ιαζξαίαο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαπλνχ,
θπξίσο έηνηκσλ ηζηγάξσλ, κέζσ εικονικϊν εμαγσγψλ θαη ηειηθή δηάζεζε ζην εζσηεξηθφ, κε
ηνπνζέηεζε ηνπο αλάκεζα ζε άιια εκπνξεχκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή, κε ηε ηνπνζέηεζε ζε εηδηθά
δηαζθεπαζκέλεο θξχπηεο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ, κε κεηαθνξηψζεηο απφ ειεχζεξεο δψλεο ιηκέλσλ
θαη ιαζξαία δηαθίλεζε ηνπο ζε άιιν απφ ηνλ αξρηθά δεισκέλν πξννξηζκφ, κε ιαζξαία εμαγσγή ζε
φκνξεο ρψξεο θαη πξνψζεζε ηνπο ζηελ Δ.Δ122 θαη άιιεο ρψξεο.
εκεηψλεηαη φηη, πνζνζηφ ησλ ιαζξαίσλ ηζηγάξσλ δελ είλαη θαλ γλήζηα, αιιά λνζεπκέλα
θάηη πνπ βάδεη θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ123.
Οη έιεγρνη απαηηνχλ ζπλεξγαζία αζηπλνκηθψλ, λιμενικϊν θαη ηεισλεηαθψλ Αξρψλ θαη
επηθεληξψλνληαη ζηα ζεκεία εηζφδνπ / εμφδνπ ησλ ρσξψλ κε ζηνρεπφκελεο βάζεη πιεξνθνξηψλ
επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
7.3.5. Παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη πξφδξνκσλ νπζηψλ
Σα λαξθσηηθά είλαη νπζίεο, θπζηθέο ή ζπλζεηηθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα
ηαηξηθνχο, είηε γηα κε ηαηξηθνχο ζθνπνχο, ησλ νπνίσλ ε επαλεηιεκκέλε πέξαλ ηνπ ηαηξηθνχ ζθνπνχ
ρξήζε, νδεγεί ζε παξνδηθή ή ρξφληα ηνμίλσζε, δειαδή δειεηεξίαζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.
Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα λαξθσηηθά πιήηηεη φιε ηελ
πθήιην κε απνηέιεζκα παξάλνκα θνξηία λαξθσηηθψλ λα απνζηέιινληαη ζηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ
αγνξέο - ζηφρν γηα ηελ απνθφκηζε κεγάισλ θεξδψλ. Οη έκπνξνη λαξθσηηθψλ απνηεινχλ κηα
παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηάμε πνπ απμάλνπλ ζπλερψο ηε δχλακή ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή παξέκβαζή
ηνπο βαζηδφκελνη ζηνλ ζλεγχο ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηάμεσλ θαη κε ηελ
πξνζθνξά «ηθαλνπνίεζεο» ζηηο πςειφηεξεο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηάμεηο. Σα ηεξάζηηα έζνδα
παγθνζκίσο απφ ην εκπφξην λαξθσηηθψλ δηνρεηεχνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε άιισλ παξάλνκσλ
δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην εκπφξην φπισλ, ιεπθήο ζαξθφο θαη ε ηξνκνθξαηία. Δλψ ηαπηφρξνλα νη
λαξθνέκπνξνη εθκεηαιιεπφκελνη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε ζπρλά ειέγρνπλ θπβεξλήζεηο πνπ
δηαρεηξίδνληαη ηελ θξαηηθή εμνπζία πξνο φθεινο ηνπο.
Οη έκπνξνη ζηξέθνληαη ζπλερψο ζε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο δηαθίλεζεο θαη εθηξνπήο ηέηνησλ
νπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηεζληθήο δηαλνκήο απνκηκήζεσλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη ηεο
122

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12334&subid=2&pubid=111535255 Ζκεξεζία on line 5/7/11
«Καπλνβηνκεραλίεο: Οξγηάδεη ην ιαζξεκπφξην». χκθσλα κε έξεπλα ηεο KPMG πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δ.Δ. γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Philip Morris International Inc. ε εηήζηα θαηαλάισζε παξάλνκσλ ηζηγάξσλ απμήζεθε θαηά 3,1 δηζ.
κνλάδεο ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη αλήιζε ζπλνιηθά ζε 64,2 δηζεθαηνκκχξηα κνλάδεο, αληηζηνηρψληαο πεξίπνπ
ζην 10% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηζηγάξσλ ζηελ ΔΔ. ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ., φπσο ζεκεηψλεη ε έξεπλα
ππάξρνπλ ζήκεξα δχν δηαθξηηέο αγνξέο ηζηγάξσλ, κηα λφκηκε ειεγρφκελε αγνξά, ε νπνία θζίλεη, θαη κηα παξάλνκε
αλεμέιεγθηε αγνξά, ε νπνία αλαπηχζζεηαη. Ζ δεκία γηα ηα εζληθά θαη επξσπατθά έζνδα απφ ην ιαζξεκπφξην ηζηγάξσλ
εθηηκάηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) πεξίπνπ ζε 10 δηζ. επξψ θαη‘ έηνο.
123
Σα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) δείρλνπλ φηη ην 43% απφ ηα
θζηαζρεζέληα ηζηγάξα είλαη πιαζηά θαη ε ΔΔ ράλεη εηεζίσο ζρεδφλ 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ απφ ην ιαζξεκπφξην.
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ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηνπ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ ηαρπδηαλνκψλ γηα ηε δηαθίλεζε ησλ παξάλνκσλ
νπζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά κε δίθηπα θαη ηνπηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ
αθνξά θπξίσο ηελ πξνκήζεηα εξσίλεο θαη θνθαΐλεο απ‘ ην Αθγαληζηάλ124, ηε δήηεζε θνθαΐλεο
ζηελ Δπξψπε θαη ηελ πξνκήζεηα θαη δήηεζε θάλλαβεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δπίζεο νη πεξηνρέο ηεο
Κεληξηθήο Ακεξηθήο θαη ε Αθξηθή εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
δηακεηαθνκηζηηθνχο θφκβνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαθίλεζε ηεο θνθαΐλεο ζηελ Δπξψπε.
Μεγάιν κέξνο ηεο δηαθίλεζεο ηεο εξσίλεο πξνο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ειέγρεηαη απφ ηηο
Σνπξθηθέο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ρψξα ηνπο σο κηα αθεηεξία γηα
ηελ Βαιθαληθή δηαδξνκή, θαζηζηψληαο ην ξφιν ηεο Σνπξθίαο ηδηαίηεξα θξίζηκν αλαθνξηθά κε ηελ
δηαδξνκή ηνπ νπίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ απφ ην Αθγαληζηάλ ζηελ Δ.Δ.
εκείν αλαθνξάο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δησθηηθψλ αξρψλ απνηεινχλ νη ειεγρφκελεο
παξαδφζεηο125 πνπ βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα παξαζηαηηθά κεηαθνξάο
λαξθσηηθψλ ή ςπρνηξφπσλ νπζηψλ γηα λα αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηε ζχιιεςε ησλ «δηαθηλεηψλ» ή
ηε θαηάζρεζε ησλ λαξθσηηθψλ, έηζη ψζηε λα γίλεη γλσζηή ε δηαδξνκή ζηελ νπνία θηλήζεθε ην
παξάλνκν εκπφξεπκα θαη κεηά απφ έξεπλα, λα εληνπηζζνχλ θαη λα ζπιιεθζνχλ νη θχξηνη
δηνξγαλσηέο ηεο δηαθίλεζεο γηα λα ππνζηνχλ πνηληθέο θπξψζεηο. Ζ αλαβνιή αηηηνινγείηαη απφ ηε
ζθνπηκφηεηα γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δίσμε θαη εμάξζξσζεο ησλ θπθισκάησλ ζπλνιηθά .
Ζ ρξήζε ησλ ζπλζεηηθψλ λαξθσηηθψλ, ηδηαίηεξα απφ λένπο αλζξψπνπο ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη απμεζεί δξακαηηθά. Με ηνλ φξν ζπλζεηηθά λαξθσηηθά ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο πνπ
παξαζθεπάδνληαη εξγαζηεξηαθά κε ηελ εθαξκνγή ρεκηθψλ κεζφδσλ. Δίλαη φξνο πνπ ζπλήζσο
αλαθέξεηαη ζηελ Πεζηδίλε, ηελ Μεζαδφλε, ηηο Ακθεηακίλεο θαη ηα παξάγσγα ηνπο φπσο νπζίεο
ηχπνπ Δcstasy, ην LSD θαη άιιεο δηεγεξηηθέο, θαηαζηαιηηθέο, ή παξαηζζεζηνγφλεο νπζίεο.
Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο δήηεζεο ζπλζεηηθψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ζηαζεξή αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε παξάλνκα
εξγαζηήξηα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πνιιέο ρψξεο θνληά ζηηο ρψξεο θαηαλάισζεο. Απηά δηαζέηνπλ
εμνπιηζκφ, κεζνδνινγία, πξνρσξεκέλεο ηερληθέο, θαιά εθπαηδεπκέλνπο ρεκηθνχο κε ηθαλφηεηα λα
ηξνπνπνηνχλ ην ρεκηθφ ηχπν κηαο νπζίαο γηα λα βειηηψλεηαη ηε δξάζε ηεο ρξεζηκνπνηψληαο
124

http://greek.ruvr.ru/2011/05/20/50594738.html Ζ Φσλή ηεο Ρσζίαο, 20/5/11 «Σν ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ απφ ην
Αθγαληζηάλ είλαη παγθφζκηα απεηιή» Απηή ηε δήισζε έθαλε ν επηθεθαιήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ
ηεο Κπθινθνξίαο Ναξθσηηθψλ Βίθηνξ Ηβαλφθ ν νπνίνο δηαπηζηψλεη φηη ε εμσηεξηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ
ζηνλ ηνκέα είλαη αλεπαξθήο θαη απνθαιχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο Νηθνιά αξθνδί, δηαηχπσζε ηελ ηδέα
ζχζηαζεο παγθφζκηνπ αληηλαξθσηηθνχ ζπλαζπηζκνχ, δειαδή ελφο ππεξεζληθνχ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ κε θνηλφ
Σακείν ζηε δνκή ηνπ ΟΖΔ, πνπ ζα δηακνξθψλεηαη απφ ηα ρξήκαηα πνπ θαηάζρνληαη απφ ηα θαξηέι. Σν εθπνλεκέλν
θαη ζπκθσλεκέλν απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ αληηλαξθσηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο «νκάδαο ησλ G8» ζρέδην, πξνβιέπεη ηελ
αληαιιαγή επηρεηξεζηαθψλ θαη θαηαζθνπεπηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαδξνκέο πξνκήζεηαο λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη ηε
δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ εκπνδίσλ ζηνπο θχξηνπο ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο. ηε χλνδν θνξπθήο ησλ G8 ζηε
γαιιηθή πφιε Νησβίι ζηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2011 ιήθζεθε πξάγκαηη απφθαζε γηα ηελ πξνψζεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο
θαηά
ηεο
παξάλνκεο
δηαθίλεζεο
λαξθσηηθψλ:
http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/the-2011summit/declarations-and-reports/appendices/action-plan-aimed-at-strengthening-transatlantic.1245.html
125
«Διεγρφκελε παξάδνζε» ζεκαίλεη ηελ ηερληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά παξαλφκσλ ή
χπνπησλ απνζηνιψλ εκπνξεπκάησλ, λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ, ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Πίλαθα Η θαη ηνλ Πίλαθα ΗΗ πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη ζηελ χκβαζε Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο
λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (Βηέλλε 20/12/1988) ή ππνθαηάζηαησλ νπζηψλ ηνπο, δηα ή κέζα ζηελ
πεξηνρή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ, ελ γλψζεη θαη ππφ ηελ επίβιεςε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ
εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο πξνζψπσλ αλακεκεηγκέλσλ ζηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 3 ηεο παξ. 1 ηεο πξναλαθεξνκέλεο χκβαζεο.
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ππνθαηάζηαηα πξνδξφκσλ ή μείγματα απηψλ θαη λα δηαθεχγεη απφ ηνπο ειέγρνπο. Βαζηθφ θίλεηξν
γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο παξάλνκνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε επθνιία παξαγσγήο κηαο
λαξθσηηθήο νπζίαο πςειήο δήηεζεο, ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ην κεγάιν θέξδνο απφ ηελ
πψιεζε. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ηα πιένλ ειθπζηηθά λαξθσηηθά απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο γηα ηηο
εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο.
Με ηνλ φξν «πξφδξνκεο νπζίεο παξαζθεπήο λαξθσηηθψλ» ελλννχκε ηηο νπζίεο, νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ςτθν παξάλνκε παξαζθεπή λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ αιιά
ζπγρξφλσο έρνπλ πιεζψξα λφκηκσλ ρξήζεσλ, θπξίσο ζηελ ρεκηθή βηνκεραλία θαη ζηελ
θαξκαθνβηνκεραλία. Γηα είθνζη ηξεηο απφ ηηο νπζίεο απηέο εθαξκφδεηαη έλα δηεζλέο ζχζηεκα
ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο
χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ
νπζηψλ πνπ ππνγξάθεθε ζηε Βηέλλε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 1988126. Σηο πξφδξνκεο νπζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ζπλζεηηθψλ λαξθσηηθψλ νη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο ηηο
πξνκεζεχνληαη απφ ην παξάλνκν εκπφξην.
Οη Αξρέο127 γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο ησλ λαξθσηηθψλ
επηδηψθνπλ ηηο δηεζλήο ζπλεξγαζίεο θαη ηνλ θαιχηεξνο ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπο βάζεη
επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ , αθ‘ ελφο ζηελ πξφιεςε ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηε κείσζε ηεο
δήηεζεο θαη αθ εηαίξνπ ζηε δίσμε γηα ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
7.3.6. Λαζξεκπνξία εηδψλ άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο
Σν ιαζξεκπφξην άγριασ παλίδαο ζπληζηά ηελ ηξίηε πην θεξδνθφξα «βηνκεραλία»
παγθνζκίσο, κεηά ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη φπισλ, κε θέξδε πνπ αγγίδνπλ ηα 7
δηζ. επξψ. Μηα ηεξάζηηα παγθφζκηα βηνκεραλία πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη πάζεο θχζεσο
απαηηήζεηο θαη πειάηεο, πάκπινπηνπο ζπιιέθηεο ζπάλησλ εηδψλ κέρξη θαη Αζηάηεο πνπ
παξαζθεπάδνπλ θίιηξα γηα θαξκαθεπηηθνχο ζθνπνχο, απνηειεί ζήκεξα ην ιαζξεκπφξην άγξησλ
δψσλ128.
Ζ χκβαζε ζρεηηθά κε ην δηεζλέο εκπφξην ζηα απεηινχκελα κε εμαθάληζε είδε άγξηαο
παλίδαο θαη ρισξίδαο (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
126

ε επίπεδν Δ.Δ. είλαη ζε εθαξκνγή ηξεηο θαλνληζκνί πνπ ξπζκίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εκπνξίνπ ησλ είθνζη
ηξηψλ απηψλ νπζηψλ θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ κεηγκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο νπζίεο απηέο.
πγθεθξηκέλα: α) Ο «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξ. 273/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαηη νπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο
Φεβξνπαξίνπ 2004 πεξί ησλ πξνδξφκσλ νπζηψλ ησλ λαξθσηηθψλ» (L47/1/18-02-2004), ν νπνίνο πεξηέρεη
ελαξκνληζκέλα κέηξα γηα ηνλ ελδνθνηλνηηθφ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νπζηψλ απηψλ. β) Ο «Καλνληζκφο
(ΔΚ) αξ. 111/2005 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ εκπνξίνπ ησλ πξνδξφκσλ νπζηψλ λαξθσηηθψλ κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηξίησλ ρσξψλ» (L
22/1/26-01-2005) γ) Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξ. 1277/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ηνπιίνπ 2005 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ
εθαξκνγήο ησλ δχν αλσηέξσ θαλνληζκψλ αξ. 273/2004 θαη 111/2005 (L 202/7/27-07-2005). ε εζληθφ επίπεδν είλαη
ζε ηζρχ ε αξ. Δ.2589/960/Β0034/10-08-2005 (ΦΔΚ 1157/19-08-2005) ΚΤΑ. κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη δηαδηθαζίεο
πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εζληθή αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ."
127
ηελ Διιάδα αξκφδηνο θνξέαο είλαη ην πληνληζηηθφ ξγαλν Γίσμεο Ναξθσηηθψλ (ΓΟΝ), πνπ απνηειεί ηελ
Δζληθή Μνλάδα Πιεξνθφξεζεο, κε ηε ζπλεξγαζία ηεζζάξσλ Διιεληθψλ Γησθηηθψλ Αξρψλ ήηνη ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, ηεο Σεισλεηαθήο Αξρήο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ζηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο
(ΓΟΔ).
128
Διεπζεξνηππία, Σξίηε 26 Απξηιίνπ 2011 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη κέξνο έξεπλαο ηεο Maryrose Fison ζην
βξεηαληθφ «Independent» ηεο Κπξηαθήο http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270282 6/3/2011.
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and Flora), γλσζηή θαη σο χκβαζε ηεο Οπάζηλγθηνλ (1973), πνπ έρεη ππνγξαθεί απφ 169 ρψξεο
(αξρέο 2007) ξπζκίδεη θαη ειέγρεη ην δηεζλέο εκπφξην ησλ δεηγκάησλ, ησλ κεξψλ ή θαη ησλ
πξντφλησλ ησλ εηδψλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ άγξηα παλίδα θαη απηνθπή ρισξίδα θαη ηα
νπνία θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην δηεζλέο εκπφξην άγξησλ δψσλ θαη
θπηψλ δελ απεηιεί ηελ επηβίσζή ηνπο.
H χκβαζε πξνζηαηεχεη πεξίπνπ 5.000 είδε δψσλ θαη 28.000 είδε θπηψλ, ελψ ηα είδε πνπ
απεηινχληαη κε εμαθάληζε θαηαηάζζνληαη ςε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην βαζκφ
επηθηλδπλφηεηαο αθαληζκνχ ηνπο (Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ). Οξηζκέλα θξάηε-κέξε ηεο χκβαζεο, γηα
ιφγνπο πξνζηαζίαο θάπνησλ ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο ρψξαο ηνπο, επέβαιαλ ζηε χκβαζε θαη ηξίηε
θαηεγνξία (Παξάξηεκα ΗΗΗ). Υαξαθηεξηζηηθφ θαη βαζηθή αρχι ηεο χκβαζεο είλαη φηη ε εκπνξία
θαη δηαθίλεζε εηδψλ CITES ζα γίλεηαη βάζεη εηδηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη αδεηψλ δηαθίλεζεο, πνπ
εθδίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο CITES (CITES Management
Authorities) ησλ κεξψλ ηεο χκβαζεο θαη κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.
ια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ επηθπξψζεη ηελ Γηεζλή χκβαζε
129
CITES . Απφ ην 1997 ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζεζπίζεη κηα ζεηξά θαλνληζκψλ φπσο ν 338/1997
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2007 έρνπλ γίλεη
αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 338/1997 κε τελευταία ηνλ θαλνληζκφ 865/2006 κε ηνλ νπνίνλ εηζάγεηαη
ε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 338/97. Απφ ην 2003 επίζεο έρεη ηεζεί
ζε ηζρχ ν Καλνληζκφο 349/2003 γηα ηελ αλαζηνιή εηζαγσγήο δεηγκάησλ ζηελ θνηλφηεηα απφ
νξηζκέλα είδε άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο. Tν παξάξηεκα ηνπ Καλνληζκνχ 349/2003 κε βάζε ην
άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ 605/2006 έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην αληίζηνηρν παξάξηεκα ηνπ
605/2006. Με ηνπο Καλνληζκνχο απηνχο ζηελ νπζία έρνπλ επηβιεζεί απζηεξφηεξα κέηξα ειέγρνπ
απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Γηεζλή χκβαζε, ελψ ζπκπιεξψλνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη
ζπλερψο κε βάζε ηα λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα αιιά θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ εκθαλίδνληαη
ζην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο ή ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζήο ηνπο.
7.3.7. Γηαθίλεζε πιαζηψλ θαη παξαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ
H πεηξαηεία αγαζψλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, απνηειεί έλα
παγθφζκην θαηλφκελν, πνπ αποκτά αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαη ηαιαλίδεη φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο
ρψξεο. Καζεκεξηλά αιιάδεη πξφζσπν, μεπεξλά ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο αλαθαιχπηνληαο λέεο
κεζφδνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, πνπ θάζε κέξα κνηάδνπλ πην πνιχ κε ηα
γλήζηα. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ (WCO) κεηά απφ πξφζθαηε έξεπλα, αλαθνίλσζε
φηη ην 5% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αθνξά ζε πεηξαηηθά πξντφληα. Ο ΟΟΑ ηνπνζεηεί ηηο
129

H Διιάδα εθαξκφδεη ηελ Γηεζλή χκβαζε CITES απφ 08-10-1992 θαη ηελ επηθχξσζε κε ηνλ Νφκν 2055/1992. Χο
θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνχο, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
Δπίζεο θαιχπηεη ην ζεκαληηθφ απηφ ζέκα επηβάιινληαο, πνιιέο θνξέο, απζηεξφηεξα κέηξα ειέγρσλ ηεο δηαθίλεζεο
ησλ εηδψλ CITES, αιιά θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο, ζηελ επηθξάηεηά
ηεο κε ην εζληθφ πιαίζην: Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 86/1969, Kνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 261554/1985, N. 2637 (άξζξα
57 θαη 58), Kνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 331794/1999 θαη Kνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 356354/1999 θιπ.
H παξάλνκε θαηνρή ή δηαθίλεζε δεηγκάησλ εηδψλ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο CITES ηηκσξείηαη
ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία (N. 2637/1998) θαη ππφθεηηαη ζε απζηεξέο δηνηθεηηθέο θαη
πνηληθέο θπξψζεηο. Tα πξφζηηκα, ζήκεξα, θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 30.000 επξψ θαη επηπιένλ ηα δείγκαηα θαηάζρνληαη θαη
δεκνπξαηνχληαη ή επαλαπνζηέιινληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηα δε έμνδα βαξχλνπλ ηνλ παξαλφκσο θαηέρνληα.
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ππνινγηδφκελεο απψιεηεο ζην παγθφζκην εκπφξην ιφγσ ηεο πεηξαηείαο πάλσ απφ ην 5%. Ζ ΔΔ
αληίζηνηρα δηαπηζηψλεη φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5-7% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ βαζίδεηαη
ζηελ πεηξαηεία, πνπ ηζνδπλακεί κε απϊλεια εζφδσλ έσο θαη 300 εθ. €. Σα ίδηα αλεζπρεηηθά
λνχκεξα παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο ιφγσ ηνπ θαηλφκελνπ ηεο
πεηξαηείαο πνπ ππνινγίδνληαη ζηηο 120.000 ην ρξφλν ζηηο ΖΠΑ θαη 100.000 ζέζεηο ηελ ΔΔ130. Οη
ζπλέπεηεο ηεο εμάπισζεο ησλ θαηλφκελσλ ηεο πεηξαηείαο / παξαπνίεζεο θαη απνκίκεζεο
ελδεηθηηθά είλαη 131 132:
 Απψιεηα εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ ιφγσ κεησκέλσλ εηζπξάμεσλ ΦΠA θαη ηεισλεηαθψλ δαζκψλ.
 Απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο.
 πξξίθλσζε ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο.
 Μείσζε/Γηζηαθηηθφηεηα επελδχζεσλ μέλσλ θεθαιαίσλ.
 Απεηιή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ηνπ θαηαλαισηή.
 Γηαθχβεπζε ηνπ θχξνπο ηεο ρψξαο πνπ εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν.
 Καηαζηξαηήγεζε κέηξσλ επηβνιήο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη εθαξκνγήο δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ.
 Δπηβξάδπλζε ηεο θαηλνηνκίαο.
Σν ζχγρξνλν ζεζκηθφ πιαίζην133, φπσο δηακνξθψλεηαη ζπλερψο, πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη
ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην παξαβηάδεηαη φηαλ
δηαθηλνχληαη εκπνξεχκαηα παξαπνίεζεο ή απνκίκεζεο θαη πεηξαηηθά εκπνξεχκαηα πνπ
παξαβηάδνπλ: δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο (εθεπξέζεηο), ζπκπιεξσκαηηθά πηζηνπνηεηηθά πξνζηαζίαο,
εζληθφ ή θνηλνηηθφ ηίηιν πξνζηαζίαο ησλ θπηηθψλ πνηθηιηψλ, δηθαηψκαηα ζε εκπνξηθά ζήκαηα,
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, νλνκαζίεο πξνέιεπζεο,
γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη
νλνκαζίεο θαη ηέινο δηθαηψκαηα ζε βηνκεραληθά ζρέδηα.
Υάξε ζηε Γηεζλή πκθσλία TRIPs134, ηνπ Π.Ο.Δ πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ Σειηθή Πξάμε ηνπ
Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, επεηεχρζε ε ζχλδεζε ησλ Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο κε ηνλ
Σνκέα ηνπ Δκπνξίνπ. Ζ δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία ζεσξήζεθε έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο
ζηελ νηθνλνκία θαη έηζη θαζηεξψζεθαλ αξρέο, θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε
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ηνηρεία έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηα
ηεισλεία ηεο Δ.Δ. γηα ην 2009 έρνπλ ελδηαθέξνλ: ζηελ Διιάδα, ζε 253 µφλν ζπµβάληα θαηαζρέζεθαλ πεξί ηα 22
εθαηνκκχξηα πιαζηά αληηθείκελα (πεξίπνπ ην 18% ηνπ ζπλφινπ δεζµεπµέλσλ πξντφλησλ ηεο Δ.Δ.). Σν 2010 ε Διιάδα
δέζκεπζε άιια 24,2 εθαη. απνκηκεηηθά πξντφληα, θπξίσο θηλεδηθήο θαη ηνχξθηθεο πξνέιεπζεο, ηα νπνία
θαηαζηξάθεθαλ ζρεδφλ φια. Έπεηαη ε Οιιαλδία, µε θαηαζρέζεηο πεξίπνπ 18 εθαη. πιαζηψλ, ζε 3.500 ζπµβάληα. Ζ
Κίλα αλαδεηθλχεηαη σο ηελ ηέξεηα ηνπ πιαζηνχ πξντφληνο, θαζψο ην 64% ησλ πιαζηψλ είλαη made in China.
131
Απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο:
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/faqs.html/faq09.html
132
πληνληζηηθή επηηξνπή γηα ζέκαηα δηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο – Οινθιεξσκέλν ρέδην Γξάζεο: Ζ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο, Αζήλα, 2/2009. http://www.mfa.gr/softlib/ENTYPO_PROSTASIA.pdf, 7/8/11
133
ε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν έρνπκε :α)ην λφκν 2121/93 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λ. 2435/96,
β)ην λφκν 2239/94 πεξί πξνζηαζίαο ζεκάησλ γ) ηνλ Καλνληζκφ 1383/2003 ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε παξέκβαζε ησλ
ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ πνπ είλαη χπνπηεο φηη παξαβηάδνπλ νξηζκέλα
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη έλαληη ησλ δηαθηλεηψλ ησλ
εκπνξεπκάησλ πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη παξαβηάδνπλ παξφκνηα δηθαηψκαηα δ) ηνλ Καλνληζκφ 1891/2004 πνπ πεξηέρεη ηηο
δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ Καλνληζκνχ θαη αλαθέξεη αλαιπηηθά θαη γηα ηελ αίηεζε παξέκβαζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
134
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Ζ Διιάδα ηελ θχξσζε κε ην Ν. 2290/1995.
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ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν απνκίκεζεο ή παξαπνίεζεο, ελψ
ηνλίζηεθε ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο135.
Ζ πνιπκεξήο εκπνξηθή ζπκθσλία ACTA136 δεκηνπξγεί έλα λέν δηεζλέο λνκηθφ πιαίζην κε
δηεπξπκέλν πεδίν εθαξκνγήο θαη ζπκπεξηιακβάλεη κέρξη θαη ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ,
φπνπ νη ρψξεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εζεινληηθή βάζε, ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ
παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ησλ εκπνξεπκάησλ παξαπνίεζεο / απνκίκεζεο θαη ηεο πεηξαηείαο
πξνζηαηεπφκελσλ έξγσλ κε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
ηελ Δ.Δ. ν δηθαηνχρνο γηα πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο137, δχλαηαη λα
ππνβάιεη ζε ηεισλεηαθή Αξρή νπνηνπδήπνηε ΚΜ γξαπηή αίηεζε παξέκβαζεο, ε νπνία έρεη
ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαη πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο
λα αλαγλσξίδνπλ εχθνια ηα εθάζηνηε εκπνξεχκαηα θαη εηδηθφηεξα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή,
επαθξηβή θαη ιεπηνκεξή ησλ εκππξεπκάησλ, ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνλ ηχπν ή ην
ζχζηεκα ηεο απάηεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο ηα γλσξίδεη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη
νξηζηεί απφ ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ επηθνηλσλία. Δάλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο,
δχλαληαη λα αλαζηείινπλ ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ ή λα πξνβνχλ ζηε
δέζκεπζε ηνπο γηα δηάζηεκα ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο απφ
ηνλ δηθαηνχρν θαη απφ ηνλ δηαζαθεζηή ή ηνλ θάηνρν ησλ εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη
απηνί είλαη γλσζηνί, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηνλ δηθαηνχρν ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη αίηεζε
παξέκβαζεο θαη λα ηνπ δεηήζνπλ πξηλ απηφο ελεκεξσζεί γηα ηνλ θίλδπλν ηεο παξαβίαζεο, λα
παξάζρεη θάζε πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηηο ππφλνηέο ηνπο.
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απαηηεί ζηνρεπφκελνπο ειέγρνπο θαηά ηελ εηζαγσγή,
εμαγσγή θαη κεηαθφξησζε, ηελ ελδπλάκσζε θαη επέθηαζε ησλ ζπκθσληψλ ηεισλεηαθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ ηδηαίηεξα κε ηνπο βαζηθνχο ¨παξαγσγνχο¨ φπσο π.ρ. ηελ
Κίλα κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σεισλείσλ, ηελ Europol θαη ηελ Interpol .
εκαληηθή είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζηάζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απέλαληη ζην θαηλφκελν
κε ζηνρεπφκελε ελεκέξσζε σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο138 απηψλ ησλ πξντφλησλ,
ηε δεκία πνπ ζπλεπάγνληαη ζηελ νηθνλνκία θαη ηε δηαζχλδεζε ηνπ κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.
135

ρεηηθή είλαη ε ΟΓΖΓΗΑ ΔΔ 2004/48/ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο
136
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (2010). Consolidated Text , Prepared for Public Release, April :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146029.pdf
137
ΚΑΝ (ΔΚ) 1383/2003 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 22/7/2003, γηα ηελ παξέκβαζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ έλαληη
εκπνξεπκάησλ πνπ είλαη χπνπηα φηη παξαβηάδνπλ νξηζκέλα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη γηα ηα κέηξα πνπ
πξέπεη λα ιακβάλνληαη έλαληη ησλ εκππξεπκάησλ πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη παξαβηάδνπλ παξφκνηα δηθαηψκαηα, ΚΑΝ
(ΔΚ) 1891/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21/10/2004 γηα ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1383/2003 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ΚΑΝ (ΔΚ) 1172/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5/10/2007 πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ
(ΔΚ) 1891/2004 γηα ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1383/2003 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
παξέκβαζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ .
138
Οη ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ θνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ εηδψλ
φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί, ηνμηθέο ίλεο ζε πθάζκαηα, επηθίλδπλεο
ρεκηθέο νπζίεο ζε παξαπνηεκέλα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, θαθήο πνηφηεηαο πιηθά γηα ζπλδέζεηο- θαισδηψζεηο ζε
ειεθηξηθέο – ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο – αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ πνπ δελ εγγπψληαη ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία ζε
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, κεραλεκάησλ κε θαθήο πνηφηεηαο θαη κεησκέλεο αληνρήο κέηαιια, εχθιεθηα ή αιιεξγηνγφλα
παηδηθά ελδχκαηα, επηθίλδπλα παηρλίδηα θαη εθαηνληάδεο άιιεο πεξηπηψζεηο, πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηνπο ειέγρνπο πνπ
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8. Οη απάηεο ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο
Σα εγθιήκαηα θαηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
α) ζηηο πξάμεηο πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, δειαδή πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ
δηαηάμεηο είηε ηεο πλζήθεο ηεο ΔΚ ή ησλ Οξγάλσλ ηεο Κνηλφηεηαο, είηε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο,
κε ηηο νπνίεο ζθνπείηαη ε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ, β) ζηηο πξάμεηο πνπ ζηξέθνληαη,
άκεζα ή έκκεζα, θαηά ησλ δεκνζηνλνκηθψλ – νηθνλνκηθψλ ελλφκσλ αγαζψλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη γ)
ζηηο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη απφ ππαιιήινπο ηεο Κνηλφηεηαο ή ελαληίνλ απηήο.
Οη πφξνη ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπλίζηαληαη ζηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο (έζνδα
ζηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο), ζηηο γεσξγηθέο εηζθνξέο θαη ζηηο εηζθνξέο δάραξεο, ζηηο
εηζθνξέο επί ηνπ ΦΠΑ θαη ην πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ, έσο ελφο αλψηαηνπ νξίνπ. Πξφθεηηαη
ζπλεπψο, θαηά βάζε γηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνιηηψλ ησλ KM ηεο Δ.Έ., πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, ζε ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, νη αλαπηπμηαθέο εληζρχζεηο, ηα δίθηπα, ε
έξεπλα, ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε, ππέξ ησλ ΚM, ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ηξίησλ
ρσξψλ. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ έλαληη ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ αξρψλ ζα εληζρπζεί κφλν
κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Σα εγθιήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο,
παξνπζηάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα, λνκηθήο ηδίσο θχζεο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην
γεληθφηεξν πξφβιεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Xψξνπ, ν νπνίνο απνηειεί κία πηπρή ηεο
έλλνηαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ζ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ
απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
απάηεο, είηε ηεο απνθπγήο θαηαβνιήο δαζκψλ θαη θφξσλ, είηε ππφ ηεο θαηαρξεζηηθήο ρξήζεο ηεο
θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ EE θαηαπνιεκά ηελ απάηε ζεζπίδνληαο λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ
αθνξνχλ ζέκαηα φπσο ηα αλσηέξσ θαζψο θαη ηελ παξαράξαμε ηνπ επξψ, ηελ παξαβίαζε ησλ
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηε δηαθζνξά.
Οη πεξηπηψζεηο απάηεο εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ ελίνηε ιακβάλνπλ ηε κνξθή
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Οη δξάζηεο εθκεηαιιεπφκελνη θελά λνκνζεζίαο θαη ησλ ειεγθηηθψλ
κεραληζκψλ πξνζπαζνχλ λα πξνζπνξηζηνχλ θνηλνηηθνχο πφξνπο είηε ζηηο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο
ζε νξηζκέλα αγξνηηθά πξντφληα ή ζηηο επηδνηήζεηο αγξνηηθή θαιιηεξγεηψλ ή γηα αλαπηπμηαθφ έξγν
ή αθφκε γηα εθπαηδεπηηθφ πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηείηαη ζε ρψξα ηεο Έλσζεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο
παξάλνκεο εηζπξάμεηο ηέηνησλ επηδνηήζεσλ, πνπ ζπλήζσο γίλνληαη κε πιαζηά ή εηθνληθά
ηηκνιφγηα, έρνπλ απαζρνιήζεη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ
ππήξμαλ παξαπεκπηηθά βνπιεχκαηα θαη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο139
Σα ζέκαηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηεο ΔΔ επί ησλ
δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο, ζηα πιαίζηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε θνηλνηηθψλ
πνιηηηθψλ ζηα ΚΜ, έρνπλ θαη‘ αξρήλ αλαηεζεί ζην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζηα
δηελεξγνχλ νη αξκφδηνη θνξείο. χκθσλα κε εθηίκεζε ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο ζε φηη αθνξά ζηελ
παξάλνκε εκπνξία θαξκάθσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ δηαηίζεληαη
παξαπνηεκέλα θάξκαθα φηαλ αγνξάδνληαη απφ ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ζπγθαιχπηνπλ ηε δηεχζπλζή ηνπο θαη
πνπ ζπλεπάγνληαη θηλδχλνπο ζπρλά ζαλάζηκνπο, γηα ηελ πγεία.
139
Bι. ελδεηθηηθά ΑΠ πκβ 1414/1985, Δίζπξαμε ηεο επηδφηεζεο απφ ηε δήζελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο
ζπγθέληξσζεο ζθιεξνχ ζίηνπ θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο ζηνπο θπιηλδξφκπινπο, Πνηλ Φξ. 1986, ζει. 307.
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εζληθά Διεγθηηθά πλέδξηα, ζαλ βαζηθά θαη θχξηα φξγαλα επηθνξηηζκέλα κε ειεγθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Έρνπλ επίζεο ζπζηαζεί ζε θάζε ΚΜ, Δηδηθέο Δπηηξνπέο Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνλδπιίσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ή ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ π.ρ. απφ ηελ
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ή απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν ή απφ ην Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Σακείν θαη απφ ινηπά δηαξζξσηηθά ηακεία.
Δθηελείο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε λνκνζεζία θαη ηνπο ζεζκνχο βάζεη ησλ νπνίσλ ε Δ.Δ.
ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο έλαληη ηεο απάηεο γίλνληαη ζην Β΄ Μέξνο ηεο παξνχζεο.

9. Σν ειεθηξνληθφ νηθνλνκηθφ έγθιεκα
Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ην Γηαδίθηπν
έρνπλ επηθέξεη πξσηφγλσξεο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζε θάζε
έθθαλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε
λέσλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ απαηηεί εμεηδίθεπζε θαη απμεκέλε θαηάξηηζε.
Ο φξνο ειεθηξνληθφ έγθιεκα ή ειεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα140 κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε
ζηελή θαη ζε επξεία έλλνηα. Ζ ελ ζηελή έλλνηα, αλαθέξεηαη ζηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο φπσο είλαη ε
ειεθηξνληθή απάηε, ε ρσξίο άδεηα απφθηεζε ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, ε παξαπνίεζε ηνπο ή ε
δνιηνθζνξά. Ζ ελ επξεία έλλνηα, πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα αδηθήκαηα γηα ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ
έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, φπσο ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ κέζν. Οπφηε, απηή ε έλλνηα πεξηθιείεη φιεο ηηο παξαβάζεηο κε
ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή141 πνπ ζηξέθνληαη θαηά νπνηνπδήπνηε έλλνκνπ αγαζνχ. Μπνξεί
λα αθνξά απάηεο, θινπή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, βηνκεραληθή θαηαζθνπεία, θινπή, δηαγξαθή,
αιινίσζε παξαπνίεζε ή πξνζζήθε δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ην
βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν νηθνλνκηθφ θέξδνο.
Χο ειεθηξνληθφ έγθιεκα ζεσξνχληαη «νη αμηφπνηλεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη κε
ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ηηκσξνχληαη κε
ζπγθεθξηκέλεο πνηλέο»142 Χο ςεθηαθφ έγθιεκα (digital crime) κπνξεί λα ζεσξεζεί θάζε παξάλνκε
πξάμε γηα ηελ δηάπξαμε αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε γλψζε
ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Δπνκέλσο, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο,
απνηειεί ε χπαξμε κηαο ζπζθεπήο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, φπσο ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο, θηλεηφ ηειέθσλν, palmtop θ.ιπ..
χκθσλα κε ηνλ Reimer 143 ηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα δελ είλαη λέα εγθιήκαηα, είλαη ηα ίδηα
παιηά εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη κε λένπο θαη εθεπξεηηθνχο ηξφπνπο, πνπ ε πςειή ηερλνινγία
140

ηελ αγγιηθή γιψζζα νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα πνηθίιινπλ: ecrime, cybercrime, computer-crime, internet related crime θαη hitech-crime είλαη νη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνη. Οη
δηαθνξέο ησλ αλσηέξσ φξσλ είλαη ειάρηζηεο. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνπο φξνπο computer-crime, e-crime, hitechcrime σο γεληθφηεξνπο θαη ηνπο φξνπο cybercrime θαη internet related crime σο εηδηθφηεξνπο, θαζφηη ζηε δεχηεξε
πεξίπησζε πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην ζηνηρείν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αληηζηνίρσο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα νη φξνη
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ειεθηξνληθφ έγθιεκα, ςεθηαθφ έγθιεκα, δηθηπαθφ έγθιεκα θαη έγθιεκα ηνπ
θπβεξλνρψξνπ. Σν ζηνηρείν ηεο δηθηχσζεο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο φξνπο.
141
ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην πεδίν ησλ Ζ/Σ πξνβάιιεη ε Σχζηαζε R (89), πνπ πηνζεηήζεθε απφ
ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ζηηο 13/9/1989. Βι. ζρεηηθά Σηέξγηνο Αιεμηάδεο, Κείκελα Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο, Γ‘
έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 2005, ζει. 273 θαη Βαζίιεηνο Εεζηάδεο, φ.π.π, ζει. 98.
142
Σζνπξακάλεο, Υ. (2005)
143
Αλαθέξεηαη ζην Λάδνο, Γ. (2001)
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ησλ ζχγρξνλσλ ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαζηζηά δπλαηνχο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ
ηνλ επηθεθαιή ηεο Europol144 πνπ κε αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο
απεηιήο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (Organized Crime Threat Assessment) αλαθέξεη φηη, ην
Γηαδίθηπν έρεη εμειηρζεί ζε θχξην εξγαιείν ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο γηα λα δηαπξάηηνπλ
εγθιήκαηα πνπ ζεσξνχληαη «παξαδνζηαθά». Υξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα ζην ιαζξεκπφξην
λαξθσηηθψλ, ηελ ιαζξαία δηαθίλεζε αλζξψπσλ, ζηε πιαζηνγξαθία , ην ιαζξεκπφξην δσηθψλ εηδψλ
θαζψο θαη ζην μέπιπκα ρξήκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη απάηεο κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο
απ ην δηαδίθηπν «απέθεξαλ» 1,5 δηο. $ ην 2009 ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα.
Σα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα ζεσξνχληαη πην ζνβαξά απφ ηα παξαδνζηαθά δηφηη :
 Οη νηθνλνκηθέο απψιεηεο απφ απηά είλαη ζπλήζσο πνιχ κεγαιχηεξεο
 Ζ αλαθάιπςε ησλ ελφρσλ θαη ε πξνζαγσγή ηνπο ζηε δηθαηνζχλε ζπλαληάεη κεγαιχηεξεο
δπζθνιίεο απ‘ φηη ζηα θνηλά εγθιήκαηα,
 Οη ςεθηαθνί εγθιεκαηίεο δελ έρνπλ θπζηθή παξνπζία ζηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο, ζε αληίζεζε
κε ηνπο θνηλνχο εγθιεκαηίεο, πξάγκα πνπ θαζηζηά δπζθνιφηεξν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζχιιεςή
ηνπο
 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππνθιέπηνληαη απφ κηα επηρείξεζε είλαη δπλαηφ λα είλαη ηφζν θξίζηκεο γη‘
απηή πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα ηεο εκπνξηθήο ηεο πίζηεο θαη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ζηε ρξεσθνπία ηεο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε
απηή. Κάηη ηέηνην είλαη κάιινλ αδηαλφεην λα ζπκβεί ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη θάπνην θνηλφ
έγθιεκα (π.ρ. δηάξξεμε, ιεζηεία) ζε βάξνο ηεο.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δηαθνξέο ησλ ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ απφ ηα παξαδνζηαθά
εγθιήκαηα, πνπ εληνπίδνληαη ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά145:
 Γηαπξάηηνληαη ζπλήζσο απφ καθξηλή απφζηαζε,
 Ο εληνπηζκφο ηνπ ςεθηαθνχ εγθιεκαηία είλαη ηερλνινγηθά πεξίπινθνο,
 Απνδίδνπλ κεγάια θέξδε, κε κηθξφ θίλδπλν αλαθάιπςεο ηνπ δξάζηε ηνπο,
 Ο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ ηνπο ζπγθξηλφκελνο κε εθείλν ησλ παξαδνζηαθψλ εγθιεκάησλ είλαη
θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο,
 Οη νηθνλνκηθέο απψιεηεο, πνπ πξνμελνχληαη ζηα «ςεθηαθά» ζχκαηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ
εθείλεο ησλ ζπκάησλ ησλ παξαδνζηαθψλ εγθιεκάησλ θαη
 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο δελ θαηαγξάθνληαη απφ θακία επίζεκε αξρή, δειαδή ν «ζθνηεηλφο
αξηζκφο» ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο
Ο θχξηνο φγθνο ησλ ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ ηαπηίδεηαη κε ην νηθνλνκηθφ ειεθηξνληθφ
έγθιεκα. ηε ζεκεξηλή επνρή, ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αχμεζε ηεο ειεθηξνληθήο
εγθιεκαηηθφηεηαο έρεη δψζεη ε δηάδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) νπνία είλαη
αλάινγε κε ηελ ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη. Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα δηάπξαμεο δηαθφξσλ
νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ. Σξάπεδεο θαη δηάθνξνη άιινη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πθίζηαληαη
ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο εμαηηίαο ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο νξγαλσκέλσλ θαη κε
144

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_04/05/2011_389540 Γεκνζίεπκα ηεο Καζεκεξηλήο ηεο
4/5/11 «Παξάιιεια κε ηα εγθιήκαηα ζην Γηαδίθηπν πνπ αθνξνχλ ηηο πηζησηηθέο θάξηεο, ηελ αληαιιαγή πιηθνχ παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο θαη ηελ πεηξαηεία, ην Ίληεξλεη ρξεζηκνπνηείηαη εθεμήο γηα ηελ παξαγσγή, ηελ παξαιαβή θαη ηελ δηαλνκή
λαξθσηηθψλ, αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ζπκάησλ ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ»
145
Σζνπξακάλεο, 2005
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ςεθηαθψλ εγθιεκαηηψλ πνπ επεθηείλνπλ ηε δξάζε ηνπο ζε φιε ηελ πθήιην εθκεηαιιεπφκελνη ηηο
δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο κεγάισλ θεξδψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν.
Σα ειεθηξνληθά νηθνλνκηθά εγθιήκαηα γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε
ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ηέιεζή ηνπο. Δίλαη κεηξήζηκα κε κεγάιε αθξίβεηα,
ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηα άκεζα νηθνλνκηθά ηνπ κεγέζε θαη ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαζέζεη πνιχ ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπο.
Οη κνξθέο ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ απαηψλ πνπ ηεινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ ζχκθσλα κε ηνλ Σζνπξακάλε (2005) είλαη νη αθφινπζεο:
1. Ζ απάηε κε ηα Νηγεξηαλά κελχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (Nigerian email fraud) πνπ
αλαθέξνληαη ζε ςεπδήο πιεξνθνξίεο γηα ηεξάζηηεο δήζελ επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηηο νπνίεο ν
ιήπηεο θαιείηαη λα ιάβεη κέξνο ή πξνθαηαβνιή θφξνπ ζε δήζελ θέξδε απφ ινηαξίεο .
2. Ζ απάηε κε ηo phishing mail (ειεθηξνληθφ κήλπκα ―ςαξέκαηνο‖) πνπ αθνξά ηε ιήςε απφ ην
ππνςήθην ζχκα ελφο e-mail ή ελφο Pop-up window πνπ ηνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηήγεζήο ηνπ ζηνλ Ηζηφ κε ην νπνίν ηνπ γίλεηαη γλσζηφ φηη θέξδηζε έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ
πνζφ ζε θάπνηα θιήξσζε.
3. Μεγάιεο δηαζηάζεηο έρεη πάξεη επίζεο θαη ην spamming, δειαδή ε απνζηνιή e-mails κε
δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν ζε ρηιηάδεο θαηαλαισηέο-ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ηαθηηθή απηή
απαγνξεχεηαη απφ ηελ ακέζσο παξαπάλσ αλαθεξφκελε Οδεγία 2002/58 πνπ απαγνξεχεη ξεηά
ηελ πξαθηηθή ηεο απνζηνιήο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ µε ζθνπφ ηελ άµεζε
εκπνξηθή πξνψζεζε, ηα νπνία ζπγθαιχπηνπλ ή απνθξχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα ή
ηνπ πξνζψπνπ πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ην κήλπκα, ή δίρσο έγθπξε δηεχζπλζε
ζηελ νπνία ν απνδέθηεο λα κπνξεί λα δεηεί ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο απηήο.
4. Ζ απάηε κε ηα sites – ―κατκνχδεο‖. Δδψ εκπίπηεη ν θπβεξλνζθεηεξηζκφο πνπ αθνξά ηε
ρξεζηκνπνίεζε απφ νξηζκέλνπο ρξήζηεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο Ολνκάησλ Υψξνπ (domain
names) πνπ πεξηέρνπλ ηελ επσλπκία γλσζηψλ επηρεηξήζεσλ ή ζήκαηα θήκεο κε απνηέιεζκα λα
πξνθαιείηαη βιάβε ζηε θήκε ησλ λνκίκσλ δηθαηνχρσλ θαη απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ κε ηελ επσλπκία ηνπο.
5. H απάηε κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο θαη ην πιαζηηθφ ρξήκα ελ γέλεη ζην δηαδίθηπν γηα παξαγγειίεο
απφ ζχκαηα πνπ δελ έγηλαλ πνηέ. Ζ δηείζδπζε ράθεξ (hacker) ζε βάζεηο δεδνκέλσλ γηα
ππνθινπή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαξηψλ πειαηψλ θαη ν εθβηαζκφο γηα απφζπαζε ιχηξσλ
απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή.
ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ηηο εηθνληθέο δεκνπξαζίεο φπνπ κέιε θπθισκάησλ,
παξαθνινπζνχλ ηηο ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο θαη αθνχ εληνπίζνπλ θάπνηνλ ελδηαθεξφκελν ηνπ
απνζπνχλ κεγάιεο πξνθαηαβνιέο γηα λα ηνπ απνζηείινπλ δήζελ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο ή ην
αληηθείκελν ηεο αληαιιαγήο.
ε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ην έγθιεκα κε ηε ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ απνηεινχλ πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ πνιχπιεπξεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο. Ζ έξεπλα ησλ ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ είλαη αξθεηά δχζθνιε
θαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξνο ε δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ κνλαδηθνχ «ειεθηξνληθνχ ίρλνπο» πνπ
απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ζην δηθαζηήξην.
Ννκηθνί πξνβιεκαηηζκνί επίζεο, αθνξνχλ ηηο ςεθηαθέο απνδείμεηο κπνξνχλ λα ηχρνπλ σο
απνδεηθηηθά κέζα ζε κηα δίθε θαη ηηο δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη θαηάζρεζε (search and seizure)
ςεθηαθψλ απνδείμεσλ σο πξνο ηε γλσζηηθή επάξθεηα ηνπ εξεπλεηή γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο
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ςεθηαθήο έξεπλαο θαη επίζεο αλ ε αλάιπζε θαη δηαηήξεζε ησλ απνδείμεσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. Σα εμεηδηθεπκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ
ειεθηξνληθνχ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο παξά ην γεγνλφο φηη απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε εηδηθψλ
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, δπζρεξαίλεη ην λνκνζέηε, ν νπνίνο απνθεχγεη
λα ην νξίζεη θαη είηε αθήλεη ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζηα δηθαζηήξηα θαη ηελ παξαγφκελε λνκνινγία
πνπ δαλείδεηαη φξνπο απφ ηελ ηερλνινγία.
Παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ νξηνζέηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηψθνληαη
πνηληθά ελψ ν λνκνζέηεο είλαη αλαγθαζκέλνο λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ
ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζεί κε ηνλ ηξφπν δηάπξαμεο ησλ
ζρεηηθψλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Ο ηεξάζηηνο αξηζκφο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ν δηαξθψο
απμαλφκελνο φγθνο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν απνηεινχλ εκπφδην ζηελ
αλίρλεπζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζε απηφ.
Απ ηελ άιιε, κε δεδνκέλν φηη ε ηερλνινγία πξνρσξά πνιχ πην γξήγνξα απφ ηε λνκνζεζία,
θάζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ππφθεηηαη πνιχ γξήγνξα ζε ακθηζβήηεζε. Απηφ πνπ ζήκεξα νξίδνπκε
σο ειεθηξνληθφ έγθιεκα, πνιχ ζχληνκα δελ ζα ππάξρεη σο ζπκπεξηθνξά ή ζα έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ, πνπ ζα θαζηζηά αλίζρπξν ηνλ ππάξρνληα λφκν.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο δελ αξθεί κφλν εηδηθή λνκνζεζία, αιιά
απαηηείηαη ζπλερήο ελεκέξσζή ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Δπηπιένλ, γηα
έλα άξηην ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο, φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηε δίσμε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εγθιήκαηνο φπσο αζηπλνκηθνί, εηζαγγειείο, δηθαζηέο θαη δηθεγφξνη, πξέπεη λα θαηέρνπλ ηφζν
λνκηθέο, φζν θαη ηερληθέο γλψζεηο, γηα ηε λέα απηή κνξθή εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ
εθπαίδεπζε θαη ε εμεηδίθεπζε θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαηαλνείηαη θαιχηεξα ε
ζχγρξνλε εγθιεκαηηθφηεηα θαη λα ππάξμεη εμνηθείσζε κε ηηο ηερληθέο έλλνηέο ηεο.
Ζ δηθαηνδνζία, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο ειεθηξνληθψλ
εγθιεκάησλ θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο φζσλ έρνπλ δηαπξάμεη ειεθηξνληθά εγθιήκαηα κε δηεζληθφ
ραξαθηήξα, είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα δεηήκαηα πνπ επηηείλνπλ ηνπο λνκηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο
δεδνκέλνπ φηη, ε δηεξεχλεζε κηαο ηέηνηαο ππφζεζεο πξέπεη λα είλαη ζχλλνκε, ζπκβαδίδνληαο κε
ηνπο ηζρχνληεο ζε θάζε ρψξα λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Δπνκέλσο, ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο
δηθαηνδνζίαο ησλ εζληθψλ Αξρψλ, αθνχ είλαη δχζθνιν λα νξηζζεί ν ηφπνο ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο,
κε ζπλέπεηα ηελ δπζθνιία αζθαινχο θαζνξηζκνχ ηεο δηθαηνδνζίαο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ
δησθηηθψλ αξρψλ θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ζα πξέπεη λα εθδηθάζεη ηελ ππφζεζε.
ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε θπξηαξρεί ε ζεσξία ηνπ βαξχλνληνο ηφπνπ, δειαδή ν ηφπνο ηνπ
αδηθήκαηνο εληνπίδεηαη ζην θξάηνο πνπ εθδειψζεθε ην έγθιεκα. Καη ζε απηφ φκσο,
παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα, εθφζνλ είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί ν ηφπνο ηέιεζεο ελφο
δηαδηθηπαθνχ αδηθήκαηνο.
Σν δηαδίθηπν απνηειεί εζηία αχμεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ηεο θαη παξανηθνλνκίαο πνπ
ζπλίζηαηαη: α) ζηελ πεηξαηεία ππεξεζηψλ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο θαη δηαδηθηχνπ ρσξίο θαηαβνιή
Φ.Π.Α., β)ζε παξαβάζεηο Πξνζηαζίαο Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ θπξίσο ζηε βηνκεραλία ηεο
ςπραγσγίαο, ινγηζκηθνχ θαη απνκηκεηηθψλ πξντφλησλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή δηθαησκάησλ θαη
επηβαξχλζεσλ, γ) ζε Γηελέξγεηα Παξάλνκσλ Σπρεξψλ Παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ – Online Καδίλν
δ) Απάηεο ζε βάξνο νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζε θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ κε αληηπνίεζε
ηαπηφηεηαο.
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Οη πξψηεο ππεξεζίεο δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ηδξχζεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
ηεο Ακεξηθήο, θαζφηη, εθεί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 θαη αλαπηχρζεθε ηφζν ε ηερλνινγία
ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φζν θαη ην δηαδίθηπν θαη απφ εθεί μεθίλεζε ην hacking. ήκεξα,
ζηηο Ζ.Π.Α. ιεηηνπξγνχλ ππεξεζίεο αληηκεηψπηζεο θαη δίσμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ζε
θάζε πνιηηεία, νη νπνίεο έρνπλ ηνπηθή αξκνδηφηεηα. Οη απεηιέο, φκσο, πνπ πξνβάιινπλ απφ ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα, κέζσ ηνπ θπβεξλνρψξνπ, νδήγεζαλ ζηε ζχζηαζε ηεο US-CERT (United
States Computer Emergency Readness Team)146 κηαο εζληθήο ππεξεζίαο πνπ θέξεη ηελ θχξηα
επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Ζ.Π.Α. απφ επηζέζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ
θπβεξλνρψξν. Ζ US-CERT απνηειεί ην επηρεηξεζηαθφ θνκκάηη ηεο NCSD (National Cyber
Security Division), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Οη θχξηεο
αξκνδηφηεηεο ηεο US-CERT είλαη ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ δηαδηθηπαθψλ απεηιψλ ν πεξηνξηζκφο
ηνπο, ε ελεκέξσζε ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα πηζαλέο δηθηπαθέο απεηιέο, ν ζπληνληζκφο ησλ
ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ ζρεηηθψλ κε ην Γηαδίθηπν θαη ε εμέηαζε ςεθηαθψλ
ηεθκεξίσλ έρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα αλάθηεζε θαη αλάιπζε αξρείσλ, ζπάζηκν θσδηθψλ,
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαη ζεηξάο δεκηνπξγίαο ησλ αξρείσλ θ.ά.
Αλάινγεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θαη φρη κφλν θφζκνπ,
κε αλάπηπμε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, θνηλή δξάζε θαη αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο. ηε Μ
Βξεηαλία Αγγιία έρεη ηδξπζεί Μνλάδα Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζηε Μεηξνπνιηηηθή Αζηπλνκία
ζηνλ Καλαδά έρεη ηδξπζεί ε Integrated Technological Crime Unit ζηε Royal Canadian Mounted
Police θαη ζηελ Απζηξαιία έρεη ζπζηαζεί ην Australian High Tech Crime Centre ππαγφκελν ζηελ
Οκνζπνλδηαθή Αζηπλνκία κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ γηα ηελ πάηαμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηα.

146

Διαδικτυακόσ τόποσ : http://www.us-cert.gov/
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10. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
Σα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ξεπζηφ ρξήκα πνπ
κέξνο ηνπ πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα επαλεπελδπζεί λφκηκα
πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα θέξδε απφ απηή. Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
/εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή αιιηψο ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο (money laundering),
φπσο ιέγεηαη, είλαη έλα θαηλφκελν αλαπφζπαζην µε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο κεηαιιάμεηο ησλ
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ πνπ νξηνζεηεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ νξγαλσκέλνπ θαη φρη µφλν εγθιήκαηνο
λα λνκηκνπνηήζεη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξάμεηο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο κέζα, ηξφπνπο
θαη δηαδηθαζίεο απνραξαθηεξηζκνχ ηνπ πξντφληνο ηνπ εγθιήκαηνο .
Αθνξά ηε δηνρέηεπζε ηνπ µέζσ πνιιαπιψλ ζπλήζσο ζπλαιιαγψλ ζε δηάθνξνπο
επελδπηηθνχο ζηφρνπο µε απψηεξν ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε θάζε χπνπηνπ ίρλνπο πνπ ζα
παξέπεµπε ζηελ παξάλνµε πεγή πξνέιεπζήο ηνπο. Πεξηιακβάλεη ην θξχςηκν, ηε δηαθίλεζε θαη
ηελ επέλδπζε ησλ εηζπξάμεσλ ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Σν ΓΝΣ εθηηκά φηη 2-5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ απνηεινχλ αληηθείκελν μεπιχκαηνο εθ ησλ
νπνίσλ ην 50 -80% ησλ πνζψλ αθνξά ην εκπφξην λαξθσηηθψλ. Σν UNDP ππνινγίδεη φηη ηελ
νηθνλνκία ηνπ εγθιήκαηνο ζε 1,2 ηξηο $ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 13 % ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ.
Ζ πξνζπάζεηα «θαζαξηζµνχ» ηνπ βξψκηθνπ ρξήκαηνο, επηρεηξείηαη κε πνιιαπιέο κεζφδνπο
νη νπνίεο ζπλερψο εκπινπηίδνληαη. Οη κέζνδνη, ηα κνληέια θαη νη ηερληθέο λνκηκνπνίεζεο ησλ
εζφδσλ, κπνξεί λα είλαη είηε παξάλνκεο είηε λφκηκεο κε βάζε ην δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάζε
ρψξα θαη εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ.
10.1. Μνληέια θαη ηερληθέο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ
Καηά θαηξνχο έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα απεηθνληζζεί ε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζε κνληέια, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε :
α) Κπθιηθφ κνληέιν : ζχκθσλα κε απηφ, ηα έζνδα ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ εηζέξρνληαη
ζηε λφκηκε αγνξά φπνπ ηνπνζεηνχληαη θαη δηαζηξσκαηψλνληαη / ζπζζσξεχνληαη (placement /
layering). ηε ζπλέρεηα επαλαηνπνζεηνχληαη είηε άκεζα ζε λέεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(illicit activity) είηε έκκεζα κέζσ λνκίκσλ επελδχζεσλ ( intergration) 147. Παξφκνην είλαη ην
κνληέιν ηνπ Zünd148 πνπ αληηιακβάλεηαη ην θαηλφκελν σο κία θιεηζηή δηαδηθαζία αλαθχθισζεο,
κε βάζε ηελ νπνία ηα εγθιεκαηηθήο πξνέιεπζεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επελδχνληαη απνθιεηζηηθά
εθ λένπ ζε λέεο αμηφπνηλεο πξάμεηο.
β) Σειενινγηθφ κνληέιν149 εζηηάδεη ζηνπο ζθνπνχο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε θάζε ζθνπφ αληηζηνηρνχλ ηξφπνη δξάζεηο αιιά θαη εληζρπηηθνί
παξάγνληεο νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ην «θακνπθιάξηζκα» ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Οη ζθνπνί ηεο λνκηκνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη: ε νινθιήξσζε (κεηαηξνπή / απφθξπςε), ε
επέλδπζε, θνξνδηαθπγή / θνξναπνθπγή θαη ε ρξεκαηνδφηεζε εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, ελψ νη
ηξφπνη δξάζεο αθνξνχλ ην ρψξν (εζσηεξηθφ, εμσηεξηθφ, ππεξάθηηα θέληξα), ην είδνο εηαηξείαο
147

η. Κάηζηνο. Ξέπιπκα (1998:77)
ην η. Κάηζηνο. φπ.π. ζει 78, ππνζεκ. 5 ην κνληέιν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά.
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Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Διβεηφ Dr. Jürg-Beat Ackermann ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ακεξηθαλφ Καζεγεηή Dr. James
Preston.
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πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο (αμηφγξαθα, ινγαξηαζκνί, εκπξάγκαηεο
αμίεο) κε ρξεκαηνδφηεζε εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, δηαθζνξά.
Χο εληζρπηηθνί παξάγνληεο ζην ηειενινγηθφ κνληέιν αλαθέξνληαη ε χπαξμε ηζρπξνχ
απνξξήηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο, ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πιεκκειήο άζθεζε
νηθνλνκηθήο επνπηείαο, ε αλππαξμία ζπληνληζκνχ εζληθψλ αξρψλ, νη ειεθηξνληθέο κνξθέο
πιεξσκψλ θαη ηέινο ε απφθξπςε πινχηνπ κέζσ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε θαηάηκεζε ηνπ θαη ε
αιπζηδσηή δηαζηξσκάησζε ηνπ (layering).
150
γ) Μνληέια ησλ θάζεσλ .
Πέξα απφ ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ην κνληέιν πεξηγξάθεη ηελ έληαμε ησλ πξνζφδσλ απηψλ σο λφκηκσλ ζηελ
νηθνλνκία μερσξίδνληαο δχν θάζεηο . Δπηπιένλ, δηαθξίλεη ζε ρψξεο εκπνξίνπ (φπνπ γίλεηαη ε
θχξηα πξάμε απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην βξψκηθν ρξήκα)θαη ζε ρψξεο μεπιχκαηνο (κεγάια
ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα, γλσζηά θαη σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη)
ηελ πξψηε θάζε αθνξά ηε λνκηκνπνίεζε κεηξεηψλ, άκεζα πξνεξρνκέλσλ απφ πνηληθά
θνιάζηκεο πξάμεηο κέζα απφ βξαρππξφζεζκεο θαηά θαλφλα ζπλαιιαγέο, φπνπ ν δξάζηεο
επηδηψθεη λα εκπνδίζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
ηε δεχηεξε θάζε ην ξεπζηφ πνπ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηέιεζε πνηληθά
θνιάζηκσλ πξάμεσλ επελδχεηαη ζε κεζν-καθξνπξφζεζκεο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ απάιεηςε
ηνπ ζηίγκαηνο ηεο παξαλνκίαο απφ ηα εγθιεκαηηθήο πξνέιεπζεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
πξνζδίδνληάο ηνπο ηνλ ραξαθηήξα λφκηκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
δ) Ακεξηθαληθφ κνληέιν ηξηψλ θάζεσλ151. Με αθεηεξία ηηο ΖΠΑ θαη κε βάζε απηφ ην
κνληέιν, δηαθξίλνληαη ηξείο θάζεηο ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο:
α) θάζε ηνπνζέηεζεο (placement), θαηά ηελ νπνία ην ξεπζηφ ρξήκα δηνρεηεχεηαη θαη
αλακηγλχεηαη κε λφκηκα θεθάιαηα ή αθφκε πην απιά θαηαηίζεηαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.
Σν ζηάδην απηφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε «θπζηθή», δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ.
Κιαζζηθά αθφκε παξαδείγκαηα είλαη ε αγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεγάιεο αμίαο, πρ
αληηθείκελα ηέρλεο ή εηαηξηθά κεξίδηα. Πξφθεηηαη γηα θάζε πςειήο επηθηλδπλφηεηαο αθνχ ην
καχξν ρξήκα κπνξεί λα εληνπηζηεί επθνιφηεξα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο απηήο ηα έζνδα
ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ δελ έρνπλ πιένλ κνξθή ξεπζηνχ ρξήκαηνο.
β) θάζε δηαζηξσκάησζεο-ζπζζψξεπζεο (layering ), θαηά ηελ νπνία κε έλα ζχλζεην πιέγκα
ελεξγεηψλ γίλεηαη ε απνζχλδεζε ησλ παξαλφκσλ εζφδσλ απφ ηελ πξαγκαηηθή-εγθιεκαηηθή
πξνέιεπζή ηνπο. Μπνξεί ι.ρ. λα γίλεη ινγηζηηθή κεηαθνξά ηνπο ζε έλα δηεζλέο νηθνλνκηθφ θέληξν
(θνξνινγηθφ παξάδεηζν) πνπ πάλσ εμαζθαιίδεη θηλεηηθφηεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα.
γ) θάζε νινθιήξσζεο(integration ), κε έληαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην νηθνλνκηθφ
ζχζηεκα έρνληαο απνθηήζεη λνκηκνθάλεηα ψζηε, λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ- επελδπζνχλρξεζηκνπνηεζνχλ. Απιή απφθξπςε ζα πξνζηάηεπε κφλν βξαρππξφζεζκα απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο.
Μηα ραξαθηεξηζηηθή ηερληθή μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο είλαη ε καχξε αγνξά
αληαιιαγήο πέζν (Black Market Peso Exchange)152 πνπ απνηειεί παξάδεηγκα ππφγεησλ ή
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η. Κάηζηνο. (1998:79)
η. Κάηζηνο. (1998:81)
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Filipkowski W. (2005:886-887).
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παξάιιεισλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα θνινκβηαλά θαξηέι
γηα λα μεπιχλεη ην βξψκηθν ρξήκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ζηηο ΖΠΑ.
Πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά απιή κέζνδν πνπ θαηαθέξλεη πάλησο λα παξακεξίζεη ηηο απαγνξεχζεηο
γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ
ελ ιφγσ ηερληθή απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνληαη σο εμήο :

ρήκα : Σα βαζηθά ζηάδηα ηνπ «μεπιχκαηνο» . Πεγή : Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ153
ν

1 ηάδην - Σα θαξηέι λαξθσηηθψλ. Βξηζθφκαζηε ζην ζηάδην θαηά ην νπνίν απφ ηελ
δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ζηηο ΖΠΑ, ηα Κνινκβηαλά θαξηέι έρνπλ απνθνκίζεη ηεξάζηηα πνζά ζε
δνιάξηα θαη ην πξφβιεκα είλαη πσο απηά ηα ρξήκαηα ζα επηζηξέςνπλ ζηελ Κνινκβία. Γεληθά
αθνξά ην πξφβιεκα κεηαθνξάο ησλ πξνζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ηφπν
δηαθνξεηηθφ.
ν

2 ηάδην - Ο κεζίηεο πέζν. ην ζηάδην απηφ παξεκβάιιεηαη ην πξφζσπν «θιεηδί». Δίλαη ν
κεζίηεο πέζν είλαη ην αλεπίζεκν ζχζηεκα κεηαθνξάο ρξεκάησλ ή αμηψλ. Αγνξάδεη δνιάξηα απφ
ηα Καξηέι ζηηο ΖΠΑ ρξεζηκνπνηψληαο πέζν. Ζ ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ζπκθσλείηαη θαη είλαη
ζπλήζσο ιίγν ρακειφηεξε απφ ηελ επίζεκε ηηκή.
ν

3 ηάδην - ν ιαζξέκπνξνο. Απνηειεί βαζηθφ πξφζσπν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο. Αγνξάδεη δηάθνξα αγαζά ζηηο ΖΠΑ θαη ηα κεηαπσιεί ζηελ Κνινκβία.Σν πξφβιεκα
είλαη φηη απηφο έρεη πέζν ελψ ρξεηάδεηαη δνιάξηα. Βξίζθεηαη δειαδή ζηελ αληίζηξνθε ζέζε απφ
απηή ησλ θαξηέι. Ο κεζίηεο έξρεηαη θαη θαιχπηεη απηέο ηηο αληίξξνπεο απαηηήζεηο. Αληηζηνηρεί
ηελ πξνζθνξά ησλ θαξηέι ζε δνιάξηα κε ηε δήηεζε ηνπ ιαζξεκπφξνπ γη‘ απηά. Αληαιιάζεη ηα
πέζν ηνπ ιαζξεκπφξνπ κε δνιάξηα ησλ θαξηέι. Ο ιαζξέκπνξνο φκσο δελ ιακβάλεη δνιάξηα ζε
κεηξεηά, δηφηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα ήηαλ χπνπην γηα ηνπο ρνλδξέκπνξνπο απφ ηνπο νπνίνπο
αγνξάδεη. Οη κεζίηεο ινηπφλ θηηάρλνπλ έλα δίθηπν απφ ππαιιήινπο (smurfs - smurfing) νη νπνίνη
153

Απφ Παλαγησηίδεο Β, (2007) Δηδηθφο χκβνπινο ΔΔΣ, Παξνπζίαζε .
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θαηαζέηνπλ ηα πνζά θαηακεξηζκέλα ζε κηθξά πνζά ζε δηάθνξνπο ινγαξηαζκνχο., δηφηη κηα
θαηάζεζε πςεινχ πνζνχ θαη πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην ζα έθαλε ηνλ ηακία ηεο ηξάπεδαο
λα εηδνπνηήζεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα χπνπηε γηα μέπιπκα ζπλαιιαγή. Οη θαηαζέηεο,
ιακβάλνπλ επηηαγέο ή άιινπο ηίηινπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο
νπηζζνγξαθνχλ, ελ ιεπθψ, ζην κεζίηε, ν νπνίνο έηζη ηηο πνπιάεη ζην ιαζξέκπνξν θη έηζη απηφο
ηειηθά πιεξψλεη ηνπο ρνλδξεκπφξνπο. Ο κεζίηεο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία μεπιχκαηνο
ζαθέζηαηα απνθνκίδεη θέξδνο απφ απηή ηε δηαδηθαζία αθνχ ζηελ κεηαηξνπή ησλ δνιαξίσλ ζε
πέζν επηηπγράλεη ζπκθέξνπζεο γη‘ απηφλ ηηκέο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο επίζεκεο ηζνηηκίεο.

10.2.

Ξέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο κέζσ ηνπ θπβεξλνρψξνπ154.

Πξφθεηηαη γηα ηερληθή πνπ αμηνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, φπνπ νη
ζπλαιιαγέο γίλνληαη νινέλα θαη πην απιέο ρσξίο ηδηαίηεξνπο ειέγρνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο
πιεξσκήο πνπ κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ ειεθηξνληθά. Οη
θπξηφηεξεο κνξθέο ζπλαιιαγήο ζην δηαδίθηπν είλαη νη εμήο :
 πζηήκαηα πιεξσκήο κέζσ δηαδηθηχνπ: νη ηξάπεδεο εθνδηάδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο κε
ειεθηξνληθφ ρξήκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπλαιιαγέο είηε αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο
(B2B) είηε αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη πειάηεο ηνπο ( B2C).
 Πιαζηηθέο θάξηεο αμηψλ ζηηο νπνίεο έρεη ελζσκαησζεί κηθξνηζίπ πνπ απνζεθεχεη ρξήκαηα
χζηεξα απφ κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Μπνξεί λα είλαη
πξνπιεξσκέλε ή άπιε θάξηα γηα αγνξέο θπξίσο ζην δηαδίθηπν.
 Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν( on-line banking). Πξφθεηηαη γηα δπλαηφηεηα πνπ
παξέρνπλ νη ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ηνπο
κέζσ Ζ.Τ. Μπνξνχλ έηζη λα πιεξψλνληαη ινγαξηαζκνί θαη λα κεηαθέξνληαη θεθάιαηα απφ κηα
ηξάπεδα ζε κία άιιε.
Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε θαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο
απξφζσπσλ ζπλαιιαγψλ κε θάπνην ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ απμεκέλνπ
ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, δπζρεξαίλεη ηνλ εληνπηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αληηζηνηρεί
ζε έλα ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αθφκα θαη κεηά ηελ παξέκβαζε εηδηθψλ ηερληθψλ.
Έλα ζνβαξφ δήηεκα είλαη ε δηθαηνδνζία γηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ κέζσ δηαδηθηχνπ
θαη θπξίσο φηαλ ζηε δηάπξαμε απηψλ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο πθειίνπ αθνχ, είλαη
δχζθνιν λα θαηαθαλεί ν ηφπνο ηέιεζεο ηνπ εγθιήκαηνο θαη απηνκάησο θαζίζηαηαη δχζθνιε θαη ε
αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ δηαδηθηχνπ.
10.3.

Φνξνινγηθνί παξάδεηζνη 155.

Δίλαη πιένλ γλσζηφ, φηη θιαζζηθή επηινγή γηα ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο είλαη απηή
ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ. Με ηνλ φξν θνξνινγηθφο παξάδεηζνο ( fiscal or tax heavens ) ή
θνξνινγηθφ θαηαθχγην ή Γηεζλέο Τπεξάθηην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κέληξν156 ραξαθηεξίδνληαη
154
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γεληθά νη ρψξεο / θξάηε ηα νπνία δηαζέηνπλ εηδηθή θνξνινγηθή πνιηηηθή κε ρακειή ή θαη θαζφινπ
θνξνινγία γηα φζνπο μέλνπο επελδπηέο ηδξχνπλ εθεί εηαηξείεο, κεηαθέξνπλ θεθάιαηα ή
εγγξάθνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Οη πξαθηηθέο απηψλ ησλ κηθξψλ σο επί ησ πιείζηνλ
ρσξψλ, εδξάδνληαη ζηελ αλάγθε γηα επηβίσζεο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ εηζξνή ηνπ
ζπλαιιάγκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ θαηαβνιή
εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη ακνηβψλ απφ ηνπο αιινδαπνχο επελδχηεο ζήκαλε ηελ
απαξρή ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο, κε αλαδηνξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο
θαη ζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. χκθσλα κε έξεπλα πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1998 ζηελ
εθεκεξίδα «The Guardian»157, πάλσ απφ 6 ηξηζεθαηνκκχξηα $ Ζ.Π.Α. ήηαλ επελδπκέλα ζε
εμσρψξηα νηθνλνκηθά θέληξα.
πλδένληαη άκεζα κε ηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππεξάθηηαο / εμσρψξηαο /
ππεξπφληηαο εηαηξίαο (offshore company) κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαηππψζεηο
θαη θφζηνο. Οη εηαηξείεο απηέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηδξχνληαη σο εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα
εμππεξέηεζε βξαρχβησλ ζηφρσλ, σο ζπγαηξηθέο, σο εηαηξεία νκίινπ επηρεηξήζεσλ ή αθνξά
ζπγγελήο επηρείξεζε κε κέηνρνπο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή θαη δηεζλείο εηαηξίεο
Νφκηκεο Υξήζεηο










Παξάλνκεο Υξήζεηο





Γηεζλέο εκπφξην, ηδίσο φηαλ ν ηδηνθηήηεο δελ έρεη
κφληκε θαηνηθία
Πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Γεζκεπκέλε αζθάιηζε
Καηαρψξηζε ζαιακεγψλ
Φνξναπνθπγή
Πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
Πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο
Απφξξεην (γηα κε πνηληθέο δξαζηεξηφηεηεο )
Απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο ιφγσ αλππαξμίαο
ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο ζηηο
ρψξεο πξαγκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο



Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
Φνξνδηαθπγή
Απάηεο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο ησλ
επελδπηψλ)
Πξνζηαζία απφ ηηο ηξέρνπζεο ή κειινληηθέο
απαηηήζεηο πηζησηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζπδχγσλ)

Πίλαθαο : Οη Κπξηφηεξεο ρξήζεηο Τπεξάθηησλ (Offshore) Δηαηξεηψλ

Ηζηνξηθά, πίζσ απφ ηνπο ζθνπνχο ίδξπζεο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ βξίζθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
ε απφθξπςε νηθνλνκηθψλ εζφδσλ/θεξδψλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θάζε είδνπο
ιαζξεκπφξην, ε θνξνδηαθπγή / θνξναπνθπγή, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ απάηεο, ε αλαθχθισζε βξψκηθνπ ρξήκαηνο ή αθφκα θαη ε πξνζηαζία
απφ ηηο ηξέρνπζεο ή κειινληηθέο απαηηήζεηο πηζησηψλ. Ζ παξαβαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα αλ
ηειηθά ζπκβεί, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ αιιά ζηηο ρψξεο πνπ
αλαπηχζζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη ηδξπηέο παξάθηησλ εηαηξεηψλ
ζηνρεχνπλ φρη θαη‘ αλάγθε ζε απφθξπςε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζηε κηθξφηεξε
δπλαηή θνξνινγηθή ηνπο επηβάξπλζε θαη ηελ θαη΄ επέθηαζε απαιιαγή ηεο θνξνιφγεζεο ηνπο
ζηε ρψξα κφληκεο δηακνλήο ηνπο.
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Οη ρψξεο – θνξνινγηθνί παξάδεηζνη, έρνπλ σο πάγηα πνιηηηθή λα κελ δηαζέηνπλ ζε ηξίηνπο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επελδπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην έδαθφο ηνπο, ηεξψληαο ην ζρεηηθφ απφξξεην ζε βαζκφ πνπ θάζε απφπεηξα ζπλεξγαζίαο γηα
εμηρλίαζε εγθιεκάησλ απέβαηλε άθαξπε, αλ θαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη κεηά απφ αθφξεηε πίεζε
ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο άξρηζαλ λα ππνγξάθνληαη θάπνηα πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο.
Ζ νηθνλνκία ηνπο, ζε κεγάιν βαζκφ, βαζίδεηαη ζε ρξήκαηα πνπ εηζξένπλ θαη πνπ
πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γίλνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο αλππαξμίαο
ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ, ηεο απινπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ρσξίο αλαθνξέο, ειέγρνπο θαη ηε
ζπλήζε γξαθεηνθξαηία αδεηνδφηεζεο, πξάγκα πνπ βνεζά λα απνθξχπηεηαη ε αιεζηλή ηαπηφηεηα
ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Κάπνηεο απφ ηηο offshore
ρψξεο βξίζθνληαη ζηε «καχξε ιίζηα» ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ δηεζλψο θαη ε εγθαηάζηαζε
θαη δξαζηεξηφηεηα γξαθείσλ offshore εηαηξίαο απφ ηηο ρψξεο απηέο ειέγρεηαη δηεμνδηθά, δηφηη
απνηεινχλ απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ αθνχ
αδπλαηίδνπλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνπο ζχζηεκα, πξνθαινχλ δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο
βάζεο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σα λνκηθά ζπζηήκαηα ζηηο ρψξεο απηέο είλαη ζπλήζσο ζε «πξσηφγνλν» επίπεδν.
Γπζθνιεχεη έηζη πάξα πνιχ ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ απηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξάζηεο ινηπφλ,
έρνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ζπκβνχινπο επηιέγνπλ ην ζσζηφ ηφπν γηα λα μεπιχλνπλ βξψκηθν
ρξήκα, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζε λνκηθφ επίπεδν.
Σελ επίδξαζε ησλ ππεξάθηησλ θέληξσλ ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κειεηά ην
Financial Stability Board158, πνπ ζπζηάζεθε ην 1999 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο δηεζλνχο
ζπλεξγαζίαο ζην επίπεδν επνπηείαο. Με θξηηήξην ηε ζπκκφξθσζε ζε δψδεθα βαζηθά πξφηππα,
δηακφξθσζε έλα θαηάινγν 37 ρσξψλ θαη πεξηνρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππεξάθηηα θέληξα. Απηέο νη
ρψξεο ρσξίδνληαη ζε ζπλεξγάζηκεο θαη κε σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ
ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπο θαη ηελ απνδνρή πξνηάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Γελ
πξέπεη θπζηθά λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θεθάιαην ζηνλ κεγαιχηεξν
φγθν ηνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα κεηξνπφιεσλ φπσο ην Λνλδίλν,
ε Νέα Τφξθε, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε ηγθαπνχξε, ην Σφθην159 θαη φρη ζε θξάηε – παξείεο, πξάγκα
πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ην νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα έρεη δπλαηφηεηεο λα πξνσζήζεη
ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαη κέζσ απηψλ ησλ κεηξνπφιεσλ.
10.4.

Αλάκημε λνκίκσλ θαη παξαλφκσλ εζφδσλ ( blending – merging )160.

Απνηειεί κία απφ ηηο παιηφηεξεο κεζφδνπο μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο, πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε κέρξη θαη ν πεξηβφεηνο εγθιεκαηίαο Αι Καπφλε γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηα έζνδα
ηνπ απφ ην ιαζξεκπφξην αιθνφι. πλήζσο έρνπκε λα θάλνπκε κε κία εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ε
158

To Financial Stability Board (FSB) σο κεηεμέιημε ηνπ αληίζηνηρνπ Forum (FSF) απνηειεί ζπληνληζηηθφ φξγαλν
ηεο δηεζλνχο ξχζκηζεο κε ζπκκεηνρή πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ δεκφζησλ επνπηηθψλ θαη
θαλνληζηηθψλ αξρψλ, αιιά θαη ηδησηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. http://www.financialstabilityboard.org/
159
Qatar Financial Centre Authority (2010) The Global Financial Centres Index, September
160
W. Filipkowski. ν.π.π. ζει. 890
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νπνία ζπλεξγάδεηαη κε κηα λφκηκε επηρείξεζε. Ίζσο, ε λφκηκε επηρείξεζε λα αλήθεη ζε θάπνην
κέινο ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, γηα λα είλαη ε ζπλεξγαζία πιεξέζηεξε. Απηφ πνπ
νπζηαζηηθά γίλεηαη, είλαη ην φηη αλακηγλχεηαη ην βξψκηθν ρξήκα κε ηα λφκηκα έζνδα ηεο εηαηξίαο.
Αμηνπνηείηαη ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηεο λφκηκεο εηαηξίαο θαη έηζη εληάζζεηαη ην βξψκηθν
ρξήκα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, απνθηψληαο λφκηκε φςε. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνκηθά πξφζσπα, ψζηε λα ακβιπλζεί ν θίλδπλνο απψιεηαο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε πνπ νη δησθηηθέο αξρέο ή ηα δηθαζηήξηα αλαθαιχςνπλ ηελ
αλάκημε θάπνηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Οη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο δελ επηιέγνπλ ηπραία θάπνηα επηρείξεζε, αιιά έρνπλ θχξην
θξηηήξην ην μέπιπκα λα είλαη πάληα επηηπρεκέλν θαη δχζθνια δηαπηζηψζηκν απφ ηηο δησθηηθέο
αξρέο. Έηζη κηα ηέηνηα επηρείξεζε πξέπεη λα παξέρεη θάπνηαο κνξθήο άπιε ππεξεζία, π.ρ.
κάξθεηηλγθ ή δηαθήκηζε θαη λα κελ παξάγεη πξντφληα. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ
πνιινχο πειάηεο θαη ν αξηζκφο ηνπο είλαη αθαλφληζηνο ψζηε ηα έζνδα λα δηαθέξνπλ απφ κέξα ζε
κέξα θαη έηζη είλαη πην εχθνιν λα αλακηρζνχλ ηα παξάλνκα κε λφκηκα έζνδα ρσξίο θηλεί ππνςίεο
Ζ ζπκκεηνρή κηαο εηαηξίαο ζηε δηαδηθαζία μεπιχκαηνο, κπνξεί λα απμήζεη θαηά πνιχ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, έζησ θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δηφηη, νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα
εκπιαθνχλ κε ην μέπιπκα, απνθνκίδνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο εηζνδεκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο
απηέο, εκθαλίδνληαη έηζη νηθνλνκηθά εχξσζηεο θαη πγηείο. Μαθξνπξφζεζκα φκσο, κπνξεί λα
νδεγεζεί αθφκα θαη ζε άθξα εμάξηεζε απφ ηελ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.
Ζ κέζνδνο απηή έρεη ην βαζηθφ πιενλέθηεκα φηη, είλαη δχζθνιν λα απνδεηρηεί αθξηβψο
πνζά ήηαλ ηα παξάλνκα έζνδα θαη πφζα ηα λφκηκα. Οη λνκνζέηεο ζε πνιιέο ρψξεο έρνπλ
θαηαπνιεκήζεη ην πξφβιεκα κε ηελ αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απνδείμεσο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη,
ν θαηεγνξνχκελνο πξέπεη λα απνδείμεη πνηά ήηαλ ηα λφκηκα έζνδα δηαθνξεηηθά θαηάζρνληαη φια.
Με απηφ ηνλ ηξφπν παξαβηάδεηαη φκσο ε βαζηθή λνκηθή ηνπ ηεθκήξηνπ αζσφηεηαο.
ηελ αλάκεημε λφκηκνπ θαη παξάλνκνπ ρξήκαηνο εληάζζεηαη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ
Κάηζηνπ (2008 : 126-136) γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο :
Α) Μέζσ ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο :
- Με επελδχζεηο ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ φπσο ζε κεηνρέο, νκφινγα ζε εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα
πξντφληα θαη δχζθνιε αλίρλεπζε ηεο πεγήο ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ.
- Δπελδχζεηο ζε Παξάγσγα πξντφληα άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο κε ηε ζπλεξγαζία ηξάπεδαο ή
ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο πνπ παξά ην πςειφ επελδπηηθφ ηνπο ξίζθν απνηεινχλ πξφθιεζε
γηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.
- Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε κηθξέο θαηαζέζεηο (δηαζηξσκάησζε) γηα δχζθνιν εληνπηζκφ.
- Υξήζε ινγαξηαζκψλ ζε αληαπνθξίηξηεο ηξάπεδεο γηα ηξνθνδφηεζε ζπλαιιαγψλ πνπ δελ
απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία ή εθπξνζψπεζε θαη θάλεη δχζθνιε ηεο πηζηνπνίεζε ηεο
ηαπηφηεηαο π.ρ. εκβάζκαηα, εθθαζάξηζε επηηαγψλ, ππεξεζίεο ζπλαιιάγκαηνο, ινγαξηαζκνί δηεθπεξαησηέο (payable – through account).
- Γάλεηα ρακεινχ ή κεδεληθνχ επηηνθίνπ γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ πνζψλ. Οη κηθξέο δφζεηο
απνπιεξσκήο θαη νη ραξηζηηθνί φξνη, εμαζθαιίδνπλ ηελ κε αλαθνξά θαη ηελ ερεκχζεηα.
- Αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα απνηακίεπζεο ή δσήο ή δεκηάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κε
πξφσξε θαηαγγειία ή πξφθιεζε ηεο δεκηάο εμαζθαιίδνπλ πνζά λνκηκνπνηεκέλνπ ρξήκαηνο.
- Με ηαμηδησηηθέο επηηαγέο (Travelers‘ cheques ) κεηαθέξνληαη κεγάια πνζά εγθιεκαηηθήο
πξνέιεπζεο πξνο ξεπζηνπνίεζε ζηε ρψξα πξννξηζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε δήισζεο.
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Σξαπεδηθέο επηηαγέο χςνπο θαηψηεξνπ ηνπ νξίνπ αλαθνξάο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ.
πιινγηθνί ινγαξηαζκνί πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά πνζψλ κε πνιιαπιέο
ζπλαιιαγέο ζε κεγάιν αξηζκφ ηξίησλ πξνζψπσλ.
- Σα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο κέζσ ησλ νπνίσλ εγγξάθνληαη εγθιεκαηηθά έζνδα σο
θέξδε απφ αληαιιαγή ζπλαιιάγκαηνο θαζψο θαη ε καχξε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο πνπ φκσο
πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή κεγάισλ πξνκεζεηψλ .
- Σν ειεθηξνληθφ ρξήκα (e-money ή e- cash ) θαη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (e-banking)
απνηεινχλ πξφζθνξα κέζα γηα κεηαθνξέο ρξεκάησλ κε απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
εκπιεθνκέλσλ .
Β) ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
- Κέξδε απφ ηπρεξά παηρλίδηα ηα νπνία είλαη ζηεκέλα ή ιεηηνπξγία θαδίλν γηα εκθάληζε
κεγάισλ πνζψλ σο θέξδε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή μέπιπκα κε αληαιιαγή καξθψλ ζε θαδίλν κε
ηξαπεδηθή επηηαγή γηα λνκηκνπνίεζε πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ.
- Γήισζε αλχπαξθησλ θεξδψλ απφ επηρεηξήζεηο φπσο απηέο ηνπ ηνκέα εζηίαζεο, ησλ
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ησλ αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο πνπ ζπλαιιάζζνληαη θαηά
βάζε κε κεηξεηά κπνξεί λα εκθαλίζνπλ κεγαιχηεξα ησλ πξαγκαηηθψλ έζνδα γηα λα
εκθαλίζνπλ σο θέξδε ην παξάλνκν ρξήκα.
- Απφθηεζε αθηλήησλ κε αλαγξαθή ζην ζπκβφιαην ηηκήο κεγαιχηεξεο ηεο πξαγκαηηθήο αθφκα
θαη κε θαηαβνιή ηεο κεηξεηνίο θαη ελδερνκέλσο επαλαπψιεζε ηνπ κε θαηλνκεληθά αθφκα
κεγαιχηεξε ηηκή.
- Δηθνληθέο ζπκβάζεηο επηρεηξήζεσλ κε άιιεο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο γηα
¨θνχζθσκα¨ ησλ εμφδσλ θαη απνθπγή θνξνιφγεζεο.
- Ζ αγνξά ρξπζνχ, δηακαληηψλ θαη πνιχηηκσλ ιίζσλ, ελζσκαηψλεη ηα θέξδε / έζνδα απφ ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα ζε κηθξνχο φγθνπο γηα εχθνιε κεηαθνξά θαη παξάιιεια ρξεζηκεχνπλ σο
αληηθείκελα γηα επέλδπζε.
- Αγνξά εηδψλ πνιπηειείαο θαη κεγάιεο αμίαο δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά, φπσο έξγα ηέρλεο,
ζθάθε θιπ. είηε γηα πξνζσπηθή ρξήζε είηε γηα επαλαπψιεζε, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ
πξνέιεπζε κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ εχθνια θαη αθίλδπλα.
Γ) Με άιιεο κεζφδνπο
- Λαζξεκπφξην ζπλαιιάγκαηνο πνπ αθνξά ηε θπζηθή δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ζε ρψξεο κε
αλνρή ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη ηελ επαλεηζαγσγή ηνπ κε ειεθηξνληθφ έκβαζκα κέζσ
θαηάζεζεο ζε ελδηάκεζν ππεξάθηην (offshore ) ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.
- Παξάλνκα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα θαη παξαηξαπεδηθά δίθηπα πνπ εθηφο απφ ηελ νηθνλνκία
απεηινχλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο θνηλσλίαο κηαο θαη κπνξεί λα ππνζηεξίδνπλ ηξνκνθξαηηθέο
νκάδεο. Λεηηνπξγεί κε αληαιιαγή ρξεκάησλ κε ρξήζε απνθξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ θαη
ζπλζεκάησλ, έηζη ην ρξήκα δηνρεηεχεηαη κε ρξήζε άηππνπ ειέγρνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηα.
- Δηαηξείεο – βηηξίλα πνπ ζπζηήλνληαη θπξίσο ζε ρψξεο κε απζηεξφ ηξαπεδηθφ απφξξεην κε
ρξήζε ππεξάθηησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη κεζφδνπο φπσο ν επαλαδαληζκφο ηνπ
κεηφρνπ, ε δηπιή ηηκνιφγεζεο αλάκεζα ζε εηαηξείεο ίδησλ ζπκθεξφλησλ ζε δχν ρψξεο, ε
ππεξηηκνιφγεζε θαη ε έθδνζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ. ηφρνο ε απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ λνκηκνπνηεί ηα θεθάιαηα.
-
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2Ο ΜΔΡΟ : Ννκνζεηηθφ πιαίζην θαη κεραληζκνί δίσμεο
11. Σν δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην.
Ο Ο.Ζ.Δ. κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιιεη επεξεάδεη ζε παγθφζκην
επίπεδν ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα νξγαλσζεί ε αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή. Ήδε απφ ην 1950,
έρεη δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Σν Γεθέκβξε ηνπ 1988 ππεγξάθε ζηε Βηέλλε απφ 67 θξάηε
ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ
θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ161 ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ιήςεο φισλ ησλ
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ηε δηεζλή
ζπλεξγαζία, ηελ άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε πνηληθνπνίεζεο
πξάμεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ παξαλφκσλ εζφδσλ απφ ην εκπφξην λαξθσηηθψλ.
ην άξζξν 3 πξνβιέπεηαη σο αμηφπνηλε πξάμε162 «ε κεηαηξνπή ή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο, ελ
γλψζεη φηη ε πεξηνπζία απηή πξνέξρεηαη απφ νπνηνδήπνηε έγθιεκα …, κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε ή
ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο…». Σν λνκνζέηεκα απηφ ήηαλ ην πξψην πνπ
ξχζκηδε θαη φξηδε βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπλαληά θάπνηνο ζηε ζεκαηηθή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο163 πνπ ζπλαληάκε αθφκε θαη ζήκεξα ζηε ζπδήηεζε γχξσ απφ
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο164.
Πξνθεηκέλνπ ε πνιηηηθή ηνπ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη λα κπνξεί λα ζπληνληζηεί
θαιχηεξα, ν Ο.Ζ.Δ. πξνζδηφξηζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο. Οη
ηνκείο απηνί είλαη:165 δηεζλέο θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα, έιεγρνο θεξδψλ απφ ην έγθιεκα θαη
θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξεκάησλ, ιαζξεκπφξην θαη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ
ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε, βία θαηά γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, έιεγρνο εκπνξίνπ φπισλ, πνηληθή
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ. Σν 1997 ηδξχζεθε ην
Κέληξν γηα ηε Γηεζλή Αληηκεηψπηζε ηνπ Δγθιήκαηνο166 ην νπνίν, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε
κέιε πξνσζεί ζηαζεξά θαη βηψζηκα πνηληθά ζπζηήκαηα δηθαηνζχλεο, θαη πξνζπαζεί λα
αληηκεησπίζεη ην δηαζπλνξηαθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηε δηαθζνξά θαη ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε
αλζξψπσλ. Ο Ο.Ζ.Δ. ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λ‘ αληηκεησπίζεη ηελ ηξνκνθξαηία έρεη αλαπηχμεη ην
Global Programme Αgainst Terrorism, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ United Nations Collective
Action Against Terrorism. To πξφγξακκα απηφ ζπλεξγάδεηαη θαη κε ην Counter-Terrorism
Commitee ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πξνζπαζψληαο λα παξέρεη ηερληθή βνήζεηα ζηα θξάηε
κέιε θαη λα πξνσζεί ηελ παγθφζκηα ζπλεξγαζία ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία 167.
161

Σε χκβαζε απηή ππέγξαςε θαη ε Διιάδα θαη ηελ θχξσζε κε ην λφκν 1990/1991 (ΦΔΚ 193 Α/16-12-1991)
βι Κάηζηνο η. (1998:163)
163
Γηα παξάδεηγκα σο «έζνδα» νξίζηεθε θάζε πεξηνπζία πνπ πξνέξρεηαη ή απνθηάηαη ακέζσο ή εκκέζσο απφ ηε
δηάπξαμε εγθιήκαηνο πνπ ζεζπίδεηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν απηφ ή σο «πεξηνπζία» νξίζηεθε ην ζχλνιν ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θάζε είδνπο, ελζψκαηα ή αζψκαηα, θηλεηά ή αθίλεηα, απηά ή κε απηά θαη λνκηθά έγγξαθα ή
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή ζπκθέξνλ πξνο απφθηεζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ.
164
Γεκήηξαηλαο Γ. (2002:26επ).
165
Παξαζθεπφπνπινο, Ν.Α. (1999: 610)
166
Centre for International Crime Prevention, πνπ ην 2002 κεηνλνκάζηεθε ζε United Nations Office on Drug and
Crime. Γηαδηθηπαθφο ηφπνο www.unodc.org
167
Γηαδηθηπαθφο ηφπνο : www.unodc.org/undc/crime_cicp.html
162
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ε ζρέζε κε ηε δηαθζνξά168, πξνηείλεηαη ε ζεκειίσζε ηεο ζηελήο ζχλδεζεο αλάκεζα ζε κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπίζεο, ε
πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηνπ International Group for Anti-Corruption Coordination, ε αλάπηπμε
ελφο δηθηχνπ αηφκσλ θαη ζεζκψλ δεζκεπκέλσλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ ελάληηα ζηε Γηαθζνξά θαη ε δηάδνζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
εθαξκνγή ηεο. Σν πξφγξακκα Global Programme Against Corruption ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
ζηνρεχεη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεηάβαζε, πξνσζψληαο
κέηξα θαηά ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηνπο πςεινχο νηθνλνκηθνχο
θαη πνιηηηθνχο θχθινπο. Σν Judicial Integrity Programme αθνξά θπξίσο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
δηαθζνξάο ζηνπο δηθαζηηθνχο θχθινπο. Ζ 9ε Γεθεκβξίνπ αλαθεξχρηεθε απφ ηνλ ΟΖΔ σο ε
παγθφζκηα εκέξα θαηά ηεο δηαθζνξάο
Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
Γηεζλνχο Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο (UN Convention against Transnational Organised Crime ),
πνπ ππεγξάθε ην 2000 ζην Παιέξκν, ε νπνία πξνσζεί έλα δηεζλέο θνηλφ πιαίζην αληηκεηψπηζεο
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ χκβαζε απηή, επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ
θαηλφκελνπ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη θαηέζηεζε ζαθέο φηη, ην μέπιπκα ζπλαξηάηαη
πιένλ ιεηηνπξγηθά κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.
Γηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα169, ππνγξακκίδεηαη γηα ηα θξάηε-κέιε ε αλαγθαηφηεηα ηεο
επηθχξσζεο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ελάληηα ζην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα θαη ηα
ζπλαθή Πξσηφθνιια, φπσο θαη ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ελάληηα ζηε δηαθζνξά θαη
ηεο πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ απηψλ ζηελ λνκνζεζία ηνπο. Δπίζεο, ηα Ζ.Δ. πξέπεη λα παξέρνπλ ηε
αλαγθαία ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ ελ γέλεη βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λ‘
αμηνπνηεζεί ε δπλακηθή ησλ παξαπάλσ ζπκβάζεσλ. Σν Global Programme against Transnational
Organized Crime, πξνζπαζεί λα θσηίζεη ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ψζηε λα
γίλεη εθηθηή κία πην απνηειεζκαηηθή δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη αληηκεηψπηζε, θαζψο θαη ην
Programme Against Trafficking in Human Beings.
Γηα ην έγθιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο,170 ζπζηήλεηαη ζε γεληθέο
γξακκέο ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πνηληθψλ λφκσλ, ε δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη ε ζπκκεηνρή
θξαηηθψλ, ηδησηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ.
Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ν Πξφηππνο Νφκνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ησλ
Αλειίθσλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη, ζηνπο αλήιηθνπο δξάζηεο, φζν θαη ζχκαηα θαη είλαη
επεξεαζκέλνο απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ171.
ην ελδέθαην Σπλέδξην ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ην 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηνπ
εγθιήκαηνο θαη ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε172, πξνηείλνληαη νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, εηδηθά
γηα ηε ζχγρξνλε εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ λέσλ θαη ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε.
Αλαγλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε πνηληθή
δηθαηνζχλε, ζπλεηδεηνπνηείηαη ε αλαγθαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο πνηθηινκνξθίαο κεηαμχ ησλ
168

11th U N Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Corruption: threats and trends in the twenty-first
century, Bangkok, 18-25/04/2005, ζει. 1-42.
169
United Nations (2005) 11th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, ζει. 32-37
170
Οπ.π ζει. 84-89
171
Πηηζειά, Α., (2003)
172
11th U N Congress νπ.π. Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform, including Restorative Justice
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ΚΜ, εηδηθά φηαλ απνπεηξάηαη ε αλακφξθσζε ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο, ε αλαγθαηφηεηα
πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο πνηλήο θπιάθηζεο κφλν
φηαλ είλαη απαξαίηεηε θαη ηέινο, ηνλίδεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ ζχκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δηθαηνζχλεο.
Δάλ ιάβνπκε ππ‘ φςηλ απφ ηε κηα ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκίαο ζην Γηεζλέο Γίθαην θαη απφ
ηελ άιιε ηε ζπλερήο άλνδνο ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ
απεηιεί δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δνκέο κε θξίζεηο, ε επηηαθηηθή αλάγθε «ξχζκηζεο» ηνπ
πξνβιήκαηνο κε δεζκεπηηθέο θαη κε δεζκεπηηθέο δξάζεηο θαη θαλφλεο ηδησηηθψλ, εκη-ηδησηηθψλ
θαη δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα ζσκάησλ, θαίλεηαη φηη ήηαλ θαη είλαη επηηαθηηθή. Σν δχζθνιν
εγρείξεκα ηεο ξχζκηζεο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
θαηαπνιεκεζεί ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, επηρεηξήζεθε κε ηελ
πηνζέηεζε κε ππνρξεσηηθψλ πξνηχπσλ σο εζεινχζηνη θαλφλεο βέιηηζηεο πξαθηηθήο.
Ζ FATF173 αθνξά κηα δηαθπβεξλεηηθή επηηξνπή θαη φρη δηεζλή νξγαληζκφ ηεο νπνίαο
ζηφρνο είλαη κηα ζπληνληζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο
βξψκηθνπ ρξήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν. Σνλ Απξίιην ηνπ 1990, εμέδσζε έλα θαηάινγν απφ 40
πζηάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, σο απνηέιεζκα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο πάλσ ζην θαηλφκελν. Ο θαηάινγνο κε ηηο
ζπζηάζεηο απηέο αλαζεσξήζεθε δχν θνξέο, ην 1996 θαη ην 2003, θπξίσο γηα λα ιεθζνχλ ππ φςηλ
αιιαγέο πνπ είραλ δηαπηζησζεί ζηηο κεζφδνπο μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη πζηάζεηο απηέο δελ
απνηέιεζαλ θάπνην απζηεξά δεζκεπηηθφ θείκελν θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, αιιά έλα ζχλνιν
αξρψλ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ βάζεη πξνηππνπνίεζεο ζπκπεξηθνξψλ.
Σνληδφηαλ ε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο
λνκηκνπνίεζεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία θαη ηε
δηακφξθσζε θνηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο174.
Με ηελ πξψηε χζηαζε πξνηεηλφηαλ ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επηθχξσζε θαη πιήξε
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ ζρεηηδφηαλ κε έζνδα απφ λαξθσηηθά θαη
πξφδξνκεο νπζίεο (χκβαζε Βηέλλεο). Με ηελ Σξίηε χζηαζε πξνηεηλφηαλ ε πξνψζεζε ηεο
πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο πάλσ ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο. Με
ηελ ηέηαξηε χζηαζε πξνηεηλφηαλ ε πνηληθνπνίεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κάιηζηα επξχηεξα απφ ηελ πξφβιεςε ηεο χκβαζεο ηεο
Βηέλλεο αθνχ ηνληδφηαλ, φηη ήηαλ αλαγθαίν λα ζρεηηζηεί ε λνκηκνπνίεζε παξαλφκσλ εζφδσλ θαη
κε άιια ζνβαξά αδηθήκαηα πξνεγνχκελσλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, πνπ παξάγνπλ έζνδα πιελ
ησλ λαξθσηηθψλ. Με ηελ έβδνκε χζηαζε πξνηεηλφηαλ ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θαηάζρεζε θαη
δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ λνκηκνπνηήζεθε, ησλ εζφδσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή θαη ησλ κέζσλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.

173 Financial Action Task Force on Money Laundering (Οκάδα Οηθνλνκηθήο Γξάζεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο
Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο) δεκηνπξγήζεθε ζηηο 16 Ηνπιίνπ ηνπ 1989 θαηά ηε ζχλνδν
ηνπ Παξηζηνχ ησλ G7 (ΖΠΑ, Ηαπσλία, Γεξκαλία, Γαιιία, Μ.Βξεηαλία, Ηηαιία, Καλαδάο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) θαη ππνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά κε ηνλ ΟΟΑ.
174
Βι αλαιπηηθά η. Κάηζηνπ (1998:65επ). θαη πκεσλίδνπ- Καζηαλίδνπ Δ. (1999: 382) θαη Γ. Γεκήηξαηλα (2002:30)
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Μέιε ηεο νκάδαο ζήκεξα είλαη ηξηάληα έμη θξάηε θαη δχν πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί175 (ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ), θαζεζηψο
παξαηεξεηή έρνπλ είθνζη επηά δηεζλήο νξγαληζκνί θαη ρξεκαηνπηζησηηθνί θνξείο αλάκεζα ζε
άιινπο ν ΟΖΔ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Interpol, ε Europol, ε
Eurojust, ην πκβνχιην ηεο Ευρϊπθσ θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ. Παξάιιεια έρεη
αλαπηχμεη έλα δίθηπν νθηψ ζπλδεδεκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ ζσκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν ηα
νπνία είλαη νξγαλσκέλα ζην πξφηππν ηεο FAFT176. Σέινο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα δηεζλέο δίθηπν
Μνλάδσλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ( Financial Intelligence Units –FIUs) γλσζηφ σο
Egmont Group of Financial Intelligence Units177, πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο
θαλφλεο θαη πξφηππα επεμεξγαζίαο πνπ ηέζεθαλ κε απνζηνιή ηε δηεζλή εληαία δηαρείξηζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο.
Δλδηαθέξνπζα είλαη ηέινο ε πξσηνβνπιία, γηα αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν εγρείξεκα έρεη ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Γξαθείνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηελ Πξφιεςε ηνπ
Δγθιήκαηνο (UNODC)178θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Ζ δξάζε αθνξά αλάθηεζε θιεκκέλσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πξντφλησλ δσξνδνθίαο, θαηάρξεζεο θαη παξάλνκε νηθεηνπνίεζε. Ζ
αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα έζνδα ηεο δηαθζνξάο
αλαθηψληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηηο δηεζλείο
πξνζπάζεηεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο ησλ αζθαιψλ θαηαθπγίσλ γηα ηνπο θεθάιαηα
πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πλεξγάδεηαη κε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζε εζφδσλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε
ηεο πην ζπζηεκαηηθή θαη έγθαηξε επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Βνεζά ηηο
ρψξεο ζηε ζέζπηζε λνκηθψλ εξγαιείσλ θαη ζεζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάθηεζε ησλ
εζφδσλ ηεο δσξνδνθίαο. Βνεζά επίζεο λα αλαπηχμνπλ απαξαίηεηεο εηδηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ
αληαιιαγή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη παξέρνληαο πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ εληνπηζκφ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζε λνκηθά ζέκαηα. Σέινο, βνεζά ηηο ρψξεο λα
εθαξκφζνπλ απηά ηα εξγαιεία θαη ηηο δεμηφηεηεο κε ηε δηεπθφιπλζε ησλ επαθψλ κεηαμχ ησλ
εκπιεθνκέλσλ αξρψλ γηα ηελ αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππνζέζεσλ.

12. Σν επξσπατθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα.
Ζ δηθαηνζχλε θαη νη εζσηεξηθέο ππνζέζεηο απνηέιεζαλ έλαλ απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο
ππιψλεο πάλσ ζηελ νπνίν δνκήζεθαλ νη Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο κε βάζε ηηο πλζήθεο θαη
απνηέιεζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε πξνο ηεο πνιηηηθή ελνπνίεζε πνπ αλαδείρζεθε θπξίσο κε ηε
πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην 1997. Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε
Γεθεκβξίνπ 2009 απηφο ν ππιψλαο αθνξά ην «ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο».
175

Βι. Γ. Γεκήηξαηλα (2002:31).
Πιήξε θαηάινγνο ησλ κειψλ, ησλ ζπλδεδεκέλσλ κειψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ ηεο FAFT βι. ζην Παξάξηεκα
177
Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ην Παιάηη Egmont Arenberg ζηηο Βξπμέιεο φπνπ έγηλε πξψηε ζπλάληεζε ησλ
εζληθψλ αληηπξνζσπεηψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.egmontgroup.org
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),World Bank (2007) Stolen Asset Recovery (StAR)
Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan.
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Έθζεζε ηεο Europol179 αλαθέξεη φηη, ζε επξσπατθφ επίπεδν νη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο
έρνπλ πέληε κεγάια θέληξα δξαζηεξηφηεηαο:
- ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ΔΔ, ζηηο Κάησ Υψξεο θαη ζην Βέιγην, ζπληνλίδεηαη ε δηαλνκή
λαξθσηηθψλ ζηελ Δπξψπε.
- ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Δπξψπεο, ζηε Ληζνπαλία, ζηε Λεηνλία θαη ζηελ Δζζνλία,
δηεμάγεηαη θπξίσο ιαζξεκπφξην θιεκκέλσλ πξντφλησλ ή/θαη απνκηκήζεσλ.
- ηε λνηηνδπηηθή Δπξψπε, θπξίσο ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία, νη βαζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπκκνξηψλ αθνξνχλ ην ιαζξεκπφξην θνθαΐλεο, θάλλαβεο θαη ηε ιαζξαία
δηαθίλεζε αλζξψπσλ.
- Ννηηναλαηνιηθά, ζηε Βνπιγαξία, ζηε Ρνπκαλία θαη ζηελ Διιάδα, ζεκεηψζεθε ε πην ηαρεία
αλάπηπμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ δηακέζνπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε.
- ηε λφηηα Δπξψπε, ε Ηηαιία παξακέλεη ην επίθεληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο, ηεο πιαζηνγξαθίαο θαη ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ.
Οη ζηφρνη ηεο Έλσζεο ζε απηφ ην πεδίν είλαη: (1) λα ζπγθξνηήζεη ρψξν ειεπζεξίαο,
αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, κε ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ
λνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη παξαδφζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ· (2) λα εμαζθαιίδεη ηελ απνπζία
ειέγρσλ ησλ πξνζψπσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα θαη λα αλαπηχζζεη θνηλή πνιηηηθή ζηνπο ηνκείο
ηνπ αζχινπ, ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ε νπνία βαζίδεηαη
ζηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη είλαη δίθαηε έλαληη ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ»·
(3) λα εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο κε ηε ζέζπηζε κέηξσλ πξφιεςεο θαη
θαηαπνιέκεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, κέηξσλ ζπληνληζκνχ
θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ινηπψλ αξκνδίσλ αξρψλ
θαζψο θαη κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη,
εάλ ρξεηάδεηαη, ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνηληθψλ λνκνζεζηψλ θαη (4) λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε
ζηε δηθαηνζχλε, ηδίσο κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ
απνθάζεσλ ζε αζηηθέο ππνζέζεηο.
Δπηπιένλ, βάζεη ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σάκπεξε πνπ αθνξά ηε
ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο, ην Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο γηα «κηα αλνηθηή θαη αζθαιή
Δπξψπε πνπ εμππεξεηεί θαη πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο» νξίδεη ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ην λνκνζεηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζην πιαίζην ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο,
αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Σν πκβνχιην ζεζπίδεη κέηξα γηα λα εμαζθαιίδεη ηε δηνηθεηηθή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πεδίν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο
Οη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζε νιφθιεξε
ηελ Έλσζε. Γη' απηφ, ε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ζηελ Έλσζε ζεκειηψλεηαη
ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαηαγψλ θαη
πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα
κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κέζσ νδεγηψλ, κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ειάρηζηνπο θαλφλεο
πνπ αθνξνχλ: (α) ην ακνηβαίσο παξαδεθηφ ησλ απνδείμεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, (β) ηα
δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία, (γ) ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ ηεο
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εγθιεκαηηθφηεηαο, θαη (δ) άιια εηδηθφηεξα ζηνηρεία ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία ζα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο πξνζδηνξηζζεί απφ ην πκβνχιην κε απφθαζε ιεθζείζα νκφθσλα, κεηά απφ ηελ
έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (άξζξν 82 ΛΔΔ180).
Γηα ην πκβνχιην νη ηνκείο ηεο ηδηαηηέξσο ζνβαξήο εγθιεκαηηθφηεηαο κε δηαζπλνξηαθή
δηάζηαζε είλαη νη εμήο: ηξνκνθξαηία, εκπνξία αλζξψπσλ θαη γελεηήζηα εθκεηάιιεπζε γπλαηθψλ
θαη παηδηψλ, παξάλνκε εκπνξία λαξθσηηθψλ, παξάλνκε εκπνξία φπισλ, μέπιπκα ρξήκαηνο,
δηαθζνξά, παξαράξαμε κέζσλ πιεξσκήο, εγθιεκαηηθφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
νξγαλσκέλν έγθιεκα. Απνθαζίδνληαο νκφθσλα, κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη θαη άιινπο ηνκείο
εγθιεκαηηθφηεηαο. Οδεγίεο κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ειάρηζηνπο θαλφλεο ζρεηηθνχο κε ηνλ νξηζκφ
ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ θαη ησλ θπξψζεσλ ζηνλ θάζε ηνκέα (άξζξν 83 ΛΔΔ).
Ζ Έ.Δ. αλαπηχζζεη αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αξκφδηεο
αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζηπλνκηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη
άιισλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ εηδηθεπκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ή ηεο εμαθξίβσζεο
αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ή ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο. Γη' απηνχο ηνπο ζθνπνχο, ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέηξα πνπ αθνξνχλ: (α) ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε
θαη αληαιιαγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ· (β) ηελ παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε
πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία φζνλ αθνξά ηηο αληαιιαγέο πξνζσπηθνχ, ηνλ εμνπιηζκφ
θαη ηελ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα· θαη (γ) ηηο θνηλέο ηερληθέο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ εμαθξίβσζε
ζνβαξψλ κνξθψλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (άξζξν 87 ΛΔΔ).
Σν επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο θαη ελαξκνληζκέλεο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ αληηθαηέζηεζαλ ην ζχζηεκα έθδνζεο ππφπησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ
[Απφθαζε-πιαίζην 2002/584]. ηαλ ε δηθαζηηθή αξρή θξάηνπο κέινπο εθδίδεη απφθαζε κε ηελ
νπνία δεηείηαη ε παξάδνζε πξνζψπνπ, ε απφθαζε απηή αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο
ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, κεηά απφ θάπνηνπο ειάρηζηνπο ειέγρνπο. Σα ζχκαηα ππνζηεξίδνληαη
ζηα πιαίζηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ηδίσο φηαλ δηακέλνπλ ζε θξάηνο κέινο δηαθνξεηηθφ απφ
εθείλν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα [Απφθαζε-πιαίζην 2001/220]. Δπ‘ επθαηξία πνηληθήο
δηαδηθαζίαο ζε θξάηνο κέινο, ζπλεθηηκψληαη πξνεγνχκελεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
εθδφζεθαλ ζε άιια θξάηε κέιε θαηά ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ γηα δηαθνξεηηθά πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά [Απφθαζε-πιαίζην 2008/675] θαη νη ζπγθξνχζεηο δηθαηνδνζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο
πξέπεη λα απνθεχγνληαη [Απφθαζε-πιαίζην 2009/948]. Έλα επξσπατθφ έληαικα ζπγθέληξσζεο
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα εθδνζεί απφ αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο πξνο ιήςε
αληηθεηκέλσλ, εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο [Απφθαζε-πιαίζην
2008/978]. Με δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία ε Δ.Δ. επηδηψθεη λα αληηκεησπίζεη ηε δηαζπλνξηαθή
εγθιεκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηα νρήκαηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ
θινπήο θαη παξάλνκεο εκπνξίαο νρεκάησλ θαη άιισλ κνξθψλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, φπσο ε
εκπνξία λαξθσηηθψλ, φπισλ θαη αλζξψπσλ [Απφθαζε 2004/919].
Ζ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο εθαξκφδεηαη επί ησλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ [Απφθαζεπιαίζην 2005/214], επί πνηλψλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο ή κέηξσλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο
[Απφθαζε-πιαίζην 2008/909], επί απνθάζεσλ πεξί κέηξσλ επηηήξεζεο ελαιιαθηηθά πξνο ηελ
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πξνζσξηλή θξάηεζε [Απφθαζε-πιαίζην 2009/829] θαη επί κέηξσλ αλαζηνιήο θαη ελαιιαθηηθψλ
θπξψζεσλ [Απφθαζε-πιαίζην 2008/947]. Σα θξάηε κέιε αλαγλσξίδνπλ θαη εθηεινχλ ζην έδαθφο
ηνπο απφθαζε δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδεηαη απφ δηθαζηηθή
αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο ζηα πιαίζηα πνηληθήο δηαδηθαζίαο [Απφθαζε-πιαίζην 2003/577].
Η θνηλή πνιηηηθή ελαληίνλ ηεο εκπνξίαο θαη ρξήζεο λαξθσηηθψλ αθνξά : ηελ πξφιεςε
ηεο παξάλνκεο θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο λαξθσηηθψλ κέζα ζηελ Έλσζε [Φήθηζκα ηνπ
πκβνπιίνπ] · ηηο θαηαδίθεο γηα ζνβαξέο πεξηπηψζεηο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ
[Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ] · ηελ παξάλνκε παξαζθεπή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά πξφδξνκσλ
νπζηψλ λαξθσηηθψλ [Καλνληζκφο 273/2004], θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εκπνξίνπ πξφδξνκσλ
νπζηψλ λαξθσηηθψλ κεηαμχ ηεο ΔΚ/ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ [Καλνληζκφο 111/2005]. Σν Δπξσπατθφ
Παξαηεξεηήξην Ναξθσηηθψλ (EΠN) θαη ην επξσπατθφ δίθηπν ελεκέξσζεο γηα ηα λαξθσηηθά θαη
ηηο ηνμηθνκαλίεο (REITOX) ζπληξέρνπλ ηηο εζληθέο αξρέο δίσμεο θαη πξφιεςεο ηεο λαξθνκαλίαο
[Καλνληζκφο 1920/2006, βι. ην ηκήκα 13.5.8]. Οη λνκνζεζίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ελαξκνλίδνληαη κε ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ θνηλψλ δηαηάμεσλ
σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ησλ εγθιεκάησλ θαη ηηο πνηλέο [Απφθαζεπιαίζην 2004/757]. Γηαθπβεξλεηηθέο θνηλέο δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ
αθνξνχλ: ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηνμηθνκαλίαο θαη ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ [Κνηλή δξάζε 96/750] ·
ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
λαξθσηηθψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ
[Κνηλή δξάζε 96/699] ·ηε ζπιινγή ηεισλεηαθψλ θαη αζηπλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξεκπνξίαο λαξθσηηθψλ [Κνηλή δξάζε 97/372] ·θαη ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ έιεγρν λέσλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ [Απφθαζε
2005/387].
Μηα απφθαζε-πιαίζην απνζθνπεί ζην λα θαηαζηήζεη ηφζν ηε δσξνδνθία φζν θαη ηε
δσξνιεςία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνηληθφ αδίθεκα ζε φια ηα θξάηε κέιε, ζην λα ζεσξνχληαη θαη
ηα λνκηθά πξφζσπα ππεχζπλα γηα ηα αδηθήκαηα απηά θαη ζην λα πξνβιέπνληαη απνηειεζκαηηθέο,
αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο πνηλέο [Απφθαζε-πιαίζην 2003/568]. Έλα δίθηπν ζεκείσλ επαθήο
θαηά ηεο δηαθζνξάο δεκηνπξγήζεθε γηα λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξρψλ θαη
ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ησλ θξαηψλ κειψλ [Απφθαζε
2008/852]. Ζ απάηε ζρεηηθά κε φιεο ηηο κνξθέο πιεξσκψλ πιελ ησλ κεηξεηψλ (κέζα πιεξσκήο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππνινγηζηέο ή κε εηδηθά πξνζαξκνζκέλνπο κεραληζκνχο) αλαγλσξίδεηαη
σο πνηληθφ αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη κε απνηειεζκαηηθέο θπξψζεηο ζε φια ηα θξάηε κέιε
[Απφθαζε-πιαίζην 2001/413]. Μηα απφθαζε-πιαίζην ζηνρεχεη ζην λα πξνζεγγίζεη ην πνηληθφ
δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηηο επηζέζεηο ελάληηα ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη λα
εμαζθαιίζεη φηη ηέηνηεο επηζέζεηο είλαη ηηκσξεηέεο ζε φια ηα θξάηε κέιε κε απνηειεζκαηηθέο,
αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο πνηλέο [Απφθαζε-πιαίζην 2005/222].
Ζ αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ε δηθαζηηθή αιιεινβνήζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο πεξηιακβάλεη: έλα θνηλφ νξηζκφ ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη κηα
θνηλή πξνζέγγηζε ζην αμηφπνηλν ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηνπ είδνπο νξγαλψζεηο [Απφθαζε-πιαίζην
2008/841]· ηε ζχζηαζε ελφο επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ [Απφθαζε 2008/976]· ηελ
αληαιιαγή δηθαζηηθψλ-ζπλδέζκσλ [Κνηλή δξάζε 96/277]· θαη ηε ζπλέρηζε ηεο παξαθνινχζεζεο
ζηελ επηθξάηεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο ζαλ αλαγθαίν ηκήκα κηαο δηθαζηηθήο έξεπλαο ζηα
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πιαίζηα ηεο πκθσλίαο ηνπ έλγθελ [Απφθαζε 2003/725]. Μηα θνηλή δξάζε ζηνρεχεη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
[Απφθαζε-πιαίζην 2004/68]. Μηα νδεγία νξίδεη ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
εκπνξία αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ή ηε ζεμνπαιηθή ηνπο
εθκεηάιιεπζε θαη ζεζπίδεη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ ηηκσξία ησλ δξαζηψλ ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ
[Οδεγία 2011/36]. Μηα απφθαζε-πιαίζην αθνξά ηε δήκεπζε ησλ πξντφλησλ, νξγάλσλ θαη
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο [Απφθαζε-πιαίζην 2005/212]. Κάζε θξάηνο κέινο
ζπγθξνηεί ή νξίδεη κηα εζληθή ππεξεζία αλάθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία
αλαιακβάλεη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ πξντφλησλ θαη άιισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο [Απφθαζε 2007/845]. ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
εγθιεκάησλ ζπκβάιιεη ε θνηλή πνιηηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφθηεζεο θαη θαηνρήο φπισλ [Οδεγία
91/477]. Μηα θνηλή δξάζε επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο ηνπ 1990 ζρεηηθά κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ηελ αλίρλεπζε, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε
ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο [Κνηλή δξάζε 98/699], ελψ κηα απφθαζε-πιαίζην απνζθνπεί ζηελ
θαηάξγεζε νξηζκέλσλ επηθπιάμεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε «ζχκβαζε ηνπ 1990» επηδηψθνληαο ηελ
ελίζρπζε ησλ θπξψζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ακνηβαίαο αξσγήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ [Οδεγίαπιαίζην 2001/500]. Έλα ζχζηεκα δεκφζηαο απνδεκίσζεο ησλ ζπκάησλ ζνβαξψλ εγθιεκαηηθψλ
πξάμεσλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζην έδαθνο ελφο θξάηνπο κέινπο δηεπθνιχλεη ηελ απνδεκίσζε απηψλ
ησλ ζπκάησλ (ηδίσο ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο) αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπο
[Οδεγία 2004/80].
Ζ ΔΔ ππνζηεξίδεη ηε ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο [Κνηλή ζέζε 1999/235] θαζψο θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ
Γηθαζηεξίνπ (ΓΠΓ) [Απφθαζε 2011/168]. Ζ ΔΔ θαη ην ΓΠΓ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία
ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο βνήζεηαο [Απφθαζε 2006/313]. Έλα επξσπατθφ δίθηπν παξέρεη
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε γελνθηνλία,
εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ [Απφθαζε 2002/494]. Σα θξάηε κέιε
αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηε δίσμε
αηφκσλ πνπ θαηεγνξνχληαη γηα γελνθηνλία, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο ή εγθιήκαηα
πνιέκνπ, φπσο νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ [Απφθαζε
2003/335]. Ζ Έλσζε εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο ζηελ απφθαζε ησλ ΖΠΑ λα κελ επηθπξψζνπλ ηε
ζχκβαζε θαη λα εμαηξέζνπλ ην ακεξηθαληθφ πξνζσπηθφ απφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΓΠΓ. Δληνχηνηο, δχν
ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε κία αθνξά
ηελ έθδνζε θαη ε άιιε ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή ζπλάθζεθαλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ησλ ΖΠΑ [Απφθαζε 2009/820]. Ζ ΔΔ έρεη επίζεο ζπκθσλία γηα ηελ ακνηβαία
δηθαζηηθή ζπλδξνκή επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ κε ηελ Ηαπσλία [Απφθαζε 2010/88 θαη πκθσλία].
Δληφο ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο «Θεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη δηθαηνζχλε» ζεζπίζηεθαλ
πνιιά εηδηθά πξνγξάκκαηα [COM/2005/122]. Σν εηδηθφ πξφγξακκα «Πνηληθή δηθαηνζχλε»
ζηνρεχεη ηδίσο ζηελ πξναγσγή ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξαγκαηηθνχ
επξσπατθνχ ρψξνπ δηθαηνζχλεο γηα πνηληθέο ππνζέζεηο κε βάζε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη
ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζηελ πξναγσγή ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη
ζηα θξάηε κέιε, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο [Απφθαζε
2007/126]. Σν εηδηθφ πξφγξακκα «Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο»
ζπκβάιιεη ζηελ πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε
95

ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, νξγαλσκέλεο ή κε, ηδίσο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
ησλ εγθιεκάησλ θαηά παηδηψλ, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη φπισλ, ηεο δηαθζνξάο
θαη ηεο απάηεο [Απφθαζε 2007/125]. To πξφγξακκα Γάθλε ΙΙΙ επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηελ
πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ απφ φιεο ηηο κνξθέο βίαο θαη λα επηηχρεη
πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο [Απφθαζε
779/2007]. Σν εηδηθφ πξφγξακκα «Πξφιεςε ησλ λαξθσηηθψλ θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε» έρεη
σο γεληθνχο ζηφρνπο: λα πξνιάβεη θαη λα κεηψζεη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ηελ ηνμηθνκαλία θαη ηηο
επηβιαβείο ζπλέπεηεο ησλ λαξθσηηθψλ· λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο φζνλ αθνξά
ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ, θαη λα ζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηα λαξθσηηθά
[Απφθαζε 1150/2007].
H αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο έρεη θάλεη ζεκαληηθέο
πξνφδνπο απφ ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηεο ην 1991, ηδίσο σο πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο κε: ηελ πξνζέγγηζε ηνπ νπζηαζηηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ· ηελ ακνηβαία
αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ· ηε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ
πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα
επηβάιινπλ θπξψζεηο αληίζηνηρεο πξνο ηε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ
[Απφθαζε-πιαίζην 2008/841]
12. 1. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (COUNCIL OF EUROPE).
θνπνί ηνπ πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (ηΔ)181 είλαη:
- λα πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνλ δεκνθξαηηθφ πινπξαιηζκφ θαη ην θξάηνο
δηθαίνπ
- λα πξνσζεί ηελ ελεκέξσζε θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο θαη πνηθηιίαο
- λα βξίζθεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπξσπατθή θνηλσλία (δηαθξίζεηο
κεηνλνηήησλ, μελνθνβία, αλνρή, πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, αλζξψπηλε θισλνπνίεζε, Aids,
λαξθσηηθά, δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα, θιπ)
- λα βνεζήζεη ζηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξψπε κε ην λα
ππνζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή, λνκηθή θαη ζπληαγκαηηθή αλακφξθσζε.
Σν Ννέκβξε ηνπ 1990 ππεγξάθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ε χκβαζε ηνπ
ηξαζβνχξγνπ κε ηίηιν «Σχκβαζε γηα ην μέπιπκα, ηελ έξεπλα, ηελ θαηάζρεζε θαη δήκεπζε ησλ
πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο»182. ε απηή άξρηζαλ λα
απνθξπζηαιιψλνληαη νξηζκνί ελλνηψλ φπσο: «πξντφλ» ή «πεξηνπζία». Σν πξψην ζεσξείηαη σο
θάζε νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ πνηληθά αδηθήκαηα θαη ην δεχηεξν ζεσξείηαη
σο ην θάζε είδνπο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ελζψκαην ή αζψκαην, θηλεηφ ή αθίλεην θαζψο θαη
λνκηθέο πξάμεηο ή έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ έλαλ ηίηιν ή δηθαίσκα επί ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. ε γεληθέο γξακκέο πηνζεηήζεθαλ απφ ηε χκβαζε απηή φια ηα θνηλψο απνδεθηά
181

Ηδξχζεθε ην 1949, εδξεχεη ζην ηξαζβνχξγν θαη είλαη έλαο δηεζλήο, δηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο πνπ ζήκεξα
απνηειείηαη απφ 47 θξάηε κέιε. Οη εξγαζίεο ηνπ ηΔ θαηαιήγνπλ ζε Δπξσπατθέο πκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο βάζεη
ησλ νπνίσλ ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ελαξκνλίζνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε λνκνζεζία ηνπο.
182
Ζ Διιάδα άξγεζε πνιχ λα θπξψζεη ηε χκβαζε απηή κε λφκν, κε απνηέιεζκα λα γίλεη απηφ ελ έηε 1998 κε ην
λφκν 2655/199838, αξθεηά ρξφληα κεηά θαη απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2331/1995 .
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ζεκεία πνπ κέρξη ηφηε δηακνξθψλνπλ ην αδίθεκα ηνπ μεπιχκαηνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ
άξρηζε λα νξηνζεηείηαη. Γηα ηελ επζπγξάκκηζε κε ηηο αλαζεσξεκέλεο πζηάζεηο ηεο FATF (2003)
εθπνλήζεθε ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 2005 φπνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
μεπιχκαηνο εληάρζεθε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη εηζήρζε λένο δηεπξπκέλνο
θαηάινγνο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ.
Σν ηΔ αζρνιείηαη κε φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηθαηνζχλε θαη εξγάδεηαη γηα ηε
ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνηληθήο θαη αζηηθήο
δηθαηνζχλεο θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ θαη δηθαίνπ ηεο εζληθφηεηαο.
Γηάθνξεο επηηξνπέο ιεηηνπξγνχ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε φπσο :
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε Ννκηθή πλεξγαζία (EUROPEAN COMMITTEE ON LEGAL
CO-OPERATION (CDCJ))
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηα πνηληθά δεηήκαηα (EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME
PROBLEMS (CDPC))
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο (CEPEJ)
 Μεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο γηα ηελ Δκπνξία Αλζξψπσλ ηνπ ηΔ (GRETA)
 πκβνπιεπηηθφ πκβνχιην Δπξσπαίσλ Δηζαγγειέσλ (Consultative Council of European
Prosecutors, CCΡE)
 πκβνπιεπηηθφ πκβνχιην Δπξσπαίσλ Γηθαζηψλ ηνπ ηΔ (CCJE)
Σέινο, ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα, ζηηο 23/11/2001, ππνγξάθεθε απφ 26
ππνπξγνχο επξσπατθψλ θξαηψλ ε πλζήθε ηεο Βνπδαπέζηεο πνπ είλαη γλσζηή σο ―Convention
on Cyber Crime 2001‖. Απνηέιεζε ηελ πξψηε αλάινγε πξνζπάζεηα παγθνζκίσο θαη πεξηιακβάλεη
ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζρεηηθνχ ζπλεδξίνπ κε νξηζκνχο θαη ξπζκίζεηο γηα φιεο ηηο κνξθέο
ςεθηαθψλ εγθιεκάησλ φπσο ε παξάλνκε πξφζβαζε, ε παξάλνκε ππνθινπή, ηα δεδνκέλα
παξεκβνιήο ζε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, θαθή ρξήζε ζπζθεπψλ ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο,
πιαζηνγξαθία κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απάηε κέζσ
ππνινγηζηή, αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε παηδηθή πνξλνγξαθία θαη ηα εγθιήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ. Οη θχξηνη
ζηφρνη ηεο φπσο αλαθέξνληαη ζην πξννίκην, είλαη λα αθνινπζήζεη κηα θνηλή εγθιεκαηηθή
πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο έλαληη ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν,
κε ηελ πηνζέηεζε θαηάιιειεο λνκνζεζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο.
12.2.

Οη Οδεγίεο ηεο Δ.Δ.

Α. Η 1ε Οδεγία 91/308/ΔΟΚ.
Ζ Οδεγία απηή183, δηαζθάιηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εληαία εθαξκνγή ζε φια ηα ΚΜ ησλ
40 πζηάζεσλ ηεο FATF πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 1990184. Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δηεζλή
θείκελα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο

183

Δθδφζεθε ηελ 10ε Ηνπλίνπ ηνπ 1991 θαη αθνξνχζε « ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
πζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Βι. θείκελν Οδεγίαο ζε
http://europa.eu.int/eur-lex/el/lif/dat/1991/el_391L0308.html
184
βι. Παηζαβέιια Λ.(2006)
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δξαζηεξηφηεηεο, καδί κε ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο(1988), ηε χκβαζε ηνπ ηξαζβνχξγνπ(1990)
θαη ηηο 40 πζηάζεηο ηεο FATF(1990)185.
Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα αληηκεησπηζηεί ην μέπιπκα κε εληαίν ηξφπν απφ ηα ΚΜ δηφηη, ζε
αληίζεηε πεξίπησζε, ζα δπζθφιεπε ζε κεγάιν βαζκφ ε επηηπρήο νινθιήξσζε κηαο εληαίαο
αγνξάο. Ο νξηζκφο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, έρεη ιεθζεί απφ
ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο, ρσξίο λα παξαιείπεηαη ην πλεχκα ηεο χκβαζεο ηνπ ηξαζβνχξγνπ πνπ
αλαθέξεη φηη ην αδίθεκα ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο δελ αθνξά κφλν ηα έζνδα απφ ην
εκπφξην λαξθσηηθψλ αιιά θαη ηα πξντφληα πνιιψλ αθφκε παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηα νπνία
ηα ΚΜ πξέπεη λα ιάβνπλ ππ‘ φςηλ.
Με βάζε ηελ Οδεγία λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη :
- ε κεηαηξνπή ή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη ηνπ φηη πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε
δξαζηεξηφηεηα ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, κε ζθνπφ ηελ
απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηεο, ή ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε
νπνηνλδήπνηε ελέρεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο έλλνκεο
ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ,
- ε απφθξπςε ή ε ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο, φζνλ αθνξά ηε θχζε, πξνέιεπζε, δηάζεζε ή
δηαθίλεζε πεξηνπζίαο ή ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν απηή επξίζθεηαη, ή ηελ θπξηφηεηα επί πεξηνπζίαο
ή εθ ζρεηηθψλ κ‘ απηή δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη ηνπ φηη πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε
δξαζηεξηφηεηα ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα,
- ε απφθηεζε, ε θαηνρή, ε ρξήζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη, θαηά ην ρξφλν ηεο θηήζεο, ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο
ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα,
- ε ζπκκεηνρή ζε κία απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνπλ ηα πξνεγνχκελα ηξία ζεκεία, ε ζχζηαζε
νξγαλψζεσο γηα ηε δηάπξαμή ηεο, ε ππνβνήζεζε, ε ππνθίλεζε, ε παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ηξίην
γηα ηε δηάπξαμή ηεο ή ε δηεπθφιπλζε ηεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο.
Β. Η 2ε Οδεγία 2001/97/ΔΚ.
Απφ ην 1999 είρε ππνβιεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ186. Έηζη, ην
2001 ζεζπίζηεθε ε δεχηεξε νδεγία ( 2001/97/ΔΚ) πνπ κηα δεθαεηία κεηά, ήξζε λα αλαβαζκίζεη ην
θνηλνηηθφ δίθαην ζε ζρέζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ην πξνζαξκφζεη
ζηηο αλαζεσξεκέλεο απφ ην 1996, 40 πζηάζεηο ηεο FATF, λα θαιχςεη ηα θελά πνπ
δηαπηζηψζεθαλ, λα ηθαλνπνηήζεη ηηο λέεο αληηεγθιεκαηηθέο αλάγθεο θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ
λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο.
Ζ δεχηεξε νδεγία, δηεχξπλε ηελ έλλνηα ηεο αμηφπνηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκπίπηεη ζηηο
δηαηάμεηο ηεο ζε κεγαιχηεξν θάζκα ζνβαξψλ αδηθεκάησλ θαη φρη κφλν ην μέπιπκα βξψκηθνπ
185

Ζ Διιάδα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο απηήο πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2145/1993, ν νπνίνο
πξνζέζεζε ζηνλ Πνηληθφ καο Κψδηθα ην άξζξν 394Α γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ «πξνζπάζεηα» φκσο απηή δελ θξίζεθε επαξθήο θαη γηα ην ιφγν απηφ αζθήζεθε πξνζθπγή θαηά ηεο Διιάδαο185.
Έηζη, ππφ ηελ πίεζε κηαο θαηαδίθεο, ε ρψξα καο ςήθηζε ην λφκν 2331/1995 γηα ην μέπιπκα, ζηνλ νπνίν νπζηαζηηθά
εληάρζεθε νιφθιεξε ε νδεγία θαη παξάιιεια θαηαξγήζεθε ην άξζξν 394Α απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα.
186
Γεκήηξαηλαο Γ. φ.π.π. ζει. 48 βι θαη ππνζεκ.51.
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ρξήκαηνο πξνεξρφκελνπ απφ εκπφξην λαξθσηηθψλ θαη ζπλαθείο κε απηφ πξάμεηο 187. Δπηπιένλ,
επεθηείλεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο ζε πεξηζζφηεξεο
θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ππάγνληαλ ζηελ πξψηε
νδεγίαο. Πιένλ, εθηφο απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ζηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο αλαθνξψλ
ππάγνληαη πιένλ νη ειεγθηέο, νη ινγηζηέο, νη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη δηθεγφξνη, ηα θαδίλν θαη νη
θηεκαηνκεζίηεο. Λφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο αλψλπκσλ πιεξσκψλ κε κεηξεηά ζην εκπφξην ε
Οδεγία πξνβιέπεη φηη, ηα ΚΜ νθείινπλ λα επεθηείλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
νδεγία, ψζηε απηέο λα θαιχπηνπλ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα πνζά άλσ ησλ 15.000 €. Δπίζεο,
αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα ηεο αλάζηξνθεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ ζρεηηθά
κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πξνβιέπνληαο ηελ
ππνρξέσζε ησλ ΚΜ λα κεξηκλνχλ, ψζηε ηα ηδξχκαηα, νη νξγαληζκνί θαη ηα πξφζσπα πνπ
ππάγνληαη ζηελ νδεγία λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξαθηηθέο ησλ κεηεξρφκελσλ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο
ελδείμεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ ππφπησλ ζπλαιιαγψλ188.
Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη εηδηθά ε επέθηαζε ηνπ θαζήθνληνο αλαθνξάο ππφπησλ
ζπλαιιαγψλ ζηνπο δηθεγφξνπο είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ 2εηή θαζπζηέξεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ,
ιφγσ ελζηάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ
πξνβιέςεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δίθαηεο δίθεο θαη ηεο ηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηε ζρέζε
δηθεγφξνπ-εληνιέα. Σειηθά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ έδσζαλ θαη εδψ ηελ ψζεζε πνπ
νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο νδεγίαο πξηλ ηελ εθπλνή ηνπ 2001189.
Γ. 3ε Οδεγία 2005/60/ΔΚ
ηηο 26/10/2005 ζεζπίζηεθε ε Σξίηε Οδεγία 2005/60/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο190. Αθνξνχζε ηελ
νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ αλαζεσξεκέλσλ απφ ην 2003, πζηάζεσλ ηεο FAFT, θαη νξίδεη σο
πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ είλαη ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ191.
Ο νξηζκφο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξακέλεη ν ίδηνο
κε απηφλ πνπ εηζήγαγε ε πξψηε Οδεγία 91/308/ΔΟΚ θαη ηξνπνπνίεζε ε δεχηεξε Οδεγία
2001/97/ΔΚ. Σν λέν ζηνηρείν ηεο Οδεγίαο απηήο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη κε
απηφ ηνλ φξν ελλνείηαη ε παξνρή ή ζπιινγή θεθαιαίσλ θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν άκεζα ή έκκεζα
κε ηελ πξφζεζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελ γλψζεη ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ κέξεη γηα ηε δηάπξαμε
αδηθήκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 1 έσο 4 ηεο Απφθαζεο Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13/6/2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο192. ηελ πεξίπησζε ηεο
187

βι. Λ.Παηζαβέιια(2006), ζει 369.
.π.π.
189
Ζ Διιάδα ελζσκάησζε ζην εζληθφ ηεο δίθαην ηελ Οδεγία απηή κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3424/2005, ν νπνίνο
ηξνπνπνίεζε ζεκαληηθά ηνλ πξνγελέζηεξν 2331/1995.
190
ΔΔ L 309, 26/10/2005.
188

191

ε

Βι. 2 παξάγξαθν ηνπ πξννηκίνπ ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ.
192
EE L 164, 22/6/2002.
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ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ε πεξηνπζία πνπ ηίζεηαη ππφ παξαθνινχζεζε κπνξεί λα γίλεη
κέζν ελίζρπζεο ηεο ηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ θαη γη‘ απηφ ππάγεηαη ζην ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξά ην μέπιπκα.. Οη ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο απηήο δελ
αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή πνηληθψλ δηαηάμεσλ εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ξεηά θάηη ηέηνην απφ ηηο
πλζήθεο193, αιιά αθνξνχλ ζέκαηα πξφιεςεο, φπσο: ηε ξχζκηζε ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε θη αλαθνξά ππφπησλ ζπλαιιαγψλ, ηε δεκηνπξγία ΜΥΠ.
Πεξαηηέξσ, ε ηξίηε νδεγία έδσζε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
πειάηε ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ζηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ
πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. «Πξαγκαηηθφο
δηθαηνχρνο» ζεσξείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε
ζπλαιιαγή. Γηα ηηο εηαηξίεο «πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο ζεσξείηαη απηφο πνπ θαηέρεη ή ειέγρεη ην
λνκηθφ πξφζσπν απφ πνζνζηφ 25% θαη άλσ θαη γεληθψο ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηαρείξηζε ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ. ην άξζξν 6, ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε λα απαγνξεχνπλ ηα θξάηε κέιε ζηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ηεξνχλ αλψλπκνπο ινγαξηαζκνχο ή αλψλπκα βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ, ελψ
νη πθηζηάκελνη θάηνρνη ηέηνησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο λα
ππφθεηληαη ζε κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο φπσο, ε εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ
δηθαηνχρνπ θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζθνπφ θαη ην ραξαθηήξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ζρέζεο κεηαμχ πειάηε θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεηαη εθηθηφ
ηειηθά λα εμαθξηβσζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ε Οδεγία νξίδεη φηη δελ πξέπεη λα
εθηεινχληαη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη φηη πξέπεη λα ππνβάιιεηαη έθζεζε ζηε Μνλάδα
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ( ΜΥΠ) ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ πειάηε.
Ζ Μνλάδα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ (Financial Information Unit - FIU)
πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Οδεγία απηή. Ηδξχεηαη ζε επίπεδν εζληθήο αξρήο θαη είλαη
ππεχζπλε λα δεηά, λα παξαιακβάλεη, λα αλαιχεη θαη λα δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο
πιεξνθνξίεο πνπ ζπληζηνχλ ελδερνκέλσο λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηίαο. Οη ΜΥΠ ησλ ΚΜ κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ
πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο ελψ πξνβιέπεηαη φηη, είλαη απαηηεηφ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα λα ηεξνχλ αξρεία θαη λα είλαη ζε ζέζε ηάρηζηα λα πιεξνθνξνχλ ηε ΜΥΠ γηα ην αλ
ζπλήςαλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ κε ζπγθεθξηκέλα
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ηη αθξηβψο ζπλαιιαγέο αθνξνχζε. Σα ΚΜ δηαζθαιίδνπλ φηη νη
θπξψζεηο ελαληίνλ απηψλ ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο.
Σέινο, ε Οδεγία 2006/70/ΔΚ194 ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2006, γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ
εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ αθνξά ηερληθά θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο ζε
πεξηπηψζεηο άζθεζεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηζηαζηαθή ή πνιχ πεξηνξηζκέλε
βάζε θαη ηερληθέο πηπρέο ησλ νξηζκψλ ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ195 φπσο ε έλλνηα ηνπ «πνιηηηθψο
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Βι. αλαιπηηθά : Μ. Κατάθα-Γθκπάληη (2006).
Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 214 ηεο 4.8.2006
195
ρεηηθέο Οδεγίεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ απνηεινχλ α) ε Οδεγία 2007/64/ΔΚ ΔΔ
L 319 ηεο 5.12.2007 γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 97/7/ΔΚ,
2002/65/ΔΚ, 2005/60/ΔΚ θαη 2006/48/ΔΚ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 97/5/ΔΚ, β) ε Οδεγία 2008/20/ΔΚ (ΔΔ
L 76 ηεο 19.3.2008) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
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εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ» (Politically Exposed Persons - PEP) πνπ αθνξά αξρεγνχο θξαηψλ ή
θπβεξλήζεσλ, ππνπξγνχο, κέιε θνηλνβνπιίσλ θιπ.
12.3.

Καλνληζκφο (ΔΚ) 1781/2006

Με ηνλ Καλνληζκφο (ΔΚ) 1781/2006196 πεξί ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πιεξσηή πνπ
ζπλνδεχνπλ ηηο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 1/1/2007,
επηδηψθεηαη ε εληαία εθαξκνγή απφ ηα ΚΜ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δηδηθήο χζηαζεο ππ.
αξηζ. 7 (SR VII) ηεο FATF, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Γηα
ιφγνπο πξφιεςεο, δηεξεχλεζεο θαη εληνπηζκνχ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο, ζεζπίδεη δεζκεπηηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνιέα
(νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, αξηζκφ ινγαξηαζκνχ), νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο
κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα, πνπ απνζηέιινληαη ή παξαιακβάλνληαη
ζηελ Δ.Έ. χκθσλα κε ην άξζξν 15, ηα θξάηε-κέιε ζεζπίδνπλ ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο
θπξψζεηο γηα παξαβηάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ, νη νπνίεο άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη
απφ ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ 2007.
ρεηηθνί είλαη επίζεο, νη Καλνληζκνί ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 2580/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ.
881/2002197 κε ηνπο νπνίνπο ιήθζεθαλ κέηξα γηα ην πάγσκα ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ νξηζκέλσλ πξνζψπσλ, νκάδσλ θαη νληνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
12.4.

Οη απνθάζεηο Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ

Η Απφθαζε Πιαίζην 2001/500/ΓΔΥ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιέγκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη εμεδφζε απφ ην πκβνχιην ηεο Δ.Δ. ηελ 26ε Ηνπλίνπ 2001. Αθνξά ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ, ηνλ εληνπηζκφ, ηε δέζκεπζε, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ησλ κέζσλ θαη ησλ
πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηνλίδεηαη απφ ην πκβνχιην ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζχγθιηζεο
θαλφλσλ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη πνηληθήο δηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηνπ
μεπιχκαηνο ρξήκαηνο.
Παξαηεξνχκε ζχλδεζε κε ηε χκβαζε ηνπ ηξαζβνχξγνπ (1990) γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη
ηε ζπλάθεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην μέπιπκα. Αλαθέξεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί
ε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. χκθσλα κε ηε Απφθαζε ηα ΚΜ πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε νη έλνρνη γηα μέπιπκα, λα ηηκσξνχληαη κε πνηλέο
ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα εθηεζείζεο πνηλήο λα κελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα έηε. Καιεί επίζεο ηα ΚΜ, λα κε δηαηππψλνπλ επηθπιάμεηο γηα ηα άξζξα
ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηλή κε ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ή θάπνην κέηξν

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, φζνλ αθνξά ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη γ) ε
Οδεγία 2009/110/ΔΚ (ΔΔ L 267 ηεο 10.10.2009) γηα ηελ αλάιεςε, άζθεζε θαη πξνιεπηηθή επνπηεία ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηδξχκαηνο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2005/60/ΔΚ θαη 2006/48/ΔΚ θαη
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2000/46/ΔΚ
196
ΔΔ L 345 ηεο 8.12.2006
197
EE L 139 ηεο 29.5.2002
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αζθαιείαο κέγηζηεο δηάξθεηαο άλσ ηνπ έηνπο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο ειάρηζηεο πνηλέο γηα
ζνβαξά εγθιήκαηα ζην πλεχκα απηφ.
Σα ΚΜ κπνξνχλ πάλησο λα δηαηεξήζνπλ επηθπιάμεηο γηα ην άξζξν 2 ηεο χκβαζεο ηνπ
ηξαζβνχξγνπ φζνλ αθνξά ηε δήκεπζε πξντφλησλ θνξνινγηθψλ αδηθεκάησλ, κε κφλν ζθνπφ λα
κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζηε δήκεπζε απηψλ ησλ πξντφλησλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πιαίζην
δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, βάζεη λνκνζεηεκάησλ ηνπ εζληθνχ, θνηλνηηθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ επί
ζεκάησλ είζπξαμεο θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ.
Ζ απφθαζε-πιαίζην 2002/475/ΓΔΥ 198 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελαξκνλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ εγθιεκάησλ ηξνκνθξαηίαο ζε φια
ηα ΚΜ ζεζπίδνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν θαη θνηλφ νξηζκφ θαη ζέηεη σο ζηφρν λα θαηαζηήζεη
απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε επίπεδν ΔΔ.
Ζ απφθαζε-πιαίζην 2008/919/ΓΔΥ 199 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2008 , ζρεηηθά
κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, πξνβιέπεη ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ εγθιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηξνκνθξαηηθέο
ελέξγεηεο ψζηε λα ζπκβάιεη ζηνλ γεληθφηεξν πνιηηηθφ ζηφρν πνπ απνηειεί ε πξφιεςε ηεο
ηξνκνθξαηίαο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο δηάδνζεο εγγξάθσλ πνπ δχλαληαη λα ππνθηλήζνπλ άηνκα ζε
ηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ.
Ζ απφθαζε-πιαίζην 2006/783/ΓΔΥ200 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2006 , ζρεηηθά
κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο απνθάζεσλ δήκεπζεο, δηεπξχλεη ην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο θαη εληζρχεη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο
πξσηνβνπιίεο κε πξφβιεςε ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηεο άκεζεο εθηέιεζεο απφ ηα ΚΜ
ησλ απνθάζεσλ δήκεπζεο πξντφλησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Καζνξίδεη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ δήκεπζεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο ηνπο θαη πξνζδηνξίδεη ην
είδνο παξάβαζεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφθαζε εθηέιεζεο ηεο δήκεπζεο ζε άιιν θξάηνο
κέινο πνπ αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο πνπ ηηκσξνχληαη κε κέγηζηε πνηλή ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ
ζην θξάηνο κέινο έθδνζεο ηεο απφθαζεο.
Ζ απφθαζε-πιαίζην 2005/212/ΓΔΥ201 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 2005, γηα ηε
δήκεπζε ησλ πξντφλησλ, νξγάλσλ θαη κέζσλ ηνπ εγθιήκαηνο, έρεη σο ζηφρν λα ζπκπιεξψζεη ηηο
δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπεη ε απφθαζε πιαίζην 2001/500/ΓΔΤ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2001, ζρεηηθά κε ηε
λνκηκνπνίεζε πξνζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνβιέπεη φηη θάζε ΚΜ πηνζεηεί ηα
αλαγθαία κέηξα ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ε δήκεπζε κέζσλ θαη
πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζε πνηληθά αδηθήκαηα πνπ ηηκσξνχληαη κε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο
πνηλή αλψηεξε ηνπ ελφο έηνπο, ή ε δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληίζηνηρεο αμίαο.
Γηα θνξνινγηθά αδηθήκαηα, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθαζίεο πιελ
ησλ πνηληθψλ πξνθεηκέλνπ κε βάζε ηε λνκνζεζία λα απνζηεξεζεί ν δξάζηεο ησλ πξντφλησλ ηνπ
εγθιήκαηνο φπσο ηεο θαηάζρεζεο θαη ηεο πξνζσξηλήο δέζκεπζεο. ηφρνο είλαη, λα εμαζθαιίζεη
φηη φια ηα θξάηε κέιε δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθή λνκνζεζία γηα ηε δήκεπζε ησλ πξντφλησλ
εγθιήκαηνο, ηδίσο φζνλ αθνξά ην βάξνο ηεο απφδεημεο σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ αηφκνπ πνπ έρεη θξηζεί έλνρν αδηθήκαηνο ζρεηηδφκελν κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα,
198

ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002
ΔΔ L 330 ηεο 9.12.2008
200
Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 328 ηεο 24.11.2006
201
Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 68 ηεο 15.3.2005
199
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ρσξίο λα ηξνπνπνηεί ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ φπσο ηνπ
ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο, πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 6 ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ.
12.5.

Κνηλή δξάζε 98/699/ΓΔΤ

Θεζπίζζεθε απφ ην πκβνχιην ηελ 3ε Γεθεκβξίνπ 1998, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθθξάδνληαο ηε πνιηηηθή βνχιεζε ηεο. λα θαηαζηήζεη
απνηειεζκαηηθφηεξε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΚΜ ζηνπο ηνκείο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, ηνπ
εληνπηζκνχ, ηεο δέζκεπζεο, ηεο θαηάζρεζεο θαη ηεο δήκεπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο, κε
ζηφρν ηελ πάηαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
Κάζε θξάηνο κέινο κεξηκλά ψζηε ε λνκνζεζία θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ εληνπηζκφ εηθαδφκελσλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο, κεηά απφ αίηεζε
άιινπ ΚΜ, φηαλ ππάξρνπλ επαξθείο ππφλνηεο γηα ηελ ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο ψζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή ζπλδξνκήο ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα έξεπλαο. Κάζε ΚΜ ζπληάζζεη
εχρξεζην νδεγφ ζηνλ νπνίν δίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο απφ φπνπ είλαη δπλαηφλ
λα δεηεζεί ζπλδξνκή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηνλ εληνπηζκφ, ηε δέζκεπζε ή ηελ θαηάζρεζε θαη ηε
δήκεπζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο. Οη νδεγνί απηνί απνζηέιινληαη ζηελ
Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία ηνπο δηαλέκεη ζηα ΚΜ, ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ
Γίθηπν θαη ζηελ Δπξσπφι
Σα ΚΜ ελζαξξχλνπλ ηηο απεπζείαο επαθέο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ, αλαθξηηηθψλ θαη
εηζαγγειηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη αηηήζεηο ζπλδξνκήο
ζα ππνβάιινληαη δηα ηεο επηζήκνπ νδνχ κφλν εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ελψ πξέπεη λα
πξάηηνπλ φηη, είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηππψζεσλ γηα ηελ έγθαηξε δέζκεπζε
ή θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν αίηεζεο εθ κέξνπο άιινπ
ΚΜ, ψζηε λα κελ απνβεί άθαξπε ε αίηεζε δήκεπζεο. Δπίζεο ηα ΚΜ κεξηκλνχλ γηα ηε ζέζπηζε
ξπζκίζεσλ ψζηε νη δηθαζηηθέο ηνπο αξρέο λα είλαη ελήκεξεο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο
πνπ ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, εληνπηζκφ, δέζκεπζε,
θαηάζρεζε θαη δήκεπζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο θαη κεξηκλνχλ ψζηε λα
παξέρεηαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο νπνίνπο αθνξά απηή ε
δηεζλήο ζπλεξγαζία.

12.6.

Δπξσπατθνί ζεζκνί θαη ζπλεξγαζίεο θαηά ηεο απάηεο

ηα πιαίζηα ηεο 3ε γξακκή άκπλαο θαηά ησλ αζέκηησλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ202 ελδηαθέξνλ
σο πξνο ηηο ζπλεξγαζίεο παξνπζηάδεη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ επνπηεία θαη ηελ επηηήξεζε .
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε απμαλφκελε πεξηπινθφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη Οξγαληζκψλ, νη επνπηηθέο αξρέο ηνπ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ, ηνπ ηξαπεδηθνχ
θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη νινέλα θαη ζηελφηεξα, κε έλαλ
επθξηλέζηεξν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ επξσπατθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ εζληθνχ επηπέδνπ,
202

«Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε αζέκηησλ εηαηξηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ», Βξπμέιιεο, 27.09.2004, Δπηηξνπή ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
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π.ρ. γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο νληφηεηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ
δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Γηα παξάδεηγκα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ
Κεθαιαηαγνξάο (CESR)203 δηαζέηνπλ, σο ESMA πιένλ, έλα πιαίζην ξπζκίζεσλ γηα ηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο. Σν πιαίζην απηφ θαιχπηεη ηηο αξκνδηφηεηεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ θαη
επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θηλεηψλ αμηψλ ζε ηνκείο φπσο νη πξάμεηο θαηάρξεζεο
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε ρεηξαγψγεζε ησλ αγνξψλ θαη νη άιινπ είδνπο πξαθηηθέο πνπ
απνζθνπνχλ ζε εμαπάηεζε ή ρεηξαγψγεζε. Σν πιαίζην παξέρεη ζηηο Αξρέο ηελ επρέξεηα λα
δηεμάγνπλ απφ θνηλνχ έξεπλεο, λα επηκεξίδνπλ κεηαμχ ηνπο ην έξγν θαη ηηο επζχλεο θαη λα
ζπληνλίδνπλ ηηο ηπρφλ δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ψζηε λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Ζ ESMA έρεη ζεζπίζεη πξφηππα γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ψζηε, λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ
ηεο ΔΔ λα απνθηνχλ πιεξνθνξίεο γηα απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ.
Ζ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πξνυπνζέηεη ηε δηεπθφιπλζε ηεο
πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη
δηαζέζηκεο ζε άιιεο Αξρέο επνπηείαο ίζσο παξνπζηάδνπλ ρξεζηκφηεηα γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο θαη ζα κπνξνχζαλ λα δηαβηβάδνληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο δνκήο ελφο νκίινπ θαη ηεο αλάπηπμεο
δξαζηεξηφηεηαο ζε εμσρψξηα θέληξα. Γηα λα είλαη επρεξέζηεξε ε αλίρλεπζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ θαη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηηο θνξνινγηθέο
αξρέο ζρεηηθά κε ηνλ εθάζηνηε δηθαηνχρν, ε Δπηηξνπή πξφθεηηαη καθξνπξφζεζκα λα δηεξεπλήζεη,
απφ θνηλνχ κε ηα ΚΜ, ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο εληαίνπ αξηζκνχ αλαγλψξηζεο άκεζεο θνξνινγίαο
γηα ηηο εηαηξείεο, κε βάζε ηελ πείξα πνπ έρεη απνθηεζεί ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ΦΠΑ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα εκπφδηα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ
θνξνινγηθψλ αξρψλ, δχν είλαη ηδίσο ηα δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο. Πξψηνλ, πξέπεη λα
εμεηαζζεί θαηά πφζνλ νη ηξέρνληεο πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπεη ε νδεγία πεξί ακνηβαίαο
ζπλδξνκήο εκπνδίδνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αλίρλεπζε
πεξίπινθσλ δνκψλ, φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Parmalat θαη εάλ,
φλησο ηζρχεη θάηη ηέηνην, θαηά πφζνλ ζα ήηαλ εθηθηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνξηζκψλ,
ηνπιάρηζηνλ ζην κέηξν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θνξνιφγεζε ησλ εηαηξεηψλ. Γεχηεξνλ, ε ΔΔ είλαη
ζθφπηκν λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηνλ ΟΟΑ κε αληηθείκελν
ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηξαπεδηθέο πιεξνθνξίεο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη λα
εμεηάζεη κε πνηνλ ηξφπν απηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνηππσζνχλ ζηα θνηλνηηθά ζεζκηθά κέζα.
Βξαρππξφζεζκα, ελδείθλπηαη λα πξναρζεί ε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ
ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ κέζσλ ηεο ΔΔ θαη ηεο αληαιιαγήο
203

H CESR (Committee of European Securities Regulators) ηδξχζεθε σο ε αλεμάξηεηε Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο Απφθαζεο ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2001 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2001/1501/ΔC) θαη ν ξφινο ηεο είλαη: 1. ε
βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ Κεθαιαηαγνξάο, 2. ε δξάζε ηεο σο
ζπκβνπιεπηηθή νκάδα κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηδηαίηεξα ζηελ πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ
κέηξσλ πινπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ, θαη 3. ε εξγαζία ηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλεπέζηεξεο θαη έγθαηξεο εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηα θξάηε-κέιε. Απφ 1-1-11 ν ξφινο ηεο
ππνθαηαζηάζεθε απφ ηελ European Securities and Markets Authority (ESMA) κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο,
ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θηλεηψλ αμηψλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε
ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ.
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βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ ΚΜ . Μεζνπξφζεζκα, ε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζα κπνξνχζε
λα βειηησζεί κε ηε δηεχξπλζε ησλ πεξηζσξίσλ απφ θνηλνχ δηεμαγσγήο εξεπλψλ επί ζεκάησλ
άκεζεο θνξνινγίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο επίζεο, ζε εζληθφ επίπεδν,
κεηαμχ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ. Μακροπρόκεςμα, κε βάζε ηελ πείξα πνπ έρεη απνθηεζεί ζε ζρέζε
κε ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη‘ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ
εηζνδεκάησλ απφ απνηακίεπζε, ζα ήηαλ δπλαηφ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ κπνξεί λα επεθηαζεί
ε πξαθηηθή απηή θαη ζε άιια είδε άκεζεο θνξνινγίαο ή ζε άιιεο κνξθέο εηζνδήκαηνο,
ελδερνκέλσο κε ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο είλαη ηα αζθαιή
ζπζηήκαηα πνπ πθίζηαληαη ήδε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν.
ε φηη αθνξά ηελ θαηά παξαγγειία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ε ζέζπηζε ζπλνπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ ζα κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληίδξαζε ζε
πεξηπηψζεηο θνξνινγηθήο απάηεο ή θνξνδηαθπγήο, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαξηηζζνχλ θνηλνί
νξηζκνί ησλ ζπλαθψλ ελλνηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο άκεζεο θνξνινγίαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε
θαη ηνπ έξγνπ πνπ έρεη επηηειέζεη ν ΟΟΑ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε βειηηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ έρνπλ πεξηνξηζκέλν θαη κφλν απνηέιεζκα εάλ πεξηνξίδνληαη ζηελ ΔΔ.
Ζ Parmalat ρξεζηκνπνίεζε αδηαθαλείο δνκέο, νη νπνίεο ήηαλ εθηθηέο ζε εμσρψξηεο έλλνκεο
ηάμεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ε Δ.Δ. πξέπεη λα πξναγάγεη ηελ θαηά πνιχ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη κε ηα εμαξηεκέλα ή ζπλδεδεκέλα εδάθε,
νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε φζν ην
δπλαηφλ επξχηεξν γεσγξαθηθφ πεδίν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, έρεη θαίξηα ζεκαζία λα ππάξρεη
κεγαιχηεξε ζπλεθηηθφηεηα θαηά ηελ θαηάζηξσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ έλαληη ησλ θνξνινγηθψλ
«παξαδείζσλ» πνπ επηδεηθλχνπλ ή δελ επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο. Ζ Δπηηξνπή εξγάδεηαη
απφ θνηλνχ κε ηα ΚΜ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ εηδηθά γηα ηηο
ππνζέζεηο θνξνινγηθήο απάηεο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ησλ πεξίπινθσλ ή λεθεισδψλ
εηαηξηθψλ δνκψλ, παξφκνησλ κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ Parmalat.
Οη πξνηάζεηο ηηο Δπηηξνπήο γηα απηά κέηξα ηα νπνία λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ησλ
εηαίξσλ αθνξνχλ :
Πξψηνλ, νη εηαίξνη ηεο ΔΔ ελδείθλπηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε δηαθάλεηα θαη ηηο αληαιιαγέο
πιεξνθνξηψλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα. Ζ Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα
ζπδεηήζεη ην ζέκα απηφ, θαηά ηνλ δηάινγν κε ηξίηεο ρψξεο θαη εμαξηεκέλα εδάθε θαη
ελδερνκέλσο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ή επηθαηξνπνίεζε ζπκθσληψλ ζπλδέζεσο, κε ζθνπφ ηνλ
εληνπηζκφ πηζαλψλ ιχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ. Ζ ηαθηηθή απηή ζα κπνξνχζε λα
εθαξκνζζεί γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, φπσο είλαη νη ζρεηηθέο κε ηηο
ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ
Δηξεληθνχ ή κε άιιεο ρψξεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρνχλ νη ζηφρνη ε ΔΔ ελδείθλπηαη λα είλαη
έηνηκε λα ζπλδξάκεη ηηο ρψξεο-εηαίξνπο ελφςεη ηεο ζέζπηζεο πεξηθεξεηαθψλ θαλφλσλ γηα ηα
πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα. Κάηη ηέηνην, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα εξγαιείν γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθψλ βειηηψζεσλ ζηα ζρεηηθά πξφηππα.
Γεχηεξνλ, ζεηηθέο δξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εηαίξνπο πνπ επηδεηθλχνπλ
πλεχκα ζπλεξγαζίαο λα ππεξπεδήζνπλ δπζθνιίεο θαλνληζηηθνχ, ηερληθνχ ή νηθνλνκηθνχ
ραξαθηήξα θαηά ηελ θαζηέξσζε ξπζκίζεσλ πξνο φθεινο ηεο δηαθάλεηαο, ππφ ηε κνξθή
αλαβαζκηζκέλεο ηερληθήο ζπλδξνκήο (πξφθεηηαη γηα ηνκέα φπνπ ε ΔΔ ζπλνιηθά δηαζέηεη αμηφινγε
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πείξα) ή δηακέζνπ θάπνηνπ είδνπο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε
ηε βνήζεηα έηνηκσλ ζεζκηθψλ κέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Οη εηήζηεο θαη
ελδηάκεζεο επαλεμεηάζεηο ησλ εγγξάθσλ ζηξαηεγηθήο αλά ρψξα ζα κπνξνχζαλ νκνίσο λα
πξνβιέπνπλ θαηάιιειεο δξάζεηο νη νπνίεο, ζα δίλνπλ έκθαζε ζηα ζέκαηα ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πξφνδν πνπ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο.
Σξίηνλ, ε πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη ζπλεξγαδφκελνη «θνξνινγηθνί
παξάδεηζνη» θαη ησλ θαλφλσλ πεξί δηαθάλεηαο ζηεξίδεηαη ζε δηκεξείο ζπκθσλίεο πεξί αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κε επηκέξνπο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ.
ηα πιαίζηα ηεο 4ε γξακκήο άκπλαο θαηά ησλ αζέκηησλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ, ε Δπηηξνπή
δίλεη έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο επηβνιήο ηνπ λφκνπ δηφηη ζεσξεί φηη έρεη θαίξηα ζεκαζία ε
ζπλεξγαζία ζε επίπεδν επνπηηθψλ αξρψλ θαη αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Δπηβάιιεηαη λα
πξναρζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ
αλαπηχζζνληαο επξχ θάζκα δεμηνηήησλ θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο κε βέιηηζηε πξαθηηθή ηε
ζχλαςε κλεκνλίσλ ζπκθσλίαο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πάηαμεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πξάγκα γηα ην νπνίν ε Δπηηξνπή δεζκεχεηαη λα δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ε ζπλεξγαζία γηα ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ. Σν πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή επί πνηληθψλ
ππνζέζεσλ νξίδεη φηη νη αξρέο ησλ ΚΜ παξέρνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο θαη ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ θαη πξνβιέπεη επίζεο ηελ
επρέξεηα παξαθνινχζεζεο ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγψλ. Ζ Δπηηξνπή έρεη εηζεγεζεί ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξσηνθφιινπ απφ ην «επξσπατθφ έληαικα ζπγθέληξσζεο απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ» πξνθεηκέλνπ γηα ηηο αηηήζεηο παξνρήο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηξαπεδηθψλ
ινγαξηαζκψλ θαη ζρεηηθά κε παιαηφηεξεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηέηνηνπο
ινγαξηαζκνχο. ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, πξνβιέπεηαη λα ζεζπηζζνχλ πεξαηηέξσ πξάμεηο πεξί
ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηηο ελαπνκέλνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
πξσηνθφιινπ, π.ρ. γηα ην ζέκα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη ησλ ινηπψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ κε ηηο Αξρέο πνπ είλαη
αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ζε επίπεδν ΔΔ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πιαίζην
ηεο πξφιεςεο θαη αλίρλεπζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ εηαηξεηψλ. Πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο είλαη ε
θχξσζε ηνπ 2νπ πξσηνθφιινπ ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1997 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ204 θαη ε πξφηαζε πεξί ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο
δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
απάηεο ζε βάξνο ηεο ΔΔ θαη ηεο ζπλαθνχο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα.
Απφ ηε κηα πιεπξά, εθηηκάηαη φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πνπ ζπληζηνχλ
αζέκηηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο δελ γλσζηνπνηνχληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ε
αληίιεςε φηη πνιιέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε χπνπηεο ζπλαιιαγέο γίλνληαη κελ αιιά δελ νδεγνχλ
ζηελ αλάιεςε δξάζεο. Ζ Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα πξναγάγεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ
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Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 221 ηεο 19.7.1997. Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν αθνξά ηηο επζχλεο θαη εληαίεο θπξψζεηο
θαηά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηελ θαηάζρεζε θαη δήκεπζε πεξηνπζίαο σο πξντφλ απάηεο, ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΚ θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηα
ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα. Σέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 19 Μαΐνπ 2009.
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θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κέζσ ηνπ «Φφξνπκ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο», κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη κε ηελ επεμεξγαζία
θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο έξεπλεο επηηεινχλ θαίξηα ιεηηνπξγία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζέκηησλ
εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ γηα απηφ ε Δπηηξνπή πξφθεηηαη κεζνπξφζεζκα λα θαηαξηίζεη θνηλνηηθφ
πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξεπλψλ.
Σφζν ζην ζθάλδαιν ηεο Enron φζν θαη ζην ζθάλδαιν ηεο Parmalat, ε εθ πξνζέζεσο
θαηαζηξνθή εγγξάθσλ θαίλεηαη λα δεκηνχξγεζε ζνβαξά εκπφδηα γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο πνπ είραλ
αλαιάβεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ. Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο είλαη
ζθφπηκν λα επηζχξνπλ απζηεξή ειάρηζηε ηηκσξία κε ηζρχ ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, ε Δπηηξνπή ζα κειεηήζεη ηε ζθνπηκφηεηα επεμεξγαζίαο θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ κέζνπ
κεζνπξφζεζκα.
Ζ αληρλεπζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηελ
πξφιεςε ησλ αζέκηησλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ. Γελ πξνβιέπεηαη ζπζηεκαηηθή αληρλεπζηκφηεηα γηα
ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά. Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ζα ήηαλ
ελδερνκέλσο αλαγθαίν λα εμεηαζζεί θαηά πφζνλ είλαη ζθφπηκε ε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε
ζηνηρείσλ γηα ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. Ήδε βξίζθεηαη ππφ ζπγθξφηεζε ην ζχζηεκα CTose πνπ
ζα θαζηζηά δπλαηή ηε ζπγθέληξσζε ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ βαζίκσο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ελψπηνλ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. Δίλαη
ειάρηζηα ηα αμηφπηζηα πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ «ειεθηξνληθά κεηξεηά» ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο
κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αμηφπνηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ,
ζρεδηάδεηαη ήδε πξφγξακκα γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ησλ ηάζεσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, φπνπ ην Γηαδίθηπν ρξεζηκεχεη σο ππνδνκή
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ. Μεηαμχ άιισλ, ζα αλαδεηεζνχλ ελ πξνθεηκέλσ δπλεηηθέο
ιχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο αληρλεπζηκφηεηαο.
Πξνο ην παξφλ, νη ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο απφ δηθαηψκαηα πεξηνξίδνληαη ζην έδαθνο ηνπ
θξάηνπο κέινπο πνπ δηέηαμε ηελ έθπησζε. Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έθπησζεο απφ δηθαηψκαηα
ελφρσλ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, είλαη ζθφπηκν λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα ππφθεηληαη ζε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ. Ζ Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε
ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πνηληθέο θαηαδίθεο θαη εθπηψζεηο απφ δηθαηψκαηα. Ζ
χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηε δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη αλαγθαία
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ εθπηψζεσλ απφ δηθαηψκαηα ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ.
ηηο 28 Μαΐνπ 2003, ε Δπηηξνπή εμέδσζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ζθαηξηθή πνιηηηθή ηεο
ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο. Ζ Δπηηξνπή θαηαβάιιεη ελεξγφ πξνζπάζεηα
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζπλέρεηα ζηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε, θαιψληαο κεη‘ επηηάζεσο ηα θξάηε
κέιε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Ζ ζπγθξφηεζε εμεηδηθεπκέλσλ εζληθψλ θνξέσλ απφ ηα θξάηε κέιε ζα ζπλέηεηλε ζηνλ
απνηειεζκαηηθφ εληνπηζκφ, δέζκεπζε, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ μέπιπκα ρξήκαηνο. Ζ ιεηηνπξγία άηππνπ δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
θνξέσλ απηψλ ζα ελίζρπε έηη πεξαηηέξσ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Πην καθξνπξφζεζκα, ε
Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη θαηά πφζνλ παξίζηαηαη αλάγθε γηα έλα πξφζζεην ζεζκηθφ κέζν γηα ηνλ
επηκεξηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ επηζηξνθή δεκεπζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
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πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ζπγθέληξσζε ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ βαζίκσο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ελψπηνλ
πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ.
Μνινλφηη πνιιέο απφ ηηο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ξπζκίδνπλ επξχ θάζκα ηεο
νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο ε Δπηηξνπή ζεσξεί απαξαίηεην λα επηζπεπζζεί ε εθαξκνγή θαη ε
επηβνιή ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Σέινο, απαηηνχληαη
λέεο ζηξαηεγηθέο
πξσηνβνπιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο θνξνινγίαο θαη ηνπ ηξίηνπ ππιψλα, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ
ηα πεξηζψξηα άζθεζεο αζέκηησλ εηαηξηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ.

12.6.1. Σν Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην205
Ζ δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Δ.Δ..) εληαζζφηαλ ζηελ
αλαγθαηφηεηα χπαξμεο αμηφπηζηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ αμηφπηζηε δηαρείξηζε ησλ
θνηλνηηθψλ πόρων θαη ζπλέπεζε κε δχν ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γεγνλφηα: ηε δηεχξπλζε ησλ
εμνπζηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εμ νινθιήξνπ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ απφ ηδίνπο πφξνπο. Έηζη, σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο
ηεο ΔΔ206, κε αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη θάζε πξφζσπν ή νξγαληζκφ πνπ ρεηξίδεηαη πφξνπο ηεο
Έλσζεο, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζήο ηεο θαη ελεξγεί σο
αλεμάξηεηνο ζεκαηνθχιαθαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. ε ζρέζε
κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ε Σξάπεδα δηέπεηαη απφ ηδηαίηεξε ζπκθσλία
κεηαμχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο Δπηηξνπήο.
Σα άξζξα 285 θαη 286 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ. ζεζπίδνπλ ηνπο θαλφλεο γηα
ηε ζχλζεζε ηνπ Δ.Δ... Σν άξζξν 287 ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(ΔΔ) θαζνξίδεη ην ξφιν θαη ηα πξνλφκηα ηνπ Δ.Δ.. Έηζη, ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ εζφδσλ θαη
ησλ εμφδσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο. Ο ξφινο ηνπ εληζρχζεθε ηελ 1ε Μαΐνπ 1999 κε ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ207, ε νπνία ελίζρπζε ην δηθαίσκα ηνπ Δ.Δ.. λα
δηελεξγεί ειέγρνπο ρξεζηήο δθμοςιονομικισ δηαρείξηζεο, δηεπθξίληζε ην ξφιν ηνπ ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη αχμεζε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα πξνζθεχγεη ζην Γηθαζηήξην γηα λα
πξνζηαηέςεη ηα πξνλφκηά ηνπ έλαληη ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ. Ζ ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο ηεο
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Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, κε έδξα ζην Λνπμεκβνχξγν, ηδξχζεθε κε ηε ζπλζήθε ησλ Βξπμειιψλ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 1975 θαη
άξρηζε λα αζθεί ην έξγν ηνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1977. Με ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992) ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηέζηε
φξγαλν πιήξνπο εμνπζίαο θαη αλαγλσξίζηεθε σο έλα απφ ηα πέληε ζεζκηθά φξγαλα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
206

Ζ ΔΔ δηαζέηεη πξνυπνινγηζκφ χςνπο πεξίπνπ 120 δηο € , ν νπνίνο εγθξίλεηαη εηεζίσο βάζεη επηαεηψλ
δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ, απφ ην πκβνχιην θαη ην άκεζα εθιεγφκελν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Ζ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή πξνηείλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα νη δαπάλεο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο πλνρήο, εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΚΜ. Αλάινγα
κε ηα θαζεζηψηα δαπαλψλ, νη εζληθέο δηνηθεηηθέο αξρέο κπνξεί λα είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ γηα
ηηο δαπάλεο, γηα ηελ επηινγή δηθαηνχρσλ θαη έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ. Γηα νξηζκέλα
ΚΜ, νη πφξνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ
πνιηηηθψλ ηνπο, ελψ γηα θάπνηα απφ απηά, ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ πφξσλ πξνζεγγίδεη ην ΑΔΔ ηνπο ή ηζνχηαη κε απηφ.
Σα έζνδα ηεο Δ.Δ. απνηεινχληαη απφ εηζθνξέο ησλ θξαηψλ κειψλ βάζεη ηνπ ΑΔΔ (ΑΔΔ - 65,4%), απφ ηνπο
απνθαινχκελνπο παξαδνζηαθνχο ίδηνπο πφξνπο (δαζκνχο θαη ηηο γεσξγηθέο εηζθνξέο - 16,5%) θαζψο θαη ζε έλαλ
ππνινγηζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ην Φ.Π.Α. πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηα ΚΜ (ΦΠΑ - 16,9%).
207
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1εο Φεβξνπαξίνπ 2003208 επηβεβαίσζε ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ψκα
πεξηιακβάλεη έλα Μέινο αλά ΚΜ, επέηξεςε ζην πλέδξην λα ζπζηήζεη ηκήκαηα ζην εζσηεξηθφ
ηνπ θαη ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ςυνεργαςίασ ηνπ πλεδξίνπ κε ηα εζληθά φξγαλα ειέγρνπ.
Σν Δ.Δ.. δηελεξγεί ηνπο ελζγχουσ ηνπ κε βάζε ην πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ :
 ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ., άξζξα 310 έσο 325, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο
δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηεο Έλσζεο,
 ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2002 209, γηα
ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ γηα ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δ. Κ.
Ο έιεγρνο ηνπ Δ.Δ.. πξαγκαηνπνηείηαη:
 βάζεη δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ελ αλάγθε κε έξεπλα
 επί ηφπνπ έξεπλα θάζε νξγαληζκνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη έζνδα ή έμνδα γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔ·
 ζηα θξάηε κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θάζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πιεξσκέο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Ο έιεγρνο ηνπ πλεδξίνπ επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΔΔ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
ειεγθηηθά πξφηππα (ΓΔΠ), ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Χζηφζν, ηα πθηζηάκελα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα δελ θαιχπηνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ην είδνο ηνπ
ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο πνπ δηελεξγεί ην πλέδξην. Σν πλέδξην ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ
επεμεξγαζία δηεζλψλ πξνηχπσλ απφ ηνπο θνξείο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηνλ θαζνξηζκφ
πξνηχπσλ (International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI, International
Federation of Accountants - IFAC).
Γηελεξγεί ηξία δηαθνξεηηθά είδε ειέγρσλ: δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο, ειέγρνπο
ζπκκφξθσζεο θαη ειέγρνπο ησλ επηδφζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απάληεζε ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ
εξσηεκάησλ:
 νη ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη
ηελ ηακεηαθή ξνή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο; (δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο)
 είλαη νη πξάμεηο, σο πξνο φιεο ηηο νπζηψδεηο πιεπξέο, ζχκθσλεο κε ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ
πιαίζην απφ ηα νπνία δηέπνληαη; (έιεγρνο ζπκκφξθσζεο)
 εμαζθαιίδεηαη ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ήηνη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειάρηζηα
απαηηνχκελα θεθάιαηα (νηθνλνκία), επηηπγράλνληαη ηα απνηειέζκαηα κε ηνπο ειάρηζηνπο
δπλαηνχο πφξνπο (απνδνηηθφηεηα) θαη εθπιεξψλνληαη νη ζηφρνη (απνηειεζκαηηθφηεηα);
(έιεγρνο επηδφζεσλ)
Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θνηλνηηθψλ
δαπαλψλ, νπζηαζηηθά εμεηάδεηαη θαη ε εθαξκνγή ησλ Αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
δειαδή εάλ, νη δηελεξγεζείζεο δεκνζηνινγηζηηθέο πξάμεηο ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ
θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, είλαη ζχκθσλεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ πλζεθψλ, ηνπ
Γεκνζηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ησλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ, αιιά εληφο ησλ νξίσλ (σο πξνο
ην ρξφλν, ην ζθνπφ θαη ην χςνο) ησλ θνλδπιίσλ ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ [λνκηκφηεηα] θαη,
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EE L 248 ηεο 16.9.2002 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ
πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
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αλ ζπλνιηθά νη θνηλνηηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ πηζηψζεσλ ηεο έρνπλ (αξκφδηα θαη λφκηκα)
αλαιεθζεί, εθθαζαξηζζεί, πλθρωκεί θαη νξζά, ινγηζηηθά θαηαρσξεζεί [θαλνληθφηεηα]210.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηδφζεσλ ην πλέδξην ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ειεγθηηθέο κεζνδνινγίεο,
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη
πιεξνθνξίεο ςχετικά κε ηηο επηδφζεηο, βάζεη θξηηεξίσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία θαη ηηο
αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. ηαλ επηιέγεη δεηγκαηνιεπηηθά ηνπο ειέγρνπο
ησλ επηδφζεσλ πνπ ζα δηελεξγήζεη, απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ειεγθηηθψλ ζεκάησλ πνπ
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν, δειαδή λα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ
πηζαλψλ βειηηψζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλνηηθψλ δαπαλψλ.
Σν πλέδξην, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηαβεβαίσζε φηη νη πιεξσκέο είλαη ζχκθσλεο κε ην
λνκηθφ θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζηεξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηφζν ησλ
ζπζηεκάησλ εποπτείασ θαη ειέγρνπ, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε ή ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε
δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο, φζν θαη δείγκαηνο ησλ ίδησλ ησλ
πξάμεσλ (πιεξσκψλ). ηαλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ζπζηήκαηα είλαη αμηφπηζηα,
ηφηε ην πλέδξην κπνξεί λα ειέγμεη ιηγφηεξεο πξάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε έγθπξν
ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηά ηνπο. Γηα ηε ζηήξημε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιιεο πεγέο, φπσο νη εξγαζίεο άιισλ ειεγθηψλ.
Καηά ηελ άζθεζε του ειέγρνπ, ην Δ.Δ.. ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εζληθέο ππεξεζίεο θαη ηα
επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη μπορεί λα δεηήζεη απφ ηα ζεζκηθά θαη άιια φξγαλα ηεο ΔΔ, απφ
νξγαληζκνχο πνπ ιακβάλνπλ πιεξσκέο απφ ηνλ επξσπατθφ πξνυπνινγηζκφ ή απφ εζληθά
ειεγθηηθά φξγαλα, λα ηνπ δηαβηβάζνπλ θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο
απνζηνιήο ηνπ. Οη ειεγθηέο ρσξίδνληαη ζε «νκάδεο ειέγρνπ» θαη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηε κέζνδν
θαη ηα πξφηππα ειέγρνπ ηνπ πλεδξίνπ θαη ηα εγρεηξίδηα ειέγρνπ. Απηέο εθπνλνχλ ζρέδηα
εθζέζεσλ, επί ησλ νπνίσλ απνθαζίδεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Οη ειεγθηέο ζπρλά κεηαβαίλνπλ γηα
επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηα ππφινηπα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο, ζηα ΚΜ θαη ζε νπνηαδήπνηε
ρψξα ιακβάλεη βνήζεηα απφ ηελ Έλσζε, γεγνλφο ζεκαληηθφ αθνχ ζηελ πξάμε ην 80% απηψλ ησλ
θνηλνηηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ δηαρεηξίδνληαη νη εζληθέο αξρέο.
Παξά ηελ νλνκαζία ηνπ, ην Δ.Δ.. δελ έρεη θακία δηθαζηηθή εμνπζία, ζπλεπψο, θακία
εμνπζία επηβνιήο θπξψζεσλ αιιά νχηε δησθηηθή εμνπζία γη απηφ νθείιεη λα αλαθέξεη, θάζε
παξαηππία ζηα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ
OLAF211 Μεηά ην θιείζηκν θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαηαξηίδεη εηήζηα έθζεζε ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα. Ζ έθζεζε απηή αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ επξσπατθνχ
πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα. Απνηειεί ζηνηρείν θαίξηαο ζεκαζίαο ηεο
απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα απαιιάμεη ηελ Δπηηξνπή σο πξνο ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Σν Κνηλνβνχιην εμεηάδεη δηεμνδηθά ηελ έθζεζε, πξηλ απνθαζίζεη εάλ ζα εγθξίλεη
ηνλ ηξφπν πνπ ε Δπηηξνπή δηαρεηξίζηεθε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ ην Κνηλνβνχιην κείλεη
ηθαλνπνηεκέλν, ην Δ.Δ.. δηαβηβάδεη επίζεο ζην πκβνχιην θαη ζην Κνηλνβνχιην δήισζε
αμηνπηζηίαο κε ηελ νπνία επηβεβαηψλεη αθξίβεηα ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ νξζή ρξήζε ηνπ
επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
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Βι. Κνπγέα (2008:263)
Δπξσπατθή Τπεξεζία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο
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Σέινο, δχλαηαη λα ππνβάιιεη παξαηεξήζεηο, ηδίσο ππφ κνξθή εηδηθψλ εθζέζεσλ, επί εηδηθψλ
δεηεκάησλ θαη λα γλσκνδνηεί, φζνλ αθνξά πξνηάζεηο λφκσλ γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα
ηεο Έλσζεο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηελ Έλσζε αιιά
θαη κεηά απφ αίηεζε ελφο απφ ηα άιια φξγαλα ηεο ΔΔ.
12.6.2. Η Europol
Ζ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία (Europol) δεκηνπξγήζεθε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 1995
κε ζχκβαζε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1998 κεηά ηελ θχξσζή ηεο απφ φια ηα
θξάηε κέιε. Σεο πξαγκαηηθήο έλαξμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο, ηελ 1ε
Ηνπιίνπ 1999, πξνεγήζεθαλ πνιιέο απνθάζεηο λνκηθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε.
Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηε Υάγε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ
ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ (αζηπλνκία, ηεισλεία θιπ). Σν δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην
Δπξσπφι απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν θάζε ρψξαο ηεο ΔΔ θαη είλαη ππφινγε ελψπηνλ ησλ
ππνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο.
Ζ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο Γεθεκβξίνπ 2001212 επέθηεηλε ηα θαζήθνληα ηεο
Europol ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ δηεζλνχο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ
απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο Europol. Οη ππεμαηξέζεηο θαη νη απάηεο, θαζψο θαη
ε δσξνδνθία, θαιχπηνληαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Europol. χκθσλα κε δήισζε πνπ
επηζπλάπηεηαη ζηε ζχκβαζε, ην πκβνχιην «ζπκθσλεί φηη ε έληαμε ηεο απάηεο κεηαμχ ησλ
ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο Europol,
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο OLAF (...) ζηνπο ηνκείο ηεο θνξνινγηθήο θαη
ηεισλεηαθήο απάηεο θαη λα νδεγήζεη ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Europol θαη
ηεο Δπηηξνπήο». Σειηθά, κηα ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη
ηεο Europol ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2003, προβλζπει ηε δπλαηφηεηα άκεζσλ δηαθαλνληζκψλ κεηαμχ
ηεο Europol θαη ηεο OLAF ζηνπο ηνκείο πνπ ππάγνληαη ζηα θαζήθνληα έξεπλαο, θαηά ηελ άζθεζε
ησλ νπνίσλ ε OLAF απνιακβάλεη πιήξε αλεμαξηεζία.
Σξία πξσηφθνιια ηξνπνπνίεζαλ ηε ζχκβαζε (ην 2000, ην 2002 θαη 2003) θαη ηέζεθαλ ζε
ηζρχ ζηηο 29 Μαξηίνπ 2007, ηα δχν πξψηα, θαη ζηηο 18 Απξηιίνπ 2007, ην ηξίην. Σν πξψην
πξσηφθνιιν επεθηείλεη ηελ εληνιή ηεο Europol ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ηα άιια δχν εληζρχνπλ ηηο εμνπζίεο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ζηήξημεο ησλ ΚΜ, πξάγκα πνπ ηεο επηηξέπεη θπξίσο λα ζπληνλίδεη θνηλέο νκάδεο έξεπλαο, λα
δεηεί ηελ θίλεζε δηαδηθαζίαο έξεπλαο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλέο νκάδεο αλάιπζεο κε ηξίηα
θξάηε κε ηα νπνία ε Europol έρεη ζπλάςεη επηρεηξεζηαθέο ζπκθσλίεο
Με ηελ Απφθαζε 2009/371 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, αληηθαηέζηεζε ηεο ζχκβαζεο
Europol πνπ είρε ππνγξαθεί ην 1995 πνπ αθνξά ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ππεξεζία ηεο ΔΔ, κε
δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ εθηφο απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζα θαιχπηνπλ θάζε ζνβαξή
κνξθή εγθιεκαηηθφηεηαο δηαζπλνξηαθνχ ραξαθηήξα.
Ζ απνζηνιή ηεο Δπξσπφι είλαη ε ζηήξημε θαη ε ελίζρπζε ηεο δξάζεο ησλ αζηπλνκηθψλ
αξρψλ θαη ησλ άιισλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ ΚΜ, θαζψο θαη ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο
ηνπο ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζε δχν ή
πεξηζζφηεξα ΚΜ, θαη ησλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ ζίγνπλ ην θνηλφ ζπκθέξνλ ην νπνίν
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απνηειεί αληηθείκελν πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο. ηφρνο ηεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηε ζηελφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε θαη
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ δηεζλνχο εγθιήκαηνο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα θπθιψκαηα
κεηαλάζηεπζεο, ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ηελ εκπνξία θιαπέλησλ νρεκάησλ, ηελ εκπνξία
αλζξψπσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ηελ παξαράξαμε ρξεκάησλ θαη
άιισλ κέζσλ πιεξσκήο, ηε δηαθίλεζε ξαδηελεξγψλ θαη ππξεληθψλ πιψλ θαη ηελ ηξνκνθξαηία.
Γηα ιφγνπο νινθιεξσκέλεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσλ εγθιεκάησλ,
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 ππέγξαςε κε ηελ Eurojust ζπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη
ζπλεξγαζίαο ηνπο. Ζ Europol παξέρεη ςτιριξθ ζηα θξάηε κέιε:
 δηεπθνιχλνληαο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.
 αλαιχνληαο θαη ζηεξίδνληαο ηηο δξάζεηο ησλ ΚΜ.
 παξέρνληαο εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ηερληθή ζηήξημε γηα έξεπλεο θαη δξάζεηο πνπ
αλαιακβάλνληαη εληφο ηεο ΔΔ, ππφ ηελ επνπηεία θαη ηε λνκηθή επζχλε ησλ ΚΜ.
 ζπληάζζνληαο ζηξαηεγηθέο εθζέζεηο (π.ρ. εθηηκήζεηο απεηιψλ) θαη εγθιεκαηνινγηθέο
αλαιχζεηο βάζεη πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ή άιιεο πεγέο.
 ζπληάζζνληαο, δηνξγαλψλνληαο θαη δηεμάγνληαο έξεπλεο θαη επηρεηξεζηαθέο δξάζεηο, απφ
θνηλνχ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ΚΜ ή ζην πιαίζην θνηλψλ νκάδσλ εξεπλψλ, ζε ζχλδεζε κε
ηελ Eurojust. Κάζε επηρεηξεζηαθή δξάζε ηεο Δπξσπφι πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζε ζπλεξγαζία θαη
ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ησλ θξαηψλ κειψλ ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ ή
ησλ νπνίσλ δηεμάγνληαη (άξζξν 88 ΛΔΔ).
Έλα απφ ηα πξφζζεηα θαζήθνληα ηεο Europol είλαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε
κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή, πξφζβαζε θαη αλάιπζε
ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. Μία θνηλή επνπηηθή αξρή, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν εκπεηξνγλψκνλεο
πξνζηαζίαο δεδομζνων απφ θάζε ρψξα ηεο ΔΔ, κεξηκλά γηα ηελ πξέπνπζα ρξήζε φισλ ησλ
ζηνηρείσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαζέηεη ε Δπξσπφι.
12.6.3. Η Eurojust
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε κε ηελ αξηζ. 2002/187/ΓΔΤ ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2002
απφθαζε ηνπ, απνθάζηζε ηε ζχζηαζε κηαο κνλάδαο, θαινχκελεο Eurojust, πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιήκαηνο, ζηνρεχνληαο ζην ζπληνληζκφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηηο εζληθέο δησθηηθέο αξρέο θαη ηε βειηίσζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ εθηέιεζε ηεο δηεζλνχο ακνηβαίαο
δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο.
Δίλαη κφληκν φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε έδξα ηε Υάγε, πνπ ζπληνλίδεη ηελ πνηληθή
δηθαζηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ ΚΜ, θπξίσο φηαλ αληηκεησπίδνπλ
πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ κνξθψλ δηαζπλνξηαθνχ θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. χκθσλα κε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ έζεζε ην πκβνχιην, ε Eurojust εζηηάδεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο,
ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν (cybercrime), ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο) θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
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ηελ χπαξμε νκάδσλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηελ νηθνλνκία κε ζθνπφ ηελ ηαρεία θαη
απνηειεζκαηηθή πξνζαγσγή ησλ εγθιεκαηηψλ ζηε δηθαηνζχλε.
Ζ Eurojust ιακβάλεη ππφςε αηηήκαηα πξνεξρφκελα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ΚΜ θαη
πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο αξκφδηνπο, δπλάκεη δηαηάμεσλ πνπ
έρνπλ εγθξηζεί ζην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ φπσο ην Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν γηα πνηληθέο
ππνζέζεηο, ε Δπξσπφι θαη ε OLAF. Γηαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ
αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηηο ζπλδξάκεη πξνζθέξνληαο ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζπληνληζκφ θαη
ζπλεξγαζία. Παξέρεη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε θαη κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα δηεπθνιχλεη
ζπλεδξηάζεηο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ησλ δηαθφξσλ
θξαηψλ, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε λνκηθψλ ζεκάησλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ.
Σα εζληθά κέιε πξνέξρνληαη απφ ηα 27 ΚΜ ηεο ΔΔ θαη είλαη αλψηεξνη θαη έκπεηξνη
εηζαγγειείο, δηθαζηέο ή αμησκαηηθνί ηεο αζηπλνκίαο πνπ είλαη απνζπαζκέλα κε ηεηξαεηή
αλαλεψζηκε ζεηεία ζχκθσλα κε ηα νηθεία λνκηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη κπνξνχλ λα επηθνπξνχληαη
απφ αλαπιεξσηέο, βνεζνχο ή απνζπαζκέλνπο εζληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. Κάζε ΚΜ νθείιεη λα
ζπζηήζεη εζληθφ ζχζηεκα ζπληνληζκνχ ηεο Eurojust, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζεη ηε δνπιεηά ησλ
εζληθψλ αληαπνθξηηψλ ηεο Eurojust, ησλ εζληθψλ αληαπνθξηηψλ θαη ζπλδέζκσλ ηνπ επξσπατθνχ
δηθαζηηθνχ δηθηχνπ, θαζψο θαη ησλ εζληθψλ κειψλ ή ησλ ζεκείσλ επαθήο ηνπ δηθηχνπ γηα θνηλέο
νκάδεο εξεπλψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ δηθηχσλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ, αλάθηεζεο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαθζνξάο.
Ζ Eurojust εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηεο είηε κέζσ ησλ εζληθψλ ηεο κειψλ είηε σο
ζπιινγηθφ φξγαλν. Έρεη ηελ εμνπζία λα δεηά απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο λα αλαιακβάλνπλ
κηα έξεπλα ή δίσμε γηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο· λα απνθαζίδεη φηη θάπνηα εμ απηψλ κπνξεί
δηεθπεξαηψζεη θαιχηεξα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ή ηελ άζθεζε δίσμεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο·
λα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ· λα ζπζηήλεη θνηλή νκάδα εξεπλψλ ή λα παξέρεη
νηαδήπνηε πιεξνθνξία απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. Μπνξεί λα δεηήζεη,
κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ νηθείσλ θξαηψλ κειψλ λα πξνβνχλ ζε έξεπλα ή δίσμε,
λα ζπζηήζνπλ θνηλή νκάδα έξεπλαο ή λα πηνζεηήζνπλ εηδηθά ή άιια κέηξα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο. Οη εζληθέο αξρέο νθείινπλ λα απαληνχλ ακειιεηί ζε απηέο ηηο αηηήζεηο.
Χο ζπιινγηθφ φξγαλν εθδίδεη κε δεζκεπηηθέο γλσκνδνηήζεηο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έλα ή
πεξηζζφηεξα εζληθά κέιε δελ θαηαθέξλνπλ λα επηιχζνπλ κία ζχγθξνπζε δηθαηνδνζίαο, θαζψο θαη
φηαλ νη αξκφδηεο αξρέο αλαθέξνπλ επαλεηιεκκέλεο αξλήζεηο γηα, ή άιιεο δπζθνιίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε, δηθαζηηθή ζπλεξγαζία.
Σν Eurojust δελ δηαζέηεη νηθεία δηθαηψκαηα έξεπλαο ζε επξσπατθφ επίπεδν, αιιά σο φξγαλν
δηθαζηηθνχ ραξαθηήξα, ην Eurojust έρεη ζηφρν λα βειηηψζεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ εζληθψλ δησθηηθψλ αξρψλ θαη λα ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο απηέο έηζη ψζηε λα εληζρπζεί
ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεψλ ηνπο θαηά ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ
εγθιεκαηηθφηεηαο. Παξέρεη ζηήξημε ζηηο αξκφδηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεσλ θαη κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζε έξεπλεο θαη ζε
δηψμεηο κεηαμχ ελφο ΚΜ θαη ελφο θξάηνπο κε κέινπο ή ελφο ΚΜ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζε ζρέζε κε
αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο Έλσζεο, φπσο ε Europol
ή ην Eurojust, ιακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ
ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
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ζπκθεξφλησλ. Ζ Eurojust σο αξκφδην γηα ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, θαη ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) ππέγξαςαλ ζηηο 24
επηεκβξίνπ 2008 ζπκθσλία213, πνπ εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 25 Ηνπιίνπ 2008, γηα
πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
νηθνλνκηθήο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο ή νηνπδήπνηε άιινπ εγθιήκαηνο πνπ δηαπξάηηεηαη εηο βάξνο
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Πξνβιέπεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ
αθνξνχλ ηε ζηελή θαη επαπμεκέλε ζπλεξγαζία θαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ακνηβαία δηαβίβαζε
πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο θαη γεληθφηεξα δεηήκαηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ακνηβαίν ελδηαθέξνλ αιιά θαη δηαηάμεηο γηα ηελ αληαιιαγή γεληθψλ θαη
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
ηηο 4 Ηνπλίνπ 2009214, ην πκβνχιην εμέδσζε λέα απφθαζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Eurojust.
ηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο απφθαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Eurojust πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
 δεκηνπξγία θνηλήο ειάρηζηεο βάζεο γηα ηηο εμνπζίεο ησλ εζληθψλ κειψλ
 δεκηνπξγία ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο
 βειηίσζε ηεο δηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Eurojust
 βειηίσζε ηεο εζληθήο βάζεο ηεο Eurojust
 ελίζρπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Eurojust θαη ηνπ ΔΓΓ
 ελίζρπζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηελ
Eurojust λα ηνπνζεηεί δηθαζηηθνχο ζπλδέζκνπο ζηηο ρψξεο απηέο θαη εληζρχνληαο ηε
ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο φπσο ε Δπξσπφι, ν OLAF θαη ν Frontex215
Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
αδηθεκάησλ πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, ην πκβνχιην απνθαζίδνληαο
ζχκθσλα κε εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (νκνθσλία θαη έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ) κέζσ θαλνληζκψλ, κπνξεί λα ζπζηήζεη Δπξσπατθή Δηζαγγειία εθ ηεο Eurojust.
Σέινο, ην πκβνχιην δχλαηαη, απνθαζίδνληαο νκφθσλα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ, λα επεθηείλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ζνβαξήο εγθιεκαηηθφηεηαο κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε (άξζξν 86 ΛΔΔ).
12.6.4. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν (ΔΓΓ) γηα πνηληθέο ππνζέζεηο
Σν ΔΓΓ πνπ ζπλεζηήζε ην 1997 είλαη έλα δίθηπν ζπλδέζκσλ ζηα ΚΜ πνπ έρνπλ επηιεγεί
κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ ή άιισλ αξρψλ, κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο
δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο216. θνπφο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
ΚΜ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε λνκηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ

213

Βι. Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο : Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε Πξαθηηθή ζπκθσλία γηα ηνπο κεραληζκνχο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Eurojust θαη OLAF, Σεχρνο 22008X1209(01)/ ΔΔ C 314 ηεο 9.12.2008, ζ. 3 έσο 7 .
214
32009D0426 / ΔΔ L 138 ηεο 4.6.2009, ζ. 14 έσο 32, ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/426/ΓΔΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Eurojust θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2002/187/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Eurojust πξνθεηκέλνπ
λα εληζρπζεί ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιήκαηνο.
215

Πξφθεηηαη γηα ην αξκφδην, ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν ηεο Δ.Δ. πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ησλ Κ-Μ, κε
ζηφρν ηε δηαθχιαμεο ησλ ζπλφξσλ ηεο πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2007/2004 ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο
ζπλεξγαζίαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
216
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/ : Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθφ Γηθηχνπ γηα πνηληθέο
ππνζέζεηο .
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θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο, φπσο είλαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε
δσξνδνθία, ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ή ε ηξνκνθξαηία.
Ζ αξρή πνπ εκπλέεη ην ΔΓΓ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ ζε φια ηα
θξάηε κέιε, νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαζηηθήο
ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα
δηαζθαιίδεη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ αηηήζεσλ ακνηβαίαο λνκηθήο ζπλδξνκήο. Ο ξφινο ηνπ
θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ άκεζσλ επαθψλ
κεηαμχ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ.
Απνηειείηαη απφ ζπλδέζκνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηα ΚΜ θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Οη εζληθνί ζχλδεζκνη δηνξίδνληαη απφ θάζε ΚΜ θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο πνπ
είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηεζλή δηθαζηηθή ζπλεξγαζία, ηηο δηθαζηηθέο αξρέο θαη άιιεο αξκφδηεο
αξρέο κε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα γηα ζνβαξέο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο φπσο είλαη ην
νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε δσξνδνθία, ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ή ε ηξνκνθξαηία. Χο ελεξγνί
δηακεζνιαβεηέο νη ζχλδεζκνη έρνπλ θαζήθνλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ θξαηψλ κειψλ, ηδίσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ
απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ΔΓΓ αλαθέξεη φηη νη ζχλδεζκνη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο
ηνπηθέο αξκφδηεο αξρέο «λα ζπλάπηνπλ ηηο πιένλ θαηάιιειεο άκεζεο επαθέο». Άιια θαζήθνληα
ησλ ζπλδέζκσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή λνκηθψλ θαη πξαθηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο ηνπηθέο
αξρέο, νη νπνίεο ηνπο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζνπλ απνηειεζκαηηθά αίηεζε
δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θαζεθφλησλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κηα
ζεηξά αηηήζεσλ απφ ηηο ηνπηθέο δηθαζηηθέο αξρέο ζε έλα θξάηνο κέινο ρξεηάδεηαη ζπληνληζκέλε
δξάζε ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο.
Σέινο, ε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ζηελ Έλσζε ζεκειηψλεηαη ζηελ αξρή
ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ
λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο.
12.6.5. Η Ακνηβαία Γηθαζηηθή πλδξνκή επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ.
Σα λνκηθά θαη δηθαζηηθά ζπζηήκαηα πνηθίιινπλ απφ ην έλα ΚΜ ηεο Δ.Δ. ζην άιιν, πξάγκα
πνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε ζέζπηζεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Λφγσ απηνχ ην πκβνχιην ηεο
Δ.Δ. πηνζέηεζε ηε χκβαζε217 218 πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή κεηαμχ
217

Πξάμε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Μαΐνπ 2000 γηα ηελ θαηάξηηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο [Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 197, 12.7.2000]. Σέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 23/8 2005.
218
πλαθείο Πξάμεηο :1) Πξσηφθνιιν ζηε ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή επί πνηληθψλ
ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην ζχκθσλα κε ην
άξζξν 34 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε [Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 326, 21.11.2001]. Απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Πξνβιέπεη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, φπσο αηηήζεηο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Αξρίδεη λα
ηζρχεη κεηά ηελ θχξσζή ηνπ απφ ηα θξάηε κέιε.
2) Δηζεγεηηθή έθζεζε [Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 379, 29.12.2000] ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ηεο 29εο Μαΐνπ 2000, γηα
ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή πνηληθψλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κείκελν
πνπ εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2000.
3)Αλαθνίλσζε - Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 197, 12.7.2000. Αλαθνίλσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30, παξάγξαθνο 2 ηεο χκβαζεο, πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην πκβνχιην
ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή επί
πνηληθψλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ αλαθνίλσζε απηή πεξηιακβάλεη ηε δήισζε γηα
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ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ, αζηπλνκηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ ησλ ΚΜ ψζηε λα θαηαζηήζεη ηε
ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε. Πξνβιέπεη ηηο πεξηπηψζεηο
γηα ηηο παξέρεηαη ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή, ελψ ζέβεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θάζε ΚΜ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξψπηλσλ
Γηθαησκάησλ ηνπ 1951. χκθσλα κε ηε χκβαζε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνληαη
εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ Ηξιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (δηαβίβαζε αηηήζεσλ βνεζείαο), γηα
ην Λνπμεκβνχξγν (πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα), γηα ηε Ννξβεγία θαη ηελ
Ηζιαλδία (δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ην θεθηεκέλν έλγθελ θαη ζέζε ζε ηζρχ ζχκβαζεο).
Οη Γηθαζηηθέο Αξρέο πνπ είλαη θαηά ηφπνλ αξκφδηεο ζε θάζε ΚΜ, δηαβηβάδνπλ θαηά
θαλφλα, ηηο αηηήζεηο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο θαη ηα δηαδηθαζηηθά έγγξαθα, κεηαθξαζκέλα εάλ απηφ
είλαη απαξαίηεην ή ηνπιάρηζηνλ ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπο. Δίλαη σζηφζν πηζαλφ ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο νη αηηήζεηο λα δηαβηβάδνληαη απφ θεληξηθή αξρή ελφο ΚΜ . Κάπνηεο
θνξέο ίζσο απαηηείηαη, ε αίηεζε λα πεξάζεη απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο (αίηεζε πξνζσξηλήο
κεηαγσγήο ή δηέιεπζεο θξαηνπκέλσλ, δηαβίβαζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο) ελψ ζε πεξηπηψζεηο
εθηάθηνπ αλάγθεο, ε αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί κέζσ ηεο Interpol ή θάζε άιιεο αξκφδηαο
Αξρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ νξίδεη ε ζπλζήθε ηεο ΔΔ.
Μία δηθαζηηθή ή θεληξηθή αξρή κπνξεί επίζεο λα θαζηεξψζεη άκεζεο επαθέο κε αζηπλνκηθή
ή ηεισλεηαθή αξρή ελφο άιινπ θξάηνπο κέινπο ζε πεξίπησζε αηηήζεσλ ακνηβαίαο ζπλδξνκήο
ζρεηηθά κε δηψμεηο, κε δηνηθεηηθή αξρή ελφο άιινπ θξάηνπο κέινπο αλ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο παξαιήπηεο ηνπ αηηήκαηνο γηα άξλεζε ηεο ξήηξαο απηήο ή λα ηελ εθαξκφζνπλ ππφ
νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη απηεπάγγειηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (ρσξίο
πξνεγνχκελε αίηεζε) κεηαμχ ησλ ΚΜ ζρεηηθά κε πνηληθά δησθηέα γεγνλφηα θαζψο θαη κε
δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο ησλ νπνίσλ ε πάηαμε ή ε αληηκεηψπηζε εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο
Αξρήο πνπ δέρεηαη ηελ πιεξνθνξία. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, πξνβιέπνληαη εηδηθέο κνξθέο
ακνηβαίαο ζπλδξνκήο πνπ αθνξνχλ :
 Σα παξαλφκσο απνθηεζέληα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε έλα ΚΜ δηαηίζεληαη ζην αηηνχλ
ΚΜ πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ ζηνλ λφκηκν θχξηφ ηνπο.
 Έλα πξφζσπν πνπ θξαηείηαη ζην έδαθνο ελφο ΚΜ, κπνξεί λα μεταφερκεί προςωρινά ζην
έδαθνο ελφο άιινπ ΚΜ φπνπ δηεμάγεηαη ε αλάθξηζε κε ηε ζπκθσλία ησλ αξκφδησλ Αξρψλ θαη
απαξαίηεηε ηε ζπλαίλεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα ηε κεηαγσγή ηνπ.
 Έλαο κάξηπξαο ή έλαο εκπεηξνγλψκσλ κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε έλα ΚΜ απφ ηηο δηθαζηηθέο
αξρέο ελφο άιινπ θξάηνπο κέινπο κέζσ ηειεδηάζθεςεο, εάλ απηφ δελ αληηηίζεηαη ζηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πξνο αίηεζε ΚΜ θαη εάλ ζπκθσλνχλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
 Οη ειεγρφκελεο παξαδφζεηο ππφπησλ πξνζψπσλ επηηξέπνληαη ζην έδαθνο ελφο άιινπ θξάηνπο
κέινπο ζηα πιαίζηα πνηληθήο έξεπλαο γηα παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ρσξεί έθδνζε. Απηέο
πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ΚΜ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
 Γχν ή πεξηζζφηεξα ΚΜ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο, θνηλή νκάδα
έξεπλαο κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ επηρείξεζε
δηεπζχλεηαη πάληα απφ ππάιιειν ηνπ ΚΜ ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη.

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ είρε ππνβάιεη ην Λνπμεκβνχξγν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
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 Μπνξνχλ λα δηεμάγνληαη απφξξεηεο έξεπλεο, απφ αζηπλνκηθνχο ππφ απφξξεηε ή πιαζηή
ηαπηφηεηα, ππφ ηνλ φξν φηη ηεξνχληαη ε λνκνζεζία θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΜ ζηελ επηθξάηεηα
ηνπ νπνίνπ δηεμάγνληαη νη έξεπλεο απηέο.
 Η παξαθνινχζεζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζε έλα ΚΜ κπνξεί λα γίλεη πάληα θαηφπηλ
αηηήζεσο ή ελεκέξσζεο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθήο αξρή ελφο άιινπ ΚΜ. Οη
αηηήζεηο εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο θάζε ΚΜ. Μία
ηειεπηθνηλσληαθή ζπλδηάιεμε κπνξεί λα θαηαγξαθεί θαη λα δηαβηβαζηεί θαηεπζείαλ ζην αηηνχλ
ΚΜ ή κεηαγελέζηεξα. Ζ παξαθνινχζεζε κπνξεί επίζεο λα γίλεη ζην έδαθνο ΚΜ φπνπ
βξίζθεηαη ν επίγεηνο ζηαζκφο ησλ δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ αλ δελ ρξεηάδεηαη ην θξάηνο
απηφ ηερληθή βνήζεηα κέζσ ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζην αηηνχλ θξάηνο.
ε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ην ΚΜ ζην νπνίν
απεπζχλεηαη ε αίηεζε ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο πξέπεη λα ηεξεί ηηο δηαηππψζεηο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ην αηηνχλ θξάηνο κέινο. Σαπηφρξνλα ην θξάηνο κέινο πνπ δηαβίβαζε ηα
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην αηηνχλ θξάηνο κέινο λα ην
ελεκεξψλεη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεξεζνχλ νη
νξηζζείζεο πξνζεζκίεο γίλνληαη νη θαηάιιειεο ζπλελλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα πνπ ζα δνζεί
ζηελ αίηεζε. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη φηη γηα έλα KM πνπ έιαβε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
θαη‘ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ζην πιαίζην ησλ δηθαζηηθψλ ή
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε ζχκβαζε, γηα λα πξνιάβεη άκεζν θαη ζνβαξφ
θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα ή γηα θάζε άιιν ζθνπφ, κεηά απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ
ζπλαίλεζε ηνπ ΚΜ πνπ δηαβίβαζε ηα δεδνκέλα, ή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο αθνινπζήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο
δηθαζηηθέο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεξεχλεζε ηνπ ζθαλδάινπ ηεο Siemens ζηελ Διιάδα θαη
εηδηθφηεξα γηα ην άλνηγκα τραπεηικϊν ινγαξηαζκψλ ησλ θεξφκελσλ σο ππφπησλ 219.
Σέινο, ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο είλαη δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθδίδεη έλα θξάηνο
κέινο θαη αθνξά ηε ζχιιεςε θαη παράδοςθ, εθ κέξνπο άιινπ θξάηνπο κέινπο, ελφο πξνζψπνπ
θαηαδεηνχκελνπ γηα πνηληθή δίσμε ή γηα έθηηζε πνηλήο θπιάθηζεο. Με ην επξσπατθφ έληαικα
πξννξίδεηαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη έηζη
λα θαηαξγεζεί ε απέιαζε. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ απνθάζεσλ ζηνλ
πνηληθφ ηνκέα. Σν επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο βαζίδεηαη ζε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο
Ηνπλίνπ 2002, εθαξκφδεηαη δε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004.
12.6.6. Οη θνηλέο νκάδεο έξεπλαο
Ζ ζχκβαζε ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ, πνπ εγθξίζεθε ηνλ
Μάην ηνπ 2000, πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε θνηλψλ νκάδσλ έξεπλαο πνπ ππφ πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ θαη εθπξνζψπνπο ηξίησλ ρσξψλ220. Χζηφζν, δεδνκέλεο ηεο θαζπζηέξεζεο κε ηελ
219

ρεηηθφ ην κε αξηζ. πξση. 118 / 09 Ηνπλίνπ 2010 έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ πξνο
ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Γηθαζηηθέο Αξρέο γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηεζλή Δπξσπατθή χκβαζε «πεξί ακνηβαίαο δηθαζηηθήο
ζπλδξνκήο επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ» θπξίσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εγθιεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, ηεο δηαθζνξάο, ηεο ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο δσξνδνθίαο.
220
Πξάμε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Μαΐνπ 2000 γηα ηελ θαηάξηηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή επί πνηληθψλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο [Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 197, 12.7.2000].
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νπνία ηα ΚΜ θχξσλαλ ηε ζχκβαζε, ηελ 13εο Ηνπλίνπ 2002 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ απφθαζεπιαίζην 2002/465/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο νκάδεο έξεπλαο πνπ ηα θξάηε κέιε έπξεπε λα
ζπζηήζνπλ πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2003 θαη έπαςε λα εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ 23ε
Απγνχζηνπ 2005, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή
ζπλδξνκή ζε πνηληθέο ππνζέζεηο κεηαμχ ησλ ΚΜ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο221.
Ζ έλλνηα ησλ θνηλψλ νκάδσλ έξεπλαο πξνέθπςε απφ ηελ πεπνίζεζε φηη νη ηφηε κέζνδνη
δηεζλνχο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ήηαλ απφ κφλεο ηνπο αλεπαξθείο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ κνξθψλ δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο φπσο ην ιαζξεκπφξην
λαξθσηηθψλ, ε ζσκαηεκπνξία, ε ηξνκνθξαηία θαη ε εκπνξία αλζξψπσλ. Θεσξήζεθε φηη, κηα
νκάδα εξεπλεηψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, δνπιεχνληαο καδί
κε ζαθή λνκηθή εμνπζία θαη κε βεβαηφηεηα σο πξνο ηα δηθαηψκαηα, ηα θαζήθνληα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζα βειηηψζεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο. Βαζηθφο ζηφρνο επνκέλσο, ηεο ζχζηαζεο θνηλψλ νκάδσλ είλαη ε επηηάρπλζε θαη
πξνψζεζε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ ζνβαξέο πνηληθέο ππνζέζεηο.
Σνπιάρηζηνλ δχν ΚΜ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ θνηλή νκάδα έξεπλαο γηα ζπληνληζκέλε θαη
ζπλδπαζκέλε δξάζε γηα λα δηεμαρζνχλ πνηληθέο έξεπλεο επί θάζε εγθιήκαηνο. Σα ελδηαθεξφκελα
ΚΜ είλαη αξκφδηα γηα ηε ζχλζεζε, ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη ηε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ηεο
εληνιήο ηεο έξεπλαο, πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κε ηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ. Καηφπηλ ζπλαίλεζεο
ηνπ ΚΜ φπνπ έγηλαλ δηαζέζηκεο νη απνδείμεηο ή πιεξνθνξίεο κπνξνχλ απηέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ ην άιιν ΚΜ γηα αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ή ηελ άζθεζε πνηληθψλ
δηψμεσλ. Δίλαη δπλαηφ ηα ΚΜ λα πξνβιέςνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δπξσπφι, ηεο
ΟLAF ή ηξίησλ θξαηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλήο νκάδαο έξεπλαο.
Σα κέιε ηεο νκάδαο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο απφ απηφ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
νπνίνπ παξεκβαίλεη ε νκάδα νξίδνληαη σο «απνζπαζκέλα κέιε» ηεο νκάδαο φπνπ κπνξνχλ λα
αλαηεζνχλ θαζήθνληα ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ ΚΜ παξέκβαζεο. Γηα ηελ πνηληθή επζχλε ζε
ελδερφκελα αδηθήκαηα πνπ κπνξεί λα δηαπξάμνπλ απηνί νη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη,
εμνκνηψλνληαη πξνο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ηνπ θξάηνπο κέινπο παξέκβαζεο.
12.6.7. Οκάδα Κξαηψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (GRECO)
ηα πιαίζηα ησλ ζθνπψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε θαη
θαιή ιεηηνπξγία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ
εθαξκνγή ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηνλ Μάην ηνπ 1999 ηδξχζεθε απφ 17 θξάηε - κέιε, κε ηε
ζπκκεηνρή θαη ηεο Διιάδαο ε Οκάδα Κξαηψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο (Group of States against
Corruption - GRECO)222 πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη ε ζπκκφξθσζε απηψλ ησλ ΚΜ κε ηηο
επηηαγέο ησλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ πνιηηηθψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο, ηελ πξνψζεζε
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αληαιιαγή ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ κέζσ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. ήκεξα ζπκκεηέρνπλ 48 ΚΜ θαη νη ΖΠΑ θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε γχξνπο αμηνιφγεζεο ησλ κειψλ ζε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά
ζεκαηνινγία θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηα νπνία νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο
221

Με ηελ απφθαζε 13598/23-9-09 ηνπ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ην Δγρεηξηδίνπ Κνηλψλ Οκάδσλ Έξεπλαο (ΚΟΔ), ην νπνίν
εθπφλεζε απφ θνηλνχ ε Eurojust κε ηε Europol .
222

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp ηεο Οκάδαο Κξαηψλ θαηά ηεο
Γηαθζνξάο GRECO ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο
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λνκνζεηηθήο, δηνηθεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο πνπ ελζσκαηψλνληαη πνζνηηθνπνηεκέλα ζε
εληαίεο δηαδηθαζίεο πξνηάζεσλ έηζη ψζηε, λα είλαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή κέηξεζε ηνπ βαζκνχ
ζπκκφξθσζεο. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ε GRECO απνηειεί θνξέα δεκηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεο θαη ηερληθψλ ζπκβνπιψλ κε ζθνπφ ηελ πίεζε γηα ζπκκφξθσζε ζηα πξφηππα ηεο.
Σέινο, κε ζπλαληήζεηο νκάδσλ εξγαζίαο θαη εηδηθεπκέλεο δεκνζηεχζεηο πξνσζεί
ζπλεξγαζίεο θαη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην ρψξν θαη
ηελ πνιηηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ θαη ηηο ρνξεγίεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηήζηα έθζεζε
ηεο γηα ην 2011223
12.6.8. Η Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)
Μία εμεηδηθεπκέλε Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)224 έρεη
αλαιάβεη ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. ην θαζήθνλ λα δηεμάγεη έξεπλεο θαηά ηεο απάηεο. Ο θνηλνηηθφο
λνκνζέηεο αλέπηπμε, απφ ην 1995, έλα νξηδφληην λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν πεξηειάκβαλε,
αθελφο, ηνλ νξηζκφ ηεο παξαηππίαο225 (1νο ππιψλαο) θαη αθεηέξνπ, ηελ έλλνηα ηεο απάηεο226 (3νο
ππιψλαο), ε νπνία πεξηιακβάλεη δηάθνξεο αμηφπνηλεο πξάμεηο. Σα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο
αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν πξνεηνηκαζίαο
ησλ πνιηηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ δξάζεσλ κε ηδηαίηεξν ξφιν ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθψλ εξεπλψλ.
Σν άξζξν 325 ηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί ηε λνκηθή βάζε
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο227. Σν λέν άξζξν 280 (πξψελ άξζξν 209 Α)228 ηεο πλζήθεο
223

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2011/Greco%282011%291_Act.Report2010_EN.pdf 11th
General Activity Report of GRECO : Sponsorship & Corruption. Πξνζπειάζηεθε ηελ 21/7/11
224
Απφ ηε Γαιιηθή ¨Office Europeen De Lutte Antifraude¨ πνπ ζηα ειιεληθά ζεκαίλεη ¨Δπξσπατθή Τπεξεζία
Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο¨
225
Με βάζε Καλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1995, ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ [Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 312 ηεο 23.12.1995]
«Παξαηππία ζπληζηά θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ιφγσ πξάμεο ή παξάιεηςε ελφο νηθνλνκηθνχ
θνξέα, κε πξαγκαηηθφ ή ελδερφκελν απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε δεκίαο ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Κνηλνηήησλ ή
ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη νη Κνηλφηεηεο, είηε κε κείσζε ή θαηάξγεζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηνπο ηδίνπο πφξνπο πνπ εηζπξάηηνληαη απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κνηλφηεηαο είηε κε αδηθαηνιφγεηε δαπάλε.»
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[EE C 316 ηεο 27.11.1995]. ην πξννίκην ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλαθέξεηαη φηη, «νη απάηεο ζε βάξνο ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ Κνηλνηήησλ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο δελ πεξηνξίδνληαη ζε κία κφλε ρψξα, ζπρλά δε δηαπξάηηνληαη απφ νξγαλσκέλα εγθιεκαηηθά δίθηπα» θαη
επίζεο, ζηελ EE L 292 ηεο 15.11.1996, ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 7, ε νπνία αλαθέξεη επίζεο ηελ δξάζε ησλ νξγαλσκέλσλ
εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ, ηνπ θαλνληζκνχ (Δπξαηφκ, CE) αξηζ. 2185/96 ηνπ πκβνπιίνπ.
227
Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 84 ηεο 30ήο Μαξηίνπ 2010 : «Ζ Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε θαηαπνιεκνχλ ηελ απάηε ή
νηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, ιακβάλνληαο ζχκθσλα κε ην
παξφλ άξζξν κέηξα ηα νπνία ζα έρνπλ απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζηα θξάηε
κέιε θαζψο θαη ζηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο».
228
Σν άξζξν 280 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ (πξψελ άξζξν 209Α) - Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 83 ηεο 30ήο Μαξηίνπ 2010αλαθέξεη : 1. Ζ Κνηλφηεηα θαη ηα Κξάηε-κέιε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο
εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο κε ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία ζα έρνπλ απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζηα
Κξάηε-κέιε. 2. Σα Κξάηε-κέιε ιακβάλνπλ ηα ίδηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ηεο Κνηλφηεηαο κε εθείλα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαηά ησλ δηθψλ ηνπο νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ. 3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο ζπλζήθεο, ηα Κξάηε-κέιε ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο θαηά ηεο απάηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
δηνξγαλψλνπλ, απφ θνηλνχ κε ηελ Δπηηξνπή, ζηελή θαη ηαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 4. Σν πκβνχιην,
ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 251, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην,
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γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (πλζήθε ΔΚ) πξνζθέξεη πιένλ ζαθή λνκηθή βάζε
γηα ηηο ελέξγεηεο ζηνλ ρψξν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη άιισλ παξαλφκσλ
δξαζηεξηνηήησλ, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο.
Ζ Δπηηξνπή ζπγθέληξσζε πξννδεπηηθά φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ζε κία ππεξεζία
θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, σο απνηέιεζκα δηαδνρηθψλ πξνζαξκνγψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε
ησλ κέζσλ πνπ είραλ αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη απφ ην 1988, έηνο ίδξπζεο αξρηθά ηεο Μνλάδα
πληνληζκνχ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο – Task Force UCLAF229 πνπ εκθάληζε
δπζρέξεηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαζεζηψηνο αλεμαξηεζίαο
θαζφζνλ αλήθε ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηεο Δπηηξνπήο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο αξκνδηφηεηαο γηα
εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ινηπψλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη πξνβιεκαηηζκνί γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο230 πνπ επηπιένλ νθείινληαλ θαη ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ
εληνπίζηεθαλ σο πξνο ηηο επηρεηξνχκελεο εμσηεξηθέο έξεπλεο φηαλ εξρφηαλ αληηκέησπε κε ηηο
εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ ΚΜ, πνπ παξαθψιπαλ ην έξγν ηεο θαηά ηηο έξεπλέο ζηελ επηθξάηεηα ηνπο.
Δπηπιένλ, ππήξρε έιιεηςε ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζηελ UCLAF, ηηο άιιεο 28 Γεληθέο Γηεπζχλζεηο
ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα ΚΜ ζε ζρέζε κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ ήηαλ ειιηπήο θαη
αζαθήο, ζε ζρέζε κε ηελ αλππαξμία ζαθψλ νδεγηψλ γηα ηηο έξεπλεο, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηηο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εζσηεξηθήο δηαθζνξάο ζην πξνζσπηθφ θαη ηελ αλππαξμία πνιηηηθήο κεδεληθήο αλνρήο.
Βάζεη απηψλ ησλ αδπλακηψλ ε Δ.Δ., βαζηζκέλε ζηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο231, ζπλέζηεζε ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο
(OLAF)232 πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ UCLAF κε ηελ απφθαζε αξηζ. 1999/352/ΔΚ, ΔΚΑΥ233 ηεο
28.4.1999234 βάζεη ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο235, κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηελ 1.6.1999. Γχν θαλνληζκνί θαη κία δηνξγαληθή ζπκθσλία
θαζνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο.
α) Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) 1073/99 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
25εο Μαΐνπ 1999 ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ OLAF.
β) Ο Καλνληζκφο αξηζ. 1074/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Μαΐνπ 1999 ζρεηηθά κε ηηο
έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ OLAF.
γ) Καη ε Γηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 25εο Μαΐνπ 1999 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ OLAF.

ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ζηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο θαη ηζνδχλακεο πξνζηαζίαο ζηα Κξάηε-κέιε. Σα
κέηξα απηά δελ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ νχηε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. 5. Ζ Δπηηξνπή, ζε
ζπλεξγαζία κε ηα Κξάηε-κέιε, ππνβάιιεη θαη 'έηνο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην έθζεζε ζρεηηθά κε ηα
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
229
Απ‘ ηα Γαιιηθά : Unite de coordination de la lutte anti-fraude. Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο.
230
Βι. Γλσκνδφηεζε αξηζ. 2/99 ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ ίδξπζε κίαο Τπεξεζίαο
Καηαπνιέκεζεο Απάηεο κε πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο.
231

Ηδίσο ην άξζξν 162 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 136 ηεο 31.05.1999
233
Ηδίσο ην άξζξν 16, ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα.
234
Κνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ SEC(1999) 802.
235
Ηδίσο ην άξζξν 131, ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
232
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Ζ ίδξπζε ηεο OLAF ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πνπ νδήγεζε ζηελ παξαίηεζε ησλ κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο ην 1999236. Ζ κεηαξξχζκηζε, ε νπνία νινθιεξψζεθε εληφο έμη κελψλ, ήηαλ
απνηέιεζκα κηαο ζπλαίλεζεο πνπ είρε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ
επαίζζεην ηνκέα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο237
Οη αξκνδηφηεηεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ ηεο OLAF αθνξνχλ θπξίσο ζηα θαζήθνληα πνπ είραλ
πξνεγνπκέλσο αλαηεζεί ζηελ Δπηηξνπή δπλάκεη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ, Δπξαηφκ)
αξηζ. 2988/95 (πξνζηαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ)
θαη 2185/96 (δηεμαγσγή απφ ηελ Δπηηξνπή επηηφπνπ ειέγρσλ θαη επαιεζεχζεσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ απφ ηηο απάηεο
θαη άιιεο παξαλνκίεο). Δπηπιένλ, ε OLAF ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 515/97 πεξί
ηεο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ.
Οη ηδξπηηθέο πξάμεηο απαξηζκνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο OLAF:
1. δηεμαγσγή εμσηεξηθψλ δηνηθεηηθψλ εξεπλψλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θάζε
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ θαζψο θαη κε
θάζε πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα επηρεηξεκαηηψλ πνπ παξαβαίλνπλ ζρεηηθέο Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο·
2. δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ δηνηθεηηθψλ εξεπλψλ κε ζηφρν θάζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο εηο
βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ πνπ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηνχλ απάηε, δηαθζνξά
ή ζνβαξή παξάιεηςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ νξγάλσλ ή νξγαληζκψλ,
κνλίκσλ θαη κε κνλίκσλ ππαιιήισλ ηεο Δ.Δ.. ψζηε λα ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθέο θαη
ελδερνκέλσο πνηληθέο θπξψζεηο
3. πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνζηνιψλ ζε άιινπο ηνκείο έπεηηα απφ αίηεζε ησλ θχξησλ θαη
επηθνπξηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ.
4. ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα ΚΜ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο·
5. ζρεδηαζκφο, πξνεηνηκαζία ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο
6. αλάπηπμε θάζε επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο
(αλάπηπμε ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηερληθή ζπλδξνκή)·
7. άκεζνο ζπλνκηιεηή ησλ εζληθψλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ·
8. εθπξνζψπεζε ηεο Δπηηξνπήο ζην ρψξν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο.
Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο OLAF θαιχπηνπλ ηξεηο θχξηνπο ηνκείο:
πιεξνθνξίεο, αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, έξεπλεο θαη
ζπληνληζκφο. Ζ OLAF είλαη εμνπζηνδνηεκέλε λα δηελεξγεί δηνηθεηηθέο έξεπλεο αιιά δχλαηαη
επίζεο λα ζπλδξάκεη ηηο αξρέο ησλ ΚΜ παξέρνληάο ηνπο βνήζεηα ζηηο δηνηθεηηθέο ή πνηληθέο
έξεπλέο ηνπο ή ζπληνλίδνληαο δηαθξαηηθέο ππνζέζεηο. Με ηε δξάζε ηεο δηαζθαιίδεη φηη ηα
236

Ζ ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε, ε νπνία άξρηζε κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο, αθνινχζεζε ηνλ ξπζκφ πνπ φξηζαλ νη
αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ θαηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βηέλλεο ηνλ Γεθέκβξην 1998, θαη
νινθιεξψζεθε «πξηλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνισλίαο» ηνλ Ηνχλην 1999.
237
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ δχν ζρεηηθέο εθζέζεηο. χκθσλα κε ηελ πξψηε έθζεζε επηηξνπήο ηεο 15εο Μαξηίνπ
1999 ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα απάηε, θαθή δηαρείξηζε θαη λεπνηηζκφ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη αλαγθαίν λα αλαζεσξεζεί ην ζχζηεκα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. Αθνινχζεζε
δεχηεξε έθζεζε, ζηηο 10 επηεκβξίνπ 1999, γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Δπηηξνπήο, ηελ αλάιπζε ησλ ηζρπνπζψλ
πξαθηηθψλ θαη πξνηάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθήο δηαρείξηζεο, ησλ παξαηππηψλ θαη ηεο
απάηεο.
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θνλδχιηα ηεο Δ.Δ. δαπαλψληαη νξζά, ε Δ.Δ. δε ζηεξείηαη ησλ λφκηκσλ εζφδσλ ηεο θαη φηη ην
πξνζσπηθφ ηεο ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο. ην βαζκφ πνπ ζίγεηαη ν θνηλνηηθφο
πξνυπνινγηζκφο, δηεξεπλά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο γηα ηηο εκπνξηθέο
πνιηηηθέο ζηνλ ηεισλεηαθφ ηνκέα, ηηο θαηαρξήζεηο επηδνηήζεσλ, ηε θνξνδηαθπγή, ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ην δηαζπλνξηαθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ λα επηζχξνπλ δηνηθεηηθέο ή
πνηληθέο θπξψζεηο. Έρεη ηε δηθαηνδνζία λα δηελεξγεί µε πιήξε αλεμαξηεζία:
 εζσηεξηθέο έξεπλεο, δει. έξεπλεο ζε θάζε επξσπατθφ φξγαλν ή νξγαληζκφ πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηεο ΔΔ.
 εμσηεξηθέο έξεπλεο, δει. έξεπλεο ζε εζληθφ επίπεδν, νπνπδήπνηε εµπιέθεηαη ν
πξνυπνινγηζκφο ΔΔ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
 επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζε ζηελή
ζπλεξγαζία µε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ µειψλ θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ.
ε ζρέζε κε ηηο εμσηεξηθέο έξεπλεο, ε OLAF κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ρσξίο
πξνεηδνπνίεζε ζε θάζε γξαπηφ ζηνηρείν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα θνηλνηηθά θχξηα ή
επηθνπξηθά φξγαλα ή νξγαληζκνί. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ζε θάζε
ζρεηηθφ άηνκν θαη λα δηεμαγάγεη επηηφπνπ ειέγρνπο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
ε πεξίπησζε εζσηεξηθήο έξεπλαο, φηαλ ε OLAF απνθαιχςεη ηε ζπκκεηνρή κέινπο,
πξντζηακέλνπ ή ππαιιήινπ, ελεκεξψλεη ην θχξην ή επηθνπξηθφ φξγαλν ή ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ
νπνίν αλήθεη ην άηνκν απηφ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξνθνξία απηή πξέπεη λα ηεξεζεί
άθξσο απφξξεηε κε ζηφρν ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ή ελδερφκελεο δηεξεχλεζεο ζε εζληθφ επίπεδν.
Καηφπηλ αίηεζεο ηεο OLAF ή ηδία πξσηνβνπιία, ηα θξάηε κέιε, θαζψο θαη ηα θχξηα θαη
επηθνπξηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνί δηαβηβάδνπλ ζηελ OLAF θάζε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ
έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαη πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηε δηεμαγφκελε έξεπλα. ια ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθνηλψλνληαη ζηελ ππεξεζία ηπγράλνπλ ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο.
Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηνξηζκνί ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο OLAF ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα
ησλ εξεπλψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε OLAF κπνξεί λα δηελεξγήζεη ειέγρνπο ζηα γξαθεία ησλ
ππαιιήισλ ηεο ΔΔ αιιά φρη ζηηο θαηνηθίεο ηνπο. Οη ειεγθηέο ηεο OLAF κπνξνχλ λα
δηελεξγήζνπλ επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ αιιά δελ
δχλαληαη λα εηζέιζνπλ δηα ηεο βίαο φπσο κφλν νη θξαηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα πξάμνπλ. Οη
εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί έιεγρνη θαη επαιεζεχζεηο δελ επεξεάδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηληθή δίσμε.
Απφ ην ξφιν θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο OLAF ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα κηα
ππεξεζία κε ηδηφξξπζκν ραξαθηήξα: δελ απνηειεί νχηε αλεμάξηεηε αξρή αθνχ είλαη ηκήκα ηεο
Δπηηξνπήο, νχηε φκσο ππφθεηηαη ηεξαξρηθά ή ζε ζρέζε επνπηείαο κε απηή ή άιιν ζεζκηθφ φξγαλν
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δμάιινπ, νη έξεπλεο πνπ δηεμάγεη, δελ κπνξνχλ λα ηε ραξαθηεξίζνπλ
κπζηηθή ή αζηπλνκηθή ππεξεζία, παξ‘ φιν πνπ πνιιά ζεκεία ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ηεο ην
ζπκίδνπλ, αιιά δηνηθεηηθή Αξρή. Γηαζέηεη δεκνζηνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνλνκία µε ζηφρν λα
θαηαζηεί αλεμάξηεηε επηρεηξεζηαθά, παξφιν πνπ ηα µέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο είλαη θαη
ππάιιεινη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ππφθεηληαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ γηα ζέκαηα
δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Δάλ ν Γηεπζπληήο ηεο ζεσξήζεη φηη θάπνην κέηξν πνπ έιαβε ε
Δπξσπατθήο Δπηηξνπή ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ελαληίνλ
ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην
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κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ θπξίνπ ή επηθνπξηθνχ θνηλνηηθνχ νξγάλνπ ή νξγαληζκνχ ζεσξεί φηη
ζίγεηαη απφ ηε δηεμαγσγή εζσηεξηθήο έξεπλαο, κπνξεί λα ππνβάιεη δηνηθεηηθή έλζηαζε ζηνλ
δηεπζπληή ηεο OLAF ή λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
Σν λνκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη µηα Δπηηξνπή Δπνπηείαο απνηεινχµελε απφ πέληε
εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ δηνξίδνληαη θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο θαη εμαζθαιίδνπλ ηνλ αλεμάξηεην έιεγρν ησλ επηρεηξεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο OLAF. Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή, κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή κεηά απφ αίηεκα
ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο OLAF, γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ρσξίο σζηφζν
λα παξεκβαίλεη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο OLAF θαιχπηνπλ φια ηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα, νξγαληζκνχο
θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί απφ ηελ ΔΔ, ηελ επηθξάηεηα ησλ 27 ΚΜ θαη ηξίηεο ρψξεο ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ δηαθπβεχνληαη επξσπατθά θνλδχιηα θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο απηέο είλαη
δπλαηή βάζεη ζπκθσληψλ. Η αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε αξρή ηεο ελαξκφληζεο δειαδή ηεο
πξνζέγγηζεο, κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ πην ζνβαξψλ δηαθνξψλ ησλ εζσηεξηθψλ λνκηθψλ θαλφλσλ
δηέπνπλ ηε δξάζε ηεο. Γηαηεξεί άκεζεο επαθέο κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ζηα ΚΜ θαη ζηηο ηξίηεο ρψξεο (εζληθέο δηθαζηηθέο αξρέο, ηεισλεία, αζηπλνκηθέο θαη
ινηπέο δηνηθεηηθέο αξρέο), έρεη ζπλάςεη ζχκθσλα ζπλεξγαζίαο κε ηε Eurojust θαη ηε Europol θαη
ζπκκεηέρεη ζε αληίζηνηρα φξγαλα δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε ή ε Παγθφζκηα
Σξάπεδα. Γηελεξγεί έξεπλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ελψ ηνπο παξέρεη βνήζεηα
θνηλνπνηψληαο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν θαη ζπληνλίδεη
επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθξαηηθέο ππνζέζεηο. ηαλ ππάξρεη ππφλνηα απάηεο θαη
δηαθζνξάο ή νηνπδήπνηε άιινπ είδνπο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ησλ
Κνηλνηήησλ:
 θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή ηνλ
δηεπζπληή ηνπ ή, εάλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν, απεπζείαο ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ή ηελ OLAF·
 ν γεληθφο γξακκαηέαο, νη δηεπζπληέο θαη νη πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ νη άιινη ηζχλνληεο
ηεο ΔΔ δηαβηβάδνπλ ακέζσο ζηελ OLAF θάζε πιεξνθνξία γηα ελδερφκελεο παξαηππίεο
 ηα κέιε ησλ θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ελεκεξψλνπλ ηνλ πξφεδξν ή
θαηά πεξίπησζε, απεπζείαο ηελ OLAF.
Δάλ θξηζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα εζσηεξηθήο έξεπλαο ελέρεηαη θάπνην κέινο, κφληκνο/ε ή
έθηαθηνο/ε ππάιιεινο, απηφο/ή ελεκεξψλεηαη ακέζσο, αθνχ θαιείηαη λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο
ηνπ/ηεο ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα πνπ ηνλ/ηελ αθνξνχλ. Ζ πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα αλαβιεζεί
φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ή γηα ηελ ελδερφκελε δηεμαγσγή
δηθαζηηθψλ εξεπλψλ. Απ ηελ άιιε OLAF γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε θάζε αίηεζε άξζεο ηεο αζπιίαο
πνπ ππνβάιινπλ αζηπλνκηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο ΚΜ, εάλ ε αίηεζε αθνξά δηεπζπληηθφ
ζηέιερνο, κφληκν ή έθηαθην ππάιιειν θπξίνπ ή επηθνπξηθνχ νξγάλνπ ή νξγαληζκνχ ηεο ΔΔ.
Οη έξεπλέο ηεο απνηεινχλ αληηθείκελν απζηεξψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ κε βάζε ην
εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ ηεο OLAF, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη ηα πθηζηάκελα κέζα γηα
ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ, ππφθεηηαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν απφ ην Δπξσπατθφ
Πξσηνδηθείνπ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζθχγεη φπνηνο ζίγεηαη άκεζα απφ
ελέξγεηα ηεο OLAF, ελψ νη εζληθέο δηθαζηηθέο αξρέο ησλ ΚΜ ηεο ΔΔ ειέγρνπλ έκκεζα ηε
λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο OLAF φηαλ ηνπο παξαπέκπνληαη ππνζέζεηο ηεο OLAF.
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Ζ OLAF δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ, κε εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο, λα
αλαθέξνπλ πεξηπηψζεηο απάηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ δειηίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηεο
ηφπν238 ή ηειεθσληθά ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ email. ιεο νη λέεο θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε
πηζαλφηεηεο απάηεο πνπ θζάλνπλ ζηε ελ ιφγσ Τπεξεζία θαηαρσξνχληαη, θαη‘ αξρήλ, ζηε βάζε
δεδνκέλσλ CMS239 απηφλνκνο θάθεινο θαη ιακβάλνπλ έλα δηαδνρηθφ αξηζκφ απφ ην ζχζηεκα ν
νπνίνο δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα δηαγξαθεί. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ππνζέζεσλ θαη
πθίζηαηαη ηξία βαζηθά ζηάδηα επεμεξγαζίαο: Αμηνιφγεζε, Έξεπλα θαη Παξαθνινχζεζε ε φια
ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, δηελεξγείηαη ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ CMS γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηελ
ππφζεζε δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θαθέινπ θαη
λα κπνξεί ε OLAF λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο
Δπνπηείαο, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ επξσπαίσλ θνξνινγνπκέλσλ.
Μφιηο κηα θαηαγγειία θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ CMS, ζεσξείηαη απηφκαηα ππφ
αμηνιφγεζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξν-εξεπλεηηθή θάζε θαηά ηελ νπνία νη ιακβαλφκελεο
πιεξνθνξίεο αθφκα θαη απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο ππφθεηληαη ζε απζηεξή εμέηαζε πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξίζεη φηη ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο έξεπλαο αθνχ ελδέρεηαη λα
έρνπλ ζηγεί ηα (νηθνλνκηθά) ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ.
Μεηά ηελ αξρηθή θάζε αμηνιφγεζεο θαη εάλ ε ζχζηαζε είλαη θαηαθαηηθή σο πξνο ηα
επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ έλαξμε έξεπλαο, ε ππφζεζε ππάγεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
έξεπλαο δειαδή ή ζε εζσηεξηθή έξεπλα ή εμσηεξηθή έξεπλα ή ππφζεζε ζπληνληζκνχ ή ππφζεζε
πνηληθήο ζπλδξνκήο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη, λα πξνζδηνξηζζεί ελ έρεη πξαγκαηηθά δηαπξαρζεί
απάηε ή παξαηππία θαη αλ απηφ ζπκβαίλεη, λα εθηηκήζεη ηελ επίπησζε ζηνλ θνηλνηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ. Έπεηηα απφ θάζε έξεπλα, ε OLAF θαηαξηίδεη έθζεζε ε
νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο ειεγρφκελνπο πνπ πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο. Δάλ
ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα πηζαλή αμηφπνηλε πξάμε, ηφηε ε έθζεζε δηαβηβάδεηαη ζηηο
αξκφδηεο εζληθέο δηθαζηηθέο αξρέο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο θαλφλσλ απφ ππαιιήινπο ηεο ΔΔ,
επηιακβάλεηαη ην πεηζαξρηθφ ζψκα ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο ΔΔ θαη θνλδχιηα πνπ έρνπλ
απνηειέζεη αληηθείκελν θαηάρξεζεο πξέπεη λα αλαθηεζνχλ απφ ην αξκφδην φξγαλν.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε έξεπλα, ζχκθσλα κε εηδηθέο επίζεκεο δηαδηθαζίεο θαη κε ηελ έγθξηζε
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο OLAF, ε
ππφζεζε πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο (Follow-up). Σν ζηάδην απηφ έρεη ζηφρν λα
δηαζθαιίζεη φηη νη αξκφδηεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο αξρέο έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπζηάζεηο
γηα ηα λνκνζεηηθά, νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά, δεκνζηνλνκηθά, πεηζαξρηθά ή δηθαζηηθά κέηξα πνπ
έρεη ππνδείμεη ε OLAF.
Με ην πέξαο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο, ε ππφζεζε κπαίλεη επίζεκα ζην αξρείν. Πέξαλ ησλ
νινθιεξσκέλσλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ πεξαησζεί, νη αξρεηνζεηεκέλεο δηαθξίλνληαη ζε :
- Αξρεηνζεηεκέλεο ρσξίο ζπλέρεηα: Τπνζέζεηο φπνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία
απάηε/παξαηππία φπνπ θαη δελ ιακβάλεηαη θαλέλα πεξαηηέξσ κέηξν.
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Γηαδηθηπαθή δηεχζπλζε OLAF γηα θαηαγγειίεο απάηεο θαη δηαθζνξάο: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_el.html
Σν CMS είλαη ην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ππνζέζεσλ θαη απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πεγή δηαρεηξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο
Τπεξεζίαο. Δίλαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο OLAF πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο λέεο, ηηο δηεμαγφκελεο θαη ηηο
πεξαησζείζεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο,. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ πνπ έρεη πξφζβαζε ζε απηήλ λα παξαθνινπζεί
ηελ εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ αλά πάζα ζηηγκή ηνπ θχθινπ ηνπο, θαη εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε αθεξαηφηεηα ησλ πξσηφηππσλ
εγγξάθσλ. ηε βάζε απηή θαηαγξάθνληαη φια ηα αμηνζεκείσηα ζπκβάληα κηαο ππφζεζεο.
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Αξρεηνζεηεκέλεο κε ζπλέρεηα: Τπνζέζεηο ζηηο νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί απάηε/παξαηππία, θαη
απαηηείηαη πεξαηηέξσ δξάζε. Ζ δηεχζπλζε Α ή ε δηθαζηηθή κνλάδα ηεο OLAF εμαζθαιίδνπλ,
φηη δίλεηαη ζπλέρεηα ζηηο ζπζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο π.ρ. γηα
ελδερφκελε αλάθηεζε πνζψλ, ε πξαγκαηνπνίεζε πνηληθψλ δηψμεσλ, θιπ.
12.6.9. COCOLAF: Η Δπηηξνπή γηα ην ζπληνληζκφ θαηά ηεο απάηεο

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή240 ίδξπζε ηελ COCOLAF σο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ην
ζπληνληζκφ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο κε απνζηνιή:
α) λα δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαηαπνιέκεζεο
ηεο απάηεο κέζσ ζπζηεκαηηθήο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο θαη φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκε ε αληαιιαγή απφςεσλ.
β) ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ ΚΜ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πνπ απαηηεί ε
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε εζληθφ επίπεδν.
γ) ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηνπο θαη ηε δηνξγάλσζε ζηελήο θαη ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο
δ) ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηελ Δπηηξνπή, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, ζρεηηθά κε ζπκπιήξσζε ή
ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ή ζρεηηθά κε αλαπξνζαξκνγέο πνπ θξίλεη αλαγθαίεο.
πγθεθξηκέλα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπκβνπιεχεηαη ηελ επηηξνπή ζρεηηθά κε :
1. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο απάηεο θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζίγεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο θαη θάζε ζέκα
ζπλεξγαζίαο ησλ ΚΜ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ Δπηηξνπή, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε ζηελή θαη
ηαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ Αξρψλ.
2. ζρεηηθά κε θάζε ζέκα πνπ αθνξά παξαράξαμε θαη θηβδειεία ηνπ επξψ, ραξηνλνκηζκάησλ θαη
θεξκάησλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο
3. κε θάζε ζέκα πνπ αθνξά αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή δηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα λνκηθήο πξνζηαζίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο.
ηελ COCOLAF ζπκκεηέρνπλ νη αληηπξφζσπνη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο
Δπηηξνπήο θαη δχν αληηπξφζσπνη απφ θάζε ΚΜ, νη νπνίνη επηθνπξνχληαη απφ δχν αληηπξνζψπνπο
ησλ αξκνδίσλ εζληθψλ ππεξεζηψλ. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, νη αληηπξφζσπνη ησλ
πξνζρσξεζάλησλ θξαηψλ παξίζηαληαη σο παξαηεξεηέο.
Ζ COCOLAF απνθαζίδεη επί ζρεηηθψλ αηηήζεσλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ζπλέξρεηαη
θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο OLAF εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη θαη ην πεξηερφκελν ησλ
ζπλεδξηάζεσλ είλαη άθξσο εκπηζηεπηηθφ. Γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο,
κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ νκάδεο εξγαζίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ε Οκάδα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ ζε
ζέκαηα απαηψλ θαη παξαηππηψλ θαη ε Οκάδα γηα ηηο Παξαηππίεο θαη ηελ Ακνηβαία ζπλδξνκή, ελψ
δχν επηπιένλ νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο CoCoLAF: ε
νκάδα « Παξαράξαμε ηνπ επξψ » θαη ε νκάδα « Κίβδεια θέξκαηα » πνπ ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά
ηελ CoCoLAF γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί ε Οκάδα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 280
ηεο πλζήθεο κε αξκνδηφηεηεο ηελ πξνεηνηκαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΚΜ, έθζεζεο γηα ηα κέηξα
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Με ηελ απφ 23εο Φεβξνπαξίνπ 1994 απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ
απφθαζε ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2005 Ζ Ννκηθή βάζε ηεο εδξάδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο αξηζ. 99/352/ΔΚ, ΔΚΑΥ,
Δπξαηφκ ηεο 28εο Απξηιίνπ 1999, άξζξν 2 παξάγξαθνη 2 έσο 7 θαη ην άξζξν 280 παξάγξαθνο 3, ηεο ζπλζήθε ΔΚ.
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πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 280 ΔΚ, ηελ νπνία ε Δπηηξνπή απεπζχλεη θάζε
ρξφλν ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην
12.6.10. Η Πξσηνβνπιία πλεξγαζίαο Ννηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (SECI)
Ζ Πξσηνβνπιία πλεξγαζίαο Ννηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (SECI - Southeast European
Cooperative Initiative) αλαιήθζεθε ζε δηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα ζηε Γελεχε ην 1996 θάησ απφ
ηελ αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε πνπ
πξνθιήζεθε ζηελ πεξηνρή απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ πξψελ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη
ηδίσο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο.
ήκεξα αξηζκεί 13 θξάηε κέιε ηεο πεξηνρήο θαη 15 θξάηε παξαηεξεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν
θαη κε έδξα ην Βνπθνπξέζηη ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο αζηπλνκηθψλ θαη
ηεισλεηαθψλ Αξρψλ ζηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαηά ηεο δηαζπλνξηαθήο
εγθιεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε επηρεηξεζηαθφ
επίπεδν. Οη νθηψ νκάδεο δξάζεηο ηνπ (Task Forces) επηδίδνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη λαξθσηηθψλ, θιεκκέλσλ απηνθηλήησλ, ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο ηεισλεηαθήο απάηεο, ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαζψο
θαη πεξηβαιινληηθψλ εγθιεκάησλ
12.6.11. Πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζηψλ Δπξσπατθψλ Γηνηθεηηθψλ
12.6.11.1.
Σεισλεία 2013
Σν Πξφγξακκα Σεισλεία 2013 σο ζπλέρεηα ηνπ ΣΔΛΧΝΔΗΑ 2007, κε Πξνυπνινγηζκφ
323.800.000 EUR, αθνξά ηελ πεξίνδνο 2008-2013 θαη βαζίδεηαη ζηελ Απφθαζε αξηζ.
624/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Μαΐνπ 2007. Έρεη
σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη φηη νη εζληθέο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά,
απνηειεζκαηηθά θαη νηθνλνκηθά, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ
ειέγρσλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ
πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. Σν πξφγξακκα πξνσζεί ηελ ηππνπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
ΔΔ θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη αλάπηπμε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειέγρσλ θα ηεο
αλάιπζεο θηλδχλνπ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη ηε βειηίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ
δξάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ παξαηππηψλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ
επηθνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ :
 Σελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο κε ηξφπν πνπ
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο
θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ.
 Σελ αιιειεπίδξαζε ζηελ ελαξκφληζε ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ ζαλ λα ήηαλ κία δηνηθεηηθή
κνλάδα θαη ζηε δηελέξγεηα ηζνδχλακσλ ειέγρσλ ζε θάζε ζεκείν ησλ ζπλφξσλ ηεο Κνηλφηεηαο
 Σε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνιηηηθήο γηα απηφ ην ζθνπφ.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ νη ππνζηεξηδφκελεο δξάζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηελ
επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking), ζηελ
αλάπηπμε νκάδσλ έξγνπ, ζηηο επηζθέςεηο εξγαζίαο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο κε
ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα (workshops).
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Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληνλίδεηαη θαη νξγαλψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή [Γεληθή
Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Σεισλεηαθήο Έλσζεο (DG TAXUD)] θαη ηα ΚΜ ζχκθσλα κε ηελ
θνηλή πνιηηηθή πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ηελ νκάδα ηεισλεηαθήο πνιηηηθήο. Σν πξφγξακκα είλαη
αλνηρηφ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ΚΜ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζπλ ηελ Κξναηία, ηελ Σνπξθία
θαη ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο) θαη ηε εξβία. Οη πξνζθιήζεηο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ δεκνζηεχνληαη ζε εηήζηα βάζε ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα.
12.6.11.2.
Fiscalis 2013
Σν Πξφγξακκα Fiscalis 2013, σο ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Fiscalis 2007, κε
πξνυπνινγηζκφ 175.300.000 EUR αθνξά ηε πεξίνδν 2008-2013. Βαζηδφκελν ζηελ Απφθαζε
αξηζ. 1482/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ
2007, επηδηψθεη λα αλαπηχμεη κηα πην αμηφπηζηε θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
θνξνινγίαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο
Φνξνινγηθέο Γηνηθήζεηο ησλ ΚΜ. Παξάιιεια, κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαιχηεξεο εθαξκνγήο θαη
ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηε θνξνινγία, ην πξφγξακκα επηδηψθεη λα παξέρεη
πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξνψζεζε νξζψλ πξαθηηθψλ ζηηο ππνςήθηεο θαη δπλάκεη ππνςήθηεο ρψξεο.
Δηδηθφηεξα ην Fiscalis 2013 θαζνξίδεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο ζηελ επηδίσμε ηεο ζπλεξγαζίαο
γηα ηελ θνξνινγία θαη ηελ ελαξκφληζε:
 Σελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία
ζηνλ ηνκέα ηνπ Φ.Π.Α., ησλ Δ.Φ.Κ. ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ
 Βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ θαιέο
πξαθηηθέο βειηίσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
 Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ θφξσλ επί ησλ αζθαιίζηξσλ θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ
 Ζ βνήζεηα ζηηο ππνςήθηεο θαη δπλάκεη ππνςήθηεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο
 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ησλ ρσξψλ Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο
Γεηηνλίαο
Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα αλσηέξσ αλαπηχζζνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε
επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ δηεπαθήο ζπζηεκάησλ, ηελ θαζηέξσζε πνιπκεξψλ
ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζε δηάθνξεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο Δπίζεο ην
πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο αλάπηπμε θαη ζπληήξεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,
νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε
επηζθέςεηο εξγαζίαο ππαιιήισλ π.ρ. έμνδα ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο, εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο θιπ.
12.7.

πζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ζηελ Δ.Δ.

Γηάθνξα ζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ή κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δ.Δ. γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ απνηξνπή θαη θαηαζηνιή
νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ. Παξαθάησ αλαθεξφκαζηε ζηα πην ζεκαληηθά απφ απηά.
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12.7.1. AntiFraud Information System (AFIS)
Ννκηθή βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν Καλνληζκφο 515/97 πεξί ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο
ζπλδξνκήο κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ.
Σν πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα θαηά ηεο απάηεο έρεη εγθαηαζηαζεί κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ
ζε φια ηα ΚΜ κε 400 πεξίπνπ ηεξκαηηθά. Σε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν Δ.Δ. έρεη ε
OLAF241. Ο ζηφρνο ηνπ AFIS αθνξά ηελ απφ θνηλνχ ρξεζηκνπνίεζε θαη αληαιιαγή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε θξάηνο κέινο, πξφιεςε, έξεπλα θαη δίσμε ησλ
πεξηπηψζεσλ απάηεο θαη ινηπψλ παξαηππηψλ πνπ ζίγνπλ ηα θνηλνηηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.
Σν ζχζηεκα AFIS ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ πεξηιακβάλεη :
-Σν AFIS-mail πνπ αθνξά αζθαιέο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ηφζν κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ
θαη ηεο OLAF. Οη θπξηφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ AFIS mail απφ ηελ OLAF
είλαη ηα κελχκαηα ακνηβαίαο ζπλδξνκήο (Α.Μ.) πνπ αθνξνχλ νδεγίεο δηελέξγεηαο εξεπλψλ απφ
ηα Σεισλεία γηα πεξηπηψζεηο απαηψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζε θάπνην ΚΜ. Σα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ δηαβηβάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Δ.Δ. κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
- Πιεξνθνξηαθά δειηία βάζεη ησλ Καλ. 595/91, Καλ. 1681/94, Καλ. 1831/94 πνπ αθνξνχλ
απάηεο θαη παξαηππίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ ρψξα καο θαη αλαθέξνληαη ζηελ Τπεξεζία θαηά
ηεο απάηεο (OLAF) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
-Σν Early Warning System (E.W.S) πνπ είλαη ζχζηεκα πξν-ελεκέξσζεο ησλ ηεισλείσλ
πξννξηζκνχ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εθηξνπήο απφ ηε δηακεηαθφκηζε νξηζκέλσλ επαίζζεησλ αγαζψλ
(ηζηγάξα-αιθννινχρα,θ.ι.π.) πνπ ζηνρεχεη ζηελ εηζφδνπ ηνπο ζηελ Δ.Δ. ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ
αλαινγνχλησλ δαζκψλ θαη θφξσλ
-Σν CIS (Customs Information System) πνπ είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη
ζηνηρεία γηα αγαζά, εηαηξίεο, δηαδηθαζίεο πξφζσπα, κεηαθνξηθά κέζα πνπ αθνξνχλ ηεισλεηαθέο
απάηεο πνπ δηαπξάρηεθαλ ζε φια ηα ΚΜ. Ζ βάζε απηή έρεη ζθνπφ λα βνεζά ηνπο ππαιιήινπο
ηεο πξψηεο γξακκήο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ.
-Σν ζχζηεκα MARINFO πνπ αθνξά αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ
(θπξίσο ηζηγάξα, αιθννινχρα, λαξθσηηθά) ζαιαζζίσο κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα .
- CigInfo βάζε δεδνκέλσλ γηα θαηαζρέζεηο ηζηγάξσλ/θαπληθψλ παξαπνηεκέλσλ πεηξαηηθψλ
πξντφλησλ
- Σν ζχζηεκα YachtInfo σο βάζε δεδνκέλσλ γηα δηαθίλεζε ιαζξεκπνξεπκάησλ κε κηθξά ζθάθε
-Σελ Σξάπεδα Γεδνκέλσλ World Base πνπ πεξηιακβάλεη ηηο λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο εηαηξίεο ζε
παγθφζκην επίπεδν.
-Σε Βάζε Γεδνκέλσλ Lloyds πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο θηλήζεηο ησλ πινίσλ πνπ
είλαη αζθαιηζκέλα ζηελ εηαηξία απηή.
-Σε Βάζε Γεδνκέλσλ CELEX πνπ πεξηιακβάλεη φιε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Χο κεηνλεθηήκαηα ηνπ AFIS αλαθέξνληαη
 Πνιιά δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα κε παξφκνηνπο ζηφρνπο θαη αληηθείκελα πνπ δελ
ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο
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ηε ρψξα καο ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ε 33ε Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε 36 ηεξκαηηθά
θαη ην .Γ.Ο.Δ. κε 6 ηεξκαηηθά.
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 Γπζθνιία επηινγήο γηα έξεπλα, θαζψο δελ εκθαλίδνληαη νη ίδηνη εκπιεθφκελνη ζε φιεο ηηο
ππνζέζεηο
 Καηαρψξεζε δεδνκέλσλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξά (π.ρ. ζε κηα ζαιάζζηα δηαθίλεζε
ηζηγάξσλ, έπξεπε λα γίλνπλ 3 θαηαρσξήζεηο ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ: κηα θαηαρψξεζε ζηo
ππνζχζηεκα CigInfo, κία ζην MarInfo θαη κία ζην CIS).
 αλ ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, νδεγνχκαζηαλ ζε δπζθνιία ζηελ πιεξνθφξεζε, νπφηε δχζθνια
κπνξνχζε λα γίλεη θαηαλνεηφ ζε πνηφ ππνζχζηεκα λα δνχκε γηα θάζε πιεξνθνξία.
Σα αλσηέξσ κεηνλεθηήκαηα ζην ζχζηεκα AFIS πξνζπάζεζαλ απ‘ ηελ OLAF λα ηα
πεξηνξίζνπλ, κε ηε ζηαδηαθή κεηεμέιημε ηνπ ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα (intranet) AFIS
PORTAL ην νπνίν είλαη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε,
επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ AFIS ζε αξρηηεθηνληθή web γηα εχθνιε
πξφζβαζε απφ πεξηζζφηεξα ζεκεία. ην AFIS PORTAL ζηαδηαθά ελζσκαηψλνληαη ζπζηήκαηα
φπσο ην ΜΑΒ (Mutual Assistance Broker), ην OCU (Operations Coordination Unit-Μνλάδα
Γηεμαγσγήο Δπηρεηξήζεσλ : γηα θνηλέο ηεισλεηαθέο επηρεηξήζεηο), ην URT (γηα ηελ εγγξαθή
ρξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ), ην ATIS (ζχζηεκα γηα ηα ππφ δηακεηαθφκηζε – in transit εκπνξεχκαηα) θαη κειινληηθά ην RIF (Risk Information Forms), ελψ επηδηψθεηαη λα ζπλεξγαζηεί
ζηελά κε ηα εζληθά-ηνπηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (π.ρ. Ηcisnet ).
12.7.2. Mutual Assistance Broker (ΜΑΒ)
Σν ΜΑΒ πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί σο χζηεκα Γηακεζνιάβεζεο / Γηεπθφιπλζεο
Ακνηβαίαο Γηνηθεηηθήο πλδξνκήο, είλαη ην πην πξφζθαην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πνπ
δεκηνχξγεζε ε Κνηλφηεηα θαη απνηειεί κέξνο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ AFIS (AFIS PORTAL), πνπ
θηινδνμεί ζηελ επθνιφηεξε, αζθαιέζηεξε θαη ηαρχηεξε δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ (ζε ζρέζε
κε ην AFIS), πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο θαη
ειέγρνπ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηεο Δ.Δ.
Δίλαη ζχζηεκα αληαιιαγήο ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ
ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ Μέζσ ηνπ ΜΑΒ αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο γηα
απάηεο θαη παξαηππίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη' εθαξκνγή ησλ ΚΑΝ. 515/97 "πεξί
ακνηβαίαο ζπλδξνκήο", θαζψο θαη ησλ Καλνληζκψλ 1848/06, 1681/94, 1831/94 αιιά θαη ηεο
ζχκβαζεο CIS (ζπλεξγαζία γηα ζνβαξέο παξαβάζεηο ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο).
Με ην ΜΑΒ εμαζθαιίδεηαη φηη : α) νη θνξείο πνπ παξεκβαίλνπλ ζην πεδίν ηεο δξάζεο
πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) ζηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ιφγσ ηνπ φηη ν
δηαζπλνξηαθφο ραξαθηήξαο ηεο απάηεο θαη ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπλεπάγεηαη φηη, β)
νη ρξήζηεο έρνπλ ζπλνιηθή ζεψξεζε ελφο θαθέινπ θαη γ) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο.
Σα ππνζπζηήκαηα Ciginfo, Marinfo, Yachtinfo θαη CIS (Customs Information SystemΣεισλεηαθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ) ηνπ αξρηθνχ AFIS, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη αιιά
πιένλ επηθνηλσλνχλ αξκνληθά κε ην ΜΑΒ θαη αιιειεπηδξνχλ κε απηφ. Έηζη ην ΜΑΒ
πεξηιακβάλεη :
- MAB Mail: Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κε ζπγθεθξηκέλα ηππνπνηεκέλα πεδία
- CigInfo : θαηαζρέζεηο ηζηγάξσλ/θαπληθψλ
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-MarInfo: δηαθίλεζε κε κεηαθνξηθφ κέζν εκπνξηθφ πινίν (commercial vessel)
ή
εκπνξεπκαηνθηβψηην (container)
- YachtInfo : δηαθίλεζε κε κεηαθνξηθφ κέζν κηθξφ ζθάθνο (yacht)
- CIS (Customs Information System) κε ζθνπφ ηεο ελ ιφγσ βάζεο δεδνκέλσλ λα ζπκβάιεη ζηελ
πξφιεςε, έξεπλα θαη δίσμε ησλ πξάμεσλ πνπ είλαη ή θαίλνληαη αληίζεηεο πξνο ηηο Κνηλνηηθέο θαη
Δζληθέο ηεισλεηαθέο ή γεσξγηθέο ξπζκίζεηο θαη ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ
επηρεηξήζεηο, πξφζσπα, εκπνξεχκαηα, κεηαθνξηθά κέζα (αεξνπνξηθά, ζαιάζζηα, νδηθά), κέζα
δηαθίλεζεο, ηάζεηο απάηεο θαη αθνξνχλ δπν ππνζπζηήκαηα :
 CISEU αλαθέξεηαη σο Πξψηνο Ππιψλαο θαη πεξηιακβάλεη απάηεο κε ηχπν απάηεο φισλ ησλ
εηδψλ ηα εκπνξεχκαηα θαη φια ηα κέζα κεηαθνξάο ηνπο. Αθνξά ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο ηεο
Κνηλφηεηαο (Καλ. 515/97 άξζξα 23 έσο 42 γηα ζέκαηα ηεισλεηαθήο θαη γεσξγηθήο λνκνζεζίαο
 CISMS αλαθέξεηαη σο Σξίηνο Ππιψλα θαη πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο
απάηεο (εθηφο εκπνξεπκάησλ) θαη φια ηα κεηαθνξηθά κέζα. Αθνξά ππνζέζεηο φπνπ ηα Κξάηε
Μέιε είλαη ππεχζπλα κε βάζε ηελ χκβαζε CIS θαη εκπεξηέρνληαη ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε
εζληθέο δηαηάμεηο π.ρ. πια θαη Ναξθσηηθά
Χο πιενλεθηήκαηα θαη βειηηψζεηο ηνπ ΜΑΒ ζε ζρέζε κε ην AFIS κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ :
 Βαζηθή ηελ αξρή : ―κηα θαηαρψξεζε γηα θάζε θαηάζρεζε‘‘
 Απνθπγή ηνπηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ (web designed)
 Γεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ‗πην θηιηθνχ ζην ρξήζηε‘ ζε ζρέζε κε ην AFIS
 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ auditor (ππεχζπλνπ) κε απμεκέλα δηθαηψκαηα κε ζθνπφ
ηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε ππνζέζεσλ (MAB Case Management) κε ηε δεκηνπξγία,
δεκνζίεπζε, πξνβνιή, επεμεξγαζία αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ή ην ζβήζηκν κηαο ππφζεζεο)
 Γεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγίαο κε ην ραξαθηήξα ηνπ επείγνληνο (alert function)
 Γεκηνπξγία ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο δεηθηψλ (indicators) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ινγηθήο ηεο
Αλάιπζεο Κηλδχλνπ (Risk Analysis) ζηα ηεισλεηαθά ζπζηήκαηα .
12.7.3.

Virtual OCU

Ζ Μνλάδα Γηεμαγσγήο Δπηρεηξήζεσλ (Operations Coordination Unit - OCU) πνπ απνηειεί
κέξνο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ AFIS Portal, απνηειεί πιεξνθνξηαθφ εξγαιείν ηεο Κνηλφηεηαο
(OLAF). Δίλαη έλα αζθαιέο δίθηπν πνπ είλαη επηθεληξσκέλν απνθιεηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ
ηεισλεηαθψλ επηρεηξήζεσλ δηεμαγσγή Κνηλψλ Σεισλεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ (JCOs-Joint Customs
Operations) κε ην νπνίν παξαθνινπζείηαη κηα επηρείξεζε πνπ είλαη ζε εμέιημε, απφ ην πξνεπηρεηξεζηαθφ ζηάδην έσο ην κεηά-επηρεηξεζηαθφ. Δίλαη ζχζηεκα πεξηνξηζκέλεο δψλεο, δειαδή
ππάξρεη ε κέγηζηε αζθάιεηα ζηα δηθαηψκαηα θαη ζπλδέεηαη κελ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο AFIS,
αιιά νη θσδηθνί δελ είλαη πξνζσπηθνί φπσο ζην ΜΑΒ θαη ζηα άιια ππνζπζηήκαηα, αιιά
βαζηζκέλνη ζηελ έλλνηα ηνπ Δζληθνχ εκείνπ Δπαθήο (National Contact Point – NCP) φπνπ νη
αλά ρψξα ππεχζπλνη ππάιιεινη νξίδνληαη θάζε θνξά κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο.
Κεληξηθά (δει. ζε Δπξσπατθφ επίπεδν) ν ππεχζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο
νλνκάδεηαη Virtual OCU (Operations Coordination Unit-Μνλάδα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ) θαη
βξίζθεηαη ζηελ ρψξα πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.
Σν OCU απνηειείηαη απφ ηα ππνηκήκαηα VIASUR, CONSUR θαη MARSUR πνπ
εζηηάδνληαη αληίζηνηρα ζε ρεξζαία δηαθίλεζε, δηαθίλεζε κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη δηαθίλεζε
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ζαιαζζίσο. Σν ζχζηεκα ρσξίδεηαη ζε Messages(Μελχκαηα): New/Open/Closed – Feedback θαη
ζην ειεθηξ. ηαρπδξνκείν (OCU mail) κε ην νπνίν αληαιιάζζνληαη θαη άιια ζπλεκκέλα ζηνηρεία
(π.ρ. θσηνγξαθίεο) ελψ ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο (e-learning).
12.7.4. Σν ειεθηξνληθφ ηεισλείν (e-Customs)
Ζ Δ.Δ. γηα λα εμαζθαιίζεη ηνπο πφξνπο ηεο θαη λα κεηψζεη ηηο απάηεο ζε βάξνο ηεο ιφγσ
ιαζξεκπνξίαο, θαηά ηελ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ην έδαθνο ηεο πξνρψξεζε
ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεισλείνπ (e-customs). Ζ πξσηνβνπιία πεγάδεη απφ ηελ
πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο242 θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ
κειψλ ηεο, γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ Δπξψπε θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θχξησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε.
ηα, πιαίζηα ηεο δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή-δηαθπβέξλεζε(e-government) θαη κε ηελ
Αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο COM (2003) 567, θαη ηελ Απφθαζε 2004/387/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, ε Κνηλφηεηα θαη ηα θξάηε κέιε
έρνπλ δεζκεπζεί λα παξέρνπλ απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ
δηνηθήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο Κνηλφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη βαζηθφ λα πξνβιεθζνχλ
ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο
Με ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ (επίζεκε εθεκεξίδα ΔΔ- C 305) ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία
ελφο απινχ θαη ρσξίο ραξηί πεξηβάιινληνο γηα ηα ηεισλεία θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
αθνινχζεζε χζηεξα απφ ζρεηηθή Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο (COM/2003/452), πξνδηαγξάθεθαλ
νη κειινληηθέο εμειίμεηο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Πνιπεηνχο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ - MASP θαη γηα ηελ
απφθαζε γηα ην Ζιεθηξνληθφ ηεισλείν ( e-customs decision ) . Ζ Απφθαζε γηα ην ειεθηξνληθφ
ηεισλείν 70/2008 ππνρξεψλεη ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη θαη λα αλαπξνζαξκφδεη έλα Πολςεηέρ
ηπαηηγικό σέδιο - MASP πνπ αλαζέηεη θαζήθνληα ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα θξάηε κέιε φζνλ
αθνξά ηα ειεθηξνληθά ηεισλεηαθά ζπζηήκαηα. Ζ απφθαζε θπξίσο ζηνρεχεη :
 ηε δέζκεπζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ εθαξκνγή παλεπξσπατθψλ
δηαιεηηνπξγηθψλ θαη πξνζβάζηκσλ ειεθηξνληθψλ ηεισλεηαθψλ ζπζηεκάησλ βάζεη ελφο
ζπκθσλεζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ κεραληζκνχ ζπληνληζκνχ γηα ηα
ειεθηξνληθά ηεισλεηαθά ζπζηήκαηα
 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ ζπληζησζψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο ζρεηηθέο
αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα
 ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιήο γηα ηελ πξσηνβνπιία ειεθηξνληθψλ
ηεισλείσλ.
Σν MASP θαζνξίδεη ην φξακα, ηνπο ζηφρνπο, ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην θαη ηα θνκβηθά ζεκεία
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ην ειεθηξνληθφ ηεισλείν. Σν MASP ζηνρεχεη επίζεο
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Καηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο ην Μάξηην ηνπ 2000, νη εγέηεο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Δ.Έ. ζπκθψλεζαλ ζ' έλα λέν
ζηξαηεγηθφ ζηφρν : λα ηελ αλαδείμνπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ έσο ην 2010. Σν 2010 θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε
Δπξψπε δελ θαηάθεξε λα επηηχρεη ην ζηφρν ηεο. Με αλαθνίλσζε ηνπ πκβνπιίνπ [ Βξπμέιιεο, 3.3.2010 COM(2010) 2020] ηέζεθαλ
πέληε λένη κεηξήζηκνη ζηφρνη αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020.
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ζην λα παξέρεη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε κηα ζχληνκε επηζθφπεζε θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηα έξγα πξνο πινπνίεζε, γηα ηα βαζηθά δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο
πξσηνβνπιίαο γηα ην ειεθηξνληθφ ηεισλείν θαη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε.
Ο Καλ. ΔΚ 2913/92, πεξί ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα θαη ν Καλ. ΔΚ
2454/93, πεξί ησλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΚ 648/05, 414/09, 273/09, θαη 1875/08,
312/09 1192/08 αληίζηνηρα, απαηηνχλ ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ
ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ, ησλ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή
δεδνκέλσλ κεηαμχ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, νχησο ψζηε νη ηεισλεηαθνί έιεγρνη λα βαζίδνληαη ζε
απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα αλάιπζεο θηλδχλνπ. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία
θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ
EOS (θαιχπηεη ηελ θαηαρψξηζε θαη αλαγλψξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ - EORI αιιά θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ Δγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ - ΑΔΟ).
Ο εθζπγρξνληζκέλνο ηεισλεηαθφο θψδηθαο - ΜCC (Καλ ΔΚ 450/08) πξνσζεί πεξαηηέξσ
ηελ κεηεμέιημε πξνο έλα πεξηβάιινλ ρσξίο ραξηί γηα ηα ηεισλεία θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
θαη ζηνρεχεη:
 ζηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ηεισλεηαθψλ θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη
κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμε απινχ θαη ρσξίο ραξηί πεξηβάιινληνο γηα ηα ηεισλεία θαη ην
εκπφξην, θαη ζηελ ζέζπηζε ηνπ θεληξηθνχ εθηεισληζκνχ,
 ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πξνζηαζία, ζηε ζπκκφξθσζε θαη ζηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο,
 ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Σν ειεθηξνληθφ ηεισλείν ζηνρεχεη ζηελ παξνρή δηαιεηηνπξγηθψλ ηεισλεηαθψλ
ζπζηεκάησλ, πξνζβάζηκσλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα κε
αληηθαηάζηαζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζήκεξα βαζίδνληαη ζην ραξηί, κε αληίζηνηρεο
δηαζαθήζεηο ειεθηξνληθήο κνξθήο ζε φιν ην εχξνο ηεο ΔΔ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πην
απνηειεζκαηηθφ, απινχζηεξν θαη ζχγρξνλν ηεισλεηαθφ πεξηβάιινλ. Γηπιφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ
είλαη ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ.
Δηδηθφηεξα, ε πξσηνβνπιία γηα ην ειεθηξνληθφ ηεισλείν ζηνρεχεη :
 τον ζλεγχο θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο θαη απφ ηελ
εζσηεξηθή αγνξά, κέζσ απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο,
 ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ εκπνξίνπ, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ
θφζηνο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ θαη ζηελ επίζπεπζε ησλ ρξφλσλ
εθηεισληζκνχ,
 ηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ κέζσ κηαο ζπληνληζκέλεο θαη θνηλήο πξνζέγγηζεο γηα
ηνλ έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ,
 ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο
(ΔΚ) θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο κε δένπζα είζπξαμε φισλ ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ
επηβαξχλζεσλ
 ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηα επηθίλδπλα θαη
παξάλνκα εκπνξεχκαηα,
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 ηε ζπλεηζθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ηνπ δηεζλνχο εγθιήκαηνο θαη ηεο
ηξνκνθξαηίαο, κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηαρείαο δηαβίβαζεο θαη ιήςεο ησλ θαηάιιεισλ
πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηε δηεζλή αιπζίδα εθνδηαζκνχ,
 ηε ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,
ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο,
 ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ξνήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ αξρψλ ησλ ρσξψλ εμαγσγήο
θαη εηζαγσγήο θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ράξε
ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα.
ηα πιαίζηα ηεο ηδέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεισλείνπ (e-customs) ην ICISnet είλαη ην Νέν
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην ππάξρνλ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα Σεισλείσλ θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, κε ρξήζε
θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο
ειεθηξνληθά θαη ρσξίο παξνπζία ηνπο ζην ηεισλείν. Tν ICISnet ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο:
ισλ ησλ Σεισλεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ
κε απηέο.
Σηο δηαζχλδεζεο θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα αληίζηνηρα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηεο Δ.Δ
θαη ησλ Κ-Μ ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνχ έξγνπ «Ζιεθηξνληθφ Σεισλείν» (e-customs)
Σηο δηαζχλδεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιια Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο
Σνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ (θάηνηθνη Δ.Δ ή/θαη ηξίησλ ρσξψλ) πνπ πεξηζηαζηαθά ππνρξενχηαη
λα ζπλαιιαρζεί κε ηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία ή αλαδεηά ζρεηηθή πιεξνθφξεζε.
Σν ICISnet πεξηιακβάλεη ηα εμήο ππνζπζηήκαηα :
Τπνζχζηεκα Γηακεηαθφκηζεο - NCTS (New Computerised Transit System). Καιχπηεη ηεο
αλάγθεο παξαθνινχζεζεο ησλ θηλήζεσλ δηακεηαθφκηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ICISnet θαη επηπιένλ
ζπκπεξηιακβάλεη ηε Γηαρείξηζε ζκδοςθσ Πηζηνπνηεηηθψλ Κνηλνηηθνχ Υαξαθηήξα (T2L),
Αληηηχπσλ Διέγρνπ (Σ5), Γειηίσλ Σ2Μ , ηε Γηαθίλεζε Δκπνξεπκάησλ κε Γειηία ΑΣΑ θαζψο
θαη ηε Γηακεηαθφκηζε Δκπνξεπκάησλ κε Γεισηηθά αεξνπνξηθψλ θαη ζαιαζζίσλ γξακκψλ
Τπνζχζηεκα Δμαγσγψλ - ECS (Export Control System). Αθνξά ζχζηεκα αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ ΔΓΔ εμαγσγήο κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ηνπ ηεισλείνπ
εμαγσγήο θαη ηνπ ηεισλείνπ εμφδνπ, κε ζηφρν ηε βεβαίσζε εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ.
Τπνζχζηεκα Γεισηηθψλ - ICS (Import Control System). Τπνζηεξίδεη πιεξνθνξηαθά ηηο
δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ηφζν φζνλ αθνξά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Δ.Δ. γηα
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (έξγν e-Customs/ICS) φζν θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
εκπνξεπκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο. Αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ
κεηαθνξάο, πινπνηεί δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ ησλ ζρεηηθψλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Τπνζηεξίδεη επίζεο, ηηο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο αδήηεησλ θαη ινηπψλ
εκπνξεπκάησλ πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηα ηεισλεία κε δηαδηθαζίεο πξσηνθφιισλ.
Τπνζχζηεκα Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) - EMCS (Excise Movement and
Control System). Τινπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ πζηήκαηνο αληαιιαγήο κελπκάησλ
γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ.
θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο
ησλ πξντφλησλ Δ.Φ.Κ. πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ησλ θφξσλ, θαζψο θαη γηα ηελ
επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ ζηνπο ηνκείο:
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* Σσλ εγρσξίσο παξαγφκελσλ, πξνεξρφκελσλ απφ άιια ΚΜ ή εηζαγφκελσλ πξντφλησλ πνπ
ππφθεηληαη ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Αιθννινχρα - Καπληθά - Πεηξειαηνεηδή).
* Σσλ νρεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Σέιε Σαμηλφκεζεο.
Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο αιιά θαη ησλ πςειψλ θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ ε θνξνδηαθπγή ζηα πξντφληα κε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) θαη θφξν
πνιπηειείαο εκθαλίδεηαη λα είλαη εθηεηακέλε ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Χο
ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ θαη κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απάηεο ζηνλ ηνκέα απηφ, ην θαζεζηψο
ησλ πξντφλησλ ΔΦΚ, νη ζρεηηθέο άδεηεο θαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ παξαθνινπζνχληαη
ζηελά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηεο Δ.Δ. κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο θαη ειέγρνπ EMCS (Excise Movement and Control System). Δπηπιένλ, ε
ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ (SEED) γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηηαη ζε ΔΦΚ πνπ ηεξείηαη
απφ ην γξαθείν E.L.O. (Excise Liaison Office) θάζε θξάηνπο κέινπο θαη φπνπ βξίζθνληαη
θαηαρσξεκέλνη νη εγθεθξηκέλνη απνζεθεπηέο, νη θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη νη εγγεγξακκέλνη
επαγγεικαηίεο επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ άδεηα λα δηαθηλνχλ κε αλαζηνιή δαζκψλ πξντφληα ΔΦΚ. Παξάιιεια κε ηνλ ΚΑΝ (ΔΚ)
2073/2004 ηεο 16/11/2004 πνπ εθαξκφδεηαη απφ 1/1/2005 πξνβιέπεηαη ε ακνηβαία δηνηθεηηθή
ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο.
12.7.5. Σν Κνηλφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (CRMS)
Ζ Δ.Δ. κε ηνπο Καλνληζκνχο 648/2005 θαη 1875/2006 νη νπνίνη ηξνπνπνίεζαλ ηνπο
Καλνληζκνχο 2913/92 ( Κνηλνηηθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο) θαη 2454 ( εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο
γηα ηνλ Κνηλνηηθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα), κεηαμχ ησλ άιισλ έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ Κνηλή
Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ ζηα 27 Κξάηε Μέιε θαη πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (CRMS – Common Risk Management System ) ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππφ
ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Σεισλείσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
(TAXUD).
ην αλσηέξσ ζχζηεκα εληάρζεθε απηνχζην ην RIF (Risk Information Form) πνπ απνηειεί
κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο θαη επηπιένλ πξνζηέζεθε ε εθαξκνγή
γηα ηνπο Κνηλνχο Σνκείο Διέγρσλ Πξνηεξαηφηεηαο ( CPCA – Common Priority Controls Area) ην
νπνίν αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο, νδεγίεο, θξηηήξηα θηλδχλνπ θαη απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε
δηεμαγσγή ηαπηφρξνλσλ ειέγρσλ ζηα 27 Κξάηε Μέιε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ θαη κε ζπγθεθξηκέλα θνηλά θξηηήξηα αλάιπζεο θηλδχλνπ.
Γίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο θαη αληαιιαγήο κελπκάησλ γηα παξαβάζεηο / παξαηππίεο θαη
ππνβνεζνχλ ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ γηα ιήςε απνθάζεσλ ειέγρσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη
πξνζηαζία
12.7.6.

Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ έλγθελ (SIS)

χκθσλα κε ηα άξζξα 92-119 ηεο χκβαζεο Δθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο έλγθελ
(.Δ...)243 ηεο 14 Ηνπλίνπ 1985, δεκηνπξγήζεθε ην Shengen Information System (S.I.S.). πνπ
απνηειεί ηε κεγαιχηεξε θνηλή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηελ
243
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ππνζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο θαη ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ ζηα
εμσηεξηθά ζχλνξα. Δπίζεο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν δεκηνπξγίαο ηνπ εληαίνπ ρψξνπ
έλγθελ σο έλα απφ ηα θπξηφηεξα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ηνπ ειιείκκαηνο αζθαιείαο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ζην έδαθνο ησλ ρσξψλ έλγθελ.
Σν ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο έλγθελ (SIS) βξίζθεηαη ζε επηρεηξεζηαθή θάζε απφ ηηο 26
Μαξηίνπ 1995, εκεξνκελία ηεο άξζεο ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα γηα ηα θξάηε πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην Υψξν έλγθελ πνπ απνηειείηαη απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, θαζψο θαη ηε Ννξβεγία, ηελ Ηζιαλδία θαη ηελ Διβεηία. Γεκηνπξγήζεθε σο έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ,
κε ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: α) ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ζπλνξηαθνχο θαη αζηπλνκηθνχο
ειέγρνπο β) ηελ πξφιεςε θαη δίσμε ηνπ εγθιήκαηνο γ) ηε ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ εηζφδνπ θαη
αδεηψλ παξακνλήο ζην Υψξν έγθελ.
Σα ζπκκεηέρνληα θξάηε εηζάγνπλ ηηο ιεγφκελεο «θαηαρσξήζεηο» ζρεηηθά κε
θαηαδεηνχκελα θαη εμαθαληζζέληα πξφζσπα, απνιεζζέληα θαη θιαπέληα νρήκαηα, έγξαθα θαη
αληηθείκελα θαη ηηο απαγνξεχζεηο εηζφδνπ αηφκσλ. Παξέρεηαη δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε
φιεο ηηο Αξρέο αζθαιείαο πνπ ρξεηάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ λφκνπ, ηεο ηάμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο.
Σν SIS άξρηζε ζχληνκα λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηνπο ειέγρνπο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ζηελ Δπξψπε, ράξε ζηε
ζχγρξνλε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηελ πξφζβαζε ησλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ
λφκνπ θαη ηε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ γξαθείσλ SIRENE(Supplementary
Information Request at the National Entry). Καζηέξσζε λέα πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηελ
Δπξψπε ζηα πιαίζηα ελφο ρψξνπ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ αγαζψλ.
Ζ ζεκεξηλή έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαιείηαη SIS 1+, δεδνκέλνπ φηη ην
ζχζηεκα κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 1995, αλαπηχρζεθε θαη δηεπξχλζεθε πξνθεηκέλνπ
λα πεξηιάβεη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Καηά ηελ ηειεπηαία
δηεχξπλζε ηνπ SIS ζηα δέθα (10) ΚΜ πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ ην 2004 (πιελ ηεο Κχπξνπ πνπ
εληάρζεθε ζην ζχζηεκα ηηο αξρέο ηνπ 2010) θαζψο θαη ζηελ Διβεηία ην 2008 αληίζηνηρα,
ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε ησλ εζληθψλ N.SIS ε εθαξκνγή SISone4ALL. ηε Βνπιγαξία θαη ηε
Ρνπκαλία, ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ Schengen ππνινγίδεηαη λα ιάβεη ρψξα ην 2012.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαπηχζζεη επί ηνπ παξφληνο ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ έλγθελ
δεχηεξεο γεληάο – ην SIS II244 – ζην νπνίν πξνβιέπνληαη λέεο ιεηηνπξγίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά,
δεδνκέλεο ηεο πξνφδνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κεηαμχ ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο
244

Ζ Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2001 αλαθνίλσζε πνπ εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο θαη
αλάπηπμεο ηνπ SIS II. Με ηε δνκή ησλ κειεηψλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ
αξρηηεθηνληθή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κειινληηθνχ ζπζηήκαηνο, ε Δπηηξνπή ππέβαιε, ζηηο 31 Μαΐνπ 2005, ηξεηο
πξνηάζεηο λνκνζεηηθψλ κέζσλ, πξννξηδφκελσλ λα δηακνξθψζνπλ ην λέν λνκηθφ ππφβαζξν. Γχν κέζα [θαλνληζκφο
πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο πηπρέο ηνπ SIS II «1νο ππιψλαο» (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 381/4 ηεο 28.12.2006) θαη Απφθαζε
ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νρεκάησλ ζην SIS II
(ΔΔΔΚ L 381/1 ηεο 28.12.2006) εγθξίζεθαλ ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2006. Σν ηξίην κέζν (απφθαζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο
πηπρέο ηνπ SIS II «3νο ππιψλαο») εθδφζεθε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2007 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 205/63 ηεο 7.8.2007) κε
ζθνπφ λα πξνζδψζεη ζην ζεκεξηλφ ζχζηεκα SIS1+ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλακέλνληαο
ηελ έιεπζε ηνπ SIS II. εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απηή βαξχλνπλ ηνλ γεληθφ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ
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πιεξνθνξίαο, νπφηε θαη θξίζεθε απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο κε πιένλ
πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη βαζηζκέλνπ ζε ηερλνινγίεο αηρκήο.
Σν πκβνχιην επίζεο έρεη δηαβεβαηψζεη θαη' επαλάιεςε φηη ε αλάπηπμε ηνπ SIS II σο έλα
ζχζηεκα «ηειεπηαίνπ ηχπνπ», πνπ ζα πξνζθέξεη λέεο ιεηηνπξγίεο θαη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο
άιισλ λέσλ θξαηψλ κειψλ, παξακέλεη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. Οη εξγαζίεο γηα ην SIS II
πξνρσξνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ην γεληθφ ρξνλνδηάγξακκα, αθνχ ην ζχζηεκα έρεη
αλαπηπρζεί θαη νη δνθηκέο βξίζθνληαη ζε εμέιημε.

13.Διιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ζεζκνί.
Παξαθνινπζψληαο θάπνηνο ζηνηρεησδψο ηελ επηθαηξφηεηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν
κειεηψληαο ηηο εθζέζεηο θαη ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ηελ
έλλνηα πνπ ηνπο εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ Διιάδα, εχθνια κπνξεί λα βγάιεη ην
ζπκπέξαζκα φηη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα απνηειεί ηεξάζηην πξφβιεκα πνπ ηαιαλίδεη φιεο ηηο
πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθή θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Ζ παξανηθνλνκία εθηηκάηαη
κεηαμχ 25% θαη 37% ηνπ ΑΔΠ, ε κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη ηνπ
ΟΟΑ πνπ ηζνδπλακεί κε εηήζηα απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο ηάμεο ησλ 15 δηζ. Δπξψ,
πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ ην 2010. Ζ κέηξεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, θαζψο θαη ησλ αηηίσλ πνπ ηελ
πξνθαινχλ, είλαη είηε απνζπαζκαηηθέο, είηε πηνζεηνχλ ακθίβνιεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ
ειιεληθή πεξίπησζε κεζνδνινγίεο θαη ην φιν ζέκα παξακέλεη ελ πνιινίο αδηεξεχλεην. Σν
κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα έρεη θαηαγξαθεί απφ δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο245.
Παξανηθνλνκία, θνξνδηαθπγή, εηζθνξνδηαθπγή απνηεινχλ απ‘ ηα κεγαιχηεξα δηαξζξσηηθά
πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
απνηειέζκαηα θαη ηελ θνηλσλία. Απ ηελ άιιε ε απάηε θαη ε δηαθζνξά απφ θνξείο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρψξν ηείλνπλ λα γίλνπλ θαλφλαο ρσξίο θπζηθά
απηφ λα ζεκαίλεη φηη αθνξά ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθά δξψλησλ. ζν γηα ην νξγαλσκέλν
νηθνλνκηθφ έγθιεκα αλ θαη δελ είλαη δπλαηή ε αθξηβήο κέηξεζε ηνπ ζπλνιηθά, απφ ηα ζηνηρεία
πνπ απνθαιχπηνληαη γηα ηηο επί κέξνπο πηπρέο ηνπ, κπνξεί θαλείο κε ζηγνπξηά λα δηαθξίλεη ην
κεγάιν ηνπ εχξνο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
πσο έρνπκε ήδε ηνλίζεη, θάζε έγθιεκα πνπ εκθαλίδεηαη κε θχξην θίλεηξν θαη απνηέιεζκα
ηελ νηθνλνκηθή βιάβε έλαληη ηξίησλ ή ην παξάλνκν / αζέκηην θέξδνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο
νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Δπνκέλσο, ην ζέκα θαιχπηεη ηε ξχζκηζε ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζεζκψλ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρψξν, νπφηε φπσο γίλεηαη εχθνια
θαηαλνεηφ είλαη αδχλαηε ε εμαληιεηηθή παξνπζίαζε ζηα πιαίζηα κηαο κειέηεο ηνπ λνκνζεηηθνχ
θαη ζεζκηθνχ απηνχ πιαηζίνπ ζην ζχλνιν ηνπ. Αλαγθαζηηθά ζα αλαθεξζνχκε ζε βαζηθέο θαη
κφλν πηπρέο απηήο ηεο ξχζκηζεο, αθήλνληαο αλνηθηφ ην πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλε
αλάιπζε θαη κειέηε ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο,
ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ ζε απηφ ην ζεζκηθφ
πιαίζην, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο,
νξγαληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο απφ ηνλ Κψδηθα ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ , ην πιαίζην ξπζκίζεσλ
245
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γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο πεγέο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
πνιηηηθνχ ρξήκαηνο θαη ην εκπφξην λαξθσηηθψλ, κέρξη ηε ξχζκηζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε
ζέκαηα αληαγσληζκνχ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηηο ξπζκίζεηο γηα ην πνηληθφ δίθαην θαη ηελ
απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ηηο πξφζθαηεο δηαηάμεηο γηα ην ειεθηξνληθφ νηθνλνκηθφ έγθιεκα.
Ζ εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ηα
πνιιά ηειεπηαία ρξφληα δελ ππνιείπεηαη νχηε λνκνζεζίαο, νχηε κεραληζκψλ ειέγρνπ. σξεία
λφκσλ έρνπλ εθθξάζεη ηελ αγσλία ηνπ λνκνζέηε λα ππάξμεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην. Δλδεηθηηθά θαη δηαρξνληθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνλ Ν. 2331/1995 (πνηληθνπνίεζε
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο), ηνλ Ν. 2655/1998 (μέπιπκα, έξεπλα, θαηάζρεζε θαη
δήκεπζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο), ηνλ Ν. 2803/2000
(πξνζηαζία ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ηνλ Ν. 2803/2000 (θαηαρξήζεηο Γεκνζίνπ),
ηνλ Ν. 2665/2000 (δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα), ηνλ Ν. 2960/2001 (ιαζξεκπνξία) θαζψο θαη πιήζνο
άιισλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θνξνινγηθνχ θαη ζεζκηθνχ ραξαθηήξα πνπ θαηά θαηξνχο
πηνζεηήζεθαλ γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ πάηαμε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο.
Οη κεραληζκνί ειέγρνπ επίζεο δελ ιείπνπλ. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη δνκεζεί πάλσ
ζε έλα κεραληζκφ ειέγρσλ θαη επαλειέγρσλ εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ ή δησθηηθνχ ραξαθηήξα ησλ
νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα έρνπλ αξρίζεη απφ θαηξφ λα είλαη ακθηζβεηνχκελε απφ εηδηθνχ θαη
κε. Σν ψκα Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ
Δγθιήκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην ΓΟΔ, ε Δπηηξνπή Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, θ.α. είλαη
κφλν κεξηθνί246 . ρεδφλ θάζε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ έρεη σο κέξνο ηεο αξκνδηφηεηαο
ηεο, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ παξαβάζεσλ λφκσλ. Απηφ φκσο πνπ θαίλεηαη λ‘ απνπζηάδεη πξαγκαηηθά,
είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ φισλ απηψλ ησλ θνξέσλ, ν βαζκφο επειημίαο ηνπο, ν
ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ θνξέσλ κε ζηφρν ηε ζπλέξγεηα θαη θπξίσο ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο
ψζηε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάδξαζεο απηφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα.
Καλέλαο κεραληζκφο, νξγαληζκφο ή θαλνληζηηθή δηάηαμε δελ αξθεί, εάλ δελ ππάξρεη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ε νπζηαζηηθή δέζκεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ
ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο ζηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαηάιιειε δέζκεπζε θαη πνιηηηθή βνχιεζε ησλ αζθνχλησλ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα γηα ηε θνξνδηαθπγή πνπ δηεμήγαγε
ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην247 ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο είλαη:
 νη νθηψ ζηνπο δέθα εξσηεζέληεο (πνζνζηφ 80,2%) εθηηκνχλ φηη νη θνξνινγνχκελνη πνπ
θνξνδηαθεχγνπλ ην πξαγκαηνπνηνχλ επεηδή «ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ηνπο» απφ
ηηο θνξνειεγθηηθέο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο.
 ην 17,9% είλαη δηαηεζεηκέλν λα πάξεη ην ξίζθν ηεο απφθξπςεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ αλ
γλσξίδεη φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα εληνπηζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
 ην 45% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη «αλ ζειήζεη λα απνθξχςεη ηα εηζνδήκαηά ηνπ απφ ηελ
εθνξία, κπνξεί λα ην πξαγκαηνπνηήζεη».
 ην 12,2% παξαδέρεηαη φηη έρεη επηρεηξήζεη λα εμαπαηήζεη ηελ εθνξία αλαθνξηθά κε ηα
πξαγκαηηθά ηνπ εηζνδήκαηα
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 νη 8 ζηνπο 10 ζεσξνχλ φηη είλαη εζηθή ηνπο ππνρξέσζε λα δειψλνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο
εηζνδήκαηα
 νη λένη θαη ην δπλακηθφ ειηθηαθά ηκήκα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ δειψλνπλ πεξηζζφηεξν
πξφζπκνη λα απνθξχπηνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο.
 1 ζηνπο 2 πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ζε έλα δηεθζαξκέλν θξάηνο ε θνξνδηαθπγή απνηειεί κηα ινγηθή
αληίδξαζε.
πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ε αδπλακία ζχιιεςεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε έθηαζε ηεο
δηαθζνξάο απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο
ησλ πνιηηψλ. ε άιιε έξεπλα παξαηεξείηαη φηη248 :
 Σα ηζηνξηθά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηα θνξνινγηθά έζνδα είλαη πνιχ ρακειά.
 Ζ Διιάδα παξφηη δελ έρεη ηνπο ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνιφγεζεο
ζηελ ΔΔ έρεη ηα ρακειφηεξα έζνδα απφ άκεζε θαη έκκεζε θνξνιφγεζε σο % ηνπ ΑΔΠ.
 Σν θχξην κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ έλα κηθξφ πνζνζηφ
θνξνινγνχκελσλ – θπξίσο κηζζσηψλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ – θαη ππάξρεη αλάγθε δηεχξπλζεο
ηεο θνξνινγηθήο βάζεο.
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ249 βαζηθφο ζθνπφο θαηαπνιέκεζεο ηεο
θνξνδηαθπγήο είλαη ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ κέζσ ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ
θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο κεηαμχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ.
Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη επθνιφηεξε ζηνπο άκεζνπο θφξνπο, απμάλεη ηε
ζπλεηζθνξά ηνπ κεγέζνπο ησλ έκκεζσλ θφξσλ ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο, πξάγκα πνπ
ζπκβάιεη ζε κεγαιχηεξε θνηλσληθή αληζφηεηα. Αβίαζηα ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ην θνξνινγηθφ
ζχζηεκα ζηελ Διιάδα είλαη ζρεηηθά άδηθν αθνχ ε ζρέζε άκεζσλ πξνο έκκεζνπο θφξνπο είλαη
40:60, κε απνηέιεζκα ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν ιφγσ ησλ
έκκεζσλ θφξσλ επί ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνχλ αληίζηξνθε πξννδεπηηθφηεηα
σο πξνο ην εηζφδεκα250. Δάλ ην δεηνχκελν είλαη έλα δηθαηφηεξν θνηλσληθά θνξνινγηθφ ζχζηεκα
ηφηε πξέπεη λα απμεζεί ε ζπκβνιή ησλ πξννδεπηηθψλ άκεζσλ θφξσλ ζηα έζνδα θαη ηδίσο ηνπ
θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γελ είλαη ιίγνη βέβαηα, εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε απμεκέλε άκεζε
θνξνινγία επηδξά αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε νπφηε επηδίσμε πξέπεη λα απνηειεί έλα
ζεκείν ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Πξφβιεκα απνηεινχλ νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο γηα βεβαησκέλνπο θφξνπο, δαζκνχο θαη
πξφζηηκα πεξίπνπ 40 δηζ. € εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 10 δηο € θξίλνληαη εηζπξάμηκα βάζεη ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε. Σα ππφινηπα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ παξνπζηάδνπλ
απμεηηθή ηάζε παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ
νθεηιψλ απηψλ. Ήδε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα ιίζηα κε ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ ηνπο κεγάινπο νθεηιέηεο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ελψ, εθθξεκεί
έγθξηζε αηηήκαηνο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ δεκνζίεπζε
αληίζηνηρεο ιίζηαο θπζηθψλ πξνζψπσλ. ηφρνο ηνπ κέηξνπ είλαη ε δεκφζηα δηαπφκπεπζε ησλ
κεγάισλ νθεηιεηψλ, γεγνλφο πνπ βξίζθεη ζχκθσλνπο αξθεηνχο θαη ζηνπο λνκηθνχο θχθινπο
248

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Παξνπζίαζε : Γηάινγνο γηα έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα,
Αζήλα, 18 /12/2009.
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250
Γεσξγαθφπνπινο (2003:34,40-41)

138

Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή εκθαλίδεηαη επίζεο ε εμέιημε ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ζηα
δηθαζηήξηα. Πνιχ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο (πνπ ζπρλά μεπεξλνχλ ηελ 5εηία), ζπρλέο αλαζηνιέο
θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνθαηαβνιψλ θαη απνξξηπηηθέο γηα ην δεκφζην απνθάζεηο πνπ
ζηεξίδνληαη ζε ηππηθέο αηέιεηεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, είλαη αηηίεο πνπ αθπξψλνπλ ηελ είζπξαμε
βεβαησκέλσλ θφξσλ θαη δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα θνξνδηαθπγή εθφζνλ ζηε ρακειή πηζαλφηεηα
απνθάιπςεο ηεο θνξνδηαθπγήο πξνζηίζεηαη ε ρακειή πηζαλφηεηα έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο
ηηκσξίαο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο εμέιημε αθνξά φηη, ζεζπίδνληαη σο δηαξθή θαη επνκέλσο, σο
ζπλερή απηφθσξα, ηα αδηθήκαηα ηεο κε θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ
πξνο ην Γεκφζην θαη ηεο θνξνδηαθπγήο γηα κε απφδνζε ή αλαθξηβή απφδνζε Φ.Π.Α θαη ινηπψλ
παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο απζηεξνπνίεζε ησλ
δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ πνηλψλ ελψ ζεκαληηθή είλαη ε πξφβιεςε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δηζαγγειέα
Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, ν νπνίνο είλαη αλψηεξνο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο θαη έρεη αξκνδηφηεηα
ζε νιφθιεξε ηε ρψξα λα δηελεξγεί πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο, λα επνπηεχεη λα ζπληνλίδεη θαη λα
θαζνδεγεί ηε δηελέξγεηα αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ απφ ηνπο γεληθνχο ή εηδηθνχο αλαθξηηηθνχο
ππαιιήινπο (ππαιιήινπο ΓΟΔ, Δθνξηψλ, Σεισλείσλ), θαζψο θαη λα ζπληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη
ηα ζηάδηα ηεο πξνδηθαζίαο απφ φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο.
Έρνληαο δψζεη ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζεο, έλα πεξίγξακκα ησλ ελλνηψλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηα κέηξα
πνπ ιακβάλεη ε Διιεληθή Πνιηηεία ζηελ επνρή ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ελ κέζσ δεκνζηνλνκηθήο
θξίζεο ρξένπο πξνθεηκέλνπ κε ηε δηεζλή ηερληθή βνήζεηα λα ηεζεί έλαο λένο πξνζαλαηνιηζκφο
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο.
Σξεηο είλαη νη άμνλεο πάλσ ζην νπνίν θηλείηαη ε ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε ζην δεκφζην ρψξν
πνπ ζε κεγάιν βαζκφ επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη
ζπγθξνηείηαη, κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ αιιάδεη εθ
βάζξσλ ην ηνπίν :
- Σν Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο 2011-2013251
πεξηιακβάλεη ζρέδην δξάζεσλ θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο, εηζεγήζεηο γηα ζεζκηθέο αιιαγέο θαη
κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη
δησθηηθψλ αξρψλ.
- Σν ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 2011-20015 (8/2011) πνπ πεξηιακβάλεη ηηο
βαζηθέο αξρέο, ηελ απνζηνιή, ην φξακα θαη ηηο αμίεο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ην θνξνινγηθφ
ζχζηεκα θαη ζέκαηα νξγάλσζεο, ζπκπεξηθνξάο, ιεηηνπξγίαο θαη ηξφπνπ δξάζεο ηεο ειιεληθήο
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ απηέο ζα γίλνπλ πξάμε. ην πιαίζην απηφ ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο θαη δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ
ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ.
- Σν λέν Δζληθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί ην θζηλφπσξν ηνπ 2011 θαη ζα είλαη
ζπκβαηφ κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα κεηά απφ ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη
Αλάπηπμεο.
Χο εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε
αλαθέξνληαη νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, νη νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο, ε αμηνπνίεζε ηεο λέαο
ηερλνινγίαο, έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο
251
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κέζα απφ ηελ ηε δηαθάλεηα θαη απινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε θαη
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κε ηελ παξάιιειε παξνρή θηλήηξσλ θαη απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ
γηα θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε.
Ζ αλαδηνξγάλσζε, ε κεηαηφπηζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ απφ
ηηο κεγάιεο βεβαηψζεηο, ζηνπο επηηπρείο ειέγρνπο κε πςειά πνζνζηά εηζπξαμηκφηεηαο ήδε θαηά
ηνλ ρξφλν ηνπ θαηαινγηζκνχ, ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ εηζπξαθηηθνχ
κεραληζκνχ, νη λνκνζεηηθέο αιιαγέο, νη δηαζηαπξψζεηο, ε ζηφρεπζε, ε εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ
είζπξαμεο θαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ν λφκνο πξνζθέξεη είλαη κεξηθέο κφλν
απφ ηηο ελέξγεηεο κέρξη ζήκεξα.
Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, ζα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο
18κελεο έθηαθηεο δνκήο ζην Τπ. Οηθνλνκηθψλ, ησλ πέληε Δηδηθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο:
1. Δηδηθή Οκάδα Δξγαζίαο Δθαξκνγήο Φνξνινγηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Έξγν ηεο Οκάδαο
είλαη ε κειέηε, δηακφξθσζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνηάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε θαη
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ εηζάγεηαη κε ην Ν. 3842/2010.
2. Δηδηθή Οκάδα Δξγαζίαο Δίζπξαμεο Οθεηιψλ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην.
3. Δηδηθή Οκάδα Δξγαζίαο Μεγάισλ Φνξνινγνχκελσλ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο
θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ ( ρίιηεο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο).
4. Δηδηθή Οκάδα Δξγαζίαο Μεγάιεο Πεξηνπζίαο θαη Τςειψλ Δηζνδεκάησλ, γηα ηελ πάηαμε
ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηνπο πςεινχ πινχηνπ θνξνινγνπκέλνπο κε κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία
θαη πςειέο δαπάλεο δηαβίσζεο θπξίσο ζην ρψξν ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ.
5. Δηδηθή Οκάδα Δξγαζίαο Απφδνζεο Παξαθξαηνπκέλσλ Φφξσλ θαη Φνξνινγηθήο
πκκφξθσζεο, γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη πιήξε απφδνζε
ησλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (θπξίσο Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Τ.)
13.1.

Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο Μεηαξξχζκηζεο θαηά ηεο Φνξνδηαθπγήο θαη ηεο
Παξανηθνλνκίαο.

Ο Ν.3842/2010 απνηέιεζε ζεκειηψδε αιιαγή ζην ηζρχνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Με ηε
ζπκπιήξσζή ηνπ κε ηνπο Νφκνπο 3845/2010, 3888/2010 θαη 3900/2010 δεκηνπξγήζεθε έλα λέν
πιαίζην θνξνινγηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ έλα Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
θαηαπνιέκεζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ θεληξηθνχο ππιψλεο :
 Απνηειεζκαηηθφηεξνη έιεγρνη κε νπζηαζηηθφ εηζπξαθηηθφ απνηέιεζκα: αλαδηνξγάλσζε ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Διέγρσλ, ησλ ΓΟΤ, λέν επίιεθην ζψκα ειεγθηψλ, θαιχηεξε ζηφρεπζε,
ρξήζε δηαζηαπξψζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ λέεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο ΓΓΠ θαη άιισλ θνξέσλ,
εηδηθέο νκάδεο έξγνπ γηα πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη κεγάισλ
θνξνινγνχκελσλ θαη λέα ζπζηήκαηα εμαηνκηθεπκέλεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ
έξγνπ. Παξάιιεια βειηηψλεηαη ε νξγάλσζε θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ ηεισλεηαθψλ
ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.
 Απνηειεζκαηηθφηεξε είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ: κεηαξξχζκηζε θαη επηηάρπλζε ησλ
δηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξνέθππηε θαζπζηέξεζε ή θαη απνθπγή πιεξσκήο
νθεηινκέλσλ, θαιχηεξε ζηφρεπζε δξάζεσλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, επξεία εθαξκνγή
θαηλνηφκσλ κνξθψλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο (π.ρ. θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ, θαηάζρεζε
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νθεηιψλ πξνο πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ θα) πνπ ήδε εθαξκφδνληαη πηινηηθά, αλαδηνξγάλσζε
ησλ ππεξεζηψλ δηθαζηηθνχ θαη δεκηνπξγία θεληξηθήο κνλάδαο γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε
απφ κεγάινπο νθεηιέηεο, δίσμε ησλ κεγάισλ νθεηιεηψλ κε πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο.
 Φνξνιφγεζε απνθξππηφκελσλ εηζνδεκάησλ βάζεη ηεθκεξίσλ: ππνινγηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο
κε βάζε ηεθκήξηα δαπαλψλ δηαβίσζεο, δηαζηαχξσζε ησλ εηζνδεκάησλ κε αθίλεηε πεξηνπζία
πνπ ζηεξίδεηαη ζην λέν πεξηνπζηνιφγην, λέεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο ππφπησλ γηα θνξνδηαθπγή εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, λέα Αλεμάξηεηε Αξρή
ειέγρνπ ηνπ πφζελ έζρεο.
 Παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ κεγάισλ θνξνθπγάδσλ: άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα
απζηεξφηεξεο πνηλέο θαη θπξίσο γηα ηε ιεηηνπξγία νηθνλνκηθνχ εηζαγγειέα, ρξήζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ απηφθσξνπ θαηά ηελ απνθάιπςε ζεκαληηθψλ θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ,
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ πνπ θνξνδηαθεχγνπλ, παχζε
εθαξκνγήο ραξηζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ επηβξαβεχνπλ ηε θνξνινγηθή αζπλέπεηα, ηελ άκεζε
δίσμε ησλ επίνξθσλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ ζπγθαιχπηνπλ πξάμεηο θνξνδηαθπγήο.
 Δληζρπκέλε νηθεηνζειήο θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε: ε άξζε ηνπ αηζζήκαηνο αηηκσξεζίαο θαη
θαηνρχξσζε ηεο εηθφλαο κηαο απνηειεζκαηηθήο, δίθαηεο θαη εζηθά αθέξαηεο θνξνινγηθήο
αξρήο ζπληείλεη ζηελ απμεκέλε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε.
 Δπηπιένλ απηψλ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ηεο ζπκκφξθσζεο κέζσ
απινχζηεξσλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ ΚΒ θαη ε
ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, ηα
θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά ινγηζηψλ θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ, ηηο επηθνηλσληαθέο εθζηξαηείεο
γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη εηδηθά ησλ λέσλ, ηελ έγθπξε παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ.
Κπξίαξρα ζηνηρεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη απηά ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ησλ ηνκψλ
ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ κε πεξηνξηζκφ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ
ππεξεζηψλ, κε εθνδηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ κε επηηειηθνχ
ραξαθηήξα επηρεηξεζηαθέο αξκνδηφηεηεο, κε γεληθεπκέλε εθαξκνγή ησλ ζηνρεπφκελσλ ειέγρσλ
βάζεη ζρεδίνπ θαη αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη κε νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο
είζπξαμεο βεβαησκέλσλ θφξσλ απνηεινχλ θεληξηθέο πξνηεξαηφηεηεο.
13.2.

Μεηαξξχζκηζε ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ

Πνηνο ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηε δχλαηαη έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο,
ζηε δεκηνπξγία λέσλ επέιηθησλ κνλάδσλ, ζηελ εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη
δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ειέγρσλ :
 Αλαζπγθξνηείηαη ζε παλειιαδηθή βάζε ην δίθηπν ησλ ΓΟΤ252. Γηαηεξείηαη κηα κφλν Γ.Ο.Τ.
ζηε πξσηεχνπζα θάζε λνκνχ θαη νη ππφινηπεο αληηθαζίζηαληαη κε Γξαθεία Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ ζην πιαίζην ησλ ΚΔΠ. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη
Θεζζαινλίθεο θαη γηα ην λεζησηηθφ ρψξν. Σν πξνζσπηθφ κεηαθηλείηαη πξνο ηηο δηαηεξνχκελεο
Γ.Ο.Τ. εμαζθαιίδνληαο επάξθεηα ζηειέρσζεο θαη απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Γηα ηελ

252

Για το πλιρεσ ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ των ΔΟΤ βλ. Τπουργείο Οικονομικϊν (2011) Πόριςµα τθσ Επιτροπισ για
τθν αναδιοργάνωςθ των Φορολογικϊν Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν, Μάιοσ
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αλαδηνξγάλσζε απηή, δηεπξχλεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα δηεθπεξαηψλνπλ θνξνινγηθέο
ππνζέζεηο εθηφο ΓΟΤ.
Αλαζπγθξνηείηαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Διέγρσλ κε ηελ ζχζηαζε λέσλ Γηεπζχλζεσλ πνπ
αθνξνχλ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ ειεγθηηθή κεζνδνινγία, ηελ νξγάλσζε θαη
δηεμαγσγή εηδηθψλ ειέγρσλ θ.α.
πζηήλεηαη λέν ψκα Διεγθηψλ Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο Δζφδσλ. Σν ζχλνιν
ησλ ειεγθηηθψλ θαη εηζπξαθηηθψλ ελεξγεηψλ αζθείηαη απφ ην λέν απηφ ζψκα, ην νπνίν
ζπγθξνηείηαη απφ ζηειέρε κε εηδηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο, αμηνινγείηαη ηαθηηθά βάζεη
ζπκβνιαίσλ απνδνηηθφηεηαο θαη ππάγεηαη ζε εηδηθφ πεηζαξρηθφ έιεγρν.
Αιιάδεη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο κε κεηψζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο
ηκεκάησλ ζε επίπεδν ππεξεζηαθήο κνλάδαο θαη θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ππεξεζηαθψλ
κνλάδσλ. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ησλ δηθαζηηθψλ ηκεκάησλ ησλ ηεισλεηαθψλ
αξρψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε δηαρείξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ παξαβάζεσλ
θαη είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε θαη επαξθή ζηειέρσζε ησλ
ηκεκάησλ «εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ» ησλ ηεισλεηαθψλ κνλάδσλ.
πζηήλεηαη «Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ» ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Απνζηνιή ηεο
είλαη ε ζπιινγή, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ
αθνξνχλ ζηελ εκπινθή ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ
απηφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ζηε δηαθζνξά, δηαπινθή θαη άιια ζνβαξά πεηζαξρηθά αδηθήκαηα
θαη εγθιήκαηα, θαζψο θαη ηελ εμηρλίαζε θαη δίσμε απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ
Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
πγθξνηείηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε επηκέξνπο ηνκείο ηελ
πνιηηηθή εηζπξάμεσλ, ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, ηελ
παξαθνινχζεζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ νθεηιεηψλ θαζψο θαη εηδηθψλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
βνεζεκάησλ θαη ηε ράξαμε πνιηηηθήο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.
Καηαξγνχληαη ηα ηκήκαηα Γηθαζηηθνχ απφ ηηο ΓΟΤ θαη αληηθαζίζηαληαη κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Γηθαζηηθνχ πνπ ζπληνλίδνληαη απφ ηελ αλσηέξσ Γ.Γ.
Ηδξχεηαη εηδηθφ ψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ (.Φ.Γ.) σο αλεμάξηεηε αξρή κε έδξα ηελ
Αζήλα. Έξγν ηνπ .Φ.Γ. είλαη ε δηαηηεηηθή επίιπζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, εθφζνλ ην
αληηθείκελφ ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ.
Φνξνινγηθνί Γηαηηεηέο δηνξίδνληαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη επαγγεικαηηθήο
επάξθεηαο.
πληζηάηαη εηδηθφ Σκήκα ζηε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο κε ηξίηεο ρψξεο ζην ηνκέα
ηεο άκεζεο θνξνινγίαο.
πζηήλεηαη εηδηθή ππεξεζία ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο γηα ηνλ έιεγρν, ηε θνξνινγηθή
ζπκκφξθσζε θαη γεληθφηεξα ηηο ζρέζεηο κε ηε θνξνινγηθή αξρή ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ (νη 1000 κεγαιχηεξεο).
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13.3.

Μεηαξξπζκίζεηο ζε πζηήκαηα θαη Λεηηνπξγίεο

Απηέο αθνξνχλ :
 Σελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο 5-εηνχο ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή γηα
ηελ πάηαμε ηεο γεληθεπκέλεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο είζπξαμε εζφδσλ ψζηε λα
απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε.
 Σελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηξηεηνχο εζληθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο
ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ εζηηάδεηαη ζηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Πεξηιακβάλεη ζρέδηα δξάζεσλ, πξνηάζεηο ζεζκηθψλ αιιαγψλ θαη κέηξα ζπληνληζκνχ ησλ
αξκνδίσλ αξρψλ. Δγθξίλεηαη απφ δηππνπξγηθή επηηξνπή θαη ε πινπνίεζή ηνπ παξαθνινπζείηαη
απφ εθηειεζηηθή δηππνπξγηθή επηηξνπή ζε επίπεδν αξκφδησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ππφ ηελ
πξνεδξία ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ.
 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα Γεηθηψλ Μέηξεζεο Δπηδφζεσλ ησλ 30 κεγαιχηεξσλ ΓΟΤ βάζεη ηνπ
νπνίνπ αμηνινγείηαη ην έξγν θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ επηθεθαιήο ησλ ΓΟΤ ζε ζρέζε κε ηνπο
ηηζέκελνπο ζηφρνπο.
 Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΟΤ πνπ θζάλεη σο
ηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ θάζε νξγαληθήο ζέζεο. Καηαξηίδεηαη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ
εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ ΓΟΤ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
 Δηζάγεηαη ν «έιεγρνο απφ ην γξαθείν». Οη θνξνινγνχκελνη κπνξεί λα ππαρζνχλ ζε πξνζσξηλφ
ή ηαθηηθφ έιεγρν απφ ην γξαθείν ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο γηα ζπγθεθξηκέλα θνξνινγηθά
αληηθείκελα. Ζ δηαδηθαζία αμηνπνηεί πθηζηάκελα ζηνηρεία ζηελ ππεξεζία.
 Τινπνηείηαη ε θαζνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ Elenxis θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ. Οη ηπραίνη
έιεγρνη επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ αληηθαζίζηαληαη κε θεληξηθά θαζνδεγνχκελνπο
ζηνρεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ βαζίδνληαη ζε αλάιπζε θηλδχλνπ πνπ δηεμάγεηαη κέζσ απηνχ ηνπ
ειεγθηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
 Αληηθαζίζηαηαη ην ηζρχνλ ζχζηεκα ππνινγηζκνχ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ αθηλήησλ απφ λέν
ζχζηεκα πνπ πξνζεγγίδεη νξζφηεξα ηηο πξαγκαηηθέο εκπνξηθέο αμίεο θαη επηηξέπεη ηελ ηαθηηθή
αλαπξνζαξκνγή ηνπο αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο.
 Δθαξκφδεηαη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη ηε δεκνζηνπνίεζε νλνκάησλ φζσλ
εκθαλίδνπλ πςειέο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο (3 κήλεο απφ ηελ ςήθηζε ηεο δηάηαμεο).
 Καηαξηίδεηαη κεζνπξφζεζκε επηθνηλσληαθή θακπάληα θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο κε ζηφρν λα
απνθαηαζηήζεη ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε θαη λα αλαδείμεη ηηο επηηπρίεο ζην κέησπν ηεο
θνξνδηαθπγήο.
 Δηζάγεηαη ε θάξηα απνδείμεσλ θαηά ηξφπν αλψλπκν θαη πξναηξεηηθφ γηα ηνλ θνξνινγνχκελν.
Ζ θάξηα επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ θαη ηελ άκεζε
κεηάδνζή ηνπο πξνο επεμεξγαζία ζηε ΓΓΠ.
 Δηζάγεηαη λέα δηαδηθαζία γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζε
εηζπξάμηκεο θαη κε, ψζηε νη ελέξγεηεο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο κε πξαγκαηηθφ εηζπξαθηηθφ ελδηαθέξνλ απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπο. Οκνίσο εθθαζαξίδεηαη ην κεηξψν ησλ θαηφρσλ ΑΦΜ πνπ είλαη ππφρξενη ΦΠΑ απφ ηνπο
αλελεξγνχο θσδηθνχο.
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13.4.

πζηήκαηα θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο

Ζ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγία ηνπ TAXISnet γηα ηηο ΓΟΤ ηνπ ICISnet253 γηα ηα
Σεισλεία θαη ηνπ ELENXIS ζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
ζπλνιηθά απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία παξφιν πνπ εμ' νξηζκνχ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
αλαπηχζζνληαη δηαξθψο, δελ είλαη πνηέ "πιήξσο ιεηηνπξγηθά", ιφγσ ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ δηαξθή χπαξμε πξφζζεησλ απαηηήζεσλ. Βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηνλ έιεγρν
ησλ κεγάισλ επιχειριςεων κα αποτελζςει το ελεγκτικό πρόγραμμα SESAM (e-audit).
Με ην λέν TAXISnet πνπ μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 αλαβαζκίδνληαη ζεκαληηθά νη
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ελψ πινπνηνχληαη θαη πνιιέο λέεο. Βαζηθέο θαηλνηνκίεο ζα είλαη
δηαζέζηκεο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο ζα αθνξνχλ έλα εληαίν πεξηβάιινλ ζχλδεζεο
ρξεζηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ, φπνπ ν ρξήζηεο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φιεο ηηο
εθαξκνγέο πνπ έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα δηεθπεξαηψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο,
κέρξη θαη ηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή θαζψο θαη εμαηνκηθεπκέλν θνξνινγηθφ εκεξνιφγην θαη
πξνζσπηθφ αξρείν.
Ζ ΓΓΠ έρεη ζέζεη απφ 14/1/2011 ζε πηινηηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ην Οινθιεξσκέλν
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ ELENXIS. Αθνξά ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο
γηα ηηο Φνξνινγηθέο θαη Σεισλεηαθέο Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο, ην ΓΟΔ θαη ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηζεψξεζε κε ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεηαη ν πιήξεο θχθινο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ δειαδή
ε ζηφρεπζε, ε δηελέξγεηα θαη ε δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ. ην πιαίζην ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο
παξέρεηαη πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ ΓΟΔ ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Γ. Μαθεδνλία. Σν ELENXIS
επίθεηηαη άκεζα λα αλαβαζκίζεη ζεκαληηθά ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο δεδνκέλνπ φηη
ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα απφ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πνπ
ππνζηεξίδεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα άιισλ
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη ηα επεμεξγάδεηαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο αλάιπζεο
θηλδχλνπ. Ζ λέα απηή εθαξκνγή ζηνρεχεη ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ζηελ αχμεζε
ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ κε ζηφρεπζε
ππνζέζεσλ ειέγρνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειεγθηή θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ
επηρείξεζε κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο θαη επαιήζεπζεο ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν πξάγκα πνπ κεηψλεη ην θφζηνο θαη απμάλεη ηηο σθέιεηεο απφ ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσλ πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή ζηα ηεισλεία λένπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο
θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ ηρλειαζία θαη ηνλ εληνπηζκφ ιαζξαίσλ πξντφλησλ θαπλνχ θαη αιθνφι, ζε
αληηθαηάζηαζε ησλ ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ
ιαζξεκπνξίαο, θαη ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Ζ δηαζχλδεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα ΤΕΔΤΞΗ κε ην νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε ρξήζε
αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζε κε ππεξεζίεο
φπσο κε ρξήζε teleconference, voice mail θιπ ζπκβάιινληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ.

253

Παξνπζίαζε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ICISnet παξνπζηάζακε ζηελ Παξ. 12.7.4.
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13.5.

Αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο

Απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηνλ θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ :
 πζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ «Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ» κε απνζηνιή
ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ εκπινθή ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ Αξρψλ,
ζηε δηαθζνξά, δηαπινθή θαη άιια ζνβαξά πεηζαξρηθά αδηθήκαηα θαη εγθιήκαηα, θαζψο θαη
ηελ εμηρλίαζε θαη δίσμε απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
 Θεζπίδεηαη σο θαθνχξγεκα ην αδίθεκα ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο ππαιιήινπ ηνπ άξζξνπ
235 Π.Κ. εθφζνλ ε αμία ησλ σθειεκάησλ γηα ηνλ ππάιιειν ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 73.000
επξψ, αλεμαξηήησο δε πνζνχ πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
 Γηαρεηξηζηηθνί θπιηφκελνη έιεγρνη ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ απφ κηθηά ζπλεξγεία ψζηε λα ειεγρζνχλ
εθηεηακέλα θαη αηθληδηαζηηθά φιεο νη Γ.Ο.Τ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν εθηφο απφ ηνπο
ζπλήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ επνπηεχνληα επηζεσξεηή.
13.6.

Γηεζλήο ζπλεξγαζία

Απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ηεο θνξνδηαθπγήο. Μεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο αθνξνχλ :
 Σε ζχλαςε Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηα ΚΜ
ηεο ΔΔ ή ηα ινηπά ΚΜ ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ δηαζέηνπλ ζπζηεκαηηθή παξάδνζε ζηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ πξάγκα πνπ σο έλα βαζκφ ζπκβαίλεη ήδε φηαλ θάπνηα απ‘ απηά, κηα θνξά θαηά
έηνο ζηέιλνπλ θξππηνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίεο ζε ςεθηαθνχο δίζθνπο γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο
εηζνδεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ απφ πεγέο ηνπο έιιελεο θάηνηθνη.
 Ζ ζχλαςε απμεκέλνπ αξηζκνχ πκθσληψλ Αληαιιαγήο Φνξνινγηθψλ Πιεξνθνξηψλ κε θξάηε
θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Ήδε έρεη πξνρσξήζεη ε ζχλαςε έμη ηέηνησλ ζπκθσληψλ254, βάζεη
ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ offshore εηαηξεηψλ.
 Πξφζθαηα άξρηζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη ειβεηηθψλ αξρψλ γηα ηε
δεκηνπξγία θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζέζεηο ησλ θνξνινγηθψλ θαηνίθσλ
Διιάδνο θαη γηα ηελ απνηξνπή ζπγθάιπςεο παξαλφκσο απνθηεζέλησλ εηζνδεκάησλ. Με
επηηπρήο έθβαζε απηψλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα θαηαξηηζηεί δηκεξήο ζχκβαζε κε ηηο
ειβεηηθέο αξρέο πνπ αλακέλεηαη λα απνθέξεη ζεκαληηθά έζνδα αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζηαχξσζε κεηαμχ δεινχκελσλ εηζνδεκάησλ θαη θηήζεο θηλεηψλ αμηψλ
θαη θαηαζέζεσλ ζηελ Διβεηία.
 Καηάξηηζε φκνηνπ ηχπνπ ζπκβάζεσλ θαη κε άιιεο ρψξεο εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο πνπ
απνηεινχλ πξννξηζκνχο θεθαιαίσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο.
 Ζ απνζαθήληζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο θαη ηεο
ππνρξέσζεο δήισζεο ηνπ παγθνζκίνπ εηζνδήκαηνο ψζηε λα κελ απνηειεί δηέμνδν
θνξναπνθπγήο θαη θαηαζηξαηήγεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ.
254

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ απφ 1/10/2010 αλαθνίλσζε, έθαλε γλσζηφ φηη ζπκκεηείρε ζε δηεζλή δηάζθεςε
γηα ηε θνξνινγηθή δηαθάλεηα θαη αληαιιαγή θνξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ΟΟΑ ( ηγθαπνχξε, 28-30/9/10). ηε
ζπλάληεζε απηή ζπκκεηείραλ πνιιά απφ ηα θξάηε πνπ ραξαθηεξίδνληαη "θνξνινγηθνί παξάδεηζνη". ην πεξηζψξην
απηήο ηεο ζπλάληεζεο ε Διιάδα ππέγξαςε έμη ζπκβάζεηο αληαιιαγήο θνξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ην Γθέξλζετ, ην
ακφα, ην Γηβξαιηάξ, ηηο Νήζνπο Κνπθ, ηηο Νήζνπο Κέπκαλ θαη ηηο Βεξκνχδεο.
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13.7.

Τπάξρνπζεο θαη λέεο Γνκέο θαη Ρφινη

Παξαθάησ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο βαζηθέο δνκέο ειέγρνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη ηα ηξέρνληα
πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε παξάλνκεο δηαθίλεζεο πιηθψλ ζην ρψξν ηεο
παξανηθνλνκίαο, ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε βειηίσζε απηνειέγρνπ ηεο Γηνίθεζεο.
Πξνυπφζεζε επηηπρίαο απνηειεί ε κεηαμχ ηνπο επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία.
13.7.1. Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη Γίσμεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο
Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 9/2011 ζπζηήζεθε ε Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη
Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θαη αλαβαζκίζηεθε ε Γίσμε Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο. Οη
δχν ππεξεζίεο, σο κηα Απηνηειήο Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
έρνπλ παλειιαδηθή εκβέιεηα θαη ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Αξρεγφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
Ζ Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία έρεη σο απνζηνιή ηελ πξφιεςε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηαζηνιή
νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ηδίσο απηψλ πνπ ηειέζηεθαλ ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ή έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
ηελ πεξίπησζε ηεο ΤΠ.Ο.Α.Γ.Ζ.Δ., έλεθα ηεο, εμ νξηζκνχ, δησθηηθήο-πνηληθήο θχζεο ηεο
Τπεξεζίαο, ε δξάζε ηεο, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζηνρνπνίεζεο, ζα εζηηαζζεί ζε ηνκείο
εθλφκνπ δξαζηεξηφηεηαο πνηληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη θπξίσο ζηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα πνπ
εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Δπηπξφζζεηα ε Τπεξεζία ζα
δηελεξγεί έξεπλεο γηα ηε βεβαίσζε παξαβάζεσλ ζε βάξνο νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
πξφλνηαο θαη πεξίζαιςεο ησλ πνιηηψλ (κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, παξάλνκεο
ζπληαγνγξαθήζεηο, ςεπδείο ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο, ππεξηηκνινγήζεηο θαξκάθσλ, θ.ιπ.), ηελ θαζ‘
νηνλδήπνηε ηξφπν θαηάρξεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, ηελ απζαίξεηε θαηαπάηεζε
αληαιιάμηκσλ θαη δεκνζίσλ θηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αδηαθαλή, παξάλνκε ή εθηφο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζε θνηλνηηθψλ πφξσλ, θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη
εληζρχζεσλ. Ζ Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θαζ χιελ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα γηα
ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα, απνηειείηαη, ζηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή, απφ ηέζζεξα ηκήκαηα κε
μερσξηζηέο αξκνδηφηεηεο, σζηφζν ζπκπιεξσκαηηθέο ζηε ζπλνιηθή ηεο δξάζε. ην πιαίζην απηφ
απνηειείηαη απφ :
Σν Σκήκα Πξνζηαζίαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηα εγθιήκαηα πνπ
δηαπξάηηνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη βιάπηνπλ ή απεηινχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ειιεληθνχ δεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα
Σν Σκήκα Πξνζηαζίαο Οηθνλνκίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηα εγθιήκαηα πνπ επηθέξνπλ βιάβε
ζηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο
Σν Σκήκα Φνξνινγηθήο Αζηπλφκεπζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηα εγθιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
θνξνινγηθή θαη ηεισλεηαθή λνκνζεζία
Σν Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο παξαβάζεηο ζε
βάξνο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Πξφλνηαο θαη Πεξίζαιςεο ησλ πνιηηψλ
Ζ απνζηνιή ηεο Τπνδηεχζπλζεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ
πξφιεςε, ή έξεπλα θαη ηελ θαηαζηνιή εγθιεκάησλ ή αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ
δηαπξάηηνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή άιισλ κέζσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο.
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Ζ απμαλφκελε δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ
ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθφ νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Γηα ηελ
έξεπλα ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ, απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο κε
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζχγρξνλα ηερληθά κέζα. Σν Σκήκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ
Δγθιήκαηνο ηεο Αζθάιεηα Αηηηθήο ηδξχζεθε κε ην Π.Γ. 100/2004, έρνληαο αξκνδηφηεηα ηε δίσμε
ησλ εγθιεκάησλ, πνπ δηαπξάηηνληαη ζην Γηαδίθηπν ή κε ηε ρξήζε απηνχ εληφο ηεο πεξηνρήο
δηθαηνδνζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, θαζψο θαη ηελ επί 24ψξνπ βάζεσο
παξαθνινχζεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, πξνο δηαπίζησζε εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, πνπ ηεινχληαη ζηε
ρψξα θαη ηε δηαβίβαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Με
ην Π.Γ. 48/2006 ηδξχζεθε Σκήκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζηελ Τπνδηεχζπλζε Γίσμεο
Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο, κε αξκνδηφηεηεο
ηελ εληφο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθαιείαο Θεζζαινλίθεο, δίσμε ησλ
εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζην Γηαδίθηπν ή κε ηε ρξήζε απηνχ.
Ζ Γίσμε Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο, ζηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή, απνηειείηαη απφ ηέζζεξα
ηκήκαηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ φιν ην θάζκα πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε θαη αζθάιεηαο ηνπ
Κπβεξλνρψξνπ. Έηζη, ζηε λέα αλαβαζκηζκέλε δνκή ηεο απνηειείηαη απφ:
Σν Σκήκα Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ αζρνιείηαη
κε ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο πνπ δηαπξάηηνληαη ζηα κέζα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη
ςεθηαθήο απνζήθεπζεο ή κέζσ απηψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα,
Tν Σκήκα Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά
ησλ αλειίθσλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ άιισλ κέζσλ ειεθηξνληθήο ή ςεθηαθήο
επηθνηλσλίαο θαη απνζήθεπζεο
Tν Σκήκα Πξνζηαζίαο Λνγηζκηθνχ θαη Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο
ππνζέζεηο παξάλνκεο δηείζδπζεο ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη θινπήο, θαηαζηξνθήο ή
παξάλνκεο δηαθίλεζεο ινγηζκηθνχ πιηθνχ, ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ,
πνπ ηεινχληαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, θαζψο θαη ην Σκήκα Αζθάιεηαο Ζιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ.
Πξνβιέπεηαη ε ςήθηζε λφκνπ, κε ηελ νπνία ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηεο
Τπεξεζίαο ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο, κε
ππνθείκελα ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ, ελψ πξνβιέπεηαη
θαη δηεχξπλζε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ Ν. 2225/1994 γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη ε άξζε ηνπ
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, κε αδηθήκαηα πνπ ε δίσμε ηνπο έρεη αλαηεζεί ζηελ Τπεξεζία θαη
ηδηαίηεξα γηα ηα αδηθήκαηα πνπ ηεινχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ρξήζηεο – δξάζηεο δηαπξάηηνπλ κέζσ
δηαδηθηχνπ αδηθήκαηα θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα ειεθηξνληθά ίρλε θαζψο θαη ηα ζηνηρεία
ηαπηφηεηαο θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί απφξξεηνπ ησλ επηθνηλσληψλ,
θαζηζηψληαο έηζη ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε αλέθηθηε.
Δπεηδή, δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε έξεπλεο φηη, ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δηαθηλνχληαη απφ
ηε δηελέξγεηα ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ ζηε Υψξα καο αλέξρνληαη ζε κεηαβάζεηο
ηεξάζηησλ αθνξνιφγεησλ πνζψλ ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αιινδαπή,
πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα δηαθνπή δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ πνπ κέζσ
δηαδηθηχνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο ζηηο ππεξεζίεο δηαδηθηπαθνχ ζηνηρήκαηνο. Ο
ηξφπνο πνπ πξνηείλεηαη θαη ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζηελ αιινδαπή είλαη ε λνκνζεηηθή πξφβιεςε
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γηα ηε δηαθνπή ηεο IP δηεχζπλζεο θαη ηνπ domain name ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο κε εηδηθφ
ινγηζκηθφ, ην νπνίν απνθιείεη ζην δηαδίθηπν ηεο Υψξαο καο φια ηα ίρλε πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
παξάλνκν δηαδηθηπαθφ ζηνίρεκα θαη online θαδίλν.
Καζνξηζηηθφ εμπγηαληηθφ ξφιν αλακέλεηαη επίζεο λα έρεη ε ξχζκηζε ηνπ λνκηθνχ
θαζεζηψηνο ειεθηξνληθήο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κε ην λέν λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, κε ην νπνίν πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ ε ελεξγνπνίεζε Δζληθήο Δπηηξνπήο
Δπνπηείαο Παηγλίσλ θαη απζηεξνί θαλφλεο δεκνζίνπ ειέγρνπ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
13.7.2. Γξάζεηο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ
Οη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη νη ειεγθηέο επηθεληξψλνπλ πιένλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο - δξάζεηο θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο. Γηθιίδα γηα λα
ειέγρεη ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ην θχξνο ησλ βηβιίσλ ζα είλαη ηα
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ απφ ηε κηα αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ κε
πξνγξάκκαηα πνπ δηαβάδνπλ εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο (ειεθηξνληθφο έιεγρνο) θαη ν δεχηεξνο κε
ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπο κέζα απφ κηα ζχγρξνλε ηππνπνίεζε, ζπκβαηή
κε ηα ΓΛΠ, πνπ ρξεζηκνπνηεί αξρεία XML. Ζ ειεθηξνληθή απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε
δηελέξγεηα ειέγρσλ κε απηφκαηεο δηαδηθαζίεο απεπζείαο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο
εηαηξίαο κε πεξηνξηζκέλε ηελ εκπινθή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα έρεη πξνθαλή νθέιε ζην
θφζηνο, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ελφο ειέγρνπ ηφζν γηα ηελ θνξνινγηθή αξρή, φζν θαη
ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Δπίζεο, φηη ν έιεγρνο ηνπ Log File κηαο επηρείξεζεο, πνπ αζρνιείηαη
κε εμ απνζηάζεσο πσιήζεηο θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο.
Οη δξάζεηο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηηο απφ ηηο 5 νκάδεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θνξνδηαθπγήο πξέπεη λα αθνκνησζνχλ απφ ην ειεγθηηθφ δπλακηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Κάπνηεο απφ απηέο ηηο δξάζεηο είλαη :
 Ζ θαζηέξσζε ζαλ ειεγθηηθή πξαθηηθή, ηνπ ειέγρνπ απφ ην γξαθείν κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ δπλακηθνχ.
 Ζ θαηαπνιέκεζε κηαο απφ ηηο πην δχζθνιεο κνξθέο θνξνδηαθπγήο πνπ είλαη ε αλαγξαθή
κέξνπο ηεο ηηκήο ζηηο απνδείμεηο, κε ρξεζηκνπνίεζε αληηθεηκεληθψλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ
πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ κε αθξίβεηα ησλ εθξνψλ ηνπ ΦΠΑ θαη απνηεινχλ ην
απφιπην θάξκαθν απηήο ηεο κνξθήο απφθξπςεο ηνπ ΦΠΑ. Οη ηερληθέο ζα είλαη απφ απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο άιισλ θξαηψλ θαη ζα επνπηεχνληαη ζε
θεληξηθφ επίπεδν γηα λα κελ ππάξμεη ε δπλαηφηεηα νπνηαζδήπνηε παξελέξγεηαο.
 Ζ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εζεινληηθήο ζπκκφξθσζεο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο κε ηελ ζπλδξνκή
ηεο 5εο νκάδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο ΓΓΠ. Θα μεθηλά απφ ηνλ
εληνπηζκφ κε λέεο ηερληθέο ειέγρνπ, ηελ θιήζε γηα έιεγρν θαη θαηαιήγεη πάληα ζε
πξνζδηνξηζκφ θφξνπ.
 ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ειέγρνπ, κε δεηγκαηνιεπηηθφ επαλέιεγρν απφ εηδηθά
ζπλεξγεία ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ έρνπλ ζηαιεί απφ Γ.Γ.Π.. ζηηο ΓΟΤ, ψζηε λα
αμηνινγνχληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ ειεγθηηθψλ κνλάδσλ. ιεο νη
αθξαίεο πεξηπηψζεηο ζα νδεγνχληαη απηφκαηα γηα επαλέιεγρν.
 ηελ έλαξμε ησλ πξψησλ ειεθηξνληθψλ ειέγρσλ κε βάζε ην SESAM θπξίσο γηα ηηο 1.000
κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ ζηφρεπζε ηεο 3εο
νκάδαο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο.
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 ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα αθνχ πξνγξακκαηίδεηαη ε
ζπκκεηνρή ζηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΔΛΣΔ255 θαη ειεγθηέο ηνπ Τπ.
Οηθνλνκηθψλ πνπ ζα εζηηάζνπλ ζην αλ νη πξνβιέςεηο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο γηα θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ θαηαινγηζζεί θαη
απνδνζεί ζην Διιεληθφ Γεκφζην απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ Φνξνινγηθψλ ειεγθηψλ. Οη
πεξηπηψζεηο απηέο ησλ ειεγκέλσλ ρξήζεσλ, φπσο θαη εθείλεο ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ν
έιεγρνο ζα γίλεη απφ ην γξαθείν κε ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηνπ νξθσηνχ
ειεγθηή.
13.7.3. Γξάζεηο .Γ.Ο.Δ.
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ίδξπζε κε ηνλ Ν. 2331/1995 ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ
Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.), κε ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη ηνλ έιεγρν ζεκάησλ φπσο ε θνξνδηαθπγή, νη
απάηεο, ε παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ θαη λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη απάηεο ελάληηα ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θ.α. Με ην λφκν φκσο 3296/2004 θαηαξγήζεθε ηππηθά ην ΓΟΔ θαη
ζπζηήζεθε λέα ππεξεζία κε ηελ επσλπκία Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.). Με ην Ν.
3842/2010 επαλαζπζηάζεθε θαη αλαδηνξγαλψζεθε ην ΓΟΔ.
Κχξην έξγν ηνπ ΓΟΔ είλαη ε απνθάιπςε θαη ε θαηαπνιέκεζε εζηηψλ νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο, κεγάιεο θνξνδηαθπγήο θαη ιαζξεκπνξίαο, ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ, ν
έιεγρνο ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηεο θαηνρήο θαη δηαθίλεζεο
απαγνξεπκέλσλ ή ππφ εηδηθφ θαζεζηψο εηδψλ θαη νπζηψλ, ν έιεγρνο ηεο νξζήο εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο, θαζψο
επίζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο.
Με παξακέηξνπο δξάζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαθάλεηα θαη ζηελ αληηθεηµεληθνπνίεζε ησλ
ειέγρσλ, ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα θαη κέζα πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο κεζφδνπο αλάιπζεο
θηλδχλνπ, δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ βάζεηο δεδνµέλσλ, δηαζηαπξψζεηο, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη
άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Ζ δξάζε ηνπ ΓΟΔ πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλνχο ειέγρνπ, δηεξεχλεζε
θαηαγγειηψλ πνιηηψλ, ζπλδξνκή ζε ειέγρνπο θαηά παξαγγειία άιισλ ππνπξγείσλ, ειέγρνπο
θαηά παξαγγειία ζην πιαίζην εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ κε εηζαγγειηθή
εληνιή θαη ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ππνζέζεσλ ηεο Αξρήο γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο,
ηε εθηέιεζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ κε βάζε ηηο δηαζηαπξψζεηο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ
ΓΓΠ θαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο.
Οη κνξθέο θαη ηα πεδία ειέγρνπ κε βάζε ηα ηξέρνληα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ ΓΟΔ
αθνξνχλ :
Γηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο. Βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Γ.Γ.Π.. δηελεξγνχληαη ήδε - θαη ζα εληαζνχλ νη έιεγρνη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη δειψζεηο Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ
παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έηπραλ επηζηξνθήο Φ.Π.Α. ιφγσ
ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε ηπρφλ εκπινθή ηνπο ζε απάηε ζηνλ
ελδνθνηλνηηθφ Φ.Π.Α. «ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ – Καξνπδέι». Δπίζεο θαηφπηλ
επεμεξγαζίαο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ, ζηνπο θεξφκελνπο σο
εθδφηεο θαη σο ιήπηεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί, ε εηθνληθφηεηα ή κε
ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ θαηαζρεζέλησλ εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ
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ζηνηρείσλ θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο θαη επεμεξγαζία ησλ θαηαζρεζέλησλ θνξνινγηθψλ
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απηά αθνξνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί εάλ έρνπλ εθδνζεί θαη εάλ έρνπλ θαηαρσξεζεί
αληίζηνηρα ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ.
Έιεγρνη ζε νκάδεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ (γηαηξνί, δηθεγφξνη, ινγηζηέο, κεραληθνί,
θαιιηηέρλεο θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί, θαηά ρξήζε, εάλ έρνπλ θνξνινγεζεί ηα
πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα κε ζχγθξηζε θνξνινγεζέλησλ εηζνδεκάησλ κε ζχλνιν απνθηεζείζαο
πεξηνπζίαο θηλεηήο θαη αθίλεηεο.
Έιεγρνο «πφζελ έζρεο» θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ επηιέρηεθαλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
- Σε κε δήισζε, ζηελ νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νιφθιεξεο ή κέξνπο
- ηεο δαπάλεο θηήζεο αθηλήησλ.
- Σε κε δήισζε ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ δαλείσλ ζηα επφκελα, απφ ηε ιήςε, έηε.
- Αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο ηνπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε ην δεινχκελν εηζφδεκα.
Έιεγρνη επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο. Γηελέξγεηα ειέγρσλ ζε επαγγεικαηηθά
ζθάθε πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί αλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξαγκαηηθά σο επαγγεικαηηθά ή γηα
πξνζσπηθή εμππεξέηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο επαγγεικαηηθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί ιαζξεκπνξίαο (ππνβνιή
κελπηήξηαο αλαθνξάο γηα ιαζξεκπνξία θαη επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ). Γηελέξγεηα ειέγρσλ
ζε ηδησηηθά πινία κηθηά επαγγεικαηηθά θαη αλαςπρήο κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, ζε ηδησηηθά
πινία κε μέλε ζεκαία ηδηνθηεζίαο off shore εηαηξίαο θαη ζε ηδησηηθά πινία κε ειιεληθή ζεκαία,
πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ε εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ
(δήισζε ηνπ ζθάθνπο ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο).
ηνρεπφκελνη έιεγρνη ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνληαη κε θξηηήξηα φπσο:
- Σν χςνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ.
- Tν ρακειφ ζπληειεζηή κηθηνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο.
- Σηο επαλαιακβαλφκελεο ρξήζεηο κε εκθάληζε δεκίαο.
- Σν πςειφ πνζφ δαπαλψλ.
- Σν κεγάιν πηζησηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α. πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ην αληηθείκελν
- δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
- Σν κηθξφ πνζνζηφ απφδνζεο Φ.Π.Α.
Έιεγρνη πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ, ζηνπο ηνκείο πγείαο, εμνπιηζκψλ, θαζψο θαη δεκνζίσλ
ιεηηνπξγψλ (γηαηξνί Δ..Τ.) Έιεγρνο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνκεζεχνπλ δεκφζηα λνζνθνκεία κε
δηάθνξα είδε, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ηπρφλ ππεξηηκνιφγεζε απηψλ κε ηε κέζνδν ηεο
ηξηγσληθήο ζπλαιιαγήο, φπνπ ζπλήζσο παξεκβάιιεηαη εμσρψξηα εηαηξία. Έιεγρνο ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έιεγρνο αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεκάησλ.
Έιεγρνη ζε επηρεηξήζεηο ςπραγσγίαο – εζηίαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε έθδνζε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. ηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ
ζπληάζζεηαη άκεζα έθζεζε ειέγρνπ θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή Α.Δ.Π. θαη εθφζνλ εκπίπηεη ζηα
αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ λ.2523/1997, φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
ππνβάιιεηαη άκεζα κελπηήξηα αλαθνξά ζε βάξνο ηνπ ππεπζχλνπ θαη αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία
ηεο επηρείξεζεο γηα 48 ψξεο.
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Έιεγρνη δηαθίλεζεο πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ. (πγξά θαχζηκα – θαπληθά). Γηελέξγεηα
ειέγρσλ ζε πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζε εηαηξείεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ κε ηε κέζνδν
θιεηζηήο απνζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ηπρφλ ηέιεζε αδηθεκάησλ ιαζξεκπνξίαο ή
θνξνδηαθπγήο. Λήςε δεηγκάησλ πγξψλ θαπζίκσλ γηα ρεκηθή αλάιπζε πξνο δηαθξίβσζε ηπρφλ
λνζείαο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί λνζεία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2960/01 πεξί
ιαζξεκπνξίαο, ήηνη θαηάζρεζε ηεο παξάλνκεο πνζφηεηαο πγξνχ θαπζίκνπ, αλαθνίλσζε ηεο
αμηφπνηλεο πξάμεο ηεο ιαζξεκπνξίαο ελψπηνλ ηνπ εηζαγγειέσο θαη επηβνιή ζε βάξνο ησλ
ππεπζχλσλ πνιιαπινχ ηέινπο απφ ην ηξηπιάζην έσο ην πεληαπιάζην ησλ δαζκψλ θ.ιπ. θφξσλ
πνπ αλαινγνχλ ζηελ θαηαζρεζείζα πνζφηεηα πγξνχ θαπζίκνπ.
Έιεγρνη αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε εμσρψξηεο (offshore )εηαηξείεο. Δληνπηζκφο offshore εηαηξηψλ
πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο αθίλεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ν πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο,
ν ηξφπνο θηήζεο θαη ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θφξσλ.
Έιεγρνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πλερείο έιεγρνη ζε δηάθνξεο αγνξέο
γηα ηνλ εληνπηζκφ πξντφλησλ απνκίκεζεο, πεηξαηηθψλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, ήρνπ-εηθφλαο πνπ
παξαβηάδνπλ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, παξαπνηεκέλα πξντφληα. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηέηνησλ
πξντφλησλ, απηά θαηάζρνληαη θαη ν θάηνρνο νδεγείηαη ελψπηνλ ηνπ Δηζαγγειέα κε απηφθσξε
δηαδηθαζία. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη ζα ζπλερηζζνχλ κε εληαηηθφ ξπζκφ, νχησο ψζηε λα
απνθαηαζηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε εηθφλα ηεο ρψξαο καο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ, ηεο πξφιεςεο
θαη ηεο θαηαζηνιήο πεξηπηψζεσλ εκπνξίαο θαη ρξήζεο ησλ παξάλνκσλ απηψλ πξντφλησλ.
Έιεγρνη γηα ηε δηάπξαμε νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε επηδνηήζεηο,
επηρνξεγήζεηο, εληζρχζεηο. Έιεγρνο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε επελδπηηθά
πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί αλ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο.
πγθεθξηκέλα ζα ειεγρζεί ε πξνέιεπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ε ηπρφλ εηθνληθφηεηα ησλ
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επέλδπζε.
Έιεγρνη ζε επηρεηξήζεηο θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο
αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ, ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί θπξίσο ε
ιήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Έιεγρνο κεζηηηθψλ γξαθείσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ιεθζείζεο πξνκήζεηεο. Έιεγρνο
ζπκβνιαίσλ αγνξαπσιεζίαο αθηλήησλ κεγάιεο αμίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε πξνέιεπζε
ησλ θεθαιαίσλ αγνξάο, θαζψο θαη ε πξαγκαηηθή αμία πψιεζεο, θαζφζνλ ππάξρνπλ ζηνηρεία πξνο
ηνχην.
Έιεγρνη λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ θαη έιεγρνη πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θπζηθψλ
πξνζψπσλ Σα λενζπζηαζέληα ηκήκαηα «Καηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ
θαη ειέγρνπ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ», ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο έρνπλ ήδε
εζηηάζεη θαη κε έκθαζε ζηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπλ ζηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ «πφζελ έζρεο»
θαη πεξηπηψζεσλ παξάλνκνπ πινπηηζκνχ θαη θνξνδηαθπγήο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδηαίηεξα
ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ.
Σν ΠΓ 85/2005 πνπ πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο Τπεξεζίαο ππέζηε αιιαγέο κε ην
Ν. 3842/2010, αθνχ πξνβιέπεη ην Σκήκα Γ΄ «αλάθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θεθαιαίσλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ζε πινπνίεζε ηεο απφθαζεο 2007/845/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ην νπνίν νξίζζεθε σο Δζληθφ Γξαθείν θαη ζεκείν επαθήο κε ηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ ΚΜ ηεο Δ.Δ. θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ
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νηθνλνκηθψλ πξντφλησλ δηαζπλνξηαθψλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ
θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζή ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηνηρεία θαηνρήο
παξάλνκσλ θεθαιαίσλ, ε αλάθηεζή ηνπο ζα πινπνηείηαη θαηφπηλ δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο κε ηελ
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ην δε χςνο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα.
Ζ αλάθηεζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πξνζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη θαηφπηλ δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο.
Πεξαηηέξσ ην ΓΟΔ, ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 11130/2730/4-11-2010 (ΦΔΚ 1818 Β), είλαη
αξκφδην γηα ηηο δηαδηθαζίεο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ
απνθνκίδνπλ ή επηδηψθεηαη λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηαθζνξά. Ζ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο, ζα ζπληειεζζεί κε ηηο ππνζέζεηο δηαθζνξάο ηηο νπνίεο
νθείινπλ λα δηαβηβάδνπλ νη Δηζαγγειηθέο Αξρέο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2 ηεο
σο άλσ Κ.Τ.Α.
Σέινο ζρεδηάδεηαη ε ελεξγνπνίεζε δχν (2) αληηιαζξεκπνξηθψλ πινίσλ απφ ην ΓΟΔ γηα
ηελ πάηαμε, θπξίσο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαπζίκσλ.
13.7.4. Γξάζεηο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο
Έρεη εθπνλεζεί ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη πινπνηείηαη απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ηεισλεηαθψλ παξαβάζεσλ, ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κε ζπλέπεηα ηελ
αχμεζε εζφδσλ κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ πεξηπηψζεσλ απνθπγήο θαηαβνιήο ησλ αλαινγνχλησλ
δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ. Οη δξάζεηο απηέο αθνξνχλ :
 ηνρνπνίεζε ειέγρσλ βάζεη ησλ αληηθεηκέλσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο θάζε
ηεισλεηαθήο αξρήο θαη παξνρή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ
ειέγρσλ κε επηθαηξνπνίεζε ηνπο αλά ηξίκελν θαη πνζνηηθνπνίεζε απηψλ, πξνθεηκέλνπ θάζε
ηεισλεηαθή αξρή λα δηελεξγεί ην κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ ειέγρσλ.
 πζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε άληιεζε ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ
φπσο, λέεο ηάζεηο θαη κέζνδνη δηάπξαμεο ιαζξεκπνξηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη λα
πξνζηαηεπζνχλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν.
 Χο κεηξήζηκνο ζηφρνο ηίζεληαη ν έιεγρνο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο κε
πςειφ θίλδπλν δαζκνθνξνδηαθπγήο, ψζηε ελ ζπλερεία λα πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη επηθαηξνπνίεζε ζηφρσλ βάζεη πιήζνπο
ειέγρσλ, είδνο ειέγρνπ, παξαβαηηθφηεηαο αλά είδνο ειέγρνπ θαη δηαθπγφληεο δαζκνί θαη
θφξνη. Οη έιεγρνη αθνξνχλ θαη ζηελ απαιιαγή απφ Φ.Π.Α., δεδνκέλνπ φηη κε ηελ
θαηαζηξαηήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο αλαπηχζζνληαη
απάηεο ηχπνπ carousel. Δίλαη ππφ
δηεξεχλεζε ε δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο κέζσ VIES αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ, δειψζεσλ
intrastat θαη πιεξσκή κέζσ ηξαπέδεο, θαζψο θαη δηκεξείο ζπλεξγαζίεο κε γεηηνληθά Κ-Μ γηα
ζέζπηζε ηξφπνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθίλεζεο
εκπνξεπκάησλ.
 Δθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο ηεισλεηαθψλ παξαζηαηηθψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία ην ζχζηεκα
αλάιπζεο θηλδχλνπ ηα ππέδεημε ρακειήο θαη κεζαίαο επηθηλδπλφηεηαο, κε απνηέιεζκα θαηά ηε
δηαδηθαζία λα κελ πξαγκαηνπνηήζεθε νχηε θπζηθφο έιεγρνο, νχηε έιεγρνο εγγξάθσλ.
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 Δθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη ζε ηνκείο θαη δηαδηθαζίεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, φπσο εθνδηαζκνί,
εηζαγσγή θαη εμαγσγή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ, απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο.
 Ζ ζπγθξφηεζε ηεισλεηαθψλ θιηκαθίσλ γηα δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, αιιά θαη
δηαζπλνξηαθψλ ειέγρσλ (ελδνθνηλνηηθή θαη κε δηαθίλεζε), θπξίσο ζε δηαθηλνχκελα πξντφληα,
πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ. (ελεξγεηαθά, αιθννινχρα, θαπληθά).
 Δληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ζην θαζεζηψηνο πξνζσξηλήο
εηζαγσγήο ζηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ζηελ πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο ππαγσγήο πξνβιέπεηαη ε
έμνδνο απφ ην θαζεζηψο κε ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ επηβαξχλζεσλ θαη πξνζηίκσλ
 Ζ δηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ απφ ηηο ΔΛ.Τ.Σ256 ζηηο επηρεηξήζεηο, ήηνη ζπζρεηηζκφο,
δηαζηαχξσζε θαη επαιήζεπζε ζηνηρείσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί (φπσο εηθνληθά ή κε ηηκνιφγηα, νξζή δαζκνινγηθή
θαηάηαμε εκπνξεπκάησλ θ.α.).
 Πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ησλ κέζσλ δίσμεο ησλ ηεισλείσλ θαη ζχζηαζε ζην .Γ.Ο.Δ. κνλάδαο
πισηψλ κέζσλ ζηα πιαίζηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ.
13.7.5. Ληκεληθφ ψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή (Λ-ΔΛ.ΑΚΣ)
Λφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπ, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επίηεπμε ηνπ
θνηλνχ ζηφρνπ γηα ηελ πάηαμε ιαζξεκπνξίαο θαη θνξνδηαθπγήο ζα επηθεληξσζεί ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο πνπ εθδειψλεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπ.
ην πιαίζην απηφ, ην Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. ζα δηελεξγεί έξεπλεο γηα ηελ επηβνιή ησλ
πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζε βάξνο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαπάηεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο εληφο ηεο ζάιαζζαο, ηνπ αηγηαινχ θαη, φπνπ απαηηείηαη, ηεο
παξαιίαο, ηελ θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ, ηελ νηαδήπνηε
παξάλνκε κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη δηαθίλεζε ρξήκαηνο, ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη
εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε παξάβαζε πνπ ζπλεπάγεηαη απψιεηα εζφδσλ γηα ην Κξάηνο
ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο εηαηξεηψλ ηδηνθηεζίαο,
δηαρείξηζεο, εθνπιηζκνχ, πξαθηφξεπζεο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη εμνπιηζκνχ πινίσλ θαη θάζε
είδνπο ζθαθψλ θαη λαππεγεκάησλ, φπνπ απαζρνινχληαη ρηιηάδεο εξγαδφκελνη. Ζ ιεηηνπξγία ησλ
αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ξπζκίδεηαη απφ γεληθέο θαη εηδηθέο, γηα ηε λαπηηιία,
δηαηάμεηο (Ν.27/1975 γηα ηε θνξνινγία πινίσλ, Α.Ν. 89/67 γηα ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ
αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζηελ εκεδαπή, λ. 2743/99 πεξί πινίσλ αλαςπρήο θιπ.), απνθέξεη δε
ζεκαληηθά έζνδα ζην ειιεληθφ Γεκφζην θαη Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Δίλαη
επηβεβιεκέλνο ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ γηα ηελ
απνθπγή ηπρφλ λνκηκνπνίεζεο πξνζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ή πξννξίδνληαη γηα παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θάζε είδνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε αλάγθε απζηεξφηεξσλ ειέγρσλ ησλ ελ
γέλεη δξαζηεξηνηήησλ ζαιάζζηαο αλαςπρήο θαη ηδηαίηεξα ησλ επαγγεικαηηθψλ φζνλ αθνξά ηε
λνκηκφηεηα δξάζεο ηνπο, θαη εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη εθξνήο θεθαιαίσλ γηα
αγνξά πνιπηειψλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη εγγξαθή ηνπο ζε ππεξάθηηα λενιφγηα.
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Οηθνλνκηθήο θχζεσο έγθιεκα ζησλ νπνίσλ ηελ αληηκεηψπηζε ζπκβάιεη είλαη ην
ιαζξεκπφξην ζε πξντφληα ππνθείκελα ζε πςεινχο δαζκνχο ή θφξνπο θαηαλάισζεο ζηνπο ηνκείο
θπξίσο ησλ αδαζκνιφγεησλ θαχζηκσλ λαπηηιίαο πνπ δηαηίζεληαη παξαλφκσο ζηελ εζσηεξηθή
αγνξά, ζηα πξντφληα θαπλνχ πνπ εηζάγνληαη παξάλνκα δηα ζαιάζζεο ή εμάγνληαη δηακέζνπ
ιηκέλσλ θαη αθηψλ, ζηα νηλνπλεπκαηψδε (ρχδελ ή ζπζθεπαζκέλα) κε ηα νπνία εθνδηάδνληαη
πινία εμσηεξηθνχ αδαζκνιφγεηα θαη δηνρεηεχνληαη παξαλφκσο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηέινο
εμνπιηζκνί πινίσλ θαη ζθαθψλ πνπ εηζάγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ρσξίο ηηο
λφκηκεο δηαηππψζεηο. ην ρψξν δξάζεο ηνπ έρεη ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη ησλ παξάλνκσλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ηελ πξνζηαζία Πλεπκαηηθψλ
Γηθαησκάησλ πνπ ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη απνηειεί πεγή πξνζφδσλ πνπ είηε
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηέιεζε άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ είηε «μεπιέλνληαη» ζε λφκηκεο
δξαζηεξηφηεηεο. Διεγθηηθή αξκνδηφηεηα έρεη θαη γηα ηελ παξάλνκε ρξήζε λαπηηιηαθψλ
ξαδηνζπρλνηήησλ, απφ ζηαζκνχο εγθαηεζηεκέλνπο ζε θάζε είδνπο ζθάθε θαη ε παξάλνκε
δηαλνκή ζήκαηνο δηαδηθηχνπ θαη ζπλδξνκεηηθψλ θαλαιηψλ πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα
ζεκαληηθψλ εζφδσλ γηα ην Γεκφζην ιφγσ απνθπγήο θαηαβνιήο νθεηιφκελνπ ΦΠΑ.
13.7.6. Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ
Σν Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ
πνπ πινπνηεί ήδε ζε ζεζκηθφ θαη εθηειεζηηθφ επίπεδν, κπνξεί λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. πλνπηηθά νη άμνλεο πνπ εληάζζνληαη ζην Δζληθφ
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη νη εμήο:
 Γηαζχλδεζε Διεγθηηθνχ κεραληζκνχ : Βάζεη ηνπ λ.2065/1992 «πεξί γλσζηνπνίεζεο ησλ
θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ δεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη άιια πξφζσπα»,
εληζρχεηαη ν θνξνινγηθφο κεραληζκφο κε ειεγθηέο ηνπ Τπνπξγείνπ λα θαηαγξάθνπλ
θνξνινγηθέο παξαβάζεηο φπσο ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο κε έθδνζεο απνδείμεσλ. Ζ
ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ κε ηελ ειεγθηηθή Τπεξεζία ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζα απμήζεη ηνπο θαζεκεξηλνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο (ε ΓΓΔ δηεμάγεη
θαζεκεξηλνχο ειέγρνπο αγνξαλνκηθήο θχζεσο ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ιατθέο- θεληξηθέο –
δεκνηηθέο αγνξέο, ππαίζξηα παδάξηα θιπ).
 Φνξνδηαθπγή θαη Λαζξεκπφξην Καπζίκσλ (χζηεκα εηζξνψλ- εθξνψλ): Σν επίπεδν ηεο
θνξνδηαθπγήο ππνινγίδεηαη ζε πάλσ απφ 500 εθαη. επξψ. Έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 φηη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπκε αχμεζε ησλ
εζφδσλ θαηά 190 εθαη. επξψ. Έρεη ππνγξαθεί ζρεηηθή ΚΤΑ γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα θαηαπνιεκεζεί ην ιαζξεκπφξην θαη ε
θνξνδηαθπγή.
 Παξαεκπφξην: ζπζηάζεθε επηηξνπή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ε νπνία θαηέιεμε ζε
ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ νχησο ψζηε λα θαηαζηεί απηφ
πεξηζζφηεξν επέιηθην θαη ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθφ σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαηαζρέζεσλ θαη
θαηαζηξνθήο ησλ παξαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ ιαζξεκπνξίνπ.
 Ηρλειαζηκφηεηα ζηα λσπά νπσξνιαραληθά πξντφληα: Με λέα Αγνξαλνκηθή δηάηαμε
θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο θσδηθνχ παξηίδαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο γηα
δψδεθα βαζηθά είδε λσπψλ νπσξνιαραληθψλ. Ο θσδηθφο απηφο ζα αθνινπζεί ηα πξντφληα ζε
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φια ηα ζηάδηα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο κέρξη ηε ιηαληθή πψιεζε επηηξέπνληαο ηελ αλίρλεπζε
ηεο εκπνξηθήο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο.

13.7.7. Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ
Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο.
Βάζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί ν λ. 3691/05.08.2008, ν νπνίνο
αλαβαζκίδεη ζεκαληηθά ηνπο κεραληζκνχο πξφιεςεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηεο ρψξαο καο θαη ελζσκαηψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηεο Οδεγίαο
2006/70/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ απνηειεί εθαξκνζηηθφ κέηξν ηεο Οδεγίαο
2005/60/ΔΚ.Με ην λφκν 3932/2011 κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ν Ν. 3691/2008 ε Δπηηξνπή
Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο κεηνλνκάζηεθε σο αλσηέξσ. Ζ Αξρή απνηειεί ηελ εζληθή
κνλάδα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ζπλεηζθέξνληαο ζηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο. Έξγν ηεο, ζχκθσλα κε ην λ.3691/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3932/2011, είλαη
ε ζπγθέληξσζε, αλάιπζε δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία αλαθνξψλ ππφπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
δηαβηβάδνληαη ζ‘ απηή απφ ηα ππφρξεα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη θάζε άιιε
πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηα αδηθήκαηα ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη
ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.
Αξρηθά, απφ ηελ ηζρχ ηνπ λ.2331/1995, ηα θνξνινγηθά αδηθήκαηα απνθιείνληαλ θαη δελ
απνηεινχζαλ «βαζηθφ έγθιεκα» ζε ζρέζε κε ην «Ξέπιπκα». Μεηά ηε ξεηή θαζηέξσζε ησλ
αδηθεκάησλ «θνξνδηαθπγήο» σο «βαζηθφ έγθιεκα», ζε ζρέζε κε ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο»
(άξζξν 77 παξ. 1 Ν.3842/2010), πθίζηαληαη πιένλ ην απαξαίηεην, αιιά θαη ζαθέο λνκηθφ πιαίζην
πνπ επηηξέπεη ηελ παξαπνκπή γηα ην «Ξέπιπκα», φισλ εθείλσλ πνπ παξαιείπνπλ λα θαηαβάινπλ
ηνπο θφξνπο πνπ νθείινπλ (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ ππεμαηξέζεη), παξ‘ φηη έρνπλ ζηελ
θαηνρή ηνπο ην εγθιεκαηηθφ πξντφλ ή αλάινγε πεξηνπζία.
Παξ‘ φια ηαχηα θαη κέρξη ζήκεξα αθφκε δελ έγηλε δπλαηή ε ζε επξεία θιίκαθα αμηνπνίεζε
ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ην «Ξέπιπκα» θπξίσο γηαηί ε απφ ην 2008 θαη εληεχζελ
αθνινπζνχκελε πξαθηηθή λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή γηα ην «Ξέπιπκα» νη κελπηήξηεο
αλαθνξέο πνπ απεπζχλνληαλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ
ζηνπο αξκφδηνπο Δηζαγγειείο θαη αθνξνχζαλ αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο, αλαθέξνληαλ ζε
ειέγρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ησλ εηψλ 2005, 2004, 2003 θαη θάπνηε θαη παιαηφηεξσλ,
αλαθέξνληαλ δειαδή ζε ρξφλν πνπ ε θνξνδηαθπγή δελ ζπλδεφηαλ κε ην «Ξέπιπκα». Οη
παξαπάλσ παξαθιεηηθνί ιφγνη έρνπλ ήδε εθιείςεη θαη παξαπέξα έρνπλ γίλεη νη πξψηεο
ζπλαληήζεηο θαη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Αξρήο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ
Διέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν θαιχηεξνο δπλαηφο ζπληνληζκφο δξάζεο θαη ε
ελεξγνπνίεζε ηεο Αξρήο θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα ην «Ξέπιπκα» ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν έηζη ψζηε
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λα έρεη απνηέιεζκα ε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη δέζκεπζεο ηνπ εγθιεκαηηθνχ πξντφληνο ηεο
θνξνδηαθπγήο. Αλαιπηηθφηεξα:
 Ήδε έρνπλ δηαβηβαζηεί ζηνπο αξκφδηνπο εηζαγγειείο νη πξψηεο ππνζέζεηο, ζπλνδεπφκελεο
πάληνηε κε δηάηαμε «παγψκαηνο» ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή δήκεπζεο πεξηνπζίαο.
 χληνκα πξφθεηηαη λα απνζηαινχλ αξθεηέο δεθάδεο ηέηνησλ ππνζέζεσλ, γηα ηηο νπνίεο
νινθιεξψλεηαη ν εληνπηζκφο πεξηνπζίαο θαη γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο είλαη εθηθηφ νη
παξαπνκπέο απηέο θαη νη αληίζηνηρεο δεζκεχζεηο λα αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο.
Ζ ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην
«Ξέπιπκα» κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ αιιά θαη δίθαην κεραληζκφ
πεηζαλαγθαζκνχ ησλ εζειεκέλα θνξνθπγάδσλ, φηαλ ε θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ ζα
είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα απνδέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ
Απφ ην άξζξν 45 παξ. 3 ηνπ Ν.3691/2008 πξνβιέπεηαη άξζε ηνπ αμηφπνηλνπ ηεο πξάμεο
«Ξεπιχκαηνο», ζηελ πεξίπησζε πνπ αίξεηαη ην αμηφπνηλν γηα ην «βαζηθφ έγθιεκα» θαη γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο θνξνδηαθπγήο θάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 2523/1997, άξζξν 24 παξ. 2.
Καηά ζπλέπεηα ν έγθαηξνο πεηζαλαγθαζκφο ησλ θνξνθπγάδσλ ζε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ
ρξεψλ ηνπο ζα απαιιάζζεη θαη ηα δηθαζηήξηα απφ ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εθδίθαζεο κεγάινπ αξηζκνχ ππνζέζεσλ «Ξεπιχκαηνο». Δμ άιινπ ε δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ίζεο αμίαο κε
ηνπο νθεηιφκελνπο θφξνπο, ζα θαζηζηά άλεπ αληηθεηκέλνπ θαη κάιινλ απνθεπθηέα ηελ απφ
κέξνπο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ παξέιθπζε ησλ ζρεηηθψλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν πην πάλσ
πιαίζην είρε σο απνηέιεζκα φηη, ην έηνο 2010 ε Δπηηξνπή εμέδσζε 93 δηαηαγέο δεζκεχζεσο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , κε ηηο νπνίεο δεζκεχζεθαλ 5.925.958 Δπξψ, 8.948 Γνιάξηα ΖΠΑ, 4
αθίλεηα, 6 νρήκαηα θαη ην πεξηερφκελν 8 ηξαπεδηθψλ ζπξίδσλ ελψ, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ
έηνπο 2011 εθδφζεθαλ 22 δηαηαγέο δεζκεχζεσο εγθιεκαηηθνχ πξντφληνο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.000.000 Δπξψ.
ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή αλαηίζεηαη ην έξγν ηνπ ειέγρνπ πφζελ έζρεο κε ην νπνίν ζα γίλεη
εθηθηφο ν ζηνρεπφκελνο ινγηζηηθφο έιεγρνο κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζίαο ησλ ππφρξεσλ
13.7.8. Λνηπά Διεγθηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο
ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, ζήκεξα πθίζηαηαη κεγάινο αξηζκφο ειεγθηηθψλ σκάησλ θαη
Τπεξεζηψλ επηζεψξεζεο257, µε γεληθή ή εηδηθή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο επί
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆εµνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ
νπνίσλ νξίδεη άκεζα ην ∆εµφζην µε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο. Σα ειεγθηηθά απηά ξγαλα
ιεηηνπξγνχλ σο εμσηεξηθνί ή εζσηεξηθνί ειεγθηέο κε βάζε ηελ απνζηνιή ηνπο. Με ηνπο ειέγρνπο
πνπ δηελεξγνχλ, απνζθνπνχλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ηεζζάξσλ (4)
γεληθψλ ζηφρσλ:

257

Γηα έλα ελδεηθηηθφ θαηάινγν ησλ σκάησλ θαη ησλ Αξρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζληηπεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο βι. Παξάζηεκα 5.
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Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ: πνπ δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζην λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ελψ ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα παξακέλνπλ
ζεκαληηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη.
Γηαρείξηζε θαη Οξγάλσζε: πνπ αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ε νπνία επηηπγράλεηαη µε ηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αθνινπζνχληαη ζηηο ππφ έιεγρν ππεξεζίεο.
Ννκηκφηεηα ελεξγεηψλ: πνπ αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ηήξεζε ηεο Ννκηκφηεηαο θαη ε πάηαμε
ησλ θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο.
Δμνηθνλφκεζε Υξεκάησλ: πνπ αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ε επίηεπμε βειηησκέλεο /
απμεκέλεο απνδνηηθφηεηαο ρσξίο αχμεζε ηνπ θφζηνπο µε νξζή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ.
Οη έιεγρνη πνπ αζθνχλ, έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ φξσλ
λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηε δηαπίζησζε ηπρφλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαη
παξαλνκηψλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηίσλ θαθήο ιεηηνπξγίαο, θαθήο δηαρείξηζεο, ρακειήο πνηφηεηαο
ή πςεινχ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ, ηελ έξεπλα πιεκκεινχο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, ηελ
παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη δηαθάλεηαο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο
πνιίηεο θαη ηνλ εληνπηζκφ γεληθά θάζε παξάγνληα πνπ επεξεάδεη δπζκελψο ηελ απνδνηηθφηεηα
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ ή Φνξέσλ. ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπο είλαη επίζεο ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ
Τπεξεζηψλ, Φνξέσλ, Οξγαληζκψλ θαη λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζηε
δηθαηνδνζία ηνπο, ηδηαίηεξα δε ε επηζήκαλζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, θαθνδηνίθεζεο, αδηαθαλψλ
δηαδηθαζηψλ, αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Ξερσξίδεη ν ζεζκφο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο (Γ.Δ.∆.∆.. Δίλαη Αξρή
πνπ ζπζηήζεθε µε ην Ν. 3074 /2002 ζε ζπκκφξθσζε µε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο γηα ηε
ζέζπηζε επηηειηθνχ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ηεο δξάζεο ησλ σκάησλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ
Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ. Απνηειεί κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαη
ζπληνληζηηθφ φξγαλν ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα θαη έρεη σο
απνζηνιή ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο, ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο (άξζξν 1, Ν.3074/
2002). Σν πεδίν δξάζεο ηνπ, πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν, µε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δελ
είλαη µφλν θαηαζηαιηηθέο, αιιά θαη πξνιεπηηθέο, µε ηελ έλλνηα ησλ παξεκβάζεσλ πξνο ηε
Γηνίθεζε γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη πξνο ηελ Κπβέξλεζε γηα λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο πξνεδξεχεη ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ
Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (.Ο.Δ.Δ.). Σν .Ο.Δ.Δ., πνπ ζπζηάζεθε µε ην λ. 2477/1997 θαη έρεη
ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο Δπηζεψξεζεο θαη ηνπ Διέγρνπ πνπ
δηελεξγείηαη απφ ην .Δ.Δ.∆.∆. θαη απφ φια ηα ηδηαίηεξα ψκαηα Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ
θνξέσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3074/2002, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη κπνξεί λα
απνθαζίδεη ηε δηελέξγεηα θνηλψλ επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ απφ κηθηέο νκάδεο
επηζεσξεηψλ ησλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφ.
πλεδξηάδεη ηαθηηθά, µηα θνξά ην κήλα θαη έθηαθηα χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ.
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ρήκα:Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη σκάησλ ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.258

ηελ έθζεζε ηνπ γηα ην 2010 δίλεη κηα γιαθπξή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα
δηαθξίλνληαο γεληθνχο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο,
φπσο: α) ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο θαζφζνλ ην ζχλνιν ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ Κξάηνπο αζθείηαη απφ ηα ζψκαηα θαη ηηο
ππεξεζίεο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, ηα νπνία δξνπλ αλεμαξηήησο ρσξίο λα ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ νξγαληθά ηκήκαηα ησλ δηαθφξσλ ππνπξγείσλ, ζηα νπνία ππάγνληαη.
Ζ ηάζεο ηνπο γηα απηνλφκεζε ηνπο ιφγσ λννηξνπίαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηεο
αιιεινεπηθαιχςεσο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηεο µε νκνηνκνξθίαο ησλ κεζφδσλ θαη ηεο
πξαθηηθήο ησλ δηελεξγνπκέλσλ απφ απηά ειέγρσλ θαη ησλ ζπληαζζνκέλσλ απ‘ απηά εθζέζεσλ
θαη πνξηζκάησλ, έρεη σο απνηέιεζµα πνιιέο θνξέο ηελ µε πιήξε θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία µε ηα
άιια ζψκαηα θαη ππεξεζίεο ειέγρνπ, ε πνζνηηθή δε θαη θπξίσο ε πνηνηηθή απφδνζή ηνπο λα µελ
αληαπνθξίλεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο, νχηε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηνπο νχηε ζηα δηαζέζηκα ζ‘
απηά κέζα, θαη έηζη παξίζηαηαη αλάγθε γηα ηελ θαηά πεξίπησζε επαλάιεςε ή ζπκπιήξσζε ησλ
ειέγρσλ θπξίσο γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ, β) νη αφξηζηεο ή επάιιειεο αξκνδηφηεηεο ησλ
ππεξεζηψλ ειέγρνπ, γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, ρακειήο πνηφηεηαο κεραληζκνί αθφκε θαη θαλφλεο
πνπ ζεζπίζζεθαλ ad hoc γηα λα επηηξέςνπλ ή θαιχςνπλ δηεθζαξκέλε ζπκπεξηθνξά, γ) ε ελίνηε
258

Πεγή : Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (2007), Έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ¨Πνιηηεία¨, Γεθέκβξηνο.

158

βξαδχηεηα ησλ ειέγρσλ θαη ε αλεπάξθεηα ή ανξηζηία ησλ πνξηζκάησλ θαη εθζέζεσλ, πνπ
νθείιεηαη ζηα παξαπάλσ αίηηα ή ηελ αλεπάξθεηα ησλ επηζεσξεηψλ, δ) ε έιιεηςε αζθάιεηαο ιφγσ
αλεπαξθνχο πξνζηαζίαο ησλ επηζεσξεηψλ απφ ηε Πνιηηεία έλαληη ησλ πξνο εθθνβηζκφ
αβάζηκσλ κελχζεσλ θαη αγσγψλ απνδεκηψζεσο µε απνηέιεζµα πνιινί απ‘ απηνχο λα δηζηάδνπλ
λα βεβαηψζνπλ παξαβάζεηο. Πξέπεη ινηπφλ νη επηζεσξεηέο λα δξνπλ µε αίζζεκα, ε) ε αλέιεγθηε
εμνπζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο αξκφδηνπο γηα λα απνθαζίδνπλ, ηελ νπνία πνιιέο θνξέο αζθνχλ
ρσξίο δηάθξηζε θαη ινγηθνχο πεξηνξηζκνχο µε κφλε ηελ επίθιεζε ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο, ζη) ε
έιιεηςε δηαθάλεηαο, πνπ εκπνδίδεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο ΜΚΟ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο δεκφζηαο δηνηθεηηθήο δξάζεο, µε
ηαπηφρξνλε φκσο εμνξζνινγηζκέλε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
ην πιαίζην ηεο αξκνδηνηήησλ ηνπ, πινπνηεί πξφγξακκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ
ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ εθπφλεζε ζπζηήκαηνο Δηδηθψλ Γεηθηψλ &
Τπνδεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο γηα θάζε έλα άμνλα ηεο επηιερζείζαο γηα ηνλ ηξαηεγηθφ
Πξνγξακκαηηζκφ θαη Αμηνιφγεζε κεζφδνπ Balanced Scorecard. Δπηπξνζζέησο εθπνλήζεθαλ
ζπκπιεξσκαηηθνί δείθηεο γηα ηελ παξαβαηηθφηεηα, ελψ ελδηαθέξνπζα είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο
αμηνιφγεζεο ζηε βάζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο.
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο(.Δ.Δ.Γ.Γ)259 κε ζηφρν ηε
δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
εληνπίδνληαο
θαηλφκελα
δηαθζνξάο,
θαθνδηνίθεζεο,
αδηαθαλψλ
δηαδηθαζηψλ,
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
παιαηφηεξνπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνλ κνλαδηθφ, ν
νπνίνο έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε
ειεγθηηθήο δηθαηνδνζία πέξαλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηα θξαηηθά λνκηθά ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ην
Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο. Απφ ην 2002 αλαηέζεθε ζην .Δ.Δ.Γ.Γ. ν έιεγρνο ηεο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ πνπ ειέγρνληαη απφ απηφ θαη
πξνβιέθζεθε ε άζθεζε απφ απηφ εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ αξκνδηνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλα
αδηθήκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη ππάιιεινη ησλ σο άλσ θνξέσλ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ
.Δ.Δ.Γ.Γ. γηα ην 2010, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηάζεσλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδνληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (35,86%) δεδνκέλνπ φηη νη δηαπηζησζείζεο
δπζιεηηνπξγίεο θαη θαθνδηνίθεζε παξάγνληαη θπξίσο απφ δηαδηθαζίεο παξσρεκέλεο, πνιχπινθεο,
αδηαθαλείο κε επηπηψζεηο ζηε λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ, ζπλεγνξψληαο ζπρλά ελφο
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλεπίθαηξνπ ή/θαη πνιχπινθνπ. Σν ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηάζεσλ
αθνξά ζηε λνκηκφηεηα δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ (29,70%). Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ φηη πεξίπνπ ην
60% ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο αθνξνχλ ζε
Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηδίσο αλ
ζπζρεηηζηεί κε ην δείθηε παξαβαηηθφηεηαο πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα.
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πζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 2477/1997 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1998, εκεηψλεηαη φηη ην .Δ.Δ.Γ.Γ.
δηαδέρζεθε ην ψκα Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.ΔΛ.Γ.Γ.) ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην άξζξν 17 παξ. 6 ηνπ Ν.
1735/1987, ελεξγνπνηήζεθε κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν. 1892/1990 θαη ιεηηνχξγεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1991 έσο ηα κέζα
ηνπ 1997. Σν .Δ.Δ.Γ.Γ. ιεηηνπξγεί πιένλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο 7 ηνπ Ν. 3074/2002 (ΦΔΚ
296 Α‘4-12-2002), κε ηηο νπνίεο αλαβαζκίζηεθε ν ξφινο ηνπ
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3ν ΜΔΡΟ : Καιέο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο θαηά νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο
14.Νέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο θαη νηθνλνκηθφ έγθιεκα
Γεδνκέλνπ φηη ε δηαθπβέξλεζε είλαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε δηαδηθαζία κε
ηελ νπνία νη απνθάζεηο απηέο πινπνηνχληαη, κηα αλάιπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο εζηηάδεη ζηνπο
ηππηθνχο θαη άηππνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε απηή, ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ θαη ηηο
επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο δνκέο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα λα εθαξκνζηνχλ νη απνθάζεηο.
Με ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ην έζλνο - θξάηνο παξαρψξεζε αλαγθαζηηθά κεγάια
θνκκάηηα εζληθήο θπξηαξρίαο ηνπ ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο, είηε ζε ππάξρνληεο ππεξεζληθνχο
νξγαληζκνχο κε λένπο ξφινπο, είηε ζε λέα ππεξεζληθά / πεξηθεξεηαθά ζρήκαηα δηαθπβέξλεζεο, ζε
κηα επνρή πνπ λέεο κνξθέο νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ε απεηιή ηεο
ηξνκνθξαηίαο απαηηνχζαλ ππεξεζληθή αληηκεηψπηζε.
Ζ πξνζηηζέκελε αμία απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ιαζξεκπφξην, ε παξανηθνλνκία, ε
θνξνδηαθπγή θιπ κε ηε βνήζεηα ηελ άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζην παγθφζκην εκπφξην, απνθέξεη
ζην νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα ηεξάζηηα έζνδα ηα νπνία είηε πξνζπαζεί λα θξχςεη ζε
αζθαιή ¨θαηαθχγηα¨ είηε πξνζπαζεί λα λνκηκνπνηήζεη θαη λα επαλεπελδχζεη ζε λφκηκεο
δξαζηεξηφηεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρεη απηφ θαη πξνζαξκνδφκελν ηέιεηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
λένπ πεξηβάιινληνο, κνηξαία ρξεζηκνπνηεί φιεο ηελ λφκηκεο θαη παξάλνκεο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ
δίλεη ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα επεξεάδεη ηηο
πνιηηηθέο απνθάζεηο ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Οη Κπβεξλήζεηο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ αζθνχλ ηελ
δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλε θπξηαξρία ηνπο κέζα απφ ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ
δηθαίνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ επηβνιή ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ θνηλσληθά
δξψλησλ. ηαλ φκσο ε δηαθπβέξλεζε απνθηά ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ν θίλδπλνο ηεο
ππεξξχζκηζεο δειαδή ε αηέξκνλε δεκηνπξγία θαλφλσλ παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ νδεγεί κε
καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε έληνλε γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά ζε απνηπρία
ειέγρνπ θαη αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ, σο πξνο ηελ απνζηνιή
θαη ηνπο ζηφρνπο.
Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο θαίλεηαη φηη κάιινλ, ε εζεινληηθή πξνζαξκνγή θαη ε απηνξξχζκηζε
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο δε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά νπφηε ε
αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηεο απνηπρίαο θαη ε αλάδεημε λέσλ εξγαιείσλ απηνξξχζκηζεο ζα
κπνξνχζε λα απνηειεί ην δεηνχκελν .
Ζ γξαθεηνθξαηία (bureaucracy), ε έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, ην έιιεηκκα
δεκνθξαηίαο θαη ε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο, ε κε πηνζέηεζε αξρψλ θαιήο δηαθπβέξλεζεο
(good governance) θαη ε απνπζία έκθαζεο ζηελ πνηφηεηα δηαθπβέξλεζεο, ε αλαπνηειεζκαηηθή
ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ε κε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ αξρψλ θαη κεζφδσλ
δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ καζεκαηηθά, φπσο ζα δνχκε
παξαθάησ, ζηελ αλάπηπμε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο .
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Δπνκέλσο ε ππεξεζληθή δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία, ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ
ζπλεξγαζηψλ κε ηελ παγθφζκηα επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ αληίζηνηρε θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ φπσο απηή εθθξάδεηαη ζπληεηαγκέλα κέζα απφ θηλήκαηα θαη ηηο ΜΚΟ, ιακβαλνκέλσλ
ππ‘ φςηλ ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, απνηειεί κνλφδξνκν πξνο ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ζηελ
θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ηφζν ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, φζν θαη ηεο δηαθζνξάο.

15. Καιή δηαθπβέξλεζε θαη νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζηνλ παγθφζκην δεκφζην ρψξν
ηα πιαίζηα ελφο παγθνζκηνπνηεκέλνπ θαη αλνηθηνχ πεξηβάιινληνο ε αζθάιεηα θαη ε
πξνζηαζία απφ ην νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ηηο απάηεο θαη ηε δηαθζνξά αλαδεηθλχεηαη
σο έλλνηα ζρεηηδφκελε κε ηα παγθφζκηα δεκφζηα αγαζά (global public goods)260. Οη νηθνλνκηθέο,
πνιηηηθέο θαη νη ζρεηηδφκελεο ηερληθέο γλψζεηο επηβάιιεηαη λα είλαη πιένλ πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζηε ζπλεξγαζία γηα έλα εληαίν ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε απηψλ ησλ αγαζψλ θαη ηε πξνζαξκνζκέλε δξάζε ζε πεξηθεξεηαθφ
θαη εζληθφ επίπεδν ψζηε νη αλσηέξσ ζρεδηαζκνί λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Απηφ
πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ παξαγφλησλ πέξα απφ ηηο θξαηηθέο νληφηεηεο σο
απηφλνκνη ζρεκαηηζκνί θπξηαξρίαο θαη άιισλ παηθηψλ πνπ κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ αλάκεζα ζε
δηεζλήο νξγαληζκνχο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπο, ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά
ηλζηηηνχηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα θαζψο θαη ζε παξάγνληεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ .
χκθσλα κε ηνλ Ρνπκειηψηε (2006:249) ε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκηθή θαη
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ :
- εκαληηθή απνξξχζκηζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο (π.ρ. απειεπζέξσζε ηεο
θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ
- Σαχηηζε ησλ ηδησηηθψλ επηδηψμεσλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (managers ), γηα
κεγηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ νηθνλνκηθνχ νθέινπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δηνίθεζε
ησλ επηρεηξήζεσλ
- Διεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο παξάηππεο θαη παξάλνκεο ινγηζηηθέο ελέξγεηεο ησλ
ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ, επεηδή ακείβνληαη απφ ηηο ηειεπηαίεο
- Πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ ρεηξαγψγεζεο πιεξνθνξηψλ (inside information), πνπ
επηηξέπεη ζε νξηζκέλνπ λα πινπηίδνπλ
- Γεκηνπξγηθή ινγηζηηθή πνπ επηηξέπεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή βάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο
αληίζηνηρε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο
- Δγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πιαζηνγξαθίεο θ.α.) κε ζηφρν ησλ πινπηηζκφ
- Υξεκαηνδφηεζε εμσεπηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο δηαθαλείο ζηφρνπο (πρ.
δσξνδνθίεο, ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ θνκκάησλ ).
Οη αλσηέξσ εμειίμεηο θαλεξψλνπλ ηελ αλάπηπμε δσλψλ κε δηαθπβέξλεζεο νη νπνίεο
ηείλνπλ λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Σν παγθνζκηνπνηεκέλν ζχζηεκα
ραξαθηεξίδεηαη απφ νιηγνπσιηαθή δνκή, απφ δεκηνπξγία δηθηχσλ δηεζληθψλ ειίη πνπ
απνηεινχληαη απφ ηελ αξηζηνθξαηία κεγάισλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνιπεζληθψλ,
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ρξεκαηαγνξψλ, ΜΜΔ θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ261 ελψ νη επελδχζεηο απνθηνχλ φιν θαη πην
βξαρππξφζεζκν θαη επθαηξηαθφ ραξαθηήξα ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη απνζπλδεδεκέλεο απφ ηελ
επαλεπέλδπζε καθξνπξφζεζκα ζηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 95%
ησλ παγθφζκησλ ζπλαιιαγψλ αθνξνχλ γξήγνξεο θηλήζεηο θεθαιαίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
άκεζε θεξδνθνξία απφ δηαθνξέο επηηνθίνπ, ηζνηηκηψλ θ.α.262. Ζ απνξχζκηζε ησλ αγνξψλ κέζσ
ηεο επηθξάηεζεο ησλ θηιειεχζεξσλ πξαθηηθψλ ηεο «ζπλαίλεζεο ηεο Οπάζηλγθηνλ»263 ζηελ
παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, αλέδεημαλ ηνλ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ
θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.
Σν νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο δηεπθνιχλεηαη κε
ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ, ηελ απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ,
ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δεκνζίσλ
πνιηηηθψλ. Δπηπιένλ, νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ επηθνηλσλία,
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ άλνκσλ
ζπκθεξφλησλ ηνπο.
Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ
δεκφζησλ αγαζψλ φπσο απηφ ηεο αζθάιεηαο έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη παξά
ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο πηπρέο ησλ πξνβιεκάησλ, απαηηεί πνιπκεξείο ιχζεηο κέζσ
ζπλεξγαζηψλ ζηα πιαίζηα κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο 264. Δίλαη
πιένλ εκθαλήο ε απψιεηα θπξηαξρίαο ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ε εθρψξεζε ηεο ζε επξχηεξνπο
πεξηθεξεηαθνχο θαη παγθνζκηνπνηεκέλνπο ζρεκαηηζκνχο, νπφηε «ε ελίζρπζε ηνπ πνιπκεξνχο
ξφινπ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ψζηε λα θαηαζηνχλ
πξαγκαηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί θνξείο θαηαπνιέκεζεο ησλ επηδήκησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ
αλεμέιεγθηε παγθνζκηνπνίεζε ( π.ρ. θεξδνζθνπία, εγθιεκαηηθφηεηα, δηεζληθφ εκπφξην λαξθσηηθψλ,
μέπιπκα ρξήκαηνο, θνξνινγηθνί παξάδεηζνη, ) … απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία
ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο» (Ρνπκειηψηεο 2006: 26,45).
Μφιηο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80, ν φξνο δηαθπβέξλεζεο265 έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
αηδέληα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη έρεη θαηαζηεί αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ησλ αθαδεκατθψλ
θχθισλ. Παξφια‘ απηά, αλ θαη ε δηαθπβέξλεζε απνηειεί ζήκεξα ζεκαληηθφ αληηθείκελν
δηεξεχλεζεο γηα ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, αιιά θαη ηηο θπβεξλήζεηο, δελ
ππάξρεη έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο266.
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Ρουμελιϊτθσ (2006 : 12-13)
Ρουμελιϊτθσ (2006 : 83)
263
Με βάζε απηή ν παξεκβαηηζκφο ηνπ θξάηνπο θαη ε ζηήξημε δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ
ζεκαληηθά. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη φιν θαη επξχηεξν ξφιν ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο. Οη
ηδησηηθνπνηήζεηο θαζίζηαληαη κέζν εμπγίαλζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Οη επηδνηήζεηο θαηαξγνχληαη ζηαδηαθά,
ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλνληαη ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ν δεκφζηνο δαλεηζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο .
264
Ρνπκειηψηεο (2006: 25)
265
πρλά ε δηαθπβέξλεζε (governance) ηαπηίδεηαη, φκσο ιαλζαζκέλα, κε ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε (government). Ζ
θπβέξλεζε δηακνξθψλεη ην επξχηεξν πιαίζην άζθεζεο ηεο εμνπζίαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ. H ιέμε
δηαθπβέξλεζε (governance) απνηειεί κηα πην επξεία έλλνηα θαη έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζην ιαηηληθφ φξν «gubernare»
θαη ζηνλ ειιεληθφ φξν «θπβεξλψ».
266
Communication on Governance and Development, October 2003, COM (03) 61.
262

162

Καηά ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (IMF)267 «ε δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηα ρψξα θπβεξληέηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ
θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ». Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη ε δηαθζνξά δε ζπκβηβάδεηαη κε ηε ρξεζηή
δηαθπβέξλεζε, αληίζεηα ζπλδέεηαη κε ζνβαξέο καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, ελψ επηζεκαίλεηαη ε
ζπκβνιή ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο (good governance) ζηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
αλάπηπμε268. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν δήισζε ην 1996 φηη «ε πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο
δηαθπβέξλεζεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ θξάηνπο
δηθαίνπ, ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, σο βαζηθά ζηνηρεία ελφο πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ νη νηθνλνκίεο
κπνξνχλ λα επεκεξήζνπλ». Σν ΓΝΣ εθηηκά φηη ε δηαθζνξά ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθνλνκηψλ
πξνθαιείηαη απφ ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο, είηε ιφγσ ππεξβνιηθψλ είηε
ιφγσ αλεπαξθψλ ξπζκίζεσλ. Γηα ηε ιήςε δαλείσλ απφ ην ΓΝΣ, νη ρψξεο πξέπεη λα έρνπλ
νξηζκέλεο πνιηηηθέο θαιήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΝΣ, ζηε ζέζε ηνπ269.
Σν Ηλζηηηνχην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο270 ζεσξεί φηη δηαθπβέξλεζε είλαη «νη παξαδφζεηο
θαη νη ζεζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε εμνπζία ζε κηα ρψξα. Απηφ πεξηιακβάλεη (i) ηε
δηαδηθαζία εθινγήο, ειέγρνπ θαη δηαδνρήο θπβεξλήζεσλ (ii) ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα
δηακνξθψλεη απνηειεζκαηηθά θαη λα εθαξκφδεη ζηέξεεο πνιηηηθέο (iii) ην ζεβαζκφ ησλ πνιηηψλ θαη
ηεο πνιηηείαο γηα ηνπο ζεζκνχο πνπ νξίδνπλ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηε κεηαμχ
ηνπο αιιειεπίδξαζε».
Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ, 1995)271 πξνζδηνξίδεη ηε
δηαθπβέξλεζε σο ηε ρξήζε πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ άζθεζε ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ
πφξσλ γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηφο ν επξχο νξηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ επζχλε
ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζηε ζεκειίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη νηθνλνκηθνί εηαίξνη
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηε δηαλνκή ησλ σθειεηψλ θαη ζηε ζχλζεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ
θπβεξλψλησλ θαη θπβεξλσκέλσλ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζεο επνκέλσο, παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ επηδίσμε ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα νηθνλνκηθή επεκεξία, θνηλσληθή ζπλνρή
θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ο Ο.Ο..Α. έρεη δηαηππψζεη ηηο εμήο αξρέο θαιήο δηαθπβέξλεζεο:
i. Λογοδοζία (Accountability): ε θπβέξλεζε κπνξεί θαη ζέιεη λα δείμεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη
απνθάζεηο ηεο είλαη ζπλεπείο πξνο μεθάζαξα δηαηππσκέλνπο θαη πξνζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο.
ii. Γιαθάνεια (Transparency): νη δξάζεηο, νη απνθάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
θπβέξλεζεο ππφθεηληαη ζε θαηάιιειε κνξθή ειέγρνπ απφ άιια ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο, απφ
ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απφ εμσηεξηθά φξγαλα θαη θπβεξλήζεηο.
iii. Αποδοηικόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα (Efficiency and effectiveness): ε θπβέξλεζε
πξνζπαζεί λα παξάγεη πνηνηηθά δεκφζηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, κε ην
ρακειφηεξν θφζηνο, εμαζθαιίδνληαο φηη ηα απνηειέζκαηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρηθέο
πξνζέζεηο απηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή.
iv. Ανηαποκπιζιμόηηηα (ressponsiveness): ε θπβέξλεζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επειημία λα
αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ιακβάλεη ππ‘ φςε ηεο ηηο πξνζδνθίεο ηεο
267

IMF (2002), The IMF and Good Governance, A Factsheet.
IMF (1997),Good Governance - The IMF‘s Role.
269
IMF (2005) The IMF's Approach to Promoting Good Governance and Combating Corruption – A guide
270
Kaufmann et al. ( 1999)
271
Γηθηπαθφο ηφπνο : www.oecd.org
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θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ φηαλ πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ δεκφζην ζπκθέξνλ θαη είλαη πξφζπκε λα
επαλεμεηάζεη κε θξηηηθφ κάηη ην ξφιν ηεο.
v. Γιοπαηικόηηηα (Forward vision): ε θπβέξλεζε κπνξεί θαη πξνβιέπεη ηα κειινληηθά
πξνβιήκαηα βαζηδφκελε ζηα ηξέρνληα ζηνηρεία θαη ηάζεηο θαη δηακνξθψλεη πνιηηηθέο πνπ
ιακβάλνπλ ππ‘ φςε
ηνπο ηηο κειινληηθέο δαπάλεο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο αιιαγέο (π.ρ.
δεκνγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο).
χκθσλα κε έγγξαθν ηνπ ΟΖΔ272, θαιή δηαθπβέξλεζε ζεκαίλεη ηε «δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ή κε απηψλ ησλ απνθάζεσλ ». Με άιια ιφγηα έρεη λα θάλεη
κε ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ κηα δεδνκέλε θνηλσλία ή
νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηππηθέο ή άηππεο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα
ιακβάλνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Οπφηε ν φξνο
πεξηιακβάλεη ηνπο λφκνπο θαη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ην θξάηνο, ηδηψηεο θαη θνηλσληθέο
νκάδεο πξνσζνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπο, επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη
εθπιεξψλνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έληνλε αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ
ζπλεξγαζία (partnerships) ζπλεπψο ησλ εηαηξηθψλ νκάδσλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαθπβεξλεηηθψλ δεζκεχζεσλ, αλαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ ζπκπιήξσκα, θαη φρη
ππνθαηάζηαην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ δεζκεχζεσλ. Ζ ζπκκεηνρή
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ιήςε
ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ. Ζ δηαθπβέξλεζε αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαη ηελ εκβέιεηα
ησλ ζεκάησλ ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη, κπνξεί λα αλαθέξεηαη σο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
(corporate governance),
σο δηεζλή δηαθπβέξλεζε (international governance), εζληθή
δηαθπβέξλεζε (national governance) θαη ηνπηθή δηαθπβέξλεζε ( local governance) κε αλάινγν ην
εχξνο ζπκκεηνρήο. Μηα Κπβέξλεζε απνηειεί απιά έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλάκεζα ζηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη απφ ηνπηθνχο πξνχρνληεο, ζπλεηαηξηζκνχο αγξνηψλ,
επηρεηξήζεηο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα, πνιηηηθά θφκκαηα θαη ΜΚΟ, κέρξη ινκπίζηεο,
ΜΜΔ, ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο θαη δπλάκεηο αζθαιείαο.
Γηα λα είλαη κηα δηαθπβέξλεζε ρξεζηή, σο ηδεψδε κνξθή δηαθπβέξλεζεο πξέπεη ζχκθσλα
κε ηνλ ΟΖΔ λα εθπιεξψλεη νθηψ ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα
δηαθπιάζζνληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο :
ςμμεηοσή (Participation): Ζ ζπκκεηνρή ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ απνηειεί
βαζηθφ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα είλαη είηε άκεζε
είηε κέζσ λφκηκσλ ελδηάκεζσλ ζεζκψλ ή αληηπξνζψπσλ. Οη ζπκκέηνρνη πξέπεη λα είλαη
ελεκεξσκέλνη θαη ε δηαδηθαζία νξγαλσκέλε. Απηφ ζεκαίλεη ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη
ηεο έθθξαζεο απφ ηε κηα πιεπξά θαη κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απφ ηελ άιιε
πιεπξά.
Κπάηορ δικαίος (Rule of law): Ζ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε απαηηεί δίθαηα λνκηθά πιαίζηα πνπ
επηβάιινληαη ακεξφιεπηα. Δπίζεο, απαηηεί ηελ πιήξε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
ηδίσο ησλ κεηνλνηήησλ. Ακεξφιεπηε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απαηηεί κηα αλεμάξηεηε
δηθαηνζχλε θαη έλα ακεξφιεπην θαη άθζαξην κεραληζκφ επηβνιήο.
272

What is Good Governance?, United Nations , Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(UNESCAP) http://www.unescap.org/pdd/prs/projectactivities/ongoing/gg/governance.pdf 5/7/11
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Γιαθάνεια (Transparency): Γηαθάλεηα ζεκαίλεη φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη ηελ
επηβνιή ηνπο γίλνληαη κε ηξφπν πνπ λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Οη
πιεξνθνξίεο είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκεο θαη άκεζα πξνζβάζηκεο ζε εθείλνπο πνπ ζα επεξεαζηνχλ
απφ ηηο απνθάζεηο απηέο, ελψ πξέπεη λα παξέρνληαη ζε εχθνια θαηαλνεηέο κνξθέο θαη ηξφπνπο.
Έγκαιπη ανηαπόκπιζη ζηα αιηήμαηα (Responsiveness): Ζ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε πξνυπνζέηεη
φηη νη ζεζκνί θαη δηαδηθαζίεο πξνζπαζνχλ λα εμππεξεηήζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Γιακςβέπνηζη πποζαναηολιζμένη ζηη ςναίνεζη (Consensus oriented): Ζ ρξεζηή
δηαθπβέξλεζε απαηηεί κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ δηαθφξσλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο λα
επηηεπρζεί κηα επξεία ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ θαη πψο κπνξεί
απηφ λα επηηεπρζεί. Δπίζεο, απαηηεί κηα επξεία θαη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα ην ηη ρξεηάδεηαη
γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη πψο ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο ελ ιφγσ αλάπηπμεο. Απηφ κπνξεί
λα πξνθχςεη κφλνλ απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πιαηζίσλ
κηαο δεδνκέλεο θνηλσλίαο ή θνηλφηεηαο
Ππόζβαζη ζηοςρ πόποςρ και ένηαξη ζηιρ δομέρ (Equity and inclusiveness): Ζ επεκεξία
εμαξηάηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε φηη φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ κεξίδην ζην
παξαγφκελν πξντφλ θαη δελ αηζζάλνληαη απνθιεηζκέλνη. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη φιεο ηηο νκάδεο
θαη ηδηαίηεξα νη πην επάισηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ επθαηξίεο λα βειηηψζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ
επεκεξία ηνπο.

ρήκα : Πξνυπνζέζεηο θαιήο δηαθπβέξλεζεο θαηά ηνλ ΟΗΔ273.

Αποηελεζμαηικόηηηα και αποδοηικόηηηα (Effectiveness and efficiency): Ζ ρξεζηή
δηαθπβέξλεζε ζεκαίλεη φηη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα φξγαλα παξάγνπλ απνηειέζκαηα πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ελψ κεξηκλνχλ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ
πφξσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο θαιήο
δηαθπβέξλεζεο θαιχπηεη ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
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Λογοδοζία (Accountability) : είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. ρη κφλν
θπβεξλεηηθά φξγαλα, αιιά θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
πξέπεη λα είλαη ππφινγεο ζην επξχ θνηλφ θαη ζηνπο ζεζκηθνχο θνξείο . Σν πνηνο είλαη ππφινγνο ζε
πνηνλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην αλ νη απνθάζεηο ή ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη αθνξνχλ ην
εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ. ε γεληθέο γξακκέο κηα νξγάλσζε ή έλα ίδξπκα είλαη
ππφινγν ζε εθείλνπο πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηηο απνθάζεηο ή ηηο ελέξγεηέο ηνπ. Ζ ινγνδνζία δελ
κπνξεί λα εθηειεζηεί ρσξίο ηε δηαθάλεηα θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.
Δπηπιένλ, ε θαιή δηαθπβέξλεζε πξνυπνζέηεη ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθζνξάο, ζεβαζκφ ηεο
γλψκεο ηεο κεηνςεθίαο, αλαθνχθηζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη θάιπςε ησλ ζεκεξηλψλ θαη
κειινληηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο.
Γηα ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP)274 «ε δηαθπβέξλεζε είλαη ην
ζχζηεκα αμηψλ, πνιηηηθψλ θαη ζεζκψλ κε ηα νπνίν ε θνηλσλία δηεπζεηεί ηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά
θαη θνηλσληθά δεηήκαηα κέζα απφ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. … Δίλαη νη θαλφλεο, ζεζκνί θαη πξαθηηθέο νη νπνίνη ζέηνπλ φξηα
θαη παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηα κεκνλσκέλα άηνκα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η
δηαθπβέξλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηεο
δηαζηάζεσλ, ιεηηνπξγεί ζε θάζε επίπεδν ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, είηε ζην αηνκηθφ
λνηθνθπξηφ, ην δήκν, ην έζλνο, ηελ πεξηθέξεηα ή παγθφζκηα θνηλφηεηα».
Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (The Institute of Internal Auditors, IIA) δηαηχπσζε
θάπνηεο βαζηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε ειεγθηηθή ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα275 Απηέο αθνξνχλ ζε :
Τποσπέυζη λογοδοζίαρ (Accountability): Ζ ππνρξέσζε ινγνδνζίαο είλαη κία δηαδηθαζία θαηά
ηελ νπνία νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νη ππάιιεινί ηνπο είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο
ελέξγεηεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη φισλ ησλ
πηπρψλ ηεο απφδνζεο ηνπο. Δπηηπγράλεηαη απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ έρνπλ ζαθή
θαηαλφεζε ησλ επζπλψλ, θαη έρνπλ επίζεο πιήξσο θαζνξηζκέλνπο ξφινπο κέζα ζε κία ηζρπξή
δνκή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ινγνδνζία είλαη ε ππνρξέσζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο λα
ινγνδνηήζεη γηα ηελ επζχλε πνπ ηεο αληηζηνηρεί γηα ην ιφγν απηφ ππνβάιινληαη ζηνλ θαηάιιειν
έιεγρν.
Γιαθάνεια (Transparency): Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζρεηίδεηαη κε ηηο αλνηθηέο δηαδηθαζίεο
δηαθπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ζηνπο πνιίηεο ηεο. Ζ θαιή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηελ
θαηάιιειε θνηλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε φζνπο έρνπλ έλλνκα ζπκθέξνληα έηζη
ψζηε λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απφδνζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθπβέξλεζεο.
Αλαιφγσο, νη απνθάζεηο, νη ελέξγεηεο, θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο θπβέξλεζεο δηεπζεηνχληαη αλνηρηά.
Οη ειεγθηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ κία άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο
ηεο θπβέξλεζεο. Οη λνκνζέηεο θαη ην δεκφζην επηδεηνχλ ηνπο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλνληαη φηη
νη θπβεξλεηηθέο πξάμεηο είλαη εζηθέο θαη λφκηκεο, θαη φηη ε έθζεζε (report) ηεο απφδνζεο
απεηθνλίδεη κε αθξίβεηα, κέηξν αιήζεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ηηο δηαδηθαζίεο.
Ακεπαιόηηηα, Δνηιμόηηηα (probity): Ζ αξρή ηεο αθεξαηφηεηαο απαηηεί απφ ηνπο δεκφζηνπο
ιεηηνπξγνχο λα ελεξγνχλ κε αμηνπξέπεηα θαη ηηκηφηεηα. Ζ θνηλή γλψκε έρεη ζπρλά ακθηβνιίεο
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γηα ην εάλ νη δεκφζηεο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο είλαη αμηφπηζηεο, θάηη ην νπνίν ππνλνκεχεη ηε ε
δεκφζηα εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε, ηε λνκηκφηεηα ηεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο λα θπβεξλά λα
ππνλνκεχεηαη.
Γικαιοζύνη (equity) : Ζ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν δίθαηα ηα θπβεξλεηηθά
ζηειέρε αζθνχλ ηελ εμνπζία πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Οη πνιίηεο ρνξεγνχλ ηα ρξήκαηα θαη ηε δχλακε
ζηνπο αληηπξφζσπνπο θαη ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο. Δληνχηνηο, νη πνιίηεο αλεζπρνχλ γηα ηελ θαθνδηαρείξηζε ηεο θπβεξλεηηθήο δχλακεο, ηελ
θαηαζπαηάιεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πφξσλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ
ηε δηαθζνξά ή ηε θαθή δηαρείξηζε, κε απνηέιεζκα λα είλαη δηάρπην ην αίζζεκα αδηθίαο ζηνπο
πνιίηεο.
Καηά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2003) ε δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
θξάηνπο λα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο ηνπ. Αθνξά ηνπο θαλφλεο, ηηο δηαδηθαζίεο, θαη ηε
ζπκπεξηθνξά κέζσ ησλ νπνίσλ εθθξάδνληαη ηα ζπκθέξνληα, γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη
αζθείηαη ε εμνπζία. Παξά ηνλ αλνηθηφ θαη δηεπξπκέλν ραξαθηήξα ηεο, ε δηαθπβέξλεζε ζπληζηά
κία πξαθηηθή έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε θνηλσλίαο θαη
πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα βαζηθφ κέηξν γηα ηε
ζηαζεξφηεηα θαη ηελ απφδνζε κηαο θνηλσλίαο. ε ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζηξέθεηαη θαη ε Λεπθή
Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε (2001)276, ε νπνία αθνξά «ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
Έλσζε θάλεη ρξήζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλαζέηνπλ νη πνιίηεο ηεο» θαη πξνηείλεη ηε δηεχξπλζε
ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ θαη νξγαλψζεσλ ζηε ράξαμε ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο. Ζ Λεπθή Βίβινο δελ αθνξά κφλν
ηελ Δ.Δ. αιιά ζπκβάιιεη θαη ζην δηάινγν γηα ηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε. Ζ Δ.Δ. πξέπεη λα
εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ παγθφζκηα παξνπζία ηεο κε ζθνπφ ηελ
πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Οη αξρέο ηεο ρξεζηήο
δηαθπβέξλεζεο φπσο αλαθέξνληαη ζηε Λεπθή Βίβιν θαη εληζρχνπλ ηελ Γεκνθξαηία, πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηαθπβέξλεζεο κε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγηα :
Α) Η Απσή ηηρ Γιαθάνειαρ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγνχλ κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. Απφ θνηλνχ ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ηηο
δξάζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζα θαηαλνεηή ζην επξχ θνηλφ. Ζ
εθπιήξσζε απηήο ηεο αξρήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε
ζηα πνιχπινθα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ..
Β) Η Απσή ηηρ ςμμεηοσήρ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πνιηηηθέο ησλ ΚΜ νθείινπλ λα
αθνινπζνχλ αλνηρηή πξνζέγγηζε θαηά ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. Ζ
επξεία ζπκκεηνρή εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε
ζηελφηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηηο πεξηθεξεηαθέο, ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ.
Γ) Η Απσή ηηρ Λογοδοζίαρ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ξφινη ζηηο λνκνζεηηθέο θαη εθηειεζηηθέο
δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πην μεθάζαξνη. Κάζε έλα απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. πξέπεη
λα αηηηνινγεί θαη λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πξάμεηο ηνπ. Τπάξρεη
επίζεο κεγάιε αλάγθε γηα δηαθάλεηα θαη αλάιεςε επζχλεο απφ ηα θξάηε κέιε θαη φζνπο
αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν.
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Γ) Η Απσή ηηρ Αποηελεζμαηικόηηηαρ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πνιηηηθέο πξέπεη λα είλαη
απνηειεζκαηηθέο, παξέρνληαο φηη ρξεηάδεηαη ζηε βάζε μεθάζαξσλ ζηφρσλ, αμηνιφγεζεο ησλ
κειινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη φπνηε είλαη δπλαηφλ,
ηεο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο.
Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ κε ελαξκνληζκέλν
ηξφπν θαη απφ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζην πιένλ θαηάιιειν επίπεδν (αξρή ηεο
επηθνπξηθφηεηαο).
Δ) Η Απσή ηηρ ςνοσήρ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δξάζεηο θαη νη πνιηηηθέο πξέπεη λα
δηαθξίλνληαη απφ ζπλνρή θαη λα γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηέο. Ζ αλάγθε γηα ζπλνρή ζηελ Δ.Δ.
είλαη απμαλφκελε: ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ έρεη επεθηαζεί. Ζ δηεχξπλζε έρεη απμήζεη ηε
δηαθνξνπνίεζε. Πξνθιήζεηο φπσο ε θιηκαηηθή θαη δεκνγξαθηθή αιιαγή μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ
ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ, πάλσ ζηηο νπνίεο είρε ζηεξηρηεί ε δεκηνπξγία ηεο Δ.Δ. Οη πεξηθεξεηαθέο θαη
ηνπηθέο αξρέο αλακεηγλχνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο. Ζ ζπλνρή
απαηηεί πνιηηηθή εγεζία θαη αλάιεςε επζχλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε κηαο ζπλεπνχο πξνζέγγηζεο ζην πιαίζην ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο φπσο ε Δ.Δ.
Tν Πξφηππν Καιήο Γηαθπβέξλεζεο277 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ)
ζπγθξνηείηαη απφ νθηψ δηαθξηηά αιιά αιιειεμαξηψκελα ραξαθηεξηζηηθά, σο βαζηθνχο
ζπληειεζηέο ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο: πκκεηνρή, Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, Γηαθάλεηα,
πλαίλεζε, Αληαπφθξηζε, Ηζνλνκία θαη αξρή ηεο κε δηάθξηζεο, Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
απνδνηηθφηεηα, Λνγνδνζία. ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ ΔΚΣ λα
εληζρχζεη ηε Γηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΚΜ ηεο Δ.Δ. ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2007-2013, απνηππψλεηαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ην δηνηθεηηθφ εθζπγρξνληζκφ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ηελ αεηθφξν νηθνλνκηθή
αλάπηπμε. ηελ πξνζπάζεηα αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθνί άμνλεο :
 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαθπβέξλεζεο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ,
 ε ελίζρπζε ησλ αξρψλ ηεο ινγνδνζίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο θαη ηεο δηαθάλεηαο,
 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ,
 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ,
 ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κέζσ
δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ,
 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο θαζψο θαη ε
ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζην Γεκφζην θαη θνηλσληθφ ηνκέα.
Ο φξνο ρξεζηή δηαθπβέξλεζε εηζήρζε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα
(World Bank, 1989) γηα λα πεξηγξάςεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ δεκφζην ηνκέα, έλα αλεμάξηεην
δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ινγνδνζία ησλ δεκφζησλ αξρψλ, ελψ σο δηαθπβέξλεζε νξηδφηαλ ε
άζθεζε πνιηηηθήο εμνπζίαο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ ελφο έζλνπο278. Θα πξέπεη λα
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Αθνξά ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πνιηηηθή βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζην
πιαίζην ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο εδψ :
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Ζ Αθξηθαληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα (African Development Bank - AfDB) επεθηείλεη ηνλ νξηζκφ ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο ψζηε λα ηνλ πξνζαξκφζεη ζηε κεηαβαιιφκελε παγθφζκηα νηθνλνκία ελφςεη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
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ζεκεησζεί φηη απηφο ν πξσηφιεηνο νξηζκφο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο απνδίδεη κεγάιε
ζπνπδαηφηεηα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη βαζηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Σν
1992 ε Παγθφζκηα Σξάπεδα279 φξηζε ηε δηαθπβέξλεζε σο ηνλ «ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη
εμνπζία ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε», ελψ ην 1994
ε έλλνηα ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο δηεπξχλζεθε, ψζηε καδί κε ηηο θαιέο θπβεξλεηηθέο πξαθηηθέο,
λα απνηειέζεη κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε ινγνδνζίαο, δηαθάλεηαο θαη ηζρπξήο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή αλάιπζε, ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δηαθπβέξλεζεο
απνηεινχλ νη πνιηηηθνί ζεζκνί κηαο θνηλσλίαο θαζψο θαη νη νηθνλνκηθνί ηεο ζεζκνί, δειαδή ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξεκβαίλεη ε πνιηηεία γηα ηελ ελζάξξπλζε ή κε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο . Δπηπιένλ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα είλαη έλαο απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ
επξχηαηα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππνγξακκίδεη ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο δηαθπβέξλεζεο: α)
ηνλ ηχπν ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο, β) ην δεκφζην κάλαηδκελη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
πφξσλ θαη γ) ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ζρεδηάζεη, λα ζρεκαηνπνηήζεη θαη λα εθαξκφζεη
δεκφζηεο πνιηηηθέο
Παξάιιεια, ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αλεδείρζεζαλ ηα ιεγφκελα
280
4Ds ήηνη, deregulation (πεξηνξηζκφο ηεο ξχζκηζεο), downsizing (ζπξξίθλσζε ηεο Γηνίθεζεο),
decentralization (απνθέληξσζε) θαη devolution (κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πξνο ηα θάησ κε
ζηφρν ηελ απνζπκθφξεζε ηεο θνξπθήο) θαη ηαπηφρξνλα ην θαηλφκελν ηνπ New Public
Management (Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε) αλέδεημε ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηα
δαλεηδφκελα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 3Δs (economy, efficiency and effectiveness), ήηνη ηελ
εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.
Δπεηδή ε δηαθπβέξλεζε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, γηα ηε κέηξεζή ηεο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλζεηνη δείθηεο. Οη δείθηεο δηαθπβέξλεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πξνζεγγίζνπλ ηε ζεζκηθή πνηφηεηα281 ησλ ρσξψλ θαη ηελ εμειηθηηθή ηεο απνηχπσζε, λα
αμηνινγήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή εθαξκνγή θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, ηηο
πθηζηάκελεο πνιηηεηαθέο δνκέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο282, θαζψο θαη λα θαζηεξψζνπλ αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη κέηξα
ζχγθξηζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ.
Ζ πην γλσζηή πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία δηεζλψο ζπγθξίζηκσλ κέηξσλ δηαθπβέξλεζεο
αλήθεη ζην Ηλζηηηνχην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank Institute) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
πξφγξακκα Παγθφζκηνη Γείθηεο Γηαθπβέξλεζεο (Worldwide Governance Indicators project),
φπνπ θαηαξηίδνληαη έμη δείθηεο δηαθπβέξλεζεο (World Governance Indicators), ζχκθσλα κε ηνλ
πγθεθξηκέλα, ε δηαθπβέξλεζε πξνζδηνξίδεηαη σο «ε άζθεζε εμνπζίαο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ ελφο
έζλνπο, θαζψο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηα άιια έζλε» (African Development Bank, 1999).
279
Σνλ νξηζκφ απηφ πηνζεηεί θαη ε Αζηαηηθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα - Asian Development Bank (1995).
280
Βι.World Bank (1994) θαη World Bank (1997)
281
Τπάξρεη ζεακαηηθή πξνζέιθπζε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ηδίσο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, απφ ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Μία ηαρέσο ππνβαζκηδφκελε δηαθπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απφηνκεο εθξνέο
θαη δηαθπγέο θεθαιαίσλ, γη΄ απηφ θαη νη δείθηεο δηαθπβέξλεζεο είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη
αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ (COM (2003) 615,
20.10.2003).
282
Ζ δηαθπβέξλεζε έρεη θαηαζηεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο δηεζλνχο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεί πιένλ
αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηε ζηξαηεγηθή κείσζεο ηεο θηψρεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα
δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα παξέρνπλ αλαπηπμηαθή βνήζεηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο βάζεη ηεο ζεζκηθήο
ηνπο θαηνρχξσζεο γηα δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ
(Woods, 2000).
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νξηζκφ ηεο απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα πνπ δφζεθε παξαπάλσ283. Γηα ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο
κεζνδνινγηθήο έθζεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεγέο θαη ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1996 - 2009 απφ
31 δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο εξεπλεηηθνί θνξείο, «δεμακελέο ζθέςεο» (Think Tanks),
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο. Πην αλαιπηηθά,
νη δείθηεο απηνί είλαη (Kaufmann et al., 2009):
(i) Φυνή και Λογοδοζία (Voice and Accountability). Δμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ θαηνίθσλ κηαο
ρψξαο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγή ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπο , ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ηνλ
ηξφπν ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο.
(ii) Πολιηική ηαθεπόηηηα και Αποςζία Βίαρ/Σπομοκπαηίαρ (Political Stability and Absence of
Violence/Terrorism). Δθθξάδεη ην ελδερφκελν ε θπβέξλεζε λα απνζηαζεξνπνηεζεί ή λα
αλαηξαπεί κε αληηζπληαγκαηηθά ή βίαηα κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθά ππνθηλνχκελεο
βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο.
(iii) Κςβεπνηηική Αποηελεζμαηικόηηηα (Government Effectiveness). Δμεηάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηελ ηθαλφηεηα ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ην βαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο
ηνπο απφ πνιηηηθέο πηέζεηο, ηελ πνηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο θαη ηελ αμηφπηζηε
εθαξκνγή ηνπ.
(iv) Ποιόηηηα ηυν Ρςθμιζηικών Παπεμβάζευν (Regulatory Quality). Ζ ηθαλφηεηα ηεο
θπβέξλεζεο λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη ζηαζεξέο πνιηηηθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα.
(v) Κπάηορ Γικαίος (Rule of Law). Δθθξάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο θαλφλεο πνπ
δηέπνπλ ηελ θνηλσλία θαη ζπκκνξθψλνληαη κε απηνχο, φπσο ηελ επηβνιή ζπκβνιαίσλ, ηα
ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα, ηελ αζηπλνκία, ηα δηθαζηήξηα.
(vi) Έλεγσορ ηηρ Γιαθθοπάρ (Control of Corruption). Μέηξν αληίιεςεο ηεο άζθεζεο δεκφζηαο
εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ φθεινο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθηαζεο κηθξήο θαη κεγάιεο δηαθζνξάο.
χκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ δείθηεο ρψξεο φπσο ε Γαλία, ε Νέα Εειαλδία θαη ε νπεδία,
πνπ ηνπνζεηνχληαη πςειά ζηελ θαηάηαμε, ζεκεηψλνπλ ην κεγαιχηεξν ζθνξ ζηνλ έιεγρν ηεο
δηαθνξάο απφ ηνπο έμη δείθηεο κέηξεζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο284.
ε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζε εζληθφ επίπεδν, ε δηεζλήο εκπεηξία αλαδεηθλχεη ηελ
δπλακηθή δηαζχλδεζε ηεο δηελέξγεηαο αμηνινγήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηεο θαιήο
δηαθπβέξλεζεο, ππνγξακκίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ζην λα επηηεπρζεί µηα πνιηηηζκηθή
αιιαγή κέζα ζηελ ίδηα ηελ Γεκφζηα ∆ηνίθεζε, µέζσ κηαο - θαηά γεληθή νκνινγία - αξγήο
δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ε αμηνιφγεζε285. Τπνγξακκίδεη φηη ηα θχξηα εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε
ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη ε έιιεηςε πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο
ζε ζρέζε µε ηελ ινγνδνζία (ζπρλά ζπλδέεηαη µε ζέκαηα δενληνινγίαο, εζηθήο θαη δηαθζνξάο), ε
έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά µε ηνπο κεραληζκνχο ιήςεο ηεο απφθαζεο, ε ρακειήο πνηφηεηαο
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά µε νηθνλνκηθά θαη άιια ζηνηρεία, ε απνπζία αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ή
δεμηνηήησλ ειέγρνπ.
283

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα δεκνζηεχεη αθφκα κία κειέηε βαζκνινγηθψλ
θαηαηάμεσλ γλσζηή σο ―Country Policy and Institutions Assessment‖ (CPIA). Μνινλφηη ηα πξψηα ζηνηρεία άξρηζαλ
λα ζπιιέγνληαη απφ ην 1977 δελ ήηαλ δηαζέζηκα δεκφζηα κέρξη ην 2006, νπφηε θαη δεκνζηεχνληαη ζε εηήζηα βάζε.
284
ε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε θαηαηάζζεηαη σο ε 3 ε πην δηεθζαξκέλε ρψξα ζε ζχλνιν
60 ρσξψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα.
285
World Bank (1998) Public Sector Performance – The critical Role of Evaluation, Washington D.C.
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Ζ αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο δηελέξγεηαο αμηνινγήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα επξήκαηα
ησλ αμηνινγήζεσλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ρψξεο, πνπ ηηο αλαιακβάλνπλ, ζε ηνκείο ζηνλ
ηνκέα ιήςεο απνθάζεσλ σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζε Κπβεξλεηηθφ
επίπεδν, ζηε κέηξεζε απνδνηηθφηεηαο ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζηε
κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ελ εμειίμεη δξάζεσλ πξνζξακκάησλ, έξγσλ, αθνχ σο ρξήζηκν
δηνηθεηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα πξνάγεη θαη λα πξνβάιιεη ηε γλψζε θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ζην
κέιινλ ζην ∆ηνηθεηηθφ επίπεδν. ηε ινγνδνζία ζε ακθφηεξα ηα αλσηέξσ επίπεδα αλαθνξηθά µε
ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπλεηζθέξεη ζηε
ινγνδνζία γηα ηελ απνδνηηθφηεηαο ησλ θνξέσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ νξζή θαηαλνκή ησλ
πφξσλ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε
ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζηε κάζεζε απφ ηηο επηηπρίεο ή ηηο αζηνρίεο. Υψξεο φπσο ν
Καλαδάο, ε Απζηξαιία, νη ΖΠΑ, ε Νέα Εειαλδία θ.α. έρνπλ αλαπηχμεη ηδηαίηεξα ηελ ηερλνινγία
ησλ αμηνινγήζεσλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έλλνηα ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο έρεη επεθηαζεί θαη πεξηιακβάλεη
πνιχ πεξηζζφηεξα απφ πνιπθνκκαηηθέο εθινγέο θαη αλεμάξηεηε δηθαζηηθή θαη θνηλνβνπιεπηηθή
εμνπζία. Σν ελδηαθέξνλ έρεη επεθηαζεί ζε πεξηνρέο φπσο: «ε παγθφζκηα πξνζηαζία ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, λφκνη πνπ απνθεχγνπλ ηηο δηαθξίζεηο, απνηειεζκαηηθέο, ακεξφιεπηεο
θαη ηαρείεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, δηαθάλεηα ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ, ινγνδνζία γηα ηηο πξάμεηο
ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, απνθέληξσζε ησλ πφξσλ θαη ησλ απνθάζεσλ απφ ην θέληξν
ζηελ πεξηθέξεηα θαη επνηθνδνκεηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο ζπδεηήζεηο πεξί δεκνζίσλ
πνιηηηθψλ θαη επηινγψλ» (Weiss, 2000: 801)286.
Ζ ‗ρξεζηή δηαθπβέξλεζε‘ έρεη επνκέλσο εμειηρζεί ζε έλαλ ειαζηηθφ φξν, ν νπνίνο
ζπλνςίδεη θαη κεηαθέξεη έλα ζχλνιν κελπκάησλ ηεο ίδηαο ινγηθήο (Doornbos, 2001) πνπ αθνξνχλ
ηα παγθφζκηα δεκφζηα αγαζά θαη θαη‘ επέθηαζε ην νηθνπκεληθφ δεκφζην ζπκθέξνλ ε
δηαζθάιηζε ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ
αγνξψλ. Ζ κεγάιε απηή πνζφηεηα ζηφρσλ πνπ θηινμελείηαη ππφ ηνλ φξν ρξεζηή δηαθπβέξλεζε,
νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ ‗αξθεηά θαιή δηαθπβέξλεζε (good enough governance) πνπ
ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζνχλ φια ηα θπβεξλεηηθά ειιείκκαηα ηαπηφρξνλα θαη
γηα απηφ πξέπεη λα ηίζεληαη πξνηεξαηφηεηεο. Ζ επίηεπμε ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο είλαη θαη ζέκα
ρξφλνπ θαη επνκέλσο νη ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε (Grindl, 2007).
Ζ δηαζθάιηζε ησλ παγθφζκησλ δεκφζησλ αγαζψλ ε νπνία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ
πνιηηηθή πνπ πξνσζνχλ νη ηζρπξέο ρψξεο, εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ εκπινθήο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
εκπιεθφκελσλ ρσξψλ. Σαπηφρξνλα νη ηζρπξέο ρψξεο κε ηε ζπλερή δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο
εζσηεξηθψλ ζεζκψλ θαη παξαγσγήο ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαη κε δεδνκέλν ην κέγεζνο
ησλ αγνξψλ ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νξίδνπλ ηε δηεζλή αηδέληα θαη λα αλαγθάδνπλ κε
απεηιέο ή ππνζρέζεηο ηηο ρψξεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπο ζε ζπκκφξθσζε, ρσξίο
ηαπηφρξνλα λα απεκπνιείηαη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο απφ ηηο ρψξεο απηέο κε βάζε ην
εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη ζηε βάζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο πνηνηηθήο αλσηεξφηεηαο ησλ
πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ παγθφζκησλ
δεκφζησλ αγαζψλ. Έηζη, πεξλάκε απφ ηελ ζπκκφξθσζε ιφγσ απεηιήο θπξψζεσλ ζε νηθεηνζειή
286
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ζπκκφξθσζε ζηε βάζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο πνπ απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ
θνξέα λνκηκνπνίεζεο ησλ θνξέσλ ηεο .

ρήκα : Η αιιειεμάξηεζε Δπηρεηξήζεσλ – Κπβέξλεζεο - Κνηλσλίαο.
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Ζ θαθνδηνίθεζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή πηπρή πνπ νδεγεί κε κε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε.
Καηά ηνλ ΓΔΓΓ,288 σο θαθνδηνίθεζε λνείηαη θπξίσο θάζε άιιε ελέξγεηα ή παξάιεηςε πνπ
αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ή επηθέξεη παξάλνκα δεκία ζην δεκφζην ή ζε
ηξίηνπο. ηε βάζε ηεο θαθνδηνίθεζεο βξίζθνληαη θαηλφκελα φπσο ν θνκκαηηζκφο, ε πνιπλνκία,
νη αζάθεηεο ηνπ λφκνπ θαη νη λνκνηερληθέο αηέιεηεο, ν δπζλφεηνο ραξαθηήξαο ησλ δηαηάμεσλ, ε
γξαθεηνθξαηία, νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ, νη επηθαιχςεηο
αξκνδηφηεηαο θιπ. Ωο κνξθέο θαθνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο θαη ε κε
ηήξεζε πξνζεζκηψλ, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο - πιεξνθφξεζεο, ε κε ηήξεζε ηεο νπζηαζηηθήο
λνκηκφηεηαο, πξνβιήκαηα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε αδξάλεηα ηεο δηνίθεζεο, ε κε ηήξεζε ηεο
αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε κε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο, ε αλεπάξθεηα ή ε έιιεηςε αηηηνινγίαο δηνηθεηηθψλ
πξάμεσλ, δεηήκαηα πξφζβαζεο ζε έγγξαθα – επηθχξσζεο θαη ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ, ε θαθή
ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο289.

16. Πξνυπνζέζεηο θαιήο δηαθπβέξλεζεο θαη νηθνλνκηθφ έγθιεκα
Ζ δηαθπβέξλεζε θαη ε ζεζκηθή δνκή ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζήκεξα σο θξηηήξηα
κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ησλ
πνιηηεηαθψλ δνκψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Μηα ηέηνηα ζεψξεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ελλνηνινγηθήο δηαζχλδεζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο κε ζέκαηα, φπσο ε θαηαπνιέκεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο, φπνπ πξνσζνχληαη σο πνιηηηθέο ζηήξημεο ηεο
ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ θαιή δηαθπβέξλεζε θαη ην ρακειφ επίπεδν δηαθζνξάο ζε κηα ρψξα
κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο είλαη πιένλ γεληθφηεξα απνδεθηφ φηη ηα
πξνβιήκαηα ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
επηδφζεσλ κηαο ρψξαο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζηελά.
ζνλ αθνξά ηηο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, απηέο είλαη ηφζν παιαηέο φζν
θαη ε ίδηα ε δηαθζνξά (Riley, 1998)290. Μεξηθά απφ ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ ζπλήζσο
πξνηείλνληαη είλαη (World Bank, 2000):
287
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Ζ ελίζρπζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ν πεξηνξηζκφο ησλ ζηξεβισηηθψλ θξαηηθψλ
παξεκβάζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο, ε βειηίσζε ηνπ
θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.
- Ζ αλακφξθσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο αμηνθξαηίαο
ζην δεκφζην θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ην ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο κε ηε
Γεκνθξαηία, πξέπεη πξψηα λα αλαγλσξίζνπκε ηηο πεγέο ηεο εμνπζίαο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν.
χκθσλα κε ηνλ Κάηζην291 ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ δηαθξίλνπκε ηέζζεξεηο πεγέο
εμνπζίαο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο παξαδνζηαθνχο κεραληζκνχο εμνπζίαο
ηνπ έζλνπο θξάηνπο κε απνηέιεζκα ηελ ηάζε γηα ζπλερψο κεηνχκελε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο
εμνπζίαο ζηα πιαίζηα ηεο Παγθφζκηαο Γηαθπβέξλεζεο (Global Governance)292.
Ζ ππεξεζληθή εμνπζία αθνξά ηελ εθρψξεζε θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζε ππεξεζληθνχο
κεραληζκνχο. Ζ ηδησηηθή εμνπζία ελδπλακψλεηαη απφ ηελ ζπλερψο απμαλφκελε επηξξνή ησλ
παγθνζκηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ιφγσ
ηεο άξζεο ησλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην. Ζ ηερλνθξαηηθή εμνπζία αθνξά ηε ζεκαζία ηεο επηζηήκεο
θαη ηεο ηερληθήο εμεηδίθεπζεο. Ζ έθθξαζε ηέινο, ηεο ιατθήο εμνπζίαο κεηαβάιιεηαη κε ηελ
ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) θαη ησλ ππεξεζληθψλ θνηλσληθψλ
θηλεκάησλ. Δθφζνλ, «ε ππεξεζληθή ηερλνθξαηηθή ηδησηηθνπνηεκέλε εμνπζία θηλδπλεχεη λα
αθπξψζεη ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε θαη ινγνδνζία»293, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο ζε έλα ηέηνην πνιπεπίπεδν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ ακθηζβεηεί
ηελ εζληθή πνιηηηθή εμνπζία θαη θαη‘ επέθηαζε ηε ιατθή βνχιεζε, απνηειεί ε δηαθάλεηα, ε
ινγνδνζία, ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ε ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο
εηαηξηθψλ ζρέζεσλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε. χκθσλα δε κε ηνλ
Αξγπξηάδε «θξάηνο, ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, λφκνο, ξχζκηζε θαη εζηθή πάλε καδί ρέξη-ρέξη»294 .
ην παξειζφλ, νη Μ.Κ.Ο. ππήξμαλ νη έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ησλ ζπλεξγαζηψλ
(partnerships) αιιά πιένλ θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη είλαη ζε ζέζε λα
ρξεκαηνδνηεί θαη λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ απεπζχλνληαη ζε δηάθνξεο
θνηλσληθέο νκάδεο. Οη εηαηξηθέο ζρέζεηο δηεπθνιχλνπλ ηε δηαβνχιεπζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ην
ζπληνληζκφ, απνηειψληαο ην εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο
δσήο. Ζ δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ζην παξειζφλ απνηεινχζε κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν γηα
ηελ επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πνπ απεηινχζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αιιά
ζήκεξα νη ηνπηθνί εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ
ηεο πεξηνρήο ηνπο.
-
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293
Κάηζηνο (2008: 28)
294
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Ζ βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο αθνξά ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ ζπλεξγαζηψλ
(partnerships) γηα θαίξηα δεηήκαηα φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή ζπλνρή θαη
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Μέζσ ησλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ θνηλσληθέο νκάδεο έρνπλ ηελ
επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ επηπιένλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο αληηιακβάλνληαη
φηη ηα αλαπηπμηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζηνρνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα εηαηξηθά ζρήκαηα έρεη εληζρπζεί ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο ε νπνία βνεζάεη ζηελ ηάρηζηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο
θαη ζηε ράξαμε θαη αμηνπνίεζε ηνπηθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ θάζε ηφπνο δηαζέηεη.
Δπίζεο ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπλεξγαζίεο (partnerships) εθδειψλεηαη απφ ηηο θνηλέο επαηζζεζίεο
ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε εληζρχνληαο ηελ
αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν ζπληνληζκφ ησλ εηαίξσλ. Απφ ηε ζεκαηνινγία δελ κπνξεί πιένλ, λα
απνπζηάδνπλ νη αλαθνξέο ζηα δεηήκαηα νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη δηαθζνξάο.
κσο, νη εηαηξηθέο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ εθαξκνζηεί ειάρηζηα ζηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο θαη επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κφλν δεηήκαηα. Ζ δηαθπβέξλεζε παξνπζηάδεη
δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε δηεπζέηεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ επηκέξνπο εηαίξσλ πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζε ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Δπηπιένλ νη επαγγεικαηηθέο θαη εξγνδνηηθέο ελψζεηο
ζπρλά ζεσξνχλ σο απεηιή ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Πξνβιήκαηα εηαηξηθψλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζεζκηθήο
λνκηκνπνίεζεο ηνπο αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ ζπληνληζκνχ πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ
εηαίξσλ. Γπζθνιίεο εκθαλίδνληαη θαη κε ην ζέκα ηεο ινγνδνζίαο, θαηαλνκήο επζπλψλ κεηαμχ
ησλ εηαίξσλ αιιά θαη κε ηνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησν.
Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε (public consultation)295 απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ελφο
ζπζηήκαηνο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο (open government). Κχξηνη ζηφρνη ηεο είλαη ε βειηίσζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο ζε κεγάιεο
θιίκαθαο έξγα, λφκνπο θαη πνιηηηθέο. πλήζσο πξνυπνζέηεη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε
ζέκαηνο, ηελ θχξηα δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο κε ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη αληαιιαγή
απφςεσλ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη πνιηηψλ ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο
ή ηεο λνκνζεζίαο. Ζ ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε (participatory governance) απ ηελ άιιε δίλεη
ηε δπλαηφηεηα ζε επξχηεξεο νκάδεο πνιηηψλ ζπκκεηνρήο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ κέζσ θπξίσο
δεκνςεθηζκάησλ πνπ έπνληαη κηαο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο.
Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο αλσηέξσ κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ε θνηλσλία
ησλ πνιηηψλ κε ραξαθηεξηζηηθά απηννξγάλσζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέηεη ηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα θαη λα ελεξγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξρέο.
Με ηνλ φξν δηαθάλεηα (transparency) ελλνείηαη ε δπλαηφηεηα ελφο πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ή
θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο λα απνδεηθλχεη φηη πξάγκαηη ιεηηνπξγεί κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο
θαλφλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγή δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη πξαθηηθψλ . χκθσλα δε
κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ πνπ εηζήγαγε ην πξφγξακκα Γηαχγεηα296, ε επξεία
δεκνζηφηεηα θαη ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα λέα κέζα δηαδηθηπαθήο
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επηθνηλσλίαο δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ηεο θξαηηθήο δξάζεο θαη θαη‘ απνηέιεζκα ηελ
ππεπζπλφηεηα, ηελ επζχλε θαη ηε ινγνδνζία απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο δεκφζηαο
εμνπζίαο. Απψηεξν ζηφρν ηεο δηαθάλεηαο απνηειεί ε ινγνδνζία (accountability) πνπ απνηειεί
βαζηθή πξνυπφζεζε νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δεκνθξαηηθφηεηαο θάζε ζπζηήκαηνο θαη
πξνυπνζέηεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα έιεγρνπ (control) ή θαη απηνέιεγρνπ (self control).
Γηα ηνλ Ο.Ζ.Δ.297 ε δηαθάλεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλεκπφδηζηε πξφζβαζε απφ
ην θνηλφ ζε έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο
επηδφζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ ε ινγνδνζία αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ
θνξέσλ δεκφζηαο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο λα αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ
θαη ηελ δηθαηνιφγεζε ηεο απνηπρίαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απφδνζεο.
Αιιά θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή298 ηνλίδεη ηε ζεκαζία ελφο «πςεινχ βαζκνχ δηαθάλεηαο»
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε Έλσζε είλαη «αλνηθηή ζην δεκφζην έιεγρν θαη ινγνδνηεί γηα ην
έξγν ηεο». Δπηπιένλ, «πηζηεχεη φηη ν πςειφο βαζκφο δηαθάλεηαο είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία
λνκηκνπνίεζεο θάζε ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο αξρήο ψζηε ηα θξαηηθά φξγαλα ζα είλαη
απνηειεζκαηηθά, ππεχζπλα θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζψο θαη φηη ε
δηαρείξηζε ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε πνιηηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο ζα
γίλεηαη κε πξνζνρή θαη δελ ζα γίλνληαη πνηέ θαηαρξήζεηο γηα πξνζσπηθφ φθεινο». Ζ χπαξμε ησλ
δχν αλσηέξσλ ζηνηρείσλ δεκνθξαηίαο νδεγεί ζηε αθεξαηφηεηα (integrity) ηνπ ζπζηήκαηνο, ε
νπνία αλάγεηαη ζηελ "εληηκφηεηα" ή "αμηνπηζηία" ηνπ πξάγκα πνπ απνηειεί ηνλ αληίζεην πφιν
ηεο «δηαθζνξάο» ή ηεο «θαηάρξεζεο εμνπζίαο».
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζε ζρέζε κε ηελ αληηκέησπε ηεο δηαθζνξάο ην κνληέιν ηνπ
ΟΟΑ, ν νπνίνο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο,
ζηεξίδεηαη ζηελ πξφιεςε πνπ αζθείηαη κέζσ ελφο πιέγκαηνο αξρψλ πεξί «θαιήο δηαθπβέξλεζεο
πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζηθή ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηε δηαθάλεηα»299. Σν πιαίζην πνπ νξίδεη. ν
ΟΟΑ αθνξά επίζεο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ
νηθνλνκία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο κε ζεβαζκφ ζηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία, ην ζεβαζκφ γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δηαθπβέξλεζε κε βάζε ην λφκν300.
Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα
παξέρεη ζηα πιαίζηα ηεο ινγνδνζίαο ηε δηαβεβαίσζε (assurance) φηη νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη θαη
φηη νη δηαδηθαζίεο δηελεξγνχληαη θαηά ηξφπν εζηθφ θαη ππεχζπλν. Πεξηιακβάλεη ηα κέζα κε ηα
νπνία νη ζηφρνη θαζηεξψλνληαη θαη νινθιεξψλνληαη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ
ηελ αμηνπηζηία κηαο θπβέξλεζεο, θαζηεξψλνπλ ηε δίθαηε παξνρή ππεξεζηψλ, θαη αμηνινγνχλ ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, πεξηνξίδνληαο ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε301.
Σα αλσηέξσ θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο θαλεξψλνπλ ην έιιεηκκα πνηφηεηαο
ζηε
δηαθπβέξλεζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη επηηείλνπλ ηα θαηλφκελα
νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη δηαθζνξάο ιφγσ αλεπαξθψλ δνκψλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο
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ηνπο. Εεηνχκελν επνκέλσο είλαη ε δεκηνπξγία νξγαληζκψλ θαη δνκψλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη
απφ απνηειεζκαηηθφηεηα δεδνκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ ζε πφξνπο (απνδνηηθφηεηα) , πξάγκα ζην
νπνίν κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ηα ζχγρξνλα εξγαιεία δηνίθεζεο (management).
16.1.

Ο ξφινο ησλ πξνηχπσλ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο

Με ηνλ ζρεηηθά λέν φξν παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε (Global Governance) ελλννχκε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαθπβεξλάηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία θαη φρη κφλν [Ρνπκειηψηεο
(2006:209)]. Καη‘ άιινπο, ε παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε ππνδειψλεη ηε ξχζκηζε ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο ρσξίο ηελ παξέκβαζε κηα αλψηεξεο πνιηηηθήο αξρήο/εμνπζίαο θαη ηελ
αλαγθαία γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνπκεληθψλ πξνβιεκάησλ πνιηηηθή αιιειεπίδξαζε, ρσξίο ηελ
χπαξμε θάπνηαο δχλακεο πνπ ζα επηβάιιεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχ (Κάηζηνο, 2008: 22).
Οπφηε, ε έλλνηα ηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο δελ έρεη θαη‘ αλάγθε έλαλ εμαλαγθαζηηθφ
ραξαθηήξα ζην ζχγρξνλν πνιχπινθν πεξηβάιινλ, αιιά ε έλλνηα απηή ζέιεη λα εμαζθαιίζεη ηε
ζσζηή θαηεχζπλζε ησλ πξαγκάησλ αθνινπζψληαο ηελ έλλνηα ηεο ηάμεο θαηά βάζε φκσο ρσξίο
έλαλ ππνρξεσηηθφ ηξφπν (Jessop, 1997 : 95-128.).
Γεληθφηεξα, αλαθέξεηαη ζε έλα πνιχ παιηφ δήηεκα, ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε θπξίαξρεο
ρψξεο πνπ κνηξάδνληαη θνηλέο πξνθιήζεηο. Οη πξνθιήζεηο απηέο πνπ αξρηθά πεξηνξίδνληαλ ζε
ζέκαηα εηξήλεο θαη αζθάιεηαο έρνπλ επεθηαζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη λέεο
πξνθιήζεηο αθνξνχλ ζε ζέκαηα φπσο νη εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα δαζκνινγηθέο κεηψζεηο,
ε γεσξγία θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, νινθιεξσκέλα ζρέδηα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, πεξηβαιινληηθά ζέκαηα φπσο ε
θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε δηάδνζε ησλ
ππξεληθψλ, ε κεηαλάζηεπζε, ηα λαξθσηηθά θαη ε εκπνξία αλζξψπσλ θαη νη θίλδπλνη γηα ηε πγεία,
φπσο νη παλδεκίεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία ζε απηά ηα ζέκαηα αλαπηχζζεηαη κέζα
απφ επίζεκνπο ζεζκνχο θαη φξγαλα - φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Δκπνξίνπ αθφκα θαη ε ίδηα ε ΔΔ - θαη κέζα απφ άηππν δηάινγν θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε
φξγαλα φπσο νη G8 θαη νη G20 θαη δηαθπβεξλεηηθέο δηαζθέςεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ
βηνπνηθηιφηεηα.
ηηο κέξεο καο, θαζψο νη αλάγθεο απμάλνληαη, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαηλνχξγηνη
ζεζκνί θαη θφξνπκ πνπ πξνάγνπλ ηελ δηεζλή ζπλεξγαζία. Χζηφζν, θαίξην ζέκα παξακέλεη ε
αιιαγή ησλ ηζνξξνπηψλ θαζψο πνιινί απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζεζκνχο θαη θφξα είραλ
δεκηνπξγεζεί κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 21νπ αηψλα έηζη φπσο
δηακνξθψζεθε κε ηελ νινέλα απμαλφκελε επηξξνή ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ,
φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κίλα, ε Ηλδία θαη ε Βξαδηιία είλαη δηαθνξεηηθή θαη απαηηεί ηε κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. Απηέο νη εμειίμεηο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ G8 ζε G20,
ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ κεραληζκφ ηνπ ΠΟΔ, ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη λνκηκνπνίεζε
ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ηηο ζπλερείο εθθιήζεηο γηα
κεηαξξχζκηζε ζην θαζεζηψο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκνθξαηηθφηεξεο αληηπξνζψπεπζεο ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ .
Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε ΔΔ έρεη ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο
γηα λα απνηειέζεη κία ηζρπξή δχλακε ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Δπίζεο, απνηειεί πξφθιεζε ε
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ηθαλφηεηα ησλ Δπξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα αλαβαζκίζνπλ
ηελ εηθφλα ηεο ΔΔ ζε επίζεκνπο νξγαληζκνχο θαη θφξα, ψζηε ε ΔΔ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα
αληηκεησπίζεη ηελ πξφθιεζε λα δηακνξθψζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ επφκελν αηψλα θαη λα κελ
βξεζεί παξαγθσληζκέλε ζηελ δηεζλή ζθελή απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Κίλα θαη ηηο άιιεο
αλαδπφκελεο ρψξεο.
Γηα λα απνθεπρζεί ε πφισζε θαη ε κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα ζηνλ πιαλήηε, απαηηήζεθε
αλάκεζα ζε άιια, ε αλαδήηεζε κηαο λέαο κνξθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Ζ δηεζλνπνίεζε θαη ε επέθηαζε
ηνπ ζχγρξνλνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ζε λένπο ηνκείο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα
λνκηκνπνηεί κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπ, επαλ επελδχνληαο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, βνεζά ζηε
ζπζζψξεπζε λένπ πινχηνπ θαη ηζρχνο ζε βαζκφ πνπ νη δνκέο απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ λα
αληαγσλίδνληαη επζέσο ηηο αληίζηνηρεο δνκέο ησλ θξαηψλ θαζηζηψληαο ηεο αλαπνηειεζκαηηθέο.
ηε γθξίδα δψλε ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ
νξγαλσκέλα εγθιεκαηηθά ζπκθέξνληα, επαλαζηαηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο, θαζ‘ φια
λφκηκνη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ, ηξάπεδεο θαη επηρεηξεκαηίεο πνπ λέκνληαη κεξίδηα ζηελ
θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο απνδπλακψλνληαο ηα εζληθά θξάηε ηα νπνία
είλαη αλήκπνξα απφ κφλα ηνπο λα αληηδξάζνπλ απέλαληη ζηε δηαζπλνξηαθή δηαθίλεζε θεθαιαίσλ
θαη ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ
H ελίζρπζε ηνπ πνιπκεξνχο ξφινπ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο
ησλ πνιηηηθψλ ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πξαγκαηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί θνξείο θαηαπνιέκεζεο
ησλ επηδήκησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλεμέιεγθηεο θεξδνζθνπίαο, ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ
μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, νη θνξείο πξνψζεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηηο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηε βάζε ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο εζεινληηθήο ζπκκφξθσζεο απνηεινχλ
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο κε νηθνπκεληθά
θξηηήξηα θαη ζε πνιπκεξή βάζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο θαη επεκεξίαο.
Ζ νηθνπκεληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα κεραληζκφ παξαγσγήο θαλφλσλ ή δεκφζησλ
παξεκβάζεσλ πνπ αθνξά είηε ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ λνκνζεηηθψλ θαλφλσλ ππνρξεσηηθνχ
ραξαθηήξα είηε ηελ εμαζθάιηζε ζπλαίλεζεο κέζσ ζπζηάζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ
πξαθηηθψλ ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, κε θνηλνχο ζηφρνπο ζηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα ζε
πεξηθεξεηαθφ θαη παγθνζκηνπνηεκέλν επίπεδν. Έηζη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί επεθηείλνπλ ην ξφιν
ηνπο σο ξπζκηζηηθνί ζεζκνί ζε νηθνπκεληθφ πιαίζην κε δεζκεπηηθέο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα θαη
κε δεζκεπηηθέο απνθάζεηο (soft law) πέξαλ ησλ δεζκεπηηθψλ απνθάζεσλ ησλ δεκφζησλ δνκψλ
θαη κε αμηνπξφζεθην ην ξφιν κε ππνρξεσηηθψλ πξφηππσλ πξσηνβνπιηψλ ηδησηηθνχ ραξαθηήξα
απφ ηλζηηηνχηα, εηαηξείεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη ΜΚΟ.
Δπνκέλσο, κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο γηα πξνάζπηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιεηαο απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ,
νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ξπζκίζνπλ θαη λα επνπηεχζνπλ ηελ πνιχπινθε
δηεζλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, παξάγνπλ Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην πνπ απφ θαζαξά
θαλνληζηηθφ θαη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα πεξλά ζηελ πξνηππνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νληνηήησλ. Ζ πξνηππνπνίεζε απηή, βαζίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλε έξεπλα
θαη γλψζε πνπ αλαπηχζζνπλ νη ελ ιφγσ Οξγαληζκνί ηελ νπνία θνηλνπνηνχλ ζηελ παγθφζκηα
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θνηλφηεηα κε ηε κνξθή πξνηχπσλ θαη ζπζηάζεσλ, κε βάζε ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη έλα πιαίζην
πξνηχπσλ, θαιψλ πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη κνξθψλ ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. ε απηή ηε
ινγηθή, ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πιαίζην δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο δηαθξαηηθέο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο
θαη πιένλ εθηίλεηαη απφ ηηο δεζκεπηηθέο απνθάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηηο δεζκεπηηθέο
δηαθπβεξλεηηθέο ζπκθσλίεο κέρξη ηηο κε δεζκεπηηθέο παγθφζκηεο δξάζεηο θαη κέρξη ηα κε
ππνρξεσηηθά πξφηππα ηδησηηθψλ, εκη-δεκφζησλ θαη δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα ζσκάησλ,
πξάγκα πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ην πξνλφκην δεκηνπξγίαο θαη άζθεζεο
εζληθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο θξαηηθέο νληφηεηεο πνπ αλαδεηνχλ λένπο ξφινπο, ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη απηέο δελ πξνβάιινλ θαη εκπφδηα ζπκκφξθσζεο.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά, γηα κηα πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε (multilevel governance) πνπ
ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε ηέζζεξεηο παγθνζκηνπνηεκέλεο πεγέο εμνπζίαο αληαγσληζηηθέο ησλ
παξαδνζηαθψλ δνκψλ ηεο δεκνθξαηηθήο εμνπζίαο : α) ηελ ππεξεζληθή εμνπζία πνπ αθνξά ηελ
άζθεζε ηεο απφ δηεζλείο ζεζκνχο, β) ηελ ηδησηηθή εμνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
επαγγεικάησλ, γ) ηελ ηερλνθξαηηθή εμνπζία πνπ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή
εμεηδίθεπζε θαη ηελ γ) ιατθή εμνπζία φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη ησλ ΜΚΟ. Πξνυπφζεζε απηήο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο
απνηειεί ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε κε ηε δηάρπζε αξκνδηνηήησλ
ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, βάζεη ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο .
Γεκφζηνη ξπζκηζηέο, κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηέιεζαλ νη νκάδεο G7, G8, G20, νη αληίζηνηρεο νκάδεο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαζψο θαη νη δηάθνξεο
επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ302 κε
ζπνπδαηφηεξε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basel Committee on
Banking Supervision)303, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα Financial
Stability Forum304 πνπ κε ηα δψδεθα πξφηππα305 ηνπ ζπλέβαιε ζην μεπέξαζκα ηεο παγθφζκηαο
ρξεκαηνπηζησηηθήο αζηάζεηαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 θαη ησλ αξρψλ ηεο λέαο ρηιηεηίαο. Ζ
ζπγθέληξσζε ζηα αλσηέξσ ζψκαηα εθπξνζψπσλ ηζρπξψλ νηθνλνκηψλ κε εμεηδίθεπζε θαη
δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ θαη επεξεαζκνχ ζηηο δηκεξείο θαη πνιπκεξείο ηνπο ζρέζεηο, δίλνπλ ζηηο
απνθάζεηο ησλ ελ ιφγσ ζσκάησλ κηα ηάζε δεκηνπξγίαο νηθνπκεληθνχ θαλνληζηηθνχ δηθαίνπ.
Γεληθφηεξα επηθξάηεζε κηα ηάζε κεηαθίλεζεο απφ ηε δηεζλή ζεζκηθή δηαθπβέξλεζε ζε
πξαθηηθέο κε ππνρξεσηηθψλ κεζφδσλ δηαθπβέξλεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ γλσζηηθή εμεηδίθεπζε
302

Bank for International Settlement: www.bis.org είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο απνηεινχκελνο απφ θεληξηθέο ηξάπεδεο,
πνπ "ππνβνεζά ηε δηεζλή λνκηζκαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη δξα σο κηα ηξάπεδα γηα ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο.
Δπίζεο, παξέρεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, κφλν φκσο ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ή ζε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Λεηηνπξγεί κέζα
απφ ππνεπηηξνπέο θαη γξακκαηείεο, αιιά θαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο Δδξεχεη
ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο θαη δεκηνπξγήζεθε κε ηηο πκθσλίεο ηεο Υάγεο ηνπ 1930.
303
Ηδξχζεθε ην 1974 κε ηε ζπκκεηνρή 13 ρσξψλ. Γηαηππψλεη επνπηηθά πξφηππα θαη θαηεπζχλζεηο θαη πξνηείλεη βέιηηζηεο
πξαθηηθέο, κε ηελ πξνζδνθία φηη νη επηκέξνπο επνπηηθέο αξρέο ζα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ηα εζληθά ηνπο ζπζηήκαηα,
κέζσ ζεζκηθψλ ή άιισλ πξνζαξκνγψλ. Γελ έρεη ηε κνξθή ππεξεζληθήο επνπηηθήο αξρήο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο δελ έρνπλ,
νχηε ππήξρε πνηέ ε πξφζεζε λα έρνπλ, δεζκεπηηθή λνκηθή ηζρχ.
304
Σν FSB έρεη θαζηεξσζεί γηα ηνλ ζπληνληζκφ ζε δηεζλέο επίπεδν ηνπ έξγνπ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ θαη δηεζλείο θνξέσλ
ηππνπνίεζεο θαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ξπζκηζηηθψλ, επνπηηθψλ θαη άιισλ
εξγαιείσλ ρξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο
305

Key Standards for Sound Financial Systems, Compendium of Standards, Task Force on Implementation of Standards and

Codes, Financial Stability Forum ( Βι. ζρεηηθφ Πίλαθα ζην Παξάξηεκα 2 )

178

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δξψλησλ ηφζν απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο ζηελ επνπηεία θαη
πεξηθξνχξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζεζκψλ, ζηε
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, φζν θαη απφ
ηνπο δηεζλνπνηεκέλνπο ηδησηηθνχο δξψληεο ζηελ πνηνηηθή απηνξξχζκηζε ηνπο.
Οη ξπζκηζηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο πνιπεπίπεδεο παγθφζκηαο
δηαθπβέξλεζεο, παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε δηεζλνχο εκβέιεηαο πξνηχπσλ
(standards) κε ηελ έλλνηα ησλ εζεινχζησλ θαλφλσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Απ‘ ηελ άιιε ν
ηδησηηθφο ηνκέαο κε ην ζπκπιεξσκαηηθφ, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ ηνπ ξφιν, επηδφζεθε ζηελ
αλάπηπμε πξνηχπσλ απηνξξχζκηζεο306 ηα νπνία νξίδνπλ ηξφπνπο δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα θξαηψλ, κε απνηέιεζκα απηά ηειηθά λα
ελζσκαηψλνληαη ζην πθηζηάκελν πιαίζην ξπζκίζεσλ, ηδησηηθνπνηψληαο θαηά κία έλλνηα ηελ
παξαγσγή ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ δηεζλνχο δηαθπβέξλεζεο. Σα πξφηππα απηά κπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε : α) Αξρέο (Principles) σο γεληθνχ ραξαθηήξα ζεκειηψδε δφγκαηα κε επειημία
εθαξκνγήο ζε έλα γεληθφ πεδίν πνιηηηθψλ θαη αλάινγα ησλ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, β) Πξαθηηθέο
(Practices) πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ Αξρψλ κέζα ζε έλα ζηελά
πξνζδηνξηζκέλν πιαίζην θαη γ) Μεζνδνινγίεο (Methodologies) ή Οδεγίεο (Guidelines) πνπ
αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή ησλ αλαγθαίσλ βεκάησλ ή ησλ πξνο εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κέηξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηα πξφηππα.
Ζ έλλνηα ηνπ πξνηχπνπ σο εζεινχζηνπ θαλφλα βέιηηζηεο πξαθηηθήο βξίζθεη πιένλ
εθαξκνγή ζε έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ. ηηο
δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηα εμεηδηθεπκέλα γλσζηηθά πξφηππα πνπ παξάγνληαη απφ
δηαθπβεξλεηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηείλνπλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ζην βαζκφ
πνπ απηέο πείζνληαη γηα ηελ νξζφηεηα ηνπο, δελ αληηβαίλνπλ ζην εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη
απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θχξνπο ηνπο θαη θξηηήξην απνδνρήο ηνπο ζην
παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.
Γεκφζηνη ξπζκηζηέο πνπ παξάγνπλ πξφηππα ζρεηηδφκελα κε ηελ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο είλαη :
– Ζ Οκάδα Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο – FAFT γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο307
– Σν ΓΝΣ γηα ηε δηαθάλεηα ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο308, ηε δηαθάλεηα
ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο309 θαη ηεο πνιηηηθήο δηάδνζεο ησλ ζηνηρείσλ 310
– Η Παγθφζκηα Σξάπεδα γηα ηελ ππεξρξέσζε θαη πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ311
306

Λνγηζηηθψλ, ειεγθηηθψλ, πνηνηηθψλ πξνηχπσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (International Standardization Organization – ISO),
πξφηππα δηαρείξηζεο νλνκάησλ θαη αξηζκψλ ζην δηαδίθηπν ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), πξφηππα
αμηνιφγεζεο απφ ηηο ζρεηηθέο εηαηξείεο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ρσξψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ηνκέα (Οίθνη αμηνιφγεζεο Standard & Poors, Moody‘s, Fitch ) .
307

Forty Recommendations and nine special Recommendations on Money Laundering and Terrorist Financing,(1990,
2003 revised), FAFT.
308
Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Politics (1999), IMF
309

Code of Good Practices on Fiscal Transparency (1998, 2007 revised), IMF
Special Data Dissemination Standard (SDDS) (1996), IMF & General Data Dissemination Standard (GDDS),
(1997), IMF
311
Principles and Guidelines on Effective Insolvency and Creditor Rights Systems ( 2001, 2005 Revised), World
Bank.
310
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Ο Ο.Ο..Α. γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε312
Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία κε ηα επνπηηθά πξφηππα αζθάιεηαο ζηνλ
ηξαπεδηθφ ηνκέα313.
– Ζ Γηεζλή Οξγάλσζε ησλ Δπηηξνπψλ Δπνπηείαο ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ (IOSCO) γηα ηα πξφηππα
ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ314.
– H Γηεζλήο Έλσζε Δπνπηψλ γηα ηνλ Αζθαιηζηηθφ Σνκέα (International Association of
Insurance Supervisors - IAIS) γηα ηελ επνπηεία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα315
– Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (World Intellectual Property
Organization - WIPO) γηα ηα πξφηππα ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ316
– O Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organization - WHO) απφ θνηλνχ κε ηνλ
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ (Food and Agriculture Organization - FAOγηα ηελ παξαγσγή
πξνηχπσλ αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ317.
– Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ ( World Trade Organization - WTO) γηα πξφηππα
αζθάιεηαο ζηνπο πγεηνλνκηθνχο θαη θπην-πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο318 θαη ηελ άξζε ησλ
εκπνδίσλ ζην εκπφξην319.
– Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ (World Customs Organization - WCO) 320 γηα ηελ
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζην εκπφξην.
Ρπζκηζηέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ παξάγνπλ πξφηππα ζρεηηδφκελα ακέζσο ή εκκέζσο κε ηελ
ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο είλαη :
– Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standard Board IASB) κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο
Πιεξνθφξεζεο321 .
– Ζ Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants - IFAC) κε ηα
Γηεζλή Δπνπηηθά θαη Διεγθηηθά Πξφηππα322
– Σν Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ( Institute for Internal Auditors – IIA)γηα ηα
Πξφηππα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ323
– Σν Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ (Institute of Risk Management - IRM) γηα ηα
πξφηππα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ324.
– Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (International Standardization Organization - ISO) κε ηα
πξφηππα πνηνηηθήο δηαρείξηζεο (ISO)325
–
–

312

Principles of Corporate Governance , 2004, OECD

313

Core Principles for Effective Banking Supervision, (2006 revised), BCBS
Objectives and Principles of Securities Regulation (2003, 2008 revised), IOSCO
315
Insurance Core Principles (2003), IAIS
314

316

Industrial Property Information and Documentation on: 1) general nature, common to information and

documentation, 2) Standards relating to Patent Information and Documentation, 3) Standards relating to Trademark
Information and Documentation & 4) Standards relating to Industrial Design Information and Documentation
317

The Codex Alimentarius Collection of International Food Standards (1963 ), WHO & FAO
Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, (1995), WTO
319
Technical Barriers to Trade Agreement , (1979), WTO
320
Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework), (2005), WCO
321
International Financial Reporting Standards, (2007 revised), IASB
322
International Standards on Auditing (ISAs), (2010 revised), IFAC
323
Internal Audit Standards, ( 2011 edition), IIA
324
Risk Management Standards, ( 2007 revised) , IRM
325
ISO 9001:2008 Quality management systems, (2008), ISO
318
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16.2.
Η πεξίπησζε ηεο FAFT
Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηέζεθε σο
παγθφζκην πξφβιεκα ζρεηηθά πξφζθαηα326, αληί ζήκεξα λα πεξηνξίδεηαη ζε εμαληιεηηθνχο
ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηε ξνή θεθαιαίσλ, ηα θξάηε κε ηε βνήζεηα ησλ
πξνηχπσλ ηνπ παγθφζκηνπ ξπζκηζηή ηνπ πξνβιήκαηνο (FAFT327) θαινχληαη λα ην
αληηκεησπίζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, αθ ελφο κε ηελ ελαξκφληζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπο έλλνκεο
ηάμεο θαη αθ‘ εηέξνπ κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ακνηβαία
δηαθξαηηθή δηθαζηηθή ζπλδξνκή. Οη βαζηθέο πνιηηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δξάζε ηεο FAFT
θαη ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ελφο νηθνπκεληθά απνδεθηνχ θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ απέλαληη ζην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη θαηά ηε ζπλέπεηα ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα
αθνξνχλ :
1. Ζ πνηνηηθή εμεηδίθεπζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνγλσζία θαη παξάγεη επαγγεικαηηζκφ θχξνο,
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πεηζηηθφηεηα κε ζηφρν ηε δηεζλή απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε.
2. Ζ επηινγή «έμππλσλ ξπζκίζεσλ» κε ηε κνξθή πξνηχπσλ θαη ζπζηάζεσλ κε ππνρξεσηηθνχ
ραξαθηήξα.
3. Σν ηεθκήξην αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ
κε ηε κέζνδν ησλ Δθζέζεσλ/Αλαθνξψλ Ακνηβαίαο Αμηνιφγεζεο (Mutual Evaluation Report)
βάζεη ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη ακνηβαία ε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ απφ επηηξνπέο
εηδηθψλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη επαγγεικαηηζκφ.
4. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα ηζρπξά ηδξπηηθά ηεο θξάηε (π.ρ. ΖΠΑ, ΔΔ) γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο
ζηελ πνιηηηθή αηδέληα θαη ε πξφθιεζε δηεζλνχο δήηεζεο γηα ξχζκηζε ελφο παγθφζκηνπ
πξνβιήκαηνο.
5. Ζ πξνβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ σο ηεο κνλαδηθήο νινθιεξσκέλεο, εθηθηήο θαη
απηνλφεηεο εμεηδηθεπκέλεο θαη γη απηφ λνκηκνπνηεκέλεο ιχζεο.
6. Ζ λνκηκνπνίεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ή θξαηψλ ζε
κεραληζκνχο δηαβνχιεπζεο θαη απνθπγή ιεηηνπξγίαο σο νξγαληζκνχ θιεηζηήο ζπκκεηνρήο .
7. Ννκηκνπνίεζε κέζσ ηεο ζεζκνπνίεζεο ηεο παξνπζίαο ηεο, κε ηελ αλάπηπμεο ελφο
παγθφζκηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ θαη κε ηελ αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο δηθηχνπ θξαηηθψλ
Μνλάδσλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζηα πξφηππα πνπ ζέηεη ην Egmont Group θαη ηεο
κεηαηξνπήο ηνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε έλα «δηεζλέο θαζεζηψο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»328.
8. Ζ απνθπγή θπξίσο κεηά ην 2002 επηβνιήο ησλ πξνηχπσλ κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ζρεηηθήο
«καχξεο ιίζηαο» ησλ ρσξψλ - κε κειψλ θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο ηαθηηθήο ηεο πεηζνχο θαη ηεο
εζεινληηθήο ζπκκφξθσζεο ζηε βάζε εμέηαζεο ηνπ πξνζδνθψκελνπ θφζηνπο – νθέινπο329 .
326

Μεηά ην 1986 ε Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ πνιέκνπ θαηά ησλ λαξθσηηθψλ, έβαιε ην ζέκα ζηελ
πνιηηηθή αηδέληα θαη δηαδηθαζία.
327
Ζ FAFT σο ζψκα πνπ πξνσζεί λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε
εζληθψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε ηηο 40 + 9 πζηάζεηο ηεο «ζέηεη πξφηππα, ηππνινγίεο θαη θαλνληζκνχο κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε
ελφο νηθνπκεληθνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο γηα ην ζέκα» (Κάηζηνο : 2008, 139-140).
328
Ο Αγγιηθφο φξνο είλαη : International Anti-Money Laundering Legal Regime
329
Χο θφζηνο κε ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ κπνξεί λα αλαθεξζεί ε επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ιφγσ θαθήο θήκεο θαη δηεζλνχο νηθνλνκηθήο απνκφλσζεο θαη σο φθεινο ε θαιή θήκε πνπ
ζπκβάιεη ζηελ εηζξνή θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.
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9. Με ην θχξνο ηεο, πξνβάιεη σο ππεξαζπηζηήο ηνπ παγθφζκηνπ αγαζνχ ηεο αζθάιεηαο πνπ
απεηιείηαη απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηελ ηξνκνθξαηία θαη σο ππεξαζπηζηήο ηεο
δεκνθξαηίαο κε ηελ πξφηαζε θαλφλσλ ρξεζηήο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο.
10. Ζ απνθπγή δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο κε πνιηηηθά θξηηήξηα κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο
λνκηκνπνίεζεο ηεο .
16.3.

Ο ξφινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ .

Ζ έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο έρεη θαζηεξσζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηία σο κηα επξχηεξε
έλλνηα πνπ πξνυπνζέηεη δχν λένπο ελλνηνινγηθνχο θαζνξηζκνχο: α) κηα λέα νπηηθή ελφο
κηθξφηεξνπ, ιηγφηεξνπ ηεξαξρηθνχ, θηιηθνχ πξνο ηνλ πνιίηε θξάηνπο, πνπ ζπλδηαιέγεηαη
ζπλερψο θαη, κεξηθέο θνξέο, ζπλαπνθαζίδεη κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, ζηα πιαίζηα θαζνξηζκέλσλ δηαθαλψλ ξπζκίζεσλ θαη αξρψλ, β) κηα ζαθή εδξαίσζε ηνπ
θξάηνπο, ζηα πιαίζηα κηαο πινπξαιηζηηθήο, ηξηπνιηθήο θνηλσλίαο κε ηξεηο δηαθξηηνχο ρψξνπο:
θξάηνο, αγνξά ηεο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Σξίηνο ηνκέαο /Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ.
ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, κε ηελ εμέιημε λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο
θαη δηαθπβέξλεζεο, ν πνιίηεο, είηε κεκνλσκέλα είηε κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ, θαιείηαη λα
«πάξεη ελεξγφ ξφιν» φρη κφλν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. Ζ θνηλσλία σο αλεμάξηεηνο απφ ην θξάηνο ρψξνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
εζεινληηθή ζπλέλσζε ησλ πνιηηψλ ζπληζηά πφιν παξαγσγήο εζηθψλ αμηψλ θαη δξάζεο. Ο
δηαθσηηζκφο πξνζδηφξηζε ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε κε ζενινγηθά θξηηήξηα θαη
έδσζε έκθαζε ζηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ ππνθεηκέλσλ, ζηελ θνηλσληθή θαη
θαινθάγαζε θχζε ηνπο. ηεξηγκέλνη ζηε θχζε ηνπο απηή, νη άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ έλα
δίθηπν θνηλσληθψλ δηαδξάζεσλ ζην νπνίν θπξηαξρεί ε ειεπζεξία θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ
επηινγψλ, ελψ απνπζηάδεη ν θαηαλαγθαζκφο330
Ζ αλάδεημε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ νθείιεηαη ζε δχν θπξίσο ιφγνπο: α) νη
ιαλζαζκέλεο επηινγέο θαη ρεηξηζκνί ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη
εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηα δηάθνξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο θαη β) ην θξάηνο δελ
αληαπνθξίζεθε ζηελ θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε εζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ
λα ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηε κνλνκέξεηα ησλ αμηψλ ηεο αγνξάο θαη λα πξνάγνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε, ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Σηο ειιείςεηο απηέο
αλέιαβε λα θαιχςεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ δηφηη, «ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη έλαο
ελδηάκεζνο ρψξνο αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνλ πνιίηε, έλα πιέγκα δηαδξάζεσλ αλάκεζα ζε
εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, φπσο είλαη νη νξγαλσκέλεο εθθιεζίεο, νη ιέζρεο, νη ζρνιέο, νη
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θηι.»331. Ζ αλάκεημε ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ
δεκφζησλ πνιηηηθψλ, απνηειεί κέξνο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη άξα πξέπεη λα είλαη ζηφρνο
ησλ θπβεξλήζεσλ. Οη ιφγνη πνπ έρεη απμεζεί ε πίεζε γηα δηαθάλεηα θαη γηα ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ είλαη ε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο, ε κείσζε ησλ κειψλ ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο.
χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (OECD, 2001: 19-26), νη ζηφρνη πνπ νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα
επηηχρνπλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο είλαη:
330
331

Καξθαηζνχιεο Παλ. ( 2004 : 276-309)
Γεκεηξάθνο, Γ. (2003:19-35)
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 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ, θαζψο νη θπβεξλήζεηο δηεπθνιχλνληαη ζην λα
ζπιιέμνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, απφςεηο θαη πηζαλέο ιχζεηο έηζη ψζηε κέζσ ηεο
ελζσκάησζεο ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ δεκφζηαο
πνιηηηθήο, λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ζε ζπλζήθεο απμαλφκελεο
πνιππινθφηεηαο, αιιειεμάξηεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ρξνληθψλ πηέζεσλ.
 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.
 Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο.
 Ζ ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο ζηε θπβέξλεζε.
Μέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απνηειεί ν ηξίηνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ζηνλ
νπνίν αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα άηνκα κε ζθνπφ φρη ην θέξδνο αιιά ηελ θνηλσληθή σθέιεηα
έλαληη κηαο κνξθήο απνδεκίσζεο, πνπ δελ ππεξβαίλεη θάπνηα φξηα. Ο ηνκέαο απηφο, απνηειεί
πεδίν έληνλεο παξνπζίαο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.), πνπ ζε ζπλεξγαζία θαη
άιινηε ζε αληηπαξάζεζε κε ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο κε
ζεκαληηθφ αληίθξηζκα γηα ηελ θνηλσλία. Λφγσ ηεο αδπλακίαο ειέγρνπ ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ην παγθφζκην θνηλσληθφ θίλεκα φπσο εθθξάδεηαη απφ ηηο ΜΚΟ έρεη
έληνλα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη έρεη θαηαζηεί κηα νπζηαζηηθή δχλακε δηακαξηπξίαο ζε ζεκείν πνπ
αθφκα θαη Γηεζλήο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί έρνπλ απνδερηεί ηελ αλάγθε δηαβνχιεπζεο
πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπο. (Ρνπκειηψηεο 2006 : 18)
Οη Μ.Κ.Ο., σο εθθξαζηέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγνχλ ζε εζεινληηθή
βάζε θαη έρνπλ κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. Απηά ηα θχξηα ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απνδνρή ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αηνκηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο
επζχλεο δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ αλάιεςε θαη πινπνίεζε πνηθίισλ δξάζεσλ
θαη πξνγξακκάησλ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά αλζξσπηζηηθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα δηεζλνχο
ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο. Ζ δξάζε ησλ Μ.Κ.Ο.
δηαθξίλνληαη ζε: α) επηρεηξεζηαθέο Μ.Κ.Ο. νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε παξνρή ππεξεζηψλ
(operational NGOs) θαη β) Μ.Κ.Ο. νη νπνίεο έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν λα επεξεάδνπλ ηηο
πνιηηηθέο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη γεληθά ηελ θνηλή γλψκε (advocacy NGOs) 332 . Ζ εκπεηξία
δείρλεη φηη πνιιέο Μ.Κ.Ο. ζπλδπάδνπλ θαη ηα δχν είδε δξάζεο, ε δηάθξηζε βξίζθεηαη ζηελ
«ηζνξξνπία» κεηαμχ ηνπο, δειαδή ζε πνηα δξάζε ε Μ.Κ.Ο. δίλεη ην κεγαιχηεξν βάξνο.
Σα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θπζηνγλσκία ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ηξίηνπ ηνκέα, εθηφο
απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο νκάδεο ζηφρν πνπ απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
πεξηζζφηεξσλ Μ.Κ.Ο., είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δηαηήξεζε παλαλζξψπηλσλ αμηψλ θαη
ηδαληθψλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα
ζηνπο έρνληεο αλάγθε, ε χπαξμε ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο θ.α. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο σο
ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μ.Κ.Ο. έρνπλ εληνπηζηεί, ε εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηηο
νξγαλψζεηο θαη ε ζηήξημή ηνπο κέζα απφ ην ζεζκφ ηνπ εζεινληηζκνχ, ε ακθηζβήηεζε ησλ
θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο ή αθφκα θαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Ο ηξίηνο ηνκέαο νδεγεί ζε νξγαληζκνχο πνπ κπνξεί λα έρνπλ
λνκηθή ππφζηαζε ή φρη θαη εκθαλίδνληαη κε ηνπο φξνπο εζεινληηθφο, ηξίηνο ηνκέαο, κε
θεξδνζθνπηθφο θαη πην πξφζθαηα θνηλσληθφο ηνκέαο.

332

Καξβνπλεο Α. (2003).
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Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο γηα ηελ θνηλσλία
ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηνπ ηξίηνπ ηνκέα είλαη ζπλπθαζκέλα θαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ
ΜΚΟ. Άιισζηε νη Μ.Κ.Ο. απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή έθθαλζε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο εζληθήο
θνηλσλίαο πνιηηψλ. Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθσλίεο, ε βηβιηνγξαθία απνδέρεηαη ηηο Μ.Κ.Ο. σο κε
θξαηηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο, κέιε ησλ νπνίσλ είλαη πνιίηεο ή ελψζεηο πνιηηψλ. Χο
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζεσξνχληαη333:
1. Ζ νξγαλσηηθή δνκή κε ηελ επηθξάηεζε ζεζκψλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο νξγαλψζεηο απφ άιιεο
δνκέο φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, ε ζπλέιεπζε ελφο ζπιιφγνπ θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα,
2. Ζ αλάδεημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κέζα απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε πνπ σο ραξαθηεξηζηηθφ
δηαθξίλεη ηηο νξγαλψζεηο απηέο απφ ην δεκφζην βίν.
3. Ζ κε δηαλνκή θεξδψλ ζηα κέιε, σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηάθξηζεο κεηαμχ θεξδνζθνπηθψλ
νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκεηνρήο.
4. Ζ απηνθπβέξλεζε, ν απηνέιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Ζ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο καθξνρξφληα,
πξνυπνζέηεη κεηαβνιή ηεο αληίιεςεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά
ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αθνχ ε δηαθζνξά, «πνιηηηθή»
θαη «γξαθεηνθξαηηθή», θαηαδεηθλχεη φηη έλα ηκήκα ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ θνξέσλ ηεο
πνιηηείαο, έρεη ζρεκαηίζεη κηα ζηξεβιή αληίιεςε γηα ην ξφιν θαη ην πεξηερφκελν ηεο άζθεζεο
δεκφζηαο εμνπζίαο. Απηή ε κεηαβνιή ησλ αληηιήςεσλ δελ είλαη εχθνιν λα επηηεπρζεί κε
ζπγθπξηαθέο πνιηηηθέο δεδνκέλνπ φηη, ηειηθά απαηηεί ηελ απνδνρή απφ ηελ θνηλσλία ελφο λένπ
ζπζηήκαηνο πξνζδνθηψλ ησλ πνιηηψλ απφ ην θξάηνο, θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Μηα δνκηθή
κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί δηακέζνπ κηαο θαηάιιειεο
καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο. Μφλν έηζη κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη ζα έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο κηαο
θαιήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ αχμεζε ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο, βνεζά ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ
λα έρεη θίλεηξα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζήο ηεο ψζηε «ε κνκθή γηα ηε
δηαθζνξά λα κελ ελψλεηαη κε ην ζαξθαζκφ πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο»334.
Σε ζπνπδαηφηεηα, ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δηαθζνξάο, αλαγλσξίδεη ζηελ Έθζεζε ηνπ γηα ην 2010 θαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο ν νπνίνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «… ην θξάηνο, νη ΜΚΟ θαη νη άιινη θνξείο µε ηε
βνήζεηα θαη ησλ ΜΜΔ, πξέπεη λα εθπαηδεχζνπλ ηελ θνηλσλία, αθφκε θαη µε ηελ εηζαγσγή ζρεηηθψλ
καζεκάησλ ζηα ζρνιεία , ψζηε νη πνιίηεο λα θαηαζηνχλ ελεξγνί, λα απνθεχγνπλ ηελ παζεηηθή
αλνρή ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, λα πξνζδίδνπλ ζηνπο παξάγνληεο ηεο δηαθζνξάο ηελ
πξνζήθνπζα θνηλσληθή απαμία, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε βιάβε πνπ πξνθαιεί ε δηαθζνξά ζηελ
θνηλσλία, ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ζηα ζεκέιηα ηεο δεκνθξαηίαο, θάζε δε ελεξγφο πνιίηεο,
ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ αηνκηθή ηνπ επζχλε, λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο
ηνπιάρηζηνλ µε ην λα µελ θαηαθεχγεη ν ίδηνο ζε ηέηνηεο πξάμεηο θαη λα έρεη ην ζάξξνο λα
θαηαγγέιιεη ηα θαηλφκελα απηά, ρσξίο λα θνβάηαη ηηο ζπλέπεηεο… ».

333
334

Salamon L.M. & Anheier H.K.(1999).
Λάδνο, Γ. (2005 : 226)
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16.4.

Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη νηθνλνκηθφ έγθιεκα

Ο φξνο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δελ είλαη ζχγρξνλνο γηα ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο
δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Καηλνχξγηα είλαη ε πξνζπάζεηα επαλαθαζνξηζκνχ ηεο ζεκαζίαο ηνπ
κε βάζε ηα λέα ζηνηρεία εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην
νπνίν θαινχληαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Απηή ε απφπεηξα μεθηλά ην 1992 κε ηε δεκνζίεπζε απφ Δπηηξνπή ππφ ηνλ Sir Adrian
Cadbury, ηνπ Curdbury Code πνπ ήηαλ κηα αληίδξαζε ζε κηα ζεηξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζθαλδάισλ πνπ ηαιαηπψξεζαλ ηε Μ. Βξεηαλία (ηεο πθαληνπξγηθήο εηαηξείαο Polly Peck, ηεο
ηξάπεδαο BCCI θαη ηνπ ζθαλδάινπ Robert Maxwell ). Ο Κψδηθαο απηφο πνπ αθνξά ηηο
εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ Δηαηξείεο θαη αλαζεσξήζεθε ην 2010 απφ ην
Financial Reporting Council335, νξίδεη ηελ θαιή δηαθπβέξλεζε σο «έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη
ειέγρνπ »336.
Απάηεο κε ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δφιηα ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ζε κεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε Enron, ε WorldCom, ε Tyco θ.ά. ζηηο Ζ.Π.Α., ε Parmalat ζηελ
Ηηαιία, ε Ahold ζηελ Οιιαλδία, θ.ά., πξνψζεζαλ γξεγνξφηεξα ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ιφγσ ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα
αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ αλαηξνπή ηνπ θιίκαηνο θαρππνςίαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ζηηο εηαηξηθέο δνκέο ησλ Οξγαληζκψλ. Σα ζθάλδαια απηά θαη ε θξίζε ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, έθεξαλ ην ζέκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζην επίθεληξν ηε
αθαδεκατθήο θαη επνπηηθήο πξνζνρήο. Μειέηεο έδεημαλ πσο εηαηξίεο µε πςειά επίπεδα εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο.
ε πεξηφδνπο αιιεπάιιεισλ θξίζεσλ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ έλαληη
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εηαηξηθψλ αιιά θαη κε θεξδνζθνπηθψλ
ζεζκψλ φπσο νη ΜΚΟ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δελ είλαη πηα ‖πνιπηέιεηα‖ πνπ αθνξά ζε
κεγάιεο εηαηξίεο θαη αλεπηπγκέλεο αγνξέο αιιά ε επηδίσμε ησλ Αξρψλ ηεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά ζην μεθαζάξηζκα ελφο ζνινχ επελδπηηθνχ
ηνπίνπ. Ζ
απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αλαδεηθλχεηαη πιένλ σο αίηεκα γηα ηε πξνζηαζία ησλ
κεηφρσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ. Ζ δηαθάλεηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά ζπληζηά κείδνλ αίηεκα απφ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο θαη επηηαρχλεη ηε
δηακφξθσζε θαλφλσλ θαη ζπζηάζεσλ βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Oη επηρεηξήζεηο πιένλ
θαινχληαη λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ νηθεηνζειή εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αληί ηεο
αλαγθαζηηθήο ζπκκφξθσζεο. [απηνξξχζκηζε (self regulation)]
Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε337,απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, θαλφλσλ εζηκηθνχ δηθαίνπ,
ζπλεζεηψλ/πξαθηηθψλ, πνιηηηθψλ, λφκσλ θαη ζεζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία
335

http://www.frc.org.uk : Ζ FRC απνηειεί ην αξκφδην φξγαλν επνπηείαο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηε Μ. Βξεηαλία.
336
Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (the UK Cadbury Code),
London,1992.
337
Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε εηζήρζε ζηελ Διιάδα κε ηνλ Ν. 3016 / 2002 «Γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζέµαηα
µηζζνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 110 / 17.05.2002). χκθσλα κε ηελ έξεπλα (2007) ηεο Grant Thorton γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα, νη 2 ζηηο 10 εηζεγµέλεο δειψλνπλ φηη έρνπλ πηνζεηήζεη πιήξσο
ηηο αξρέο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζεο θαη νη 7 ζηηο 10 εηζεγµέλεο δειψλνπλ φηη έρνπλ πηνζεηήζεη επαξθψο ηηο ζρεηηθέο
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επηρείξεζε δηεπζχλεηαη, δηνηθείηαη ή ειέγρεηαη. Αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν Αξρψλ κε βάζε ην
νπνίν επηδηψθεηαη ε ππεχζπλε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη έιεγρνο κηαο επηρείξεζεο κε
ηε δηαζθάιηζε δηαθαλνχο, ρξεζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ηε δηαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ φζσλ
ζπλδένληαη κε απηήλ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επξσζηία
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα επηβηψλεη ζε πεξηφδνπο νηθνλνµηθήο θξίζεο.
Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ ηεο δηνίθεζεο, ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ
κεηφρσλ θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ. Παξέρεη ηε δνµή µέζσ ηεο νπνίαο ζέηνληαη νη ζηφρνη
ηεο επηρείξεζεο θαη θαζνξίδνληαη ηα κέζα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθπιήξσζε αιιά θαη ησλ
έιεγρν ησλ ζηφρσλ. Οη βαζηθνί εηαίξνη κηαο επηρείξεζεο είλαη νη κέηνρνη, ε δηνίθεζε
(management) θαη ην Γ. . ελψ άιινη εκπιεθφκελνη είλαη νη εξγαδφκελνη, νη πξνκεζεπηέο, νη
πειάηεο, νη ηξάπεδεο θαη ινηπνί δαλεηζηέο, νη ξπζκηζηηθέο Αξρέο, ην Γεκφζην θαη γεληθφηεξα ην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσλία.
Μηα επηρείξεζε ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο
πειάηεο ηεο θαη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, αλαπηχζζνληαο λέα πξντφληα θαη
ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, ζπδεηψληαο ζε βάζνο φιεο ηηο
ζεκαληηθέο απνθάζεηο ή ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηεο. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
αζρνιείηαη κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ρξεκαηνδφηεο ησλ εηαηξεηψλ, απηνί πνπ δηαζέηνπλ
θαη πξνκεζεχνπλ ζηηο εηαηξείεο ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα, εμαζθαιίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κία
αληακνηβή γηα ηελ επέλδπζή ηνπο.

Σχιμα : Η δυναμικι τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ.

Βαζηθφ ξφιν γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πγεία ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ην Γ. ., θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ε δνµή (κέγεζνο, αλεμαξηεζία) πνπ «πξνσζεί ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ
πξαγκαηηθή ζπδήηεζε» θαζψο επίζεο θαη ν δηνξηζκφο ελφο επαξθνχο αξηζκνχ δηεπζπληψλ
αξρέο θαη ζπζηάζεηο. Παξφια απηά, 8 ζηηο 10 πνπ δειψλνπλ φηη δελ δεκνζηνπνηνχλ έθζεζε ζπκκφξθσζε µε ην
ζεζµηθφ πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κφιηο νη 6 ζηηο 10 εμεγνχλ ην ιφγν ηεο απφθιηζεο.. Πεγή:
http://www.grant-thornton.gr/0fls/c1.asp?subid=79&catid=56&l=2 (13/8/2011 )
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«ηθαλψλ πξνο αλεμάξηεηε θξίζε ησλ απφςεσλ ηεο δηνίθεζεο, ησλ πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ ή
άιισλ εμσηεξηθψλ ζπκθεξφλησλ». ην αλσηέξσ ζρήκα338 εκθαλίδεηαη ε δπλακηθή ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο ην Γ.. πνπ είλαη ππφινγν έλαληη φισλ ησλ εηαίξσλ, πξέπεη
σο ζπιινγηθφ φξγαλν λα επηβιέπεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηεο ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο.
16.4.1. Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε σο πξφβιεκα (the agency problem)
Ζ θαιή (good) εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα πνιχπιεπξν δήηεκα. Μία ζεκαληηθή
ζπληζηψζα ηεο είλαη φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδεη πσο ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ζηνλ
νξγαληζκφ/επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ππφινγα απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο ινηπνχο
εηαίξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνρξεψλνληαη λα ινγνδνηνχλ ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο ηνπο θαη
ηηο απνθάζεηο ηνπο πνπ πξέπεη λα δηθαηνινγνχλ επαξθψο θαη λα πθίζηαληαη «ηηκσξία» ζε
πεξίπησζε παξάβαζεο θαζήθνληνο ή θαθνδηαρείξηζεο.
ηφρνο ηεο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε ρξεζηή δηνίθεζε θαηά ηξφπν πνπ λα
εμαζθαιίδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο (shareholders) κηα νκαιή εμέιημε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ
ηνπο βαζηδφκελε ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ νη εηαίξνη πξνζδίδνπλ ζηνπο ζεζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί απνηειεζκαηηθά ε αξηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δηαηηζέκελσλ
πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απηή
εθαξκφδεηαη. Δπνκέλσο, απνηειεί δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηειηθά εμππεξεηείηαη ε θαιή
δηαθπβέξλεζε (good governance) εληφο ησλ Οξγαληζκψλ.

ρήκα : Γηαρσξηζκφο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο & Management 339

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη πξνζειθχζεη ηε δηεζλή πξνζνρή σο µέζν λα εμνκαιπλζεί ν
δηαρσξηζκφο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο (the agency problem ) ζηηο εηζεγµέλεο θπξίσο
εηαηξίεο δειαδή ν δηαρσξηζκφο ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ. Ζ
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The Boardroom Practice Ltd (TBPL). Δηαηξεία
http://www.boardroompractice.co.nz/about_what.html
339
Πεγή : Δθεκεξίδα "ΜΔΣΟΥΟ & Δπελδχζεηο" 13/7/2007.
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παξνρήο

ζπκβνπιψλ

θαιήο

δηαθπβέξλεζεο

αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πεγάδεη απφ ηε ζρέζε εληνιέα –
εληνινδφρνπ (principal – agent) πνπ πθίζηαηαη θπξίσο αλάκεζα ζε κεηφρνπο θαη δηεπζπληηθά
ζηειέρε, κεηφρνπο θαη πηζησηέο θαη κεγαινκεηφρνπο θαη κηθξνκεηφρνπο. ε θάζε ζχζηεκα πνπ ν
εληνιέαο παξαρσξεί αξκνδηφηεηεο ζε θάπνηνλ άιιν θνξέα, ηνλ εληνινδφρν, λα αλαιακβάλεη
πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο επ‘ νλφµαηί ηνπ, ηα ζπκθέξνληα ηνπ εληνινδφρνπ ζπλήζσο
απνθιίλνπλ απφ ηα ζπκθέξνληα ηνπ εληνιέα
Γηαρξνληθά είραλ πηνζεηεζεί δχν ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο (agency problem) πνπ φκσο δελ ζεσξήζεθαλ επαξθή εθ ηνπ απνηειέζκαηνο δηφηη
δελ πεξηιακβάλνπλ φιν ην θάζκα ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο πξψηνο αθνξά ηε ζχλαςε καθξνρξφλησλ
ζπκβνιαίσλ απνδνηηθφηεηαο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο κε βάζε κεηξήζηκνπο δείθηεο. Σα
ζπκβφιαηα απηά (incentive contracts) ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλαλ αξηζκφ
θηλήηξσλ θαη πνηλψλ µε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Γηνίθεζεο µε
εθείλα ησλ κεηφρσλ / επελδπηψλ κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
κεηφρσλ. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη, ηα ζπκβφιαηα απνδνηηθφηεηαο ελέρνπλ
ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, δηφηη πξνζθέξνπλ επθαηξίεο θεξδνζθνπίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο
πξάγκα πνπ απνηέιεζε βαζηθφ ιφγν μεζπάζκαηνο νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο
ηεο ρεηξαγψγεζεο κεηνρψλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο.
Ο δεχηεξνο ηξφπνο, αθνξά ηε λνκηθή πξνζηαζία επελδπηψλ. Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ νη
επελδπηέο απνθαζίδνπλ λα παξέρνπλ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ζε επηρεηξήζεηο είλαη φηη
απνθηνχλ θάπνηα δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζε αληάιιαγκα. Γειαδή, ε ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί
ζπκβφιαην κεηαμχ ησλ επελδπηψλ θαη επηρείξεζεο σο λνκηθήο νληφηεηαο, πνπ παξέρεη ζηνπο
επελδπηέο δηθαηψκαηα πάλσ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο
ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηε ∆ηνίθεζε, νη επελδπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθχγνπλ
ζην λνκηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Ζ παξαβίαζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ηα θαηλφκελα απνθιεηζκνχ ησλ κηθξνεπελδπηψλ απνηεινχλ ζπρλφ
θαηλφκελν ζε ρψξεο µε αδχλακν λνκηθφ ζχζηεκα.
Μηα θαηλνχξγηα πξαθηηθή πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, αθνξά ηε ζηξνθή ζηηο Κνηλσληθά
Yπεχζπλεο Δπελδχζεηο340 (Socially Responsible Investments), κε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- H επέλδπζε κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ - πεξηβαιινληηθψλ - εζηθψλ
θξηηεξίσλ κε ηα νπνία αμηνινγνχληαη φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη φρη κφλνλ, φπσο ζηε
ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ απφδνζε θαη κφλν ηεο κεηνρήο.
- O κεηνρηθφο αθηηβηζκφο, δειαδή ε ελεξγή επέκβαζε ησλ κηθξνκεηφρσλ, καδί κε ηνπο
ζεζκηθνχο, ζηε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ, ε νπνία ζπρλά παίξλεη δπλακηθφ ραξαθηήξα ζηε
δηάξθεηα ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ.
- H πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, ψζηε λα ηνλσζεί ε αλάπηπμε θαη ε απαζρφιεζε ζε επίπεδν
ηνπηθψλ θνηλσληψλ, μεραζκέλσλ ζπλνηθηψλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ζπζηεκαηηθά
αγλννχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο.
ηα πιαίζηα απηά, ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο «αξλεηηθψλ» θαη «ζεηηθψλ» θξηηεξίσλ
(screening) νδεγεί ζπζηεκαηηθά ζηνλ απνθιεηζκφ απφ έλα ραξηνθπιάθην ησλ κεηνρψλ εθείλσλ
πνπ ζεσξνχληαη κε απνδεθηέο (π.ρ. βηνκεραληψλ πνπ ξππαίλνπλ, ηπρεξψλ παηγληδηψλ, αιθνφι,
ηζηγάξσλ, φπισλ, ππξεληθήο ελέξγεηαο θ.ά.), ελψ παξάιιεια επλννχληαη νη εηαηξείεο πνπ
340

Ζ Καζεκεξηλή, Mεηνρηθφο αθηηβηζκφο γηα Κνηλσληθά Yπεχζπλεο Δπελδχζεηο, 7-8-2005.
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ζπζηεκαηηθά είλαη δηαθαλείο, έρνπλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή δεκνθξαηία θαη είλαη ζσζηνί
εηαηξηθνί «πνιίηεο».
Έλα κεγάιν κέξνο ησλ επελδπηψλ (θπξίσο κηθξνεπελδπηψλ) ζε πνιιέο ρψξεο, έρεη
νξγαλσζεί ζε πλδέζκνπο Δπελδπηψλ ππέξκαρσλ ηνπ κεηνρηθνχ αθηηβηζκνχ ν νπνίνο ζέηεη ηηο
πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ν ζχγρξνλνο επελδπηήο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί κηα εηαηξεία ζε
ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαηαξηίδνληαο Υάξηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, βάζεη φζν ην
δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Ο κεηνρηθφο αθηηβηζκφο (Shareholder
activism) έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηφρνπ απφ ηα δηάθνξα θαηλφκελα
‖θαθνδηνίθεζεο‖ θαη άληζεο κεηαρείξηζεο πνπ ελίνηε ηνπο επηθπιάζζνπλ νη ‖πιεηνςεθίεο‖. Ο
έιεγρνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ εηαηξεηψλ, είλαη ν θνξπθαίνο ζηφρνο
ηνπ. πλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε παξέκβαζε ησλ επελδπηψλ-κεηφρσλ ζηα δξψκελα ησλ
επηρεηξήζεσλ, κε παξάιιειε άλνδν ηνπ επηπέδνπ Δπελδπηηθήο Παηδείαο θαη δηνξγάλσζε
εθπαηδεπηηθψλ εκηλαξίσλ, Ζκεξίδσλ θαη πλεδξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επνπηηθέο αξρέο.
Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε341, σο πξαθηηθή, δελ είλαη θάηη πνπ εκθαλίδεη θνηλά γλσξίζκαηα
ζηελ αλά ηελ πθήιην εθαξκνγή ηεο. Απνηειείηαη απφ πιέγκα θαλφλσλ πνπ αθελφο πνηθίιιεη
αλάινγα κε ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη ην πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζεο, αθεηέξνπ πνιχ
ζπρλά είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο δνκή ηεο. ε γεληθέο γξακκέο, θαη εμεηάδνληαο
ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κηαο επηρείξεζεο, απηή άπηεηαη ηεο δνκήο θαη
ηνπ ξφινπ ηνπ Γ.. (επηηξνπή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηηξνπή ακνηβψλ θαη παξνρψλ, κε
εθηειεζηηθά ζηειέρε, δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ πξνέδξνπ - δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ,), ηεο
νξγάλσζεο βάζεη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζµνχ Λεηηνπξγίαο, ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ, ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη
ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηα ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ηηο ακνηβέο ζηειερψλ.
Βελτιωμζνθ Λειτουργικι
Αποδοτικότθτα

Πξνεγκέλε
Δη. Γηαθ/ζε

Ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτισ
Κεφαλαιαγορζσ

Πξνεγκέλν χζηεκα
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο

Μικρότερο Κόςτοσ Κεφαλαίου
Αξρηθή εθαξκνγή θαη Βειηίσζε ηεο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο

Βελτίωςθ τθσ εικόνασ και τθσ φιμθσ
τθσ Διοίκθςθσ και των ςτελεχϊν

πκκφξθσζε ζε λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ
πιαίζην

ρήκα : Σα 4 επίπεδα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα ελδερφκελα νθέιε 342.

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή, κε φιν ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρεη λα ζεσξεζεί απζαίξεηε, απαληάηαη
κε παξαιιαγέο ζηα πεξηζζφηεξα δηεζλή θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ επελδπηηθνχο θαη κε νξγαληζκνχο, φηαλ επηζπκνχλ λα
341

http://www.euro2day.gr/specials/folders/134/articles/30571/ArticleSpecialFolders.aspx Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε:
Αζπίδα Γηαθάλεηαο! Γεκνζηεχζεθε: 07/06/03
342
Πεγή : Δθεκεξίδα "ΜΔΣΟΥΟ & Δπελδχζεηο", 13/7/2007
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ραξηνγξαθήζνπλ ην εηαηξηθφ πεξηβάιινλ. Κη απηφ δηφηη, πέξα απφ δηαηάμεηο, λφκνπο θαη
ππνρξεψζεηο, ε ζσζηή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ζέκα λννηξνπίαο. Δίλαη ζέκα ζεβαζκνχ πξνο
ηνπο κεηφρνπο πνπ εκπηζηεχνληαη ηε δηνίθεζε θαη πξνο ηελ θνηλσλία, θαζψο θαη αληίιεςεο ηνπ
άκεζνπ, θαζψο θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ νθέινπο πνπ πξνζθέξεη ε πιήξεο δηαθάλεηα γηα ηα
εηαηξηθά δξψκελα, ηηο ακνηβέο θαη ηηο παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη ε έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε γηα ηηο ‖εθπιήμεηο‖, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, ζηα απνηειέζκαηα.
Οη πξνηεηλφκελεο ζπζηάζεηο βέιηηζηεο πξαθηηθήο δχλαηαη λα εκπινπηίδνληαη µε βάζε ηηο
εμειίμεηο ζηελ δηεζλή πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζθνπφο ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ
δηεζλψο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ ∆. . ζε εηζεγµέλεο εηαηξείεο, ε πξνζηαζία
ησλ κηθξνκεηφρσλ, ε πηνζέηεζε δηαθάλεηαο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε
εμαζθάιηζε επαξθνχο αλεμαξηεζίαο ηνπ ∆.. ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ θαζηέξσζε δεηθηψλ
ζπκκφξθσζεο µε επηζπκεηνχο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε
επξεία βάζε απφ αηνκηθνχο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο γηα ηελ επηινγή εηζεγκέλσλ αμηψλ θαη ηε
θαηάζηξσζε επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ ζε δηεζλή θιίκαθα, ζπλεγνξεί γηα ηελ άκεζε
ζπκκφξθσζε φισλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ µε ηνπο δηεζλψο απνδεθηνχο θαλφλεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο. Ηδηαίηεξα νη ζεζκηθνί επελδπηέο πνπ κπνξεί λα είλαη ζπληαμηνδνηηθά θεθάιαηα ,
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο , ακνηβαία θεθάιαηα , αιιειαζθαιηζηηθά ηακεία , φκηινη επελδπηψλ
θαη ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο , επηζπκνχλ ηε
δηαζθάιηζε φηη ζα αθνπζζεί ε γλψκε ηνπο θαη ζα ππνινγίδεηαη ε παξνπζία ηνπο ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο εηζεγκέλεο εηαηξίαο. Πξαθηηθά, απηφ κπνξεί λα ζπκβεί επθνιφηεξα, εάλ νη δνκέο
θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο ζε επίπεδν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο βξίζθνληαη ζην πςειφηεξν
δπλαηφ ζεκείν, κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα343. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ζεζκηθφο επελδπηήο ζα
πεηζζεί πην εχθνια λα επελδχζεη ζε κία εηζεγκέλε εηαηξία. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθαλνχο
ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη εηζεγµέλεο εηαηξείεο έρνπλ ππνρξέσζε λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπο, έθζεζε ηνπ ∆. . ηνπο πεξί εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο φπνπ ε εηαηξεία πξέπεη λα δειψλεη θαηά πφζνλ εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ηηο έρεη ηεξήζεη, πξέπεη λα επεμεγεί γηαηί δελ ηηο ηεξεί.
16.4.2. Οη παγθφζκηνη Οξγαληζκνί γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
Γηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ν ΟΟΑ θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα έρνπλ ηνλίζεη ηε
ζπνπδαηφηεηα ηεο Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο. Σν αλαθνηλσζέλ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
ησλ δηνηθεηψλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο νκάδαο G20 ηεο 5 επηεκβξίνπ ηνπ 2009 ηφληζε φηη
πξέπεη λα αλαιεθζνχλ δξάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηελ νηθνδφκεζε ελφο
ηζρπξφηεξνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζεψξεζε φηη, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
είλαη έλα απφ ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδήκηαο βξαρππξφζεζκεο
πξνζέγγηζεο θαη ηεο ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδχλσλ.
χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank) ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε "πξνσζεί ηελ
δηθαηνζχλε, ηελ δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία". Σν International Finance Corporation (IFC)344,
343

Γεσξγηάδεο Ν. Ζξ. (2006)
http://www.ifc.org Σν IFC σο κέινο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξνσζεί ηελ αεηθφξν νηθνλνκία ζηηο
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πηνζεηψληαο ην κφην «θαιχηεξεο εηαηξείεο θαιχηεξε θνηλσλία» ζεσξεί φηη, ε θαιή δηαθπβέξλεζε
ησλ εηαηξεηψλ ζπκβάιεη ζηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο βνεζψληαο ζηελ
θαιχηεξε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο δηφηη ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο κέζα απφ θαιχηεξεο
δνκέο θαη έιεγρν ησλ ελδερφκελσλ ξίζθσλ. Μέζσ απηήο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ ζπκβάινπλ
ζηελ αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε βειηηζηνπνηψληαο ηελ απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλέπηπμε εξγαιεία (good governance tools) γηα ηε κέηξεζε εθαξκνγήο ησλ
αξρψλ θαιήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πξνσζήζεθε ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‘80 πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα αληηκεησπίζνπλ
ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ησλ πεξηνρψλ ηνπο. Οη ρψξεο κέιε ηνπ Ο.Ο..Α., κέζσ ησλ
εηαηξηθψλ ζρέζεσλ δχλαληαη λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. χκθσλα κε ηηο Αξρέο Δηαηξηθήο
∆ηαθπβέξλεζεο ηνπ ΟΟΑ345 346, νη νπνίεο απνηεινχλ δηεζλψο ζεκείν αλαθνξάο, ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε αθνξά "έλα ζχζηεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ νη επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί δηνηθνχληαη
θαη ειέγρνληαη" θαη αξζξψλεηαη σο έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε ∆ηνίθεζε ηεο εηαηξείαο,
(∆..), ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπληζηά ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο
πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο, εληνπίδνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ απηή
αληηκεησπίδεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ,
νξγαλψλεηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο
απφδνζεο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ. Οη Αξρέο ηνπ ΟΟΑ
ππνγξακκίδνπλ ην ξφιν ηεο, ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, φζνλ
αθνξά αθελφο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη αθεηέξνπ ζην
ρακειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ. .
Ο ΟΟΑ είλαη πεπεηζκέλνο φηη ε απμεκέλε δηαθάλεηα πνπ πξνάγεη ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε κε ηελ απνθάιπςε ινγηζηηθψλ ζηνηρεηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο
δηαθάλεηαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ ελψ πηζηεχεη φηη, «ε χπαξμε ηζρπξνχ πιαηζίνπ απνθάιπςεο
κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο
θεθαιαηαγνξέο», «αλαπνηειεζκαηηθέο θαη κε μεθάζαξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα δπζρεξάλνπλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, απμάλνληαο ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη θαηαιήγνληαο ζε αλαπνηειεζκαηηθή
θαηαλνκή ησλ πφξσλ». «Οη εηαηξείεο αλακέλεηαη γεληθά λα απνθαιχπηνπλ επαξθή πιεξνθφξεζε γηα
ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζεκαληηθψλ ζηειερψλ πξνο ηνπο επελδπηέο,
ψζηε απηνί λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ επαξθψο ηα θφζηε θαη ηα νθέιε ησλ ζρεδίσλ ακνηβψλ θαη ηε
ζπκβνιή ησλ ζρεκάησλ θηλήηξσλ ζηελ εηαηξηθή απνδνηηθφηεηα».
ε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, νη αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΟΟΑ
αλαθέξνπλ φηη «φινη νη κέηνρνη, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα
ςήθνπ». Δπίζεο, «φινη νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ πιεξνθφξεζε
ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηνρέο πξηλ ηηο αγνξάζνπλ» θαη φηη «θάζε
κεηαβνιή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ ςήθν ησλ κεηφρσλ». Αθφκε,
αλαθέξεηαη φηη «νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίδνπλ απηνπξνζψπσο ή κε
345
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αληηπξνζψπνπο, θαη ζα πξέπεη λα δίλεηαη ίδηα ηζρχο ζηηο ςήθνπο, είηε ςεθίδεη ν κέηνρνο είηε ν
αληηπξφζσπφο ηνπ», «νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο».
ε ζρέζε κε ηνπο δηαθξηηνχο ξφινπο θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΟΟΑ «…ν δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ αλσηάηνπ εθηειεζηηθνχ
δηεπζπληή (CEO) απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπζηήλεηαη σο κηα κέζνδνο
δηαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο ηζνξξνπίαο δχλακεο θαη αχμεζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα ιακβάλεη αλεμάξηεηα ηηο απνθάζεηο ηνπ». Ζ ζπκκεηνρή κε
εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κειψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπζηήλεηαη απφ φινπο ζρεδφλ
ηνπο θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ηνλ θψδηθα ηνπ ΟΟΑ αλαθέξεηαη φηη «ηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε δπλαηφηεηα εθινγήο επαξθνχο αξηζκνχ κε εθηειεζηηθψλ
κειψλ, ηθαλψλ λα αζθνχλ αλεμάξηεηα ηα θαζήθνληά ηνπο φηαλ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ».

16.4.3. Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Σν πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην εηαηξηθφ δίθαην θαη ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη δηαθαλνχο δηαρείξηζεο ησλ εηαηξεηψλ.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ζθνπφ λα δηαζθαιίδεηαη
φηη νη κέηνρνη θαη ην θνηλφ γλσξίδνπλ ην χςνο ησλ ακνηβψλ ησλ δηεπζπληψλ θαζψο θαη φηη νη
κεγάιεο εηαηξείεο έρνπλ αξθεηά "αλεμάξηεηνπο" δηεπζπληέο πνπ κεξηκλνχλ ψζηε ηα δηεπζπληηθά
ζηειέρε λα δηνηθνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ πειαηψλ θαη φρη γηα λα
πινπηίδνπλ εηο βάξνο ηνπο, ελψ παξάιιεια επηδηψθεη, λα δηαζθαιίζεη φηη νη κέηνρνη πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε κηα ρψξα ηεο ΔΔ θαη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο κεηνρέο ζε άιιε ρψξα κπνξνχλ
λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
Γηα λα ππάξρεη ζεκηηφο αληαγσληζκφο ζηελ εληαία αγνξά θαη επεκεξία ζηελ ΔΔ, πξέπεη φινη
λα ηεξνχλ βαζηθέο αξρέο πνπ ζα επηθπξψλνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. κσο ην εηαηξηθφ δίθαην
ηεο ΔΔ ζπλεθηηκά ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο παξαδφζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν βαζκφο πξνζηαζίαο
ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηε λνκηθή παξάδνζε θάζε ρψξαο.
Σν πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε347
είλαη έλαο ζπλδπαζκφο λνκνζεζίαο θαη µε δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ («soft law»), πνπ πεξηιακβάλεη
ζπζηάζεηο θαη θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Αλ θαη νη θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
ζεζπίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, ε Οδεγία 2006/46/ΔΚ πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηνπο επηβάιινληαο
ζηηο εηζεγµέλεο εηαηξείεο ζηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο λα παξαπέκπνπλ ζε έλαλ θψδηθα
θαη επίζεο λα ππνβάιινπλ έθζεζε ζρεηηθά µε ηελ εθ κέξνπο ηνπο εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ θψδηθα
µε βάζε ηελ αξρή «ζπκκφξθσζε ή αηηηνιφγεζε». Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε εηαηξηθή
θνηλσληθή επζχλε είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηελ
εληαία αγνξά. πκβάιινπλ επίζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί
347
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νη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά βξίζθνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ζέζε γηα λα
ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ θηιφδνμσλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε ζηξαηεγηθή
«Δπξψπε 2020»348
ε ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζεο ησλ εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ην Δηαηξηθφ ∆ίθαην θαη
ηελ Δηαηξηθή ∆ηαθπβέξλεζε ηνπ Μαΐνπ 2003, πξφηεηλε λα δηεμαρζεί έξεπλα γηα λα κειεηεζνχλ νη
απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ζπµµεηνρήο ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ειέγρνπ ζηα ΚΜ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δηάθνξνη εκπιεθφκελνη
επηβεβαίσζαλ ηελ αλάγθε κηαο ηέηνηαο έξεπλαο ζηνλ απφερν ηεο δηαβνχιεπζεο ηεο άλνημεο ηνπ
2006 µε αληηθείκελν ηηο κειινληηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ρεδίνπ ∆ξάζεο. Ζ έξεπλα αλαηέζεθε
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006 θαη εθπνλήζεθε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Institutional Shareholder
Services (ISS)349 ε νπνία ζπλεξγάζηεθε µε έλα επξσπατθφ δίθηπν δηαθεθξηκέλσλ
παλεπηζηεκηαθψλ, ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο (ECGI)350 θαη ηελ
δηθεγνξηθή εηαηξεία Shearman & Sterling. Ζ ζρεηηθή κειέηε ζπλνδεχηεθε απφ εμαληιεηηθή
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε παλεπηζηεκηαθέο δεκνζηεχζεηο, ζπγθέληξσζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ
γχξσ απφ ην ζέµα «µία κεηνρή - µία ςήθνο» θαζψο θαη απφ ζπγθξηηηθή λνκηθή κειέηε ε νπνία
θάιπςε 16 ΚΜ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ηελ Απζηξαιία, ηελ Ηαπσλία θαη ηηο ΖΠΑ.
ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εληνπηζηνχλ πθηζηάκελεο απνθιίζεηο απφ ηελ αλαινγηθή ζρέζε
ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην πξνο έιεγρν ζηηο εηζεγµέλεο εηαηξείεο ζηελ ΔΔ, λα
αμηνινγεζεί ε νηθνλνµηθή ηνπο ζεκαζία θαζψο θαη ην θαηά πφζνλ νη απνθιίζεηο απηέο έρνπλ
επηπηψζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ηεο ΔΔ.
πλνςίδνληαο νξηζκέλα απφ ηα ζπγθεξάζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξείηαη φηη :
1. 27% ηνπ ππφ έξεπλα δείγκαηνο εηαηξεηψλ –απφ 19 ρψξεο- δηέζεηαλ Γνκέο Ππξακίδαο.
2. 24% ησλ εηαηξεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ έρνπλ εμαζθαιίζεη πνιιαπιάζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε
νξηζκέλεο κεηνρέο, σο µέζν ζπγθέληξσζεο ειέγρνπ.
3. ηελ Γαιιία, ηελ νπεδία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία παξαηεξήζεθε ε
πςειφηεξε ζπρλφηεηα κεραληζκψλ ζπγθέληξσζεο ειέγρνπ.
4. Οη επελδπηέο θαηαδηθάδνπλ απεξίθξαζηα ηνπο Μεραληζκνχο πγθέληξσζεο Διέγρνπ (control
enhancing mechanisms ), ππάξρνπλ δε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνβαζκίζνπλ ηελ αμία κηαο
εηαηξείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηέηνηνπο κεραληζκνχο.
5. ηελ Διιάδα –µε βάζε δείγκα 31 εηαηξεηψλ- θαίλεηαη φηη νη θχξηνη κεραληζκνί
ζπγθέληξσζεο ειέγρνπ είλαη ε Γνµή Ππξακίδαο θαη νη πεξηνξηζκνί ζπµµεηνρήο ζην Μεηνρηθφ
Κεθάιαην.
Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζε αλαθνίλσζε351 αλαθέξεη φηη, «νη Κψδηθεο
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα δείμνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαγθαίσλ
αιιαγψλ. Σν «Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο» θαη ην «Πξφγξακκα
348

ρεηηθά είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2010,
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/115346.pdf
349
Γηαδηθηπαθφο ηφπνο : http://www.issgovernance.com/
350
Γηαδηθηπαθφο ηφπνο : http://www.ecgi.org/
351
Βι. Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ
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δξάζεο γηα ην εηαηξηθφ δίθαην θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» ζπληζηνχλ ήδε ηε ζσζηή θαη βάζεη
ζηξαηεγηθήο απάληεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ ζε επίπεδν ΔΔ κε ζθνπφ
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δεηεκάησλ, ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ. Ζ
αλαθνίλσζε απνζθνπεί ζηε δηαηχπσζε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ην πψο ζα πεξηνξηζζεί
ν θίλδπλνο πνπ ζπλεπάγνληαη νη αζέκηηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θη εηαηξηθέο πξαθηηθέο,
πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ ηνκέσλ ηεο θνξνινγίαο θαη ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ελψ δίλεη
έκθαζε ζηελ έγθαηξε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απζηεξήο επηηήξεζεο θαη
ηνπ νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπλαθνχο λνκνζεζίαο.
Σα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηνηρεία ελ πξνθεηκέλσ επάλσ ζηα νπνία δνκνχληαη νη δξάζεηο
είλαη ηα εμήο: αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο, βειηίσζε ηεο αληρλεπζηκφηεηαο θαη θαιχηεξα
ζπληνληζκέλε επηβνιή. Σν θαζέλα απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία έρεη αμία απφ κφλν ηνπ, αιιά
ζπλδένληαη θαη κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε χπαξμε απζηεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε
δηαθάλεηα βνεζά κφλν εθφζνλ ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επηβάιιεηαη ζηελ πξάμε.
Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πξνψζεζε ηα παξαθάησ κέηξα εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο :
α) Αμηνινγήζεηο επηρεηξήζεσλ
Ζ αμηνιφγεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δελ κπνξεί παξά λα είλαη έλα αθφκε ζηνηρείν
πνπ ζπλζέηεη ην ραξηνθπιάθην απνθάζεσλ ησλ επελδπηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο αμηνινγήζεηο,
φπσο απηή ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ πηνζέηεζε νξζψλ επηινγψλ. Ζ δπλαηφηεηα
ζπγθξηηηθψλ θαη δηαρξνληθψλ αμηνινγήζεσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζχκβνπιν γηα θάζε
επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα απμήζεη ηελ αμία ηεο θαη λα πξνζειθχζεη επελδπηέο. Οη κέζνδνη
αμηνιφγεζεο βνεζνχλ ηνπο επελδπηέο θαη ηα κεγάια funds λα εληνπίζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε
ζχγρξνλεο δνκέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο απνδνηηθά,
αιιά θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο εηαηξίεο κε αζζελείο δνκέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα
επελδχζνπλ εηο γλψζε ηνπο επηδηψθνληαο λα επηθέξνπλ αιιαγέο.
β) Αληηπξνζψπεπζε ησλ κεηφρσλ
Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ
εξγαιεία, πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ κεηνρψλ θαη ηε δνκή ηνπ Γ... ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο ησλ κάλαηδεξ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα επζπγξακκίζνπλ ηα πξνζσπηθά
ζπκθέξνληα ηνπ κάλαηδεξ κε εθείλα ησλ κεηφρσλ θαη απμάλνπλ ηηο επηπιένλ θάζε είδνπο ακνηβέο,
Χζηφζν, ηα θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο ελέρνπλ θηλδχλνπο φπσο απηφο ηεο παξαπνίεζεο ησλ
ζηνηρείσλ απφ ηνπο κάλαηδεξ κε «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» ηδίσο φηαλ νη κεραληζκνί εζσηεξηθνχ
θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ιεηηνπξγνχλ επαξθψο. Ο άιινο κεραληζκφο ειέγρνπ ησλ κάλαηδεξ
είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ κεηνρψλ. ηαλ νη κεηνρέο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζηα ρέξηα
ζρεηηθά ιίγσλ κεγάισλ κεηφρσλ, νη ηειεπηαίνη έρνπλ θίλεηξν λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, λα
παξαθνινπζνχλ ηε δηνίθεζε θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηα
ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ πην θιαζηθή σζηφζν απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο – αιιά
θαη ζπλεζέζηεξε πηπρή ελαζρφιεζεο γηα φζνπο αλαιχνπλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε – είλαη ην
Γ.. θαη ε εθινγή ηνπ απφ ηνπο κεηφρνπο .
γ) Πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ
Γηα λα κελ θαηαιήμεη ην Γ.. λα επηθπξψλεη απιψο ηηο απνθάζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο
ζπκβνχινπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ νκάδαο, απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ,
έλαληη ησλ κάλαηδεξ. Ζ δηεζλήο ηάζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκππθλψλεηαη ζηε δηεχξπλζε
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ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ξφινπ ησλ κε - εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ηδίσο απηψλ πνπ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ αλεμάξηεηνη έλαληη ηεο δηεπζπληηθήο νκάδαο. εκαζία δίλεηαη επίζεο ζηε ιεηηνπξγία
επηηξνπψλ ηνπ Γ.. πνπ ζηειερψλνληαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ, κε θπξηφηεξε ηελ επηηξνπή
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Κεληξηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη ίδηνη νη κέηνρνη – θαη ηδίσο νη ζεζκηθνί –
νθείινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπκθέξνληά ηνπο.
Τπάξρνπλ ηέζζεξηο γξακκέο «άκπλαο» θαηά ησλ αζέκηησλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ κε
βάζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη νπνίεο ζεσξνχκελεο απφ θνηλνχ, πξέπεη λα είλαη αξθνχλησο
ζζελαξέο, ψζηε λα απνηξέπνπλ θαη λα απνζαξξχλνπλ ηηο αζέκηηεο εηαηξηθέο πξαθηηθέο.

ρήκα : Οη ηέζζεξεηο γξακκέο άκπλαο θαηά ησλ αζέκηησλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ352

α) Πξψηε γξακκή άκπλαο : Δζσηεξηθνί έιεγρνη ζηνπο θφιπνπο ηεο εηαηξείαο
Αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ αζθείηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο, ηδίσο
απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ ππέρνπλ ππνρξεψζεηο έκπηζηεο ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηεο ίδηαο ηεο
εηαηξείαο, ησλ κεηφρσλ ηεο θαη έλαληη φισλ φζνη εμαξηνχλ λφκηκα ζπκθέξνληα απφ ηε ιεηηνπξγία
ηεο εηαηξείαο.
Βξαρππξφζεζκα ε Δπηηξνπή, ππνρξεψλεη φιεο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα δεκνζηεχνπλ ζε
εηήζηα βάζε έθζεζε ηνπο πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απνζαθελίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε
ζπιινγηθή επζχλε ηνπ Γ.. γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηα πνπ δηέπεη ηηο
ζπλαιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ησλ Οξγαληζκψλ θαη κε ζπλδεφκελεο νληφηεηεο.
Μαθξνπξφζεζκα, ζα δηεξεπλήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαζαίξεζεο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη
ηνπ ραξαθηεξηζκνχ κηαο ζπλαιιαγήο σο επηιήςηκεο θαη ζα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ
άκβιπλζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηίηινπο ζηνλ θνκηζηή (κεηνρέο, νκνινγίεο θιπ)
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελίνηε πξνθεηκέλνπ λα κελ είλαη εχθνιν λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα
απηψλ πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε απνθνκίδνπλ ηα νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ, θαζψο
θαη γηα ηε ζπγθεθαιπκκέλε πξαγκαηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ. Μεηά ηελ Οδεγία γηα
ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ε Δπηηξνπή ζα αλαιχζεη ην ζέκα ηεο δηαθάλεηαο ζηηο
αγνξέο νκνιφγσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθχιηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ιηαληθφ ηνκέα. Αλαιφγσο
δε ηεο έθβαζεο, είλαη πηζαλφ λα αθνινπζήζνπλ πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο.
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β) Γεχηεξε γξακκή άκπλαο – Αλεμάξηεηνη ηξίηνη
Σε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ηξίησλ απνηεινχλ νη ειεγθηέο. ηνπο ηξίηνπο
ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο νη εηαηξείεο ινγηζηψλ, νη ηξάπεδεο, νη επελδπηηθνί ηξαπεδίηεο θαη νη
δηθεγφξνη, θαζψο επίζεο νη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο.
Σν ζεκειηψδεο πξφβιεκα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε, ή
ηνπιάρηζηνλ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. Οη ηξίηνη, ιφγνπ ράξε,
δελ πξέπεη λα ππνβνεζνχλ ηελ έθδνζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ εάλ γλσξίδνπλ φηη ε εηαηξεία είλαη
αθεξέγγπα ή φηη είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εμνθιήζεη ηα ρξεφγξαθά ηεο.
Οη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη θαη λα πηζηνπνηνχλ φηη νη ινγαξηαζκνί ηεο
εθάζηνηε εηαηξείαο δίδνπλ κία πξαγκαηηθή θαη νξζή εηθφλα γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Ζ
Δπηηξνπή πξφηεηλε Οδεγία γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν, ε νπνία κεηαμχ άιισλ επηηάζζεη: ηελ
πιήξε επζχλε ησλ ειεγθηψλ ελφο νκίινπ γηα ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ηε ιεηηνπξγία
επηηξνπψλ ειέγρνπ ζην πιαίζην νληνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηελ ελαιιαγή
ησλ ειεγθηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θαζεζηψησλ επηβνιήο θπξψζεσλ.
Άιιεο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο αθνξνχλ ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ αμηψλεη απφ φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
εδξεχνπλ ζηελ Κνηλφηεηα λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο
ρξήκαηνο, ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο κεηξεηψλ353, ηελ ηήξεζε ηεο «Δηδηθήο ζχζηαζε VII» ηεο FATF
(Financial Action Task Force) ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 354. Σν θαζεζηψο
ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο355 θαη ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ356.
γ) Σξίηε γξακκή άκπλαο – Δπνπηεία θαη επηηήξεζε
Οη εζληθέο αξρέο επνπηείαο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη πξέπεη λα
αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζία ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ κε εθαξκνγή θαη ε κε
επηβνιή ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
αζέκηησλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ. Οη επελδπηέο πεξηκέλνπλ δηθαίσο απφ φζνπο είλαη επηθνξηηζκέλνη
κε ηελ επνπηεία λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο. Παξφια απηά, ηα πξφζθαηα
ζθάλδαια θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο, π.ρ. φζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ θαη ζε δηαζπλνξηαθή βάζε, κε ηελ
παξαρψξεζε επαξθψλ εμνπζηψλ ζηηο Αξρέο πνπ αζθνχλ ηελ επνπηεία. ε επξσπατθφ επίπεδν,
έρνπλ ιεθζεί κέηξα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε κεηαμχ ησλ
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Με έλα ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ππνβνιή δήισζεο γηα πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 15.000 € πνπ αθνξά
ηελ ηεισλεηαθή ζπλεξγαζία κε θαλνληζκφ πνπ πξνβιέπεη εμνπζίεο θαη θπξψζεηο, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ νη
ηεισλεηαθέο αξρέο λα επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε ηνπ.
354
Με ηελ πιήξε παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηνλ εληνιέα νπνηαζδήπνηε ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πνπ
εμέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ.
355
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηέζζεξα δεηήκαηα: ε λνκηθή αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ ΟΑΠΗ ζε
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εθδφηεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ΟΑΠΗ θέξλνπλ ζε πέξαο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, νη παξάγνληεο πνπ θξάζζνπλ ηελ είζνδν ζηελ ππφςε αγνξά θαη νη
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ.
356
ε ζρέζε κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ηα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα είλαη: ε δηαζθάιηζε ηνπ
φηη νη εηαηξείεο επελδχζεσλ δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επελδπηψλ θαη φηη νη εθδφηεο ηίηισλ επηδεηθλχνπλ
ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηνπο αλαιπηέο.
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επνπηηθψλ αξρψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επάξθεηα ησλ ξπζκηζηηθψλ
ειέγρσλ, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ επηθάιπςεο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ αξρψλ επνπηεία
ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θάζε ρψξαο.
Ζ Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη ηελ έθδνζε Οδεγίαο γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν, ε νπνία
επηηάζζεη, αθελφο, ηελ άζθεζε επαξθψο ρξεκαηνδνηνχκελεο, νπζηαζηηθήο θαη αλεμάξηεηεο
θξαηηθήο επνπηείαο γηα φινπο φζνη δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο θαη ηηο ειεγθηηθέο
εηαηξείεο θαη, αθεηέξνπ, δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία, ελψ ζπγρξφλσο θαζνξίδεη έλα πιαίζην γηα ηε
ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο.
δ) Σέηαξηε γξακκή άκπλαο – νη κεραληζκνί επηβνιήο ηνπ λφκνπ
Ζ γξακκή απηή πεξηιακβάλεη ηελ πνηληθή δίσμε κε απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα θαη αθνξά θαηά
θχξην ιφγν ηελ αζηπλνκία, ηηο δηθαζηηθέο αξρέο θαη ηηο άιιεο θξαηηθέο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο
γηα ηελ πάηαμε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάλνκσλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ βιάπηνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Κνηλφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε,
πθίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Αξρψλ πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλεο κε ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη κε ην έξγν ηεο επνπηείαο θαη επηηήξεζεο.
Ζ «ηξαηεγηθή ηεο Υηιηεηίαο» πεξηειάκβαλε ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα εμήο: δηείζδπζε
νκάδσλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζε λνκηθά πξφζσπα, θνξνινγηθή απάηε, λνκνζεζία ζρεηηθά κε
ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ηνκέα θαη επαλεμέηαζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ, ηε δέζκεπζε θαη ηε δήκεπζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ αμηφπνηλε δξαζηεξηφηεηα.
Σν 2001, ζπκθσλήζεθε ε έθδνζε απφθαζεο-πιαηζίνπ γηα λα δηαζθαιηζζεί φηη νξηζκέλεο
κνξθέο απάηεο αλαγλσξίδνληαη σο πνηληθά αδηθήκαηα θαη ππφθεηληαη ζε απνηξεπηηθέο θπξψζεηο
ζε φια ηα ΚΜ. Μία απφθαζε-πιαίζην πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 απνβιέπεη ζην λα
δηαζθαιηζζεί φηη ηα ΚΜ επηηξέπνπλ ηε δέζκεπζε θαη ηε δήκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πνπ είλαη απνηέιεζκα μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, πνπ πιένλ θαιχπηεη επξχ θάζκα αμηφπνηλσλ
πξάμεσλ. Απφ έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαηζίνπ πξνέθπςε ην
ζπκπέξαζκα φηη ηελ είραλ ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα πεξηζζφηεξα ΚΜ.
ια ηα ΚΜ δηαζέηνπλ «Μνλάδεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ» (ΜΥΠ). Δπεηδή ε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο («μέπιπκα ρξήκαηνο») δελ γλσξίδεη
ζχλνξα, έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία ε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΜΥΠ. ε επίπεδν ΔΔ, ε
ζπλεξγαζία απηή ξπζκίδεηαη κε απφθαζε πνπ ην πκβνχιην εμέδσζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001. Ζ
Δπηηξνπή ζηεξίδεη νηθνλνκηθά ηελ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία κέζσ ηνπ FIU NET (Financial
Intelligence Units ΝΔΣ), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζπγθξφηεζε απηνκαηνπνηεκέλεο πιαηθφξκαο
επηθνηλσλίαο.
ε απφθαζε-πιαίζην πνπ εμεδφζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003 θαζνξίδνληαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ
ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ απνθάζεσλ δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.
ρέδην απφθαζεο-πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ησλ κέηξσλ δήκεπζεο νξίδεη φηη εάλ έλα
άηνκν θαηαδηθαζζεί γηα αμηφπνηλε πξάμε πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο, επηηξέπεηαη λα δηαηαρζεί απφ δηθαζηήξην ε δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθφκε
θαη αλ ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη πξντφλ ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν έρεη θαηαδηθαζζεί ην ελ
ιφγσ άηνκν. Σν ππφςε ζρέδην απφθαζεο-πιαηζίνπ εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε
θνηλνβνπιεπηηθέο επηθπιάμεηο, κνινλφηη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002 εμεθξάζζε ζπκθσλία επί ηεο
γεληθήο πξνζέγγηζεο ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη. Έλα ηξίην ζρέδην απφθαζεο-πιαηζίνπ πξνβιέπεη ηα
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ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ απνθάζεσλ δήκεπζεο κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ
ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν ππφςε ζρέδην απφθαζεο-πιαηζίνπ εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε ζεηξά
θνηλνβνπιεπηηθψλ επηθπιάμεσλ θξαηψλ κειψλ, κνινλφηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 εμεθξάζζε
ζπκθσλία επί ηεο γεληθήο πξνζέγγηζεο ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη.
16.4.4. Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ψζηε
νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, εηζεγκέλεο ή κε ζε ρξεκαηηζηήξην λα ινγνδνηνχλ θαη λα
πξνζηαηεχνπλ φινπο φζνπο έρνπλ έλλνκα ζπκθέξνληα ζε απηέο (stakeholders). Ζ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη εηαηξηθέο πξαθηηθέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε
επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ
έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία επελδπηψλ θαη φζσλ έρνπλ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ.
Ζ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ε έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ/κεηφρσλ, νη
απνηειεζκαηηθνί θαη αλεμάξηεηνη έιεγρνη, ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε αμηφπηζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη κεξηθέο απφ ηηο
πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί θάζε νξγαλσκέλε θεθαιαηαγνξά. Βέβαηα
δεηήκαηα απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ θαη πιεξνθφξεζεο ησλ επελδπηψλ, θαηάξηηζεο αμηφπηζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηελέξγεηαο απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ, δχζθνια δηαρεηξίδνληαη
ηθαλνπνηεηηθά απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε εζεινληηθή βάζε. Ζ επηβνιή ξπζκίζεσλ ζε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο δηαζθαιίδεη θαη εληζρχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, ελψ παξάιιεια, ιεηηνπξγεί
πξνιεπηηθά γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε δπλεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ.
Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζέηεη ζρεδφλ πάληα ην πξφβιεκα ηεο
επηινγήο κεηαμχ ηεο εζεινληηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο, ή ηεο επηβνιήο
ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε εκπεηξία δείρλεη φηη θάπνηα
αλεμάξηεηε επηηξνπή ζε πξψηε θάζε δηαηππψλεη έλαλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ έρεη
εζεινληηθφ ραξαθηήξα. Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, νη αξκφδηεο αξρέο πξνβαίλνπλ ζε
ππνρξεσηηθή ξχζκηζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν
αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ.
Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί θαη εγρψξηνη επνπηηθνί θνξείο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
βειηηψζνπλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα
εηαηξεία, έρνπλ δηαηππψζεη κηα ζεηξά απφ βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη
νπνίεο έρνπλ άιινηε εζεινληηθφ θαη άιινηε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα αλαιφγσο ην επίπεδν
ξχζκηζεο θάζε ρψξαο 357.
Οη αξρέο ηεο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνρεχνπλ ζε πξαθηηθέο φπσο ε ηηκηφηεηα, ε
εκπηζηνζχλε, ε αθεξαηφηεηα, ε επζχηεηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ επηηέιεζε ηνπ
θαζήθνληνο θαη ηε βέιηηζηε απφδνζε, ε ππεπζπλφηεηα, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη ε δέζκεπζε
πξνο ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε. Έηζη κεγάιεο ζεκαζία έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη
δηεπζπληέο θαη ε δηνίθεζε (management) αλαπηχζζνπλ έλα κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ
επζπγξακκίδεη κεηαμχ ηνπο ηηο αμίεο φζσλ κεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη θαηφπηλ αμηνινγνχλ
απηφ ην κνληέιν πεξηνδηθά γηα ηε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. πγθεθξηκέλα, νη αλψηεξνη
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δηνηθεηηθνί ιεηηνπξγνί ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα δηνηθνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ηεο
επηρείξεζεο κε εληηκφηεηα θαη εζηθή, εηδηθά φζνλ αθνξά πξαγκαηηθέο ή θαηλνκεληθέο
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, θαη λα ππνζηεξίδνπλ έκπξαθηα ηε δηαθάλεηα θαη λα είλαη
απνθαιππηηθνί φηαλ πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαη απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο.
χκθσλα κε ηνπο Charkham θαη Simpson, (1999)358, ππάξρνπλ δχν βαζηθέο αξρέο γηα κηα
επηηπρεκέλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε: (1) ην κάλαηδκελη λα είλαη ειεχζεξν λα δηνηθεί ηελ
επηρείξεζε κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο παξεκβνιέο θαη ηε κέγηζηε δπλαηή παξαθίλεζε θαη (2) ην
κάλαηδκελη πξέπεη λα είλαη ππφινγν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε απηήο ηεο
ειεπζεξίαο. Ο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη δε δχν επίπεδα: έιεγρνο ηνπ κάλαηδκελη απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη έιεγρνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ηνπο κεηφρνπο.359
Οη αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηίζεληαη θαη
επηηπγράλνληαη νη εηαηξηθνί ζηφρνη, πηνζεηνχληαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη απνηίκεζεο
θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη πξνάγεηαη ε
αληαγσληζηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο.
Οη θνηλά απνδεθηέο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ:
1. Γικαιώμαηα και δίκαιη μεηασείπιζη ηυν μεηόσυν: Οη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ζα
πξέπεη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη λα ηνπο βνεζνχλ ζηελ εμάζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο, κέζσ (α) ηεο απνηειεζκαηηθήο παξνρήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ γη‘ απηνχο
πιεξνθνξηψλ κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη εχθνια πξνζβάζηκν, θαη (β) κέζσ ηεο ελζάξξπλζήο ηνπο
γηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.
2. ςμθέπονηα ηυν ςπολοίπυν εηαίπυν (stakeholders) (ζςμμεηεσόνηυν - ενδιαθεπομένυν).
Αθνξνχλ δηθαηψκαηα πξνκεζεπηψλ, δαλεηζηψλ, ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, πειαηψλ θ.α.) Οη
επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ φηη έρνπλ λνκηθέο θαη άιιεο
ππνρξεψζεηο απέλαληη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο λφκηκνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηρείξεζε.
3. Ρόλορ και Δςθύνη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος: Σν Γ ηεο επηρείξεζεο ρξεηάδεηαη έλα εχξνο
ηθαλνηήησλ θαη θαηαλφεζε ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ηα δηάθνξα ζέκαηα θαη λα έρεη
ηελ ηθαλφηεηα λα αλαζεσξεί θαη λα πξνθαιεί ή λα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ απφδνζε ηνπ
management. Υξεηάδεηαη λα είλαη επαξθνχο κεγέζνπο θαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν επίπεδν
δέζκεπζεο ψζηε λα εθπιεξψλεη ηηο επζχλεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ. Τπάξρνπλ δηάθνξα αλνηθηά
δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ην πνην είλαη ην θαηαιιειφηεξν κίγκα (αξηζκεηηθφο ζπζρεηηζκφο) κεηαμχ
εθηειεζηηθψλ θαη κε-εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ. Οη θξίζηκνη ξφινη ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή δελ ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ζέζεηο λα
θαηαιακβάλνληαη απφ ην ίδην πξφζσπν.
4. Ακεπαιόηηηα και ηθική ζςμπεπιθοπά: Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ έλαλ θψδηθα
δενληνινγίαο γηα ηα κέιε ηνπ Γ θαη ηνπο εθηειεζηηθνχο managers πνπ λα πξνάγεη ηελ εζηθή θαη
ηελ ππεχζπλε ιήςε απνθάζεσλ.
5. Αποκάλςτη και διαθάνεια: Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνζαθελίδνπλ, λα δηαιεπθάλνπλ θαη
λα θαζηζηνχλ δεκφζηα γλσζηφ ην ξφιν θαη ηηο επζχλεο/αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ θαη ηνπ
management, ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο κεηφρνπο έλα θαιφ επίπεδν ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο εθ
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κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ Γ. Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πινπνηνχλ δηαδηθαζίεο ψζηε
κε αλεμάξηεην ηξφπν (π.ρ. εμσηεξηθφ έιεγρν) λα επαιεζεχεηαη, λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα εγγπάηαη
ε αθεξαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ απνθάιπςε/παξνπζίαζε πιηθνχ
θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
φηη φινη νη κέηνρνη έρνπλ πξφζβαζε ζε μεθάζαξε, ζαθή θαη ηεθκεξησκέλε πιεξνθνξία.
Έλα πιήξεο θαη ζχγρξνλν κνληέιν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη ζε επζπγξάκκηζε κε
ηνπο δηεζλείο θψδηθεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, πεξηιακβάλεη:
 εβαζκφ θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ.
 Γηαζθάιηζε θαηάιιειεο ζχλζεζεο ηνπ Γ πνπ λα πιεξνί ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο θαη
ζαθνχο δηαρσξηζκνχ αξκνδηνηήησλ απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο.
 Γεκηνπξγία νξγάλσλ δηνίθεζεο κε ζαθείο ξφινπο, πνπ αληηζηνηρεί ηα πξνζφληα θαη ηελ
εκπεηξία ησλ ζηειερψλ κε ηηο απαηηήζεηο, ηε θχζε / ην εχξνο ησλ εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Καζνξηζκφ ζπζηεκάησλ αληακνηβψλ, αμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο, ηέηνησλ ψζηε λα
πξνζειθχνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ζηειέρε κε ηθαλφηεηεο λα επηηπγράλνπλ ηελ απφδνζε πνπ
απαηηείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο.
 Τπνζηήξημε ηεο δηαθάλεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη ππεπζπλφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ.
 Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ ηξφπν θαζεκεξηλήο
εξγαζίαο θαη δηαζθάιηζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
 Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ γηα νξζή, έγθαηξε θαη επαξθή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηελ
επελδπηηθή θνηλφηεηα θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο
επηρείξεζεο.
 Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο επζχλεο.
Με ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ παξαπάλσ πιαηζίνπ αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κηα
επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλε ψζηε λα αληαγσληζηεί δηεζλψο, λα
δηαηεξήζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ
ζπλφξσλ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ην ίδην ζεκαληηθή ζεσξεί ηελ επαγξχπλεζε γηα ηε δηαξθή
αλαζθφπεζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη φηη ζπλερίδνπλ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο εμειίμεηο.
Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ:
 Δπνπηεία ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
 Δζσηεξηθνί έιεγρνη θαη ε αλεμαξηεζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ (π.ρ. νξθσηψλ ινγηζηψλ)
 Απνινγηζκφο θαη εμέηαζε ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Γεληθνχ Γ/ληή θαη άιισλ αλψηεξσλ
εθηειεζηηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο
 Γηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο.
 Ζ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ δηαηίζεληαη ζηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο
 Δπνπηεία θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (risk management)
 Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή
Οη κεραληζκνί ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη νηθνλνκηθνί, δηνηθεηηθνί θαη λνκηθνί
ζεζκνί. Έλα ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη : (α) ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνιιψλ εκπιεθνκέλσλ παηθηψλ (stakeholders) θαη ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηνπο
ξφινπο ησλ κεηφρσλ, πνπ πνιχ ζπρλά επηδηψθνπλ αιιεινζπγθξνπφκελνπο ζηφρνπο (β) ηνπο ηελ
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απνζηνιή θαη ηνπ νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ δηαθπβεξλάηαη ε
επηρείξεζε. (γ) ηα ζηξαηεγηθά θαη ηαθηηθά ζρέδηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ (δ)
έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ιήςεο θαη ειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ (ε) έλα Κψδηθα Γενληνινγίαο
θαη Ζζηθήο (Code of Conduct / Ethics) πνπ σο θαλνληζκφο δηαπεξλά φιεο ηηο απνθάζεηο θαη
ελέξγεηεο ησλ αζθνχλησλ δηνίθεζε ζηελ Οξγάλσζε θαη απνηειεί ην πξφηππν ηεο θαιήο
επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, (ζη) έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ
(internal / external control) γηα ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα δηαθξηηηθφ
ζχζηεκα θαηαγγειηψλ απάηεο (whistle blowing) (δ) έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ
θηλδχλσλ (risk management) απάηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε, (ε) χζηεκα ζηξαηεγηθήο
δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζε φιν ην εχξνο απφ ηε ζηξαηνιφγεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε
έσο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαθάλεηα ζηηο ακνηβέο.
Ζ ζχζηαζε Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Οξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ σο
πξνο ηελ απνζηνιή, ηελ νξγάλσζε, ηελ ζηειέρσζε - αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ κεζνδνινγία, ηηο
εθζέζεηο ειέγρνπ θαη ηνπο ηξφπνπο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ηνπο ψζηε λα
κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ειεγθηηθά ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε θαη ζπλήζσο δε ιακβάλνπλ νη κέηνρνη θαη νη ινηπνί
ελδηαθεξφκελνη γηα ηνλ Οξγαληζκφ. Ζ απνδνρή ησλ Γηεζλψλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ πηζηνπνηεκέλνπο ή / θαη έκπεηξνπο
επαγγεικαηίεο. εκαληηθή είλαη ε αλαζθφπεζε ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ θαη‘ έηνο ειέγρσλ θαη
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αδπλακηψλ ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ
εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε θαη ε αλαθνξά - δήισζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ
σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Κηλδχλσλ
ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο εηαηξείαο.
Έλαο ζεκαληηθά κεγάινο αξηζκφο εηαηξεηψλ θαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ελεξγεί ηππηθά
ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη φρη νπζηαζηηθά. Ζ αιιαγή λννηξνπίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ είλαη επηβεβιεκέλε, αλεμαξηήησο εάλ είλαη εηζεγκέλεο ή φρη θαη ηδίσο εθείλσλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη αθφκα απφ νηθνγελεηνθξαηία φπνπ νη ζέζεηο επζχλεο ζηειερψλνληαη απφ ην
νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε σο αλεμάξηεηα θαη κε
εθηειεζηηθά κέιε. Ζ κε άκεζε επηβνιή ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο αιιά ε εζεινληηθή
ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξεηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε αθνχ ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη εηαηξείεο
πάληα βξίζθνπλ παξαζπξάθηα ψζηε λα θαίλνληαη ζπκκνξθσκέλεο κε ην ηππηθφ ζθέινο ηνπ
Νφκνπ. Ζ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη λα θάλεη θπξίσο
κε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο θαη δελ κπνξεί λα επαθίεηαη ζηελ ηππηθή εθαξκνγή θάπνηαο
θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο.
Λεπηνκέξεηεο πνπ πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη:
• Γελ ππάξρεη πάληα δηαζθάιηζε φηη έλα αλεμάξηεην θαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ζα επηιέγεηαη κε
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά θξηηήξηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη ζα ιεηηνπξγεί
σο πξαγκαηηθά αλεμάξηεην. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζα κπνξνχζε ε εθινγή ηνπιάρηζηνλ ελφο
εθ ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ λα δηελεξγείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο, κέζσ ζπζηήκαηνο
αζξνηζηηθήο ςήθνπ θαη λα κελ είλαη ηεο απνιχηνπ επηινγήο ησλ κεγαινκεηφρσλ.
• Πξνηείλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. κε απηνχ ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ, φπνπ ν Πξφεδξνο ζα πξέπεη λα εθιέγεηαη άκεζα απφ ηνπο κεηφρνπο εθφζνλ έρεη
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πξνεγεζεί ζρεηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη παξνπζίαζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
πξνηάζεσλ δηνξηζκνχ απφ ζρεηηθή αλεμάξηεηε επηηξνπή ηεο εηαηξείαο (Nomination Committee)
• ζνλ αθνξά ζηελ δηαδνρή ησλ εμνπζηψλ, ε πξφβιεςε πεξηνξηζκέλεο ζεηεία γηα ηα αλεμάξηεηα
θαη κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. πεξηνξίδεη ηνλ νξαηφ θίλδπλν αθνκνίσζεο ηνπο απφ ηελ
εηαηξεία. Άιισζηε δελ είλαη ιίγεο νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηνξηζκέλα ζην Γ.. σο αλεμάξηεηα θαη
κε εθηειεζηηθά κέιε αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ.
• Οη πεξηζζφηεξνη ζχγρξνλνη θψδηθεο πξνηείλνπλ αμηνιφγεζε ηνπ Γ.. ζαλ ζχλνιν, φπσο θαη ησλ
κειψλ ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ (π.ρ. επηηξνπήο ειέγρνπ, επηηξνπήο ππνςεθηνηήησλ, επηηξνπήο
ακνηβψλ θαη παξνρψλ, θ.ι.π.) θαη φρη απνζπαζκαηηθά θαη θαηά βνχιεζε.
16.4.5. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη επηρεηξεκαηηθή εζηθή
Σα ζέκαηα ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε θαη ηεο επζχλεο µηαο επηρείξεζεο έλαληη ηεο
θνηλσλίαο είλαη δχν απφ ηα δπλακηθφηεξα θαη πξνθιεηηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο. Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Corporate Social Responsibility) πνπ
εδξάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έλλνηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Ζζηθήο (Business Ethics),
ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Corporate
Governance) πνπ άπηεηαη ηεο δεκνθξαηηθήο θαη ρξεζηήο δηνίθεζεο, απνηεινχλ ζηνηρεία γηα ηελ
εμηζνξξφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, θαη πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο µε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο αμίαο ηεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ αιιά θαη
γεληθφηεξα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε απηή (stakeholders).
Ο φξνο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ζπκβνιή αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Οη
επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νληφηεηεο νη νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν
κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, ιεηηνπξγψληαο δηαδξαζηηθά κε απηφ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν.
Οθείινπλ επνκέλσο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επζχλε πνπ ηνπο αλαινγεί, απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη
ην πεξηβάιινλ, ζεβφκελεο ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Πνιηηηζκφ καο ζε ζρέζε
κε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βειηίσζε
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο φπνπ δελ ζπλάδνπλ αηνπήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
δσξνδνθία, ηε δηαθζνξά θαη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα.
ηηο αξρέο ηνπ 1950 ν Βowen360 θαηά πνιινχο ν «παηέξαο» ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο
Δπζχλεο ζηε ζχγρξνλε επνρή δηεξσηάηαη: «Σε πνηνλ βαζκφ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα
ζπγθιίλνπλ καθξνπξφζεζκα κε ηα ζπκθέξνληα ηεο θνηλσλίαο;». Καηά ηνλ Βowen «Η ππεπζπλφηεηα
αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα επηδηψθνπλ εθείλεο ηηο πνιηηηθέο, λα ιακβάλνπλ
εθείλεο ηηο απνθάζεηο ή λα αθνινπζνχλ εθείλεο ηηο γξακκέο δξάζεο πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα
κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο καο». Αληηιακβαλφηαλ ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζχλε σο κηα εζεινληηθή δέζκεπζε πνπ ζπκπιεξψλεη ηνπο ειέγρνπο ηεο λνκνζεζίαο, ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ.
Ζ πην δηαδεδνκέλε ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΔ είλαη απηή ησλ ελδηαθεξφκελσλ ή
εκπιεθφκελσλ κεξψλ (shareholders) πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο. Σα
ελδηαθεξφκελα κέξε απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ (άκεζν θαη έκκεζν) ην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηελ
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επηρείξεζε θαη έρεη ελδηαθέξνλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Οη άκεζα ελδηαθεξφκελνη ζε κία
επηρείξεζε είλαη νη κέηνρνη, νη εξγαδφκελνη, νη δαλεηζηέο-πηζησηέο θ.α.. Έκκεζα ελδηαθεξφκελνη
είλαη ην θξάηνο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη κία επηρείξεζε, νη νκάδεο
πίεζεο (pressure groups) π.ρ. αθηηβηζηέο, θηλήκαηα θ.α. Ζ Θεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ
βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα ιάβεη ππφςε ηεο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ηφζν άκεζα φζν θαη
έκκεζα) θαη λα μεθηλήζεη κία νπζηψδε δηαδηθαζία δηαιφγνπ πξηλ θαζνξίζεη ην πξφγξακκα δξάζεο
ηεο φζνλ αθνξά ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ηεο επζχλε.

Η ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε

Ζ εζηθή δηάζηαζε ηεο ΔΚΔ γλσζηή σο επηρεηξεκαηηθή εζηθή αθνξά ην θνηλσληθφ
κέξηζκα πνπ ζα έπξεπε λα απνδίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ θνηλσλία. Παξάιιεια κε ην ζεβαζκφ
ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ε ζχγρξνλε επηρείξεζε ζα έπξεπε λα έρεη θνηλσληθά απνδεθηέο δηαδηθαζίεο
ή θαιχηεξα, µία επηρεηξεκαηηθή εζηθή δηαηππσκέλε µε ζπλέπεηα θαη θνηλσληθή ζπκβαηφηεηα.
Αθνξά, ηελ πξαθηηθή έθθξαζε ηεο εζηθήο δηάζεζεο κίαο εηαηξείαο λα επηζηξέςεη ζηελ
θνηλσλία κέξνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ έρεη απνθνκίζεη απφ απηή κε θχξην ζηφρν λα
απαιχλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη λα δηαζθαιίζεη, έηζη, εθείλν ην
ειάρηζην ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε καθξφρξνλε βηψζηκε αλάπηπμε361.
Μέξνο απηήο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε κηαο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο αθνξά άπιεο κνξθέο ηεο, πνπ θαηά βάζεη αθνξνχλ έλα ζχζηεκα αμηψλ θαη
εζηθήο πνπ εμσηεξηθεχεηαη πξνο ηελ θνηλσλία θαη ραξαθηεξίδεη ηελ θνπιηνχξα πνπ απηή
εθπέκπεη
δξαζηεξηνπνηνχκελε, ζπγθξνηψληαο ηε ιεγφκελε «θήκε» πνπ απνηειεί ην
ζεκαληηθφηεξν ηεο ελεξγεηηθφ ζηνηρείν. Έηζη πξνάγεηαη παξάιιεια µε ην επηρεηξεκαηηθφ
θέξδνο, ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, ε πξφνδνο, ε δεκηνπξγηθφηεηα.
Ζ εθαξκνγή ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί πιένλ αλαγθαηφηεηα
ιφγσ ηνπ φηη δεκηνπξγεί καθξνπξφζεζκα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε. Μηα
εηαηξεία πνπ εθαξκφδεη θαη πξνάγεη πνιηηηθέο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο εκθαλίδεη ζαθή
πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επξεία απνδνρή εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ θαη επελδπηψλ ηεο, ηε
δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ πεξηβάιινλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ ζεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηηο
επνπηηθέο αξρέο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη επηρεηξεκαηηθέο
361

Ζ Brundtlan G. H. (1987) αλαθέξεη φηη «Βηψζηκε αλάπηπμε (sustainable development) θαιείηαη ε αλάπηπμε ε
νπνία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο γεληάο ρσξίο λα ππνλνκεχεη ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο»
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βάζεηο εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο θαζνξίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο επηρεηξεκαηηθήο
δενληνινγίαο, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ, αμηνινγνχλ θαη θξίλνπλ θάζε επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη
ζπκπεξηθνξά. Ζ θαιή επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε, ελψ
ε θαθή επηρεηξεκαηηθή εζηθή - δηαθζνξά, δηαπινθή, ζπαηάιε, θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ηζρχνο,
εθκεηάιιεπζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ γηα ηδησηηθφ θέξδνο- ηείλεη λα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε θαη
ηελ νηθνλνκία ζε θαχινπο θχθινπο χθεζεο, αλαηαξαρήο θαη ππνβάζκηζεο. Πέξα ινηπφλ, απφ ηηο
ινηπέο πξαθηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ρξήζε ηεο ΔΚΔ κε ηε δηάζηαζε ηεο ρνξεγίαο θαη ηεο
θηιαλζξσπίαο γηα ιφγνπο θαινχ εηαηξηθνχ κάξθεηηλγθ, δελ κπνξεί λα ιείπνπλ πιένλ απφ ηε
ζχγρξνλε Οξγάλσζε ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο νη μεθάζαξεο
πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζε θαηλφκελα νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο
θαηά ηελ έλλνηα πνπ ηελ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Σα ζθάλδαια πνπ απαζρφιεζαλ ηε δηεζλή θνηλή γλψκε, ζέηνπλ ζεκαληηθά εξσηήκαηα φρη
κφλν γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηελ εζηθή ππφζηαζε ησλ
εηαηξηθψλ εγεζηψλ αιιά θαη γηα ηηο εξγαζηαθέο ηνπο πξαθηηθέο. Αξθεηνί αλαξσηηνχληαη αλ
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζα ζε κηα ηφζν δπζνίσλε ζπγθπξία
θξίζεο. κσο αξθεηά ζπρλά, επηρεηξήζεηο δηαπηζηψλνπλ φηη βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε κηα θξίζε
θνηλσληθήο λνκηκνπνίεζεο. Ζ θνηλσληθή απνδνρή ηνπο δελ ζπλαξηάηαη κφλν κε ηηο θαιέο
νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ην ζπνξαδηθφ θηιαλζξσπηθφ ή ρνξεγηθφ ηνπο
έξγν. Ο δηάρπηνο θπληζκφο ησλ πνιηηψλ, φπσο πηζηνπνηνχλ δηεζλείο θαη ειιεληθέο έξεπλεο, σζεί
ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαδήηεζε ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ362.
Πξνηεξαηφηεηά ινηπφλ, γίλεηαη ε δηεχξπλζε ηεο απνζηνιήο ηνπο ψζηε λα ελζσκαηψλεη ηηο
αμίεο ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο δεκφζηαο ινγνδνζίαο, ε εζηθή εγξήγνξζε ηεο εγεζίαο, ε
αλάπηπμε ηεο «θνηλσληθήο νμπδέξθεηαο» ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ, πνπ ζα ηνπο
επηηξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ εγθαίξσο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμεκέλεο θνηλσληθέο
πξνζδνθίεο. Αλαδεηνχλ δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ θαη ζα πηζηνπνηήζνπλ
κηαλ ππεχζπλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε νπνία ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη απνθάζεσλ. Δθφζνλ ζηαδηαθά ην παηρλίδη ηνπ αληαγσληζκνχ αιιάδεη, νη έλλνηεο
θαη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζπλεξγαζίαο, ησλ ζπκκαρηψλ θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο
θπξηαξρνχλ ζην επηρεηξεκαηηθφ θαη ζην πνιηηηθφ πεδίν. Σν δηαθχβεπκα είλαη παγθφζκηα θαη
αλαδεηνχληαη βηψζηκεο θαη ξεμηθέιεπζεο ιχζεηο.
ην βαζκφ πνπ νη αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο δηαρένληαη πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ
(πειάηεο, πξνκεζεπηέο, δεκφζηνπο θνξείο θιπ) σο ελδερφκελε πξνυπφζεζε ζπλεξγαζίαο, ηφηε
δεκηνπξγνχληαη ζπλέξγεηεο αλήζηθεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε κηα νιφθιεξε αιπζίδα
παξαγσγήο θαη δηαλνκήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Ζ κε εκπέδσζε ζε φιν ην θάζκα ηεο
επηρείξεζεο εζηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηπρία. χκθσλα κε
έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ελψ δηαζέηνπλ θψδηθεο εζηθήο, έρνπλ εκπιαθεί ζε
δξαζηεξηφηεηεο αλήζηθεο φπσο π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ Tyco, Enron, Adelpia θιπ,
απνδείρζεθε φηη ελψ πνιινί ππάιιεινη ησλ εηαηξηψλ απηψλ γλψξηδαλ γηα ηηο παξάλνκεο
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Δπηρεηξήζεηο θαη θνηλσλία: χγθξνπζε ή ζπλεξγαζία; Μπέηηπ Σζαθαξέζηνπ, Eπίθνπξε Kαζεγήηξηα ζην Πάληεην
Παλεπηζηήκην, Δηζαγσγή Αθηεξψκαηνο, Σν Βήκα Ηδεψλ 4/4/08.
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δξαζηεξηφηεηεο νξηζκέλσλ πςειά ηζηακέλσλ ζηειερψλ, δελ είραλ αληηιεθζεί νπδέπνηε φηη ε
εγεζία ησλ εηαηξηψλ απηψλ είρε πηνζεηήζεη πνιηηηθέο εθαξκνγήο εζηθήο θνπιηνχξαο363.
Ζ ζχγρξνλε νξγάλσζε πξέπεη λα έρεη μεθαζαξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ κέζσ ελφο Κψδηθα
Ζζηθήο πκπεξηθνξάο (Code of Ethics) ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζε θαηλφκελα φπσο ε δηαθζνξά, ε
δσξνδνθία, ε θνξνδηαθπγή, νη χπνπηεο ζπλαιιαγέο θαη θάζε άιινπ θαηλνκέλνπ νηθνλνκηθήο
εγθιεκαηηθφηεηαο. Ο Κψδηθαο απηφο πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο θαη λα δηέπεη
ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα (organization culture) σο θχξην κέζν γηα ηε δηάρπζε απηήο ηεο
λννηξνπίαο θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο ζχγρξνλεο
επηρεηξήζεηο θαη ζηηο πξαθηηθέο (practices) θάζε κέινπο ηεο επηρείξεζεο. Ζ
εθπαίδεπζε ζε εζηθά δηιήκκαηα,
ε
ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ θαη ππεχζπλσλ γηα ηελ εζηθή
ζπκπεξηθνξά εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη ηαθηηθέο / πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο θαη θαηαγξαθέο
πεξηζηαηηθψλ αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο.
Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε φκσο πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί πηζαλά λα εθαξκφδεη θαλφλεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη λα εθαξκφδεη ζσζηά ηα Γηεζλή
Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη λα εθαξκφδεη έλα πιήξεο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φια απηά κπνξεί
λα απνδεηρηνχλ αλεπαξθή εάλ δελ ππάξρεη εηιηθξηλήο απηνδέζκεπζε ηεο εηαηξείαο ζην λα
εθαξκφδεη θαλφλεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ζε φιν ην πιάηνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο πηζαλφλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα.
Σν Οηθνπκεληθφ χκθσλν (Global Compact)364 ηνπ ΟΖΔ πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε,
παγθφζκηα πξσηνβνπιία εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο, είλαη κηα αξρή ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Απνηειεί έλα πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην νπνίν επζπγξακκίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο
θαη ζηξαηεγηθέο ηνπο κε 10 παγθφζκηα απνδεθηέο αξρέο ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο. πγθεθξηκέλα ε 10ε Αξρή αλαθέξεη: «Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αληηηίζεληαη ζε
θάζε κνξθήο δηαθζνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εθβηαζκνχ θαη ηεο δσξνδνθίαο ».Ζ ζρεηηθή
απφθαζε ειήθζε κεηά απφ εθηεηακέλεο δηαβνπιεχζεηο θαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηε
ζηήξημε ηνπο, ζηέιλνληαο έλα ηζρπξφ παγθφζκην κήλπκα φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζπκκεξίδεηαη ηελ
επζχλε γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο. Δπέδεημε, ηέινο, κηα λέα πξνζπκία ηεο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο λα παίμεη ην ξφιν ηεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.

17. χγρξνλα εξγαιεία δηνίθεζεο γηα απνηειεζκαηηθέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο
Ζ πνηθηινκνξθία ηνπ «θαηλνκέλνπ» δηνίθεζε θαη δηαθπβέξλεζε, ε πνιπδηάζηαηε θχζε
ηνπ θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθπβέξλεζεο
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ Οξγαληζκψλ, νδεγνχλ θαη‘ αλάγθε ζηελ αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ
ζεσξεηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρηνχλ
ρξήζηκα ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο ηφζν πνιχπινθνπ θαη πνιππαξαγνληηθνχ θαηλνκέλνπ φπσο απηφ
ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο.
Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν δηνίθεζεο θαηαξράο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθείο θαη απζηεξνχο
θαλφλεο δηθαίνπ, νη νπνίνη νξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηα αθξηβή φξηα ηεο
363
364

Απφ νκηιία ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θ. Γ. Εέξεο, 17/6/2009
Διαδικτυακόσ τόποσ : http://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/index.html
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λνκηκφηεηαο. Καζνξίδεηαη, δειαδή, πνηνο είλαη ππεχζπλνο, ζε πνηα θαζήθνληα θαη πνηεο είλαη νη
δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Γηεπθξηλίδνληαη ηα βήκαηα ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη νη ρξφλνη κέζα ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί. Ο ιφγνο γηα ηνλ
νπνίνλ ππάξρεη απηή ε απζηεξφηεηα είλαη γηα λα απνθεχγεηαη ε θαηάρξεζε ζέζεο θαη εμνπζίαο
θαη λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ παξαιείςεσλ.
ηελ πξάμε έρεη απνδεηρζεί φηη ην κνληέιν απηφ είλαη αλεπαξθέο θαη ελ θαηαθιείδη δελ
κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα εμαζθαιίζεη φξνπο δηαθάλεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
απνδνηηθφηεηαο. Εεηνχκελν επνκέλσο είλαη πνηα εξγαιεία ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη
δηαθπβέξλεζεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.

17.1.

Απνηειεζκαηηθέο δνκέο ειέγρνπ

χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (2007:12) σο έιεγρν «ελλννχκε
µηα κεζνδνινγηθά ηππνπνηεκέλε, πξνγξακκαηηζκέλε, θαη ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ κηαο ππεξεζίαο ή
νξγαληζκνχ θαη δηαπηζηψλεη θαηαζηάζεηο, εμεηάδεη ηελ ηήξεζε ή µε ησλ λφκσλ, ησλ θαηεπζχλζεσλ,
ησλ εληνιψλ θαη ησλ νδεγηψλ, πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, παξαθνινπζεί ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ, ηελ απφδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο ή νξγαληζκνχ, µε
ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ, πξνηνχ απηά δηνγθσζνχλ θαη ηελ εθαξκνγή
δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ».
Ο έιεγρνο έρεη σο ζηφρν, ηελ παξνρή µε ηελ κνξθή πξνηάζεσλ, βνήζεηαο θαη ζπκβνπιψλ
πξνο ηνλ ειεγρφκελν θνξέα /ππεξεζία θαη ζε φζνπο έρνπλ ηελ επζχλε, ψζηε λα ιάβνπλ ηηο
απαξαίηεηεο απνθάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ
θαηλνκέλσλ παξαβαηηθφηεηαο πνπ πηζαλψο εληνπίζηεθαλ. Απνηέιεζε αλέθαζελ, ζηα πιαίζηα ελφο
Γεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, εξγαιείν ζεξαπείαο ησλ αδπλακηψλ επί ηεο ζπκκφξθσζεο πξάμεσλ
σο πξνο ηε λνκηκφηεηα κε θνξπθαία έθθξαζε ηνπο ηνλ δηθαζηηθφ θαη ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ
έιεγρν. Σν δεκφζην ρξήκα απνηειεί ζπζία ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο γηα ην θνηλσληθφ φθεινο,
πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο γηα επηηπρία ζπλνιηθψλ ζηφρσλ. Ζ
δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπο αιιά θαη γεληθφηεξα ε δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη
ησλ απνθάζεσλ θάζε Οξγαληζκνχ φρη κφλν απνηειεί πξνυπφζεζε δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη
απνδνηηθφηεηαο αιιά βνεζά ζηελ νκαιή αλαπαξαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ.
ηε ηδησηηθή νηθνλνκία ν έιεγρνο αθνξά «ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπληειεζηψλ φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο νξγάλσζεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο»365. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη κε κηα ηδηφηππε ζρέζε κε ηνλ
αληίζηνηρν εζσηεξηθφ κε ηελ έλλνηα φηη ηα πνξίζκαηα ηνπ ελφο βνεζνχλ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία
θαη πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ άιινπ, παξά ην γεγνλφο φηη δηαθέξνπλ ξηδηθά σο πξνο ην
ζθνπφ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε κεζνδνινγία366.
Ζ Διεγθηηθή , σο ηερληθή θαη θιάδνο πνπ απνζθνπεί ζηελ επαιήζεπζε θαη δηαβεβαίσζε ηνπ
βαζκνχ εηιηθξίλεηαο πεξί ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ελφο Οξγαληζκνχ367, παιαηφηεξα
365

Μπνπξαληάο (2002 : 205)
Παππάο (1999:124)
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δηαθξηλφηαλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή. ήκεξα κε ηελ επξεία αλαγλψξηζε ησλ ειεγθηηθψλ
πξνηχπσλ θαη ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηα θαζηζηνχλ εθαξκφζηκα θαη ζηα
νηθνλνκηθά Οξγαληζκψλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο. Απηή ε ζχγθιεζε επί ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ
ζηφρσλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ηεο εμαζθάιηζεο πςειψλ επαγγεικαηηθψλ
πξνηχπσλ κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν δπλαηφλ ηξφπν ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ην πνηνηηθφ απνηέιεζκα.
Έηζη πέξα απφ ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα πνπ επηδίσθε ν παξαδνζηαθφο έιεγρνο,
εμαζθαιίδεηαη θαη ην πγεηέο ηεο δηαρείξηζεο σο πξνο ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
ηελ απνδνηηθφηεηαο ηεο δαπάλεο θαη ηνπ νθέινπο απφ απηή. Οπφηε ν ζχγρξνλνο δεκνζηνλνκηθφο
έιεγρνο «είλαη έλα εξγαιείν ζεξαπείαο σο πξνο ηε ζπαηάιε θαη ηε δηαθζνξά πξσηίζησο» 368 πνπ
δηαζθαιίδεη φηη κε πνηνηηθά θξηηήξηα αλάιπζεο θηλδχλνπ (risk analysis) θαη ειέγρνπο ζε
επηκέξνπο χιε, ζηεξίδεηαη κηα γεληθή θξίζε πνπ εμαζθαιίδεη αθξηβή πνξίζκαηα.
Χο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο είηε ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί κέζνδνη ειέγρνπ κε ζηφρν
ελδερφκελε απνθάιπςε ηνπο είηε εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ πξνο απνηξνπή ή θαηαζηνιή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. Χο πξνο ηε ζπαηάιε, βάζε ηνπ
ειέγρνπ απνηειεί πιένλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κέζσ εθπνλήζεηο
πξνγξακκάησλ πνπ εθηεινχληαη δηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε έκθαζε ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ
έξγσλ γηα λα θξίλεηαη ε επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ κε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο
πιεξνθφξεζεο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγαξηαζκψλ .
Ζ πιεξνθφξεζε απφ έλα έιεγρν, αθνξά ηελ ρξεζηή απφ πιεπξάο δηνίθεζεο δηαρείξηζε ησλ
επελδπκέλσλ απφ ηνπο κεηφρνπο θεθαιαίσλ θαη ν ξφινο ηνπ ειεγθηή αθνξά ηελ απνθάιπςε
ζθαικάησλ ή πεξηπηψζεσλ απάηεο, ηελ δηαπίζησζε ηεο πγηνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη
δηαρείξηζεο, ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ κέζσλ. ήκεξα ζην επίθεληξν ηεο ηδησηηθήο ειεγθηηθήο
βξίζθεηαη ε νηθνλνκηθή (κε ηα ιηγφηεξα κέζα), απνδνηηθή (ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο) θαη
απνηειεζκαηηθή (σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ) δηαρείξηζε θαη κάιηζηα κε έκθαζε ζηελ
εζσηεξηθή νξγάλσζε σο πξνο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο.
Ζ παξαδνζηαθή ειεγθηηθή369, κε θαζνιηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ, θαηαινγηζκνχο
ειιεηκκάησλ, πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηελ δηεξεχλεζε
ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, απνδείρζεθε αηειέζθνξε δηφηη, δελ εγγπάηαη ηελ αλαινγηθή
ρξήζε ησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ φπσο νξίδεη ε αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, νχηε
παξάγνληαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο βάζεη δεηθηψλ, ψζηε λα
δηακνξθσζεί γεληθφηεξε θξίζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγαξηαζκψλ.
Με ηελ κεηαθνξά ηερληθψλ δηαρείξηζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην ηνκέα, ζεκειηψζεθε
ν ζχγρξνλνο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο πνπ απνβιέπεη εμεηάδνληαο κε θξηηήξηα θηλδχλνπ κέξνο
κφλν ηεο χιεο γηα ην ζρεκαηηζκφ αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ νξζφηεηα ηνπ ζπλφινπ
ηεο ππφ έιεγρν δηαρείξηζεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφλ ειεγθηηθφ θφζηνο θαη ζηελ πεξίπησζε
επξεκάησλ πξνηείλεη. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνδεθηνχ βαζκνχ θηλδχλνπ
(risk) βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά γεγνλφηα πνπ απνηέιεζαλ θίλδπλν θαηά ην παξειζφλ θαη άιινπο
ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππνθεηκεληθφ θξηηήξην ελφο ειεγθηή πνπ
δηαθξίλεηαη απφ γλψζε ηφζν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ φζν θαη ηνπ ππφ έιεγρνπ ππνθεηκέλνπ.

368

αξκά Η., (2006: 1)
Απηή εθαξκφδεη ην Διιεληθφ Διεγθηηθφ πλέδξην θαη Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) ζε αληίζεζε
κε ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην πνπ εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ.
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Σα ειεγθηηθά πξφηππα γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξάγνληαη απφ ηελ Γηεζλή Οξγάλσζε Οξθσηψλ
Λνγηζηψλ (IFAC – International Federation of Accountants ). Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005, φιεο
νη θαηαγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ψζηε
λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, εηαηξείεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 370. Κάζε Διεγθηηθφ
Πξφηππν αθνινπζείηαη πάληα απφ αλαθνξά εθαξκνζηκφηεηαο ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε.
Δμεηδηθεπκέλα πξφηππα γηα ην Γεκφζην Σνκέα εθδίδεη ε INTOSAL371.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη βαζηθέο αξρέο ησλ ειεγθηηθψλ ηεο πξνηχπσλ, πνπ αθνξνχλ
ηελ αλάγθε θαζνιηθήο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ, ηνπ απνθιεηζκνχ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηελ
αλάγθε απφδνζεο ινγαξηαζκνχ φζσλ δηαρεηξίδνληαη δεκφζην πινχην, ηελ αλάγθε δηαθάλεηαο θαη
αθξίβεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ έλα πξφζθνξν ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ηελ
χπαξμε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ372 πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ζθαικάησλ θαη
παξαλνκηψλ. Δπίζεο , ε λνκνζεζία νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία, ηελ πιήξε
εθαξκνγή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ειεγθηψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο θαη ηέινο ηελ πξνψζεζε
ηερληθψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ παξαγσγή
απνηειεζκάησλ.
Ζ INTOSAL έρεη ζπληάμεη, κε ηε ζπγθξφηεζεο εηδηθψλ επηηξνπψλ, πέξα απφ ηα πξφηππα
γηα ην πγεηέο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη αληίζηνηρα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ θαη ζε
θαλφλεο δενληνινγίαο θαη επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ
EUROSAL, σο πεξηθεξεηαθή ζσκαηεηαθή έλσζε εμέδσζε πξφηππα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ.
Παξαηεξείηαη επνκέλσο, ζηελ ζχγρξνλε ειεγθηηθή κηα ηάζε δηεζλνπνίεζεο θαη
νκνγελεηνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ αλεμάξηεηα ηνπ
ρψξνπ εθαξκνγήο ηνπο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη ειεγθηηθέο εηαηξείεο
εκπιέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Απηή ε ηάζε κπνξεί
λα απνηειέζεη θαη κηα ζνβαξή ζσξάθηζε ησλ Οξγαληζκψλ έλαληη ηεο απάηεο ή ηεο δηαθζνξάο
εθφζνλ εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε θαη ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε ηα ελ ιφγσ πξφηππα, ν
ζεβαζκφο ησλ νπνίσλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ειέγρνπ.
Παξφια‘ απηά, ζχκθσλα κε έξεπλεο απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ ζεζκψλ
ηεο Δ.Δ., ηεο Γαιιίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά αλαθέξνπλ φηη ε
εμέηαζε ηεο νξζφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο είλαη κφλν απνζπαζκαηηθή 373. Μφλν ζηελ πεξίπησζε
ησλ ΖΠΑ, ην Government Accountability Office θαίλεηαη λα θαηαθέξλεη λα ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθά ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε αθνχ εθδίδεη ηα High Risk Series, πξνο εληνπηζκφ
πεξηνρψλ πςεινχ θηλδχλνπ αλά Τπνπξγείν θαη θπβεξλεηηθή ππεξεζίαο ζε δεηήκαηα δηαθζνξάο,
θαθνδηνίθεζεο, ζπαηάιεο θαη θαηάρξεζεο εμνπζίαο, θαζψο θαη ηα Performance and
Accountability Series πνπ δηεξεπλνχλ αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ λα παξάζρνπλ ηηο αλακελφκελεο
ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. ηελ Πνισλία θαη ζε
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Μ. Ξαλζάθεο, Λ. Σζηπνχξε, Λ. παλφο, (2003)
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International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAL): http://www.intosai.org/en/portal/ Ζ
Γηεζλή Οξγάλσζε ησλ Αλσηάησλ Θεζκψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ πνπ απφ ην 1953 ιεηηνπξγεί σο ζσκαηεηαθή
έλσζε ησλ αλψηαησλ ζεζκψλ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Απφ ηελ Διιάδα ζπκκεηέρεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
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αξκά Η., (2006: 71-72)
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άιιεο ρψξεο ζπλήζσο ν έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο αθνξά πέξαλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ινγηζηηθήο
πιεξνθφξεζεο. Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ βνήζεζε ζηε
ζχγθιηζε πξνο έλα εληαίν πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηφηη ε δηαθάλεηα ζηηο ινγηζηηθέο
θαηαζηάζεηο βνεζά ηνπο επελδπηέο λα ζπγθξίλνπλ επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο
θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πηνζεηνχλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπο ζην κέηνρν
σο έλα απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν επίπεδν ηεο απνθάιπςεο ζπλδέεηαη βεβαίσο θαη
κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ πηνζεηνχλ νη επηρεηξήζεηο.
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ζεσξείηαη θαιή πξαθηηθή ε εθαξκνγή,
παξάιιεια κε ηα εγρψξηα, δηεζλψλ πξνηχπσλ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο
ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ χζηεξα απφ αίηεζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο ησλ Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο (IOSCO)374.
Ζ πηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεζλψο απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, κεηψλεη ηε
κεηαβιεηφηεηα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη ην ζπληειεζηή θηλδχλνπ beta. Δπίζεο, ε δεκνζηνπνίεζε
ησλ ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, κε βάζε δηεζλψο απνδεθηέο θαη
αλαγλσξηζκέλεο αξρέο, εληζρχεη ηελ απνδνηηθφηεηα, αθνχ επηηξέπεη ζηα ζηειέρε θαη ηνπο
επελδπηέο ηεο εηαηξείαο λα επηιέγνπλ θεξδνθφξεο επελδπηηθέο επθαηξίεο κε κηθξφηεξν ζθάικα.
Απηφ νδεγεί ζε νξζνινγηθφηεξε δηαλνκή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ
αχμεζε ηεο εηαηξηθήο απνδνηηθφηεηαο. Ζ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ
επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα γηα έλα ειεγθηή λα εληνπίζεη πξνβιήκαηα ζηελ εηαηξεία (Kane and
Veluri, 2002)375. Σέινο, ε χπαξμε αμηφπηζησλ θαη ειεγκέλσλ κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα
ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηεπθνιχλεη ηνλ επνπηηθφ ξφιν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απφ ηνπο κεηφρνπο. (Ball et al., 2000)376.
Πάλησο, ε Έλσζε Πηζηνπνηεκέλσλ Διεγθηψλ θαηά ηεο Απάηεο ACFE ζηηο εθζέζεηο ηεο
γηα ηελ επαγγεικαηηθή απάηε θαη ηελ θαηάρξεζε δηαπηζηψλεη φηη, θαηά βάζε κηα αλνηθηή
ηειεθσληθή γξακκή θαηαγγειηψλ(hotline), έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, έθηαθηνη
έιεγρνη θαη ε εζηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ε εθπαίδεπζε κεηψλεη ζαθψο ηηο απψιεηεο απφ ην
έγθιεκα ηεο απάηεο εληφο ησλ Οξγαληζκψλ.
17.1.1. πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
ε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ έιεγρνπ, ζηεξίδεηαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, Σν ζχζηεκα απηφ αμηνινγεί θαη θαηαγξάθεη ηηο εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο, επηζεκαίλεη αδπλακίεο θαη απνθιίζεηο, παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πξνηείλεη
πξνζαξκνγέο. θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε
ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζηειερψλ θαη ε πξνζαξκνγή ζην ηζρχνλ
ζεζκηθφ πιαίζην.
χκθσλα κε ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γηεζλνχο
Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή
374
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θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ λα πξνζζέηεη αμία θαη λα
βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο θάζε νξγαληζκνχ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ θάζε Οξγαληζκνχ κέζσ κίαο ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο πξνζέγγηζεο, ε νπνία ζα
αμηνινγεί θαη ζα βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ,
ειέγρνπ θαη δηαθπβέξλεζεο. Δίλαη κφληκνο (δηαξθήο) έιεγρνο, αιιά θαηά θαλφλα είλαη θαη γεληθφο
έιεγρνο, δειαδή επεθηείλεηαη ζε νιφθιεξν ην πεδίν εθαξκνγήο δνζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.
Σαπηφρξνλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο, ήηνη δηελεξγείηαη ζηε δηάξθεηα
ηεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο γηα ηελ πξφιεςε εθνχζησλ θαη αθνχζησλ ζθαικάησλ. ε νξηζκέλεο δε
νηθνλνκηθέο κνλάδεο πεξηιακβάλεηαη θαη ηκήκα κε ηελ κνξθή ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ
(ππεξεζία επηζεψξεζεο), ν νπνίνο δηελεξγείηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ γηα ηελ
απνθάιπςε ή ηελ θαηαζηνιή εθνχζησλ ή αθνχζησλ ζθαικάησλ.
Πξφθεηηαη γηα έλαλ κεραληζκφ επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ πξνζηαζία ηεο εηαηξείαο θαη ζηε
δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο. Ο κεραληζκφο απηφο νθείιεη λα είλαη επαξθήο
σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ψζηε λα πξνιακβάλνληαη επηβιαβήο πξάμεηο ή λα
εληνπίδνληαη έγθαηξα απηέο θαη λα δηνξζψλνληαη. Οπζηαζηηθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαζθαιίδεη
φηη θάζε ηη ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη θαη εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο ινγηζηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο θαιχπηνληαο φιν ην πιάηνο ηεο Οξγάλσζεο θαζψο άπηεηαη φισλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Αλ θαη αλαπηχρζεθε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο δηαθάλεηαο ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ζήκεξα δελ κπνξεί λα λνεζεί νξγαληζκφο δεκνζίνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν δελ εθαξκφδνληαη
βαζηθέο αξρέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξά θαηά βάζε ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ
νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα
ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ πνπ ζήκεξα έρεη απνθηήζεη θαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε, ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια, ηελ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα
θνηλσληθά, πεξηβαιινληνινγηθά θαη εζηθά.
Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζπλίζηαληαη απφ φια ηα κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο377 :
 Σελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ζπαηάιεο, θαηαδνιηεχζεηο
θαη
αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε.
 Σελ πξνψζεζε ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαγξαθψλ.
 Σελ ελζάξξπλζε θαη κέηξεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο.
 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγεί ηνλ ζρεδηαζκφ ,ηελ πινπνίεζε
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα εζηθψλ αμηψλ. Πξέπεη λα έρεη
ελεξγφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηεο εζηθήο θνπιηνχξαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, θαηέρνληαο έλα
πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη αθεξαηφηεηαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Έηζη, νη εζσηεξηθνί
έιεγρνη πξέπεη λα αμηνινγνχλ :
α) Σνλ επίζεκν Κψδηθα ζπκπεξηθνξάο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηφο γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ γθξίδσλ δσλψλ.
β) Σελ πξνζδνθψκελε εζηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο εγεηηθήο νκάδαο ηνπ νξγαληζκνχ.
377

Βι. Meigs R.W, Larsen E.J., Meigs R.F. (1984)

210

γ) Ρεηέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εζηθήο θνπιηνχξαο κε ηαθηηθά πξνγξάκκαηα γηα
ηελ ελεκέξσζε θαη αλαλέσζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ
δ) Σαθηηθέο δειψζεηο απφ ην πξνζσπηθφ, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο φηη είλαη
ελήκεξνη γηα ηηο απαηηήζεηο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαηά ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ.
ε) αθήο απφδνζε επζπλψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη εμεηάδνληαη πεξηπηψζεηο αλαθνξψλ
αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα επξήκαηα ησλ ππνζέζεσλ αλαθέξνληαη θαηάιιεια.
δ) Σαθηηθέο επηζθνπήζεηο ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ δηαδηθαζηψλ πνπ πηζαλψο ζα κπνξνχζαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ πηέζεηο νη νπνίεο ζα ππνλφκεπαλ ηελ εζηθή θνπιηνχξα.
Οη ξφινη έλαληη ηεο απάηεο δηαθέξνπλ απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. Χζηφζν, ππάξρεη
γεληθή ζπκθσλία φηη ε αλψηαηε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηεο απάηεο, φηη ηα µέιε ηεο
επηηξνπήο ειέγρνπ επηβιέπνπλ ελεξγά ησλ πξνζπαζεηψλ θαηά ηεο απάηεο θαη φηη ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο ιεηηνπξγεί σο ηελ θξίζηµε γξακκή άκπλαο έλαληη ηεο απεηιήο ηεο απάηεο, µε εζηίαζε
ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο πξφιεςεο ηεο απάηεο. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ
αλάγθε εθηίµεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ειέγρνπ ηεο απάηεο, απαηηήζεηο πνπ ζα αλαγθάζνπλ ηνλ
εζσηεξηθφ ειεγθηή λα πξνζαξκφζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αλαιφγσο. ηαλ παξνπζηάδνληαη
ζπκβάληα απάηεο, νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ επζχλνληαη γηα ην γεγνλφο
φηη δελ ηα αληηκεηψπηζαλ νη ίδηνη απνηειεζκαηηθά. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα δερζεί µε ηε ζεηξά
ηνπ ηηο επηπηψζεηο κηαο θαθήο πνιηηηθήο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, ρσξίο φκσο λα ηνπ επηξξηθζνχλ
επζχλεο. Παξάιιεια, ίζσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα αλαιάβνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ γεγνλφησλ
πνπ νδήγεζαλ ζηελ απάηε.
Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ζήκεξα ην πεξηβάιινλ παξνπζηάδεη
πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο, θαζψο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πνπ αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα
θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο
πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ηνπο δηαρεηξηζηνχλ (risk management) ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε. Ζ απάηε απνηειεί απιψο έλαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη
µηα επηρείξεζε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη λα δηαβεβαηψζεη φηη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη
µε ηελ απάηε έρνπλ εληνπηζηεί θαη εθηηκεζεί θαηάιιεια. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο παξέρεη
εμαζθάιηζε φηη νη δηθιείδεο ειέγρνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί νξζά ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεπζεηνχλ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ απάηε θαζψο θαη φηη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Δλ νιίγνηο,
ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είηε απηφ ιεηηνπξγεί κε ζηειέρε ηεο εηαηξείαο είηε κε
αλάζεζε ζε ηξίηνπο (outsourcing) απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο
ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεη ζηα µέιε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο πνιχηηκε βνήζεηα ζην κεραληζκφ
ηεο δηαθπβέξλεζεο, ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο
Σα δηεζλή πξφηππα επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηγξάθνπλ ηε θχζε
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεξψλ πνπ αζρνινχληαη µε δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ. Αθφκε, παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα απνηίκεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. θνπφο ησλ ∆ηεζλψλ Πξνηχπσλ είλαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη: i)
λα δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ii) λα απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηνπ αιιά θαη iii) λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπ.
Απ‘ ηελ άιιε, ζηφρνο ηνπ Κψδηθα Ζζηθήο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ είλαη λα πξνάγεη ηελ
εζηθή θνπιηνχξα ζην επάγγεικα ηνπο βαζηδφκελνη ζηε δηαζθάιηζε ησλ Αξρψλ ηεο Αθεξαηφηεηαο
πνπ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηελ ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε
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θαη θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ή δηαδηθαζία εμεηάδνπλ ψζηε λα
πξνβαίλνπλ ζε µία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ρσξίο λα επεξεάδνληαη
αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή ηα ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ
θξίζεψλ ηνπο, ηεο εκπηζηεπηηθφηαηνο ζηε δηάρπζε ησλ ιακβαλφκελσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο
πιεξνθνξηψλ κε εμαίξεζε λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε, ηεο Δπάξθεηαο κε ηε ρξήζε ησλ
απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο λα δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ
επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηφηη ε πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ησλ
ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ νη
νξθσηνί ειεγθηέο, θαζψο επίζεο θαη ε εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ πεξηνδηθήο επηζθφπεζεο (π.ρ.
αλά ηξηεηία) δηαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
17.1.2. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ απάηεο (risk management)
Έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο δεκηνπξγήζεθε γηα ην ξφιν πνπ ρξεηάδεηαη λα επηηειέζεη ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (risk management) ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ. ε απάληεζε ηα ειεγθηηθά πξφηππα πνπ εθδφζεθαλ απφ ην ΗΗΑ378 (2002)
ελζσκαηψλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 2 επίπεδα:
 ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδο με βάςθ το ςχεδιαςμό των ετθςίων προγραμμάτων ελζγχου .
 ςε μικρο επίπεδο με βάςθ ην ζρεδηαζκφ θάζε αλαιακβαλφκελνπ ειέγρνπ
Σν 2002 ην Ηnsitute of Ηinernal Αuditors πξφηεηλε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο αλάκημεο ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ: α)Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα ελεξγνχλ επηηειηθά,
ελδπλακψλνληαο θαη θαζνδεγψληαο ηνπο δηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ θαηά ηε δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ζπλήζσο σο ηκήκα άζθεζεο αμηνιφγεζεο, µε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ
θαζνδήγεζε ζπδεηήζεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε άκεζε αλάκημή ηνπο ζηε δηαδηθαζία, β) Να
ιεηηνπξγνχλ σο µέιε νκάδσλ ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ησλ επξχηεξσλ θεληξηθψλ νκάδσλ,
ελνπνηψληαο ζπρλά ην πξνζσπηθφ πνπ γλσξίδεη ηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα πξψηεο γξακκήο θαζψο
επίζεο θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πείξα. Μέζσ απηνχ ηνπ ζελαξίνπ,
παξέρεηαη ε πείξα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε δηάθνξεο νκάδεο εηδηθνηήησλ, γ) Να ελεξγνχλ σο
αλαιπηέο θηλδχλνπ θαη ειέγρνπ έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ηε ζπκβνπιή εηδηθνχ γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ θαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη
θαηαζθεπή ησλ ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ, δ) Να θαζηζηνχλ δηαζέζηκα ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο
δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ε) Να γίλνπλ ην θέληξν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηνλ
ηνµέα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. πκπεξαζκαηηθά, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εζσηεξηθφο
ειεγθηήο απνθξίλεηαη απφ ηνλ ―παξαδνζηαθφ‖ ηνπ ξφιν, πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε
ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ δηαβνπιεπηηθή θαη φρη απφ εθηειεζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
ειεγθηή ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ.
Σν αθφινπζν πιαίζην απεηθνλίδεη ην εχξνο ζηαδίσλ σξηκφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ
θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζε θάζε ζηάδην.
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Πίλαθαο : ηάδηα σξηκφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη πξνζεγγίζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ379.

Παξάιιεια, θαηά ηνλ έιεγρν δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ππφςε: α) ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζηφρνη έρνπλ ηεζεί θαη έρνπλ δηαβηβαζηεί ζε φια
ηα επίπεδα κέζα ζηελ νξγάλσζε θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο ζπλεπείο επηρεηξεζηαθέο
ζηξαηεγηθέο, ηα ζρέδηα θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, β) ηελ επάξθεηα ησλ κεραληζκψλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ην κεηξηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πεγέο, γ) ηελ χπαξμε ησλ κεραληζκψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηεξεφηππσλ θαη άιισλ δξακαηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο.
Ζ ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο (risk assessment) απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα
ελφο ηζρπξνχ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. Βαζηθνί ελδηαθεξφκελνη γηα ην
πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο φπσο εζσηεξηθνί ειεγθηέο, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη
ινηπά ζηειέρε κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ νξγάλσζή ηνπο απφ ηελ απάηε κφλν αλ μέξνπλ ηα
ηξσηά ζεκεία ηεο ψζηε λα ιάβνπλ κέηξα γηα ην κεηξηαζκφ ηνπο. ινη νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα
επσθειεζνχλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο κε ηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ
πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, ην νπνίν:
- Παξέρεη απηή απφδεημε ηεο θηινζνθίαο ηεο αθεξαηφηεηαο εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ
- Βνεζά ζηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο.
- Βειηηψλεη ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαη ηελ απνηξνπή
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Πεξηνξίδεη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο.
Αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλεζπρίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ηνπ Γ.. θαη θπξίσο ησλ κεηφρσλ .
Πεξηνξίδεη ηηο απνδεκηψζεη απφ ελδερφκελεο αγσγέο.
Σν Καλαδηθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (CICA)380, αλαθέξεη: «Η πξσηαξρηθή επζχλε
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο αλήθεη ηφζν ζε φζνπο είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε
δηαθπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη κε ηε δηνίθεζε». Αλ θαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε
ησλ επζπλψλ κπνξεί λα δηαθέξεη ζηνπο νξγαληζκνχο, ην εγρεηξίδην ηνλίδεη, "Δίλαη ζεκαληηθφ νη
ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε, λα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζπζηήκαηα πξφιεςεο ηεο απάηεο
πνπ κεηψλεη ηηο επθαηξίεο γηα απάηε θαη ζε ζπζηήκαηα απνηξνπή ηεο πνπ κπνξνχλ λα πείζνπλ ηα
άηνκα λα κε δηαπξάμνπλ απάηε, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο λα αλαθαιπθζεί θαη λα ηηκσξεζεί ".
Έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηηο νξγαλψζεηο γηα λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο
λα πξνζειθχνπλ ηνπο επελδπηέο, λα δηαηεξήζνπλ ηνπο πειάηεο, θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο
ρξεκαηνδφηεζεο. Σν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ζέηεη ην θαηάιιειν χθνο θαη λα είλαη πξνδξαζηηθφ
(proactive) θαη αληηδξαζηηθφ (reactive) ζρεηηθά κε ηελ απάηε.

-
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Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα ππνγξακκίδεη ηε δέζκεπζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ηελ πξφιεςε, ηελ
απνηξνπή θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο θαη λα απνδεηθλχεη πψο ηα ελζσκαηψλεη ζηηο αμίεο ηνπ
νξγαληζκνχ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Οθείιεη επίζεο, λα θαζνξίζεη ζαθψο θαη λα
εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα κηα πεηζαξρηθή δηαδηθαζία γηα εθείλνπο πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ θψδηθα
δενληνινγίαο θαη ηηο πνιηηηθέο έλαληη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. Ζ Γηνίθεζε, επίζεο, ζα
πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ν νξγαληζκφο δηαζέηεη επαξθείο έιεγρνπο ψζηε λα κεηξηαζηεί ν
θίλδπλνο ηεο απάηεο θαη λα απνθαιπθζεί εάλ δεκηνπξγεζεί. Οη έιεγρνη απηνί, ε αμηνιφγεζε ηνπ
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θηλδχλνπ απάηεο θαη νη αλνηθηέο ηειεθσληθέο γξακκέο θαηαγγειηψλ ( hotlines ) είλαη φια κέξνο
ηνπ πξνδξαζηηθνχ (proactive) πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο ελφο Οξγαληζκνχ.
Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα πεξηιακβάλεη ηα αληηδξαζηηθά (reactive) κέηξα πνπ κηα νξγάλσζε
έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο πνπ απνθαιχπηεηαη. Οη ελέξγεηεο απηέο
αθνξνχλ ην πνηνο θαη πψο ζα δηεμάγεη ηελ έξεπλα, ζε πνηνλ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη
ζηνηρεία, νη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ θαη ην πψο ζα αλαθηεζεί ηα απνιεζζέλ
ελεξγεηηθφ. Ζ ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ επαλεκθάληζεο είλαη έλα
άιιν κέηξν αληίδξαζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο θάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο: ε αμηνιφγεζε, ε βειηίσζε θαη ε παξαθνινχζεζε.
Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, είλαη έλα δπλακηθφ βήκα γηα λα εληνπηζηνχλ νη ηνκείο πνπ
παξνπζηάδνπλ πςειφ θίλδπλν απάηεο. Μφιηο πξνζδηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη, απφ ζρεηηθή αλάιπζε
θηλδχλσλ απάηεο, νη ειιείςεηο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κε βειηηψζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ γηα ην
κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ απάηεο, πνπ πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα παξαθνινπζνχληαη. Ζ αλάιπζε ησλ
δηαθνξψλ (gaps) θαη νη ζπζηάζεηο βειηίσζεο ζα πξέπεη γίλνπλ απφ κηα νκάδα δηαθνξεηηθή απφ
εθείλε πνπ ζα ειέγμεη ηειηθά ηηο βειηηψζεηο. Έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ
πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηνπο.
Παξά ην γεγνλφο φηη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο φπσο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ηλζηηηνχηνπ
Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (Γήισζε ζρεηηθά κε Διεγθηηθά Πξφηππα αξηζ. 99) θαη ην Καλαδηθνχ CICA
(Δγρεηξίδην, Δλφηεηα 5135) δειψλνπλ φηη θαηάιιεινη έιεγρνη πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ γηα ηελ
πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο, δελ ππάξρεη εληαίν πξφηππν πνπ ζα
νδεγήζεη ζε ιεπηνκεξή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απάηεο.
Ζ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ν νξγαληζκφο
έρεη νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο. Ζ απάηε ζπρλά απνηειεί ζηνηρείν απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο αιιά νη νξγαλψζεηο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
θηλδχλνπο απάηεο. Απαηηείηαη ε δηαδηθαζία λα έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα εζηηάζεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ απάηεο, κεηξψληαο ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο θαη
πξνζδηνξίδνληαο ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. Οη Οξγαληζκνί, είλαη αδχλαηνλ λα ρηίζνπλ
έλα πξφγξακκα γχξσ απφ θάζε θίλδπλν απάηεο πνπ έρνπλ, γη 'απηφ ρξεηάδνληαη έλαλ ηξφπν γηα
ηνλ εληνπηζκφ ησλ κεγαιχηεξσλ θηλδχλσλ θαη έλα ζαθέο ζρέδην γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο.
Γηα λα εληνπίζεη ηελ απάηε, πξέπεη θαλείο λα μέξεη πνπ εκθαλίδεηαη, κε πνηα κνξθή θαη ηη
ηελ πξνθαιεί. Παξά ην γεγνλφο φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο, είλαη κηα θαιή πξαθηηθή ε ζπκκεηνρή ηξίηνπ επαγγεικαηία
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο γηα λα παξέρεη έλα πξφζζεην ζηξψκα αληηθεηκεληθφηεηαο γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πείξα πνπ απνθηήζεθε απφ ηνπο εζσηεξηθνχο
πφξνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Άιινο ιφγνο είλαη ε εζσηεξηθή εμάξηεζε θαη νη πηέζεηο πνπ κπνξεί λα
δερηεί ην πξνζσπηθφ ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ. Γηα ηε αλάζεζε ζε αλεμάξηεηνπο εηδηθεπκέλνπο
επαγγεικαηίεο εξεπλψλ απάηεο (νutsourcing)ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε ηε
δέζκεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ .
Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο πνπ εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε κνλάδα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξννπηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, εάλ δε
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία νη εγέηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ Οξγαληζκψλ. Ζ
Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία γηα λα δηαζθαιηζζεί πιήξσο φηη νη ζπζηάζεηο
ζα πινπνηεζνχλ. Δίλαη επίζεο ρξήζηκν λα ζπκκεηάζρνπλ εμσηεξηθνί νη ειεγθηέο ηνπ νξγαληζκνχ
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γηα λα θαηαλνήζνπλ πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο απφ ηηο ζπζηάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απάηεο.
Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ θηλδχλνπ ηεο Οξγάλσζεο αθνξά ηηο δηθέο ηνπ
κνλαδηθέο πξνθιήζεηο. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαληζκφο ζα θαζνξίζεη
ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ απάηε, έηζη ην πξψην βήκα γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη ε
δηεξεχλεζε ηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο ζηελ νξγάλσζε κε ηελ
αλάπηπμε ελφο ράξηε θηλδχλσλ (risk map) ή ελφο δέληξνπ απάηεο (fraud tree) (βι. ζρήκα ζ. 195)
Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο πξέπεη λα θαηαλνεζεί ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
νξγάλσζεο ψζηε λα αληρλεπηνχλ νη πεξηνρέο πνπ είλαη πηζαλέο γηα εκθάληζε απάηεο ζε ζρέζε κε
ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ πνπ έρνπλ ήδε ηεθκεξησζεί ζην παξειζφλ ζε παξφκνηεο
Οξγαλψζεηο. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηαλνκή ησλ πηζαλνηήησλ
εκθάληζεο απάηεο π.ρ. ζηα έζνδα ή ζηελ πεξηθέξεηα θαζψο θαη πφζν επηξξεπήο είλαη ζηε
δηαθζνξά.
Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο γηα λα εμεηάζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαηάρξεζεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη δφιηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Δάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο απνδείμνπλ φηη ε εκβάζπλζε ζην
ράξηε ησλ θηλδχλσλ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη επαξθήο, νη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ζα κπνξνχζαλ λα
κεηψζνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηνπο πφξνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ίδησλ θηλδχλσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Μφιηο νη ειεγθηέο θαηαλνήζνπλ ηνλ ράξηε θηλδχλνπ (risk map) γηα απάηε ηεο νξγάλσζεο,
κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηε κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ
νξγαληζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ξίζθνπ. Απηά ηα ζελάξηα ζα πξέπεη λα
βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη λα ελζσκαηψλνπλ δηαξθψο ελδερφκελεο αιιαγέο ζηηο
παξακέηξνπο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε θαηάιιειε αλαζεψξεζε αμηνιφγεζεο. Μηα
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θίλδπλνπ απάηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, δπλακηθή, θαη λα
αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
ζελαξίσλ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπ ράξηε θηλδχλνπ απάηεο:
 ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηζνινγηζκνχ θαη ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
 ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηζηαζηαθψλ ζπλαιιαγψλ
θαη ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ παξεκβάιιεηαη ε αλζξψπηλε θξίζε,
 Σηο θαηαζηάζεηο θαη εθζέζεηο ηέινπο πεξηφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξαθψλ
πξνζαξκνγήο πνπ αλακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα .
 Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία παξάθακςεο δηαδηθαζηψλ απφ ηε Γηνίθεζε .
Δπεηδή ε Γηνίθεζε κπνξεί λα παξαθάκςεη ηνπο ειέγρνπο ηεο, νη ειεγθηέο πξέπεη λα
εμεηάζεη θαηά πφζνλ ππάξρεη επαξθήο επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηε κείσζε
απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα εάλ απαηηείηαη απφ ηε Γηνίθεζε α ππνβάιεη έθζεζε γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ λα ιακβάλεη ππ‘ φςηλ ηελ εκπεηξία απ
ηελ νξγάλσζε, θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θηλδχλνπ απάηεο αιιά θαη αλ εμαζθαιίδνληαη
ελαιιαθηηθέο πξνο ην Γ πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ επηδφζεσλ ηεο δηνίθεζεο
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ πξνγξακκάησλ θαη ζελαξίσλ, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπ ηξηγψλνπ ηεο απάηεο - θίλεηξν / πίεζε, επθαηξία,
θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ. Ζ αλαδήηεζε παξαγφλησλ πίεζεο, ε δηεξεχλεζε πηζαλνηήησλ θαη ε
πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ηνπο εληφο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί παξάγνληα απνηξνπήο ηνπ θηλδχλνπ
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απάηεο. Δπηπιένλ παξά ην γεγνλφο φηη νη ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ
ην πξνζσπηθφ ζχζηεκα αμηψλ θάζε αηφκνπ κέζα ζηελ νξγάλσζε, κπνξνχλ λα ηα επεξεάζνπλ
κέζσ ηεο Γηνίθεζεο κε ηε δηακφξθσζε θαηάιιειεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο.
Σν ζχζηεκα αμηψλ ηεο Γηνίθεζεο ζηελ θνξπθή είλαη θξίζηκν γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πνιηηηζκνχ
θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ. Πνηεο είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο αξρέο ηεο δηνίθεζεο;
Τπάξρεη επαξθήο εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηα ζέκαηα απάηεο; Πψο δηαρεηξίδεηαη
πεξηζηαηηθά απάηεο; Ζ δηνίθεζε παξαθάκπηεη ηνπο ειέγρνπο; Οη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη
απνμελσκέλνη απφ ηελ επηρείξεζε; Δίλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζχζηεκα αληακνηβψλ ;
Τπάξρνπλ ζαθείο πεξηγξαθέο ζέζεο θαη ζηφρνη βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη;

ρήκα : Καηάηαμε ησλ θηλδχλσλ απάηεο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο
εκθάληζεο ηνπο381

Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο βαζηθνχο ελδηαθεξφκελνπο βνεζάλε ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ
ησλ θηλδχλσλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο
ζελαξίσλ απάηεο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη. Δπίζεο βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ
αληίιεςεο ηνπ θηλδχλνπ απάηεο απφ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ. Οη ειεγθηέο παίξλσληαο
ζπλέληεπμε απφ ηνπο βαζηθνχο θαηφρνπο γλψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηθεθαιήο ησλ
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπινο, ηα ζηειέρε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή
δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη άιισο επηθεθαιείο
δηαδηθαζηψλ, θαηαιαβαίλνπλ ην είδνο θαη ην επίπεδν ζπλείδεζεο ησλ θηλδχλσλ εληφο ηεο
Οξγάλσζεο. Βάζεη ησλ απαληήζεσλ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ηε ιίζηα ησλ
απεηιψλ απάηεο πνπ είλαη εγγελείο ζηελ νξγάλσζε. Απηφο ν θαηάινγνο ζα πξέπεη λα δηαλέκνληαη
381

Πεγή : Lister L. M (2007)
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ζε βαζηθά ζηειέρε θαη θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο απάηεο - κηα ζπλεδξία θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ζηελ νπνία νη θίλδπλνη
ζπδεηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο
ησλ επηπηψζεσλ. Σν ηδαληθφ είλαη ζηηο ζπλεδξίεο λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζε
κηα αλνηρηή εηιηθξηλή ζπδήηεζε. Γηεπθνιχλεη ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηνλ θίλδπλν απάηεο
θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ θαη ζελαξίσλ αληηκεηψπηζεο πνπ ζπδεηνχληαη θαη ηελ ςεθνθνξία
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πηζαλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα γηα
εληνπίδνληαη θάζε θίλδπλν. ηηο ΖΠΑ ε Γεκφζηα Δηαηξεία Λνγηζηηθήο Δπνπηείαο (PCAOB) 382,
θαηεγνξηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα ελφο γεγνλφηνο λα ζπκβεί, σο απνκαθξπζκέλε, σο ιηγφηεξν
πηζαλή θαη σο αξθεηά πηζαλή ή δηαθνξεηηθά ππνδεηθλχεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο σο αζήκαλην,
ζεκαληηθφ, θαη πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο θηλδχλνπ κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο απάηεο
θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζηνλ Οξγαληζκφ.
Γηα λα εθηηκεζεί ε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ εάλ έλα ζελάξην απάηεο πξαγκαηνπνηεζεί,
νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θξηηήξηα φπσο:
 Οηθνλνκηθά - Πνηεο ζα ήηαλ νη πηζαλέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο εάλ ην ζπκβάλ ιάκβαλε
ρψξα; Απηφ ελδερνκέλσο λα πεξηιακβάλεη ηελ απψιεηα εζφδσλ, θεξδνθνξίαο , ξεπζηφηεηαο,
ηελ ππνβνιή ιαλζαζκέλσλ εθζέζεσλ θαη ηε δηάβξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ
νξγαληζκνχ.
 Δηθφλα - Πνηεο ζα ήηαλ νη επηπηψζεηο ζηε θήκε ηνπ νξγαληζκνχ; ; Πψο νη κέηνρνη θαη άιινη
εμσηεξηθνχο θνξείο ζα αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε;
 Οξγάλσζε - Πψο κηα πεξίπησζε απάηεο ζα επεξέαδε εξγαδνκέλνπο, πξνκεζεπηέο θαη
πειάηεο; Θα ράλαλε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ;
Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο, είλαη κηα ζπλερή δηαδηθαζία, πνπ βνεζά ηα δηνηθεηηθά
ζηειέρε πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κε ηελ εθαξκνγή ειέγρσλ γηα ηε κείσζε
ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε γεγνλφηα απάηεο κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ . Άιισλ
εηδψλ ηξέρνληεο έιεγρνη ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ είηε είλαη πξνιεπηηθήο (π.ρ., έιεγρνη έθπιεμε,
εμσηεξηθήο πξνβνιήο ειέγρνπ, ή ην πξνζσπηθφ πξνθίι) είηε αζηπλνκηθήο θχζεο (π.ρ.
παξαθνινχζεζε ππφπηνπ γηα απάηε, ην ζχζηεκα αλνηθηψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ θαηαγγειηψλ)
ιακβάλνληαη ππφςε. Άιια δεηνχκελα είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Γ λα παξαθάκςεη ηνπο έιεγρνπο
θαη ην ρηίζηκν κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ πνπ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε δνθηκέο γηα
ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ηξερνπζψλ ειέγρσλ. Αλ έλα γεγνλφο έρεη αμηνινγεζεί σο κε
επαλαιακβαλφκελν δε ζεκαίλεη φηη δε ζα θαηαγξαθεί θαη δε ζα ελεκεξσζεί ε δηνίθεζε.
Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ δελ είλαη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ζπλζήθεο αιιάδνπλ ζπλερψο
θαη νξηζκέλεο αιιαγέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο
αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θίλδπλνπ απάηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο,
δπλακηθή, θαη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ.383
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Public Company Accounting Oversight Board. Γηθηπαθφο ηφπνο : http://pcaobus.org/Pages/default.aspx
Έλα αμηφινγν νδεγφ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απάηεο έρνπλ εθδψζεη ζπλεξγαδφκελνη ηξεηο θαηαμησκέλνη
νξγαληζκνί : IIA, AICPA, ACFE (2010) Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, Co –editors :
Institute of Internal Auditors, American Institute of Certified Public Accountants, Association of Certified Fraud
Δxaminers.
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ρήκα : Σν δέληξν ηεο απάηεο (fraud tree). Πεγή: Wells Jos. T. (2007), ACFE.
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17.1.3. Δμσηεξηθφο έιεγρνο
χκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο πνιινχο νξηζκνχο γηα ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν «είλαη εθείλνο ν
έιεγρνο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξφζσπα ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειεγρφκελν θνξέα.
Δηδηθά θαηαξηηζκέλα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ειεγρφκελν θνξέα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιεί, θαζνδεγνχλ ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ή γηα
ινγαξηαζκφ ησλ πξνζψπσλ γηα ηα νπνία γίλεηαη ν έιεγρνο»384.
ε θάζε δεκνθξαηηθφ θξάηνο πθίζηαηαη έλαο ειεγθηηθφο ζεζκφο αλεμάξηεηνο απφ ηελ
εθηειεζηηθή εμνπζία πνπ ειέγρεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Με ηελ αλεμαξηεζία σο θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ, απηνί νη ζεζκνί είλαη αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξί νξζήο εθηέιεζεο ζην αξκφδην πνιηηηθφ φξγαλν πνπ
ζπλήζσο είλαη ε θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. Μέρξη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, εμεηάδνληαο ηε
νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ ησλ ζεζκψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο
ρψξεο, παξαηεξνχζακε κηα αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπο, ηελ πνιπκνξθία
ησλ νξγαλψζεσλ, ηελ πξνέιεπζε ησλ κειψλ θαη ειεγθηψλ, ην βαζκφ εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο
ζχγρξνλεο ειεγθηηθήο θαη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ειέγρσλ πνπ θαηά βάζε
νθείινληαλ ζην δηαθνξεηηθφ πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα θαη ηε κεζνδνινγία επίηεπμεο ηνπ385.
ήκεξα, παξαηεξείηαη κηα ελαξκφληζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ ηερληθψλ ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ πνπ νθείιεηαη ζηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε
ζπκβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζπλδπάδεη ηηο εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο ηνπ
γαιιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε κεζνδνινγία ηνπ βξεηαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε
ηνπ γεξκαληθνχ ζπζηήκαηνο. Γεδνκέλεο ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ζηηο αληίζηνηρεο εζληθέο αξρέο
θαηά ηε δηαρείξηζε απφ απηέο θνηλνηηθψλ πφξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ήπηα πξνζαξκνγή θαη
ελαξκφληζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ελφο ηεο Δ.Δ. κε αληίζηνηρν αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ησλ
ειεγθηηθψλ ηνπο πνξηζκάησλ.

ρήκα : ηάδηα ηνπ Διέγρνπ. (Πεγή : Δγρεηξίδην Διέγρνπ, ΓΔΓΓ, Γεθέκβξηνο 2007)
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Porter Β, Simon J, Hatherly D. (2008)
Γηα πεξεηαίξσ ζπγθξηηηθή κειέηε ζπζηεκάησλ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ ζην αξκά Η. (2006), ζ. 111-118.

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν έιεγρνο πξαγκαηψλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθ ηνπ λφκνπ απφ
αλεμάξηεηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. Έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη εάλ ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ελφο
Οξγαληζκνχ δελ αλαηίζεηαη ζε αλεμάξηεην σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ρσξίο θακία δέζκεπζε
θνξέα ηφηε, είλαη πηζαλφ ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ λα ρεηξαγσγνχληαη θαηάιιεια θαη πέξα απφ
θάζε Αξρή ζχγρξνλνπ ειέγρνπ. Χο κηα αζπίδα πξνζηαζίαο θαηά ηεο απάηεο, πιένλ θαηαξηίδνληαη
θαλφλεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη νη εηαηξείεο δελ ζα έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο
ειεγθηέο πνπ ειέγρνπλ θαη επηθπξψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο.
Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έγθεηηαη ζην φηη κηα επηρείξεζε επσθειείηαη
πνιιαπιψο απφ απηφλ386, µε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
- Δμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο.
- Βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο.
- Απνθηνχλ λνκηκφηεηα νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.
- Απμάλεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ
- ζπλνδεχνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.
- ∆ηεπθνιχλεηαη ε εθ κέξνπο ηεο άληιεζε θεθαιαίσλ αθνχ ν ζσζηά πιεξνθνξεκέλνο επελδπηήο
- αληηκεησπίδεη κηθξφηεξν θίλδπλν.
- ∆ηεπθνιχλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ βηβιίσλ ηεο επεηδή ν εθνξηαθφο
ειεγθηήο πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε θαη ηνλ ρξφλν ηνπ ειέγρνπ ηνπ.
- Δληζρχεηαη ή απνδπλακψλεηαη ε ζέζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ ηεο έλαληη ησλ κεηφρσλ
αλάινγα µε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ.
Σν αλαζεσξεκέλν ∆ηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν ISA 240 ηνπ IFAC ζρεηηθά κε ηελ απάηε
πνπ εθδφζεθε ην 2003 :
- Πεξηγξάθεη δχν είδε απάηεο ήηνη, αλαθξίβεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππεμαίξεζε ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη αλαθξίβεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δφιηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.
- Πεξηγξάθεη ηηο αληίζηνηρεο επζχλεο εθείλσλ πνπ δηνηθνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηνλ
εληνπηζκφ ηεο απάηε θαη θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ειεγθηψλ γηα ηελ αλίρλεπζε νπζησδψλ
αλαθξηβεηψλ πνπ νθείινληαη ζε απάηεο
- Απαηηεί απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο επηρείξεζεο δέζκεπζε λα ζπδεηεζεί ε επαηζζεζία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα ηελ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ
νθείιεηαη ζε απάηε θαζψο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ απφ ηε δηνίθεζε.
- Καζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο απάηεο .
- Απαηηεί απφ ηνλ ειεγθηή λα:
 Δθηειέζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο πνπ νθείινληαη ζε απάηε
 Δληνπίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ζε
επίπεδν ινγαξηαζκψλ θαη ηζρπξηζκψλ. Γηα φζνπο θηλδχλνπο έρνπλ εθηηκεζεί σο πξαγκαηηθνί,
απαηηεί πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή.
 Δμεηάζεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νληφηεηα, θαη ελζσκαηψλνπλ
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην απξφβιεπην ζηελ επηινγή ηεο θχζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ έθηαζε
ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ.
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Παππάο νππ.
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 Καζνξίζεη εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο πνπ
νθείινληαη ζε απάηε.
 Γηαηεξήζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ επηθπιάμεηο, αλαγλσξίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα φηη κηα
νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη, παξά ηελ εκπεηξία πνπ
έρεη θαηά ην παξειζφλ κε ηελ εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο
δηαρείξηζεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο δηαθπβέξλεζεο .
 Δμεηάζεη εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε αλαθξίβεηα κπνξεί λα είλαη έλδεημε απάηεο
 Απνθηήζεη γξαπηέο παξαζηάζεηο απφ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ απάηε.
 Αλαθέξεη ζηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ απάηε
 Παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηηο αλαθνηλψζεηο απάηεο ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο.
 Παξέρεη θαζνδήγεζε γηα πεξαηηέξσ έιεγρν, σο απνηέιεζκα δηαπίζησζεο απάηεο ή ππάξρνπλ
ππνςίαο γηα απάηε ή ν ειεγθηήο ζπλαληήζεη εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπλερίζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ.
Μνξθή εμσηεξηθψλ ειέγρσλ απνηεινχλ νη θπβεξλεηηθνί έιεγρνη387 πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αθνξά, αθνξνχλ εμσγελείο ειέγρνπο ηνπ θαηαζηαιηηθνχ
κεραληζκνχ ελφο θξάηνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ βάζεη ηελ νπνίσλ ειέγρεηαη ε
λνκηκφηεηα σο πξνο ηελ απφδνζε, θφξσλ, ηειψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πξνο ην Γεκφζην αιιά
θαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζε κηα επεξγεηηθή δηάηαμε φπσο ε θνξνινγηθή αηέιεηα σο πξνο ην
ΦΠΑ ή ε επηδφηεζε εμαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
.
17.2.

πζηήκαηα Βειηίσζεο Πνηφηεηαο

Σα θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο θαη ε δηαθζνξά ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα έρνπλ σο
αληίθηππν ηελ αλεπαξθή πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηελ
ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη απεηινχλ ηε βησζηκφηεηα επηρεηξήζεσλ
λνζεχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ. Απ‘ ηελ άιιε Οξγαληζκνί πνπ δελ είλαη ζσξαθηζκέλνη έλαληη
αζέκηησλ πξαθηηθψλ αξγά ή γξήγνξα ζα πέζνπλ ζχκαηα ηνπο. ε φιεο ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο
πξνζπάζεηεο μερσξίδνπλ δπν πξφηππα ηα νπνία νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο αληέγξαςαλ απφ ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα . Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality Management) θαη ν Αλαζρεδηαζκφο
ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (reenginring process management) . Καη ηα δπν πξφηππα έρνπλ σο
επίθεληξν ηνπο «πειάηεο» θαη ηηο δηαδηθαζίεο.
Έλαο Οξγαληζκφο πνπ απνηπγράλεη λα εμππεξεηήζεη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη θηλδπλεχεη
νπζηαζηηθά λα εμαθαληζηεί, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηηο αζηνρίεο είηε αιιάδεη ηε θηινζνθία ηνπ ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο (Continuous process improvement - CPI) θαη πξνζαξκφδεηαη
ζηαδηαθά ζηελ εμππεξέηεζε ηεο, είηε πξνρσξά ζε δξαζηηθφ Αλαζρεδηαζκφ ησλ δνκψλ ηνπ
(Business Process Reengineering - ΒPR) πξνζδνθψληαο ηελ πξνζαξκνγή κε κεγαιχηεξα
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ην δεκφζην ηνκέα ηεο Διιάδαο, δηαθξίλνπκε θαηεγνξίεο ειεγθηψλ φπσο νη εθνξηαθνί θαη ηεισλεηαθνί ειεγθηέο,
ειεγθηέο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ην Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαζψο θαη ηα κέιε πκβνχιην Δπηζεψξεζεο- Διεγθηψλ ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ νη
επηθεθαιήο φισλ ησλ πάζεο θχζεο ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη γηα παξάδεηγκα πεξηιακβάλνληαη ην
ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο, ην ψκα ∆ίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, ην ψκα
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ), ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ην ψκα Δπηζεσξεηψλ
Πεξηβάιινληνο ηνπο θαζψο θαη ηηο αζηπλνκηθέο θαη ιηκεληθέο αξρέο σο γεληθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη
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απνηειέζκαηα ζε ιηγφηεξν ρξφλν αλ θαη δελ απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ελφο κείγκαηνο ησλ δχν
πξαθηηθψλ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο Βειηίσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (BPI:
Business Process Improvement). Πάλησο θαη νη δπν θηινζνθίεο έρνπλ σο θνηλνχο ζηφρνπο ηε
κείσζε παλνκνηφηππσλ εξγαζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε ηεο
Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ
θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη ε πηνζέηεζε απφ ηε δηνίθεζε ηεο
θαηάιιειεο πνιηηηθήο Γηνίθεζεο ηεο Αιιαγήο (change management) θαη ηνπ θηλδχλνπ (risk
management) . Ζ πηνζέηεζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ πνιηηηθήο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ)
πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζπλερή βειηίσζε κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ζα παξαρζνχλ αμηνζεκείσηα
απνηειέζκαηα.
17.2.1. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο
Οη ζπλερήο βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ (Continuous process improvement) απνηεινχλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ΓΟΠ θαη ζηνρεχνπλ λα επηηπγράλνπλ, ζπλερψο θαη κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν, κηθξέο θαη βηψζηκεο βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο. Οη πξνζπάζεηεο
εζηηάδνληαη ζηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο
δηαδηθαζίαο. Κάζε θνξά πνπ επηηπγράλεηαη κηα βειηίσζε ελζσκαηψλεηαη ζηε ξνή εξγαζίαο θαη
μαλαξρίδνπλ νη πξνζπάζεηεο γηα κηα λέα βειηίσζε. Ζ ζπλερήο βειηίσζε ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία
φηη κηα δηαδηθαζία, φζν θαιά θαη αλ γίλεηαη, κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα
Ζ κέρξη ζήκεξα επηθξαηνχζα σο θπξίαξρεο ηάζεο ηνπ κάλαηδκελη ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ
ηνκέα, ινγηθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο απνθιεηζηηθά ζε βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζ‘ έλα επξχ ζχζηεκα ειέγρσλ θαη επαλειέγρσλ, ηα
απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ πνιιέο θνξέο δελ αμηνινγνχληαη ζνβαξά, θαίλεηαη λα νδεγεί ηνπο
Οξγαληζκνχο ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ επηθξαηνχζα παξαδνζηαθή αληίιεςε κάλαηδκελη
θαίλεηαη λα έρεη απνηχρεη παηαγσδψο. χκθσλα κε ηνλ Edward Deming γηα ηα ιάζε θαη ηηο
ιεηηνπξγηθέο αζηνρίεο κηαο Οξγάλσζεο επζχλεηαη ην ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε δηνίθεζε (γηα ην 94% ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο), νπφηε ε πηνζέηεζε
θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ Γ.Ο.Π. ζε κηα θαηεχζπλζε ζπλερνχο βειηίσζεο κπνξεί λα βνεζήζεηο ηνπο
Οξγαληζκνχο (δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο ή ΜΚΟ) λα απνθχγνπλ θαηλφκελα θαθήο δηαθπβέξλεζεο ή
θαθνδηνίθεζεο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο, ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο,
πξάγκα πνπ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο
Ζ Γ.Ο.Π. απνηειεί κηα θηινζνθία δηνίθεζεο πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδφκελνπ
ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλερψλ κεγάισλ ή κηθξψλ βειηηψζεσλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νκάδεο
πνηφηεηαο θαη θάησ απφ ηελ εκπλεπζκέλε θαζνδήγεζε κηαο δεζκεπκέλεο ζηε Γ.Ο.Π. Ζγεζίαο, ζε
θάζε ηεξαξρηθφ επίπεδν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε καθξνρξφληα εμππεξέηεζε ησλ ζεκειησδψλ
επηδηψμεσλ ησλ Οξγαληζκψλ. Σν ζπλαξπαζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ ηαμίδη πνπ πξνζθέξεη ε ΓΟΠ σο
ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επίηεπμεο ηεο απνζηνιήο νδεγεί ζε ιχζεηο θαη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα σο
πξνο ηηο δπζρέξεηεο πνπ πξνθαιεί ε γξαθεηνθξαηία.
Μηα κνληέξλα δεκφζηα δηνίθεζε ρξεηάδεηαη έλα λέν κνληέιν ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί, ηηο
αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ . Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ απηέο νη αλάγθεο ζα
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πξέπεη λα αλαζρεδηαζηνχλ νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε ε δεκφζηα δηνίθεζε ζα εκθαλίδεηαη
σο έλαο εληαίνο νξγαληζκφο ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα. H δηνίθεζε δηαδηθαζηψλ (proceess
management) είλαη κηα θηινζνθία δηνίθεζεο πνπ ππνζηεξίδεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηε
δηαρείξηζε ησλ απφ άθξε ζε άθξε δηαδηθαζηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ
επηπέδσλ πνπ παξάγνπλ έλα πξντφλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε/πνιίηε. Απηή ε θηινζνθία δελ
πεξηνξίδεηαη απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή αιιά πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν γηα λα
πξνζδηνξίδεη, παξάγεη θαη δηαζέηεη πνηνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δηνίθεζε δηαδηθαζηψλ δηαρεηξίδεηαη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ
θαη φρη ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ. χκθσλα κε απηή, π.ρ. ε δηνίθεζε δηαδηθαζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα
δελ ζα αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο κνλάδαο αιιά ζα πεξηιακβάλεη φηη είλαη αλαγθαίν γηα λα
παξάγεη θαη λα δηαζέηεη ηα πνηνηηθά πξντφληα πνπ επηζπκνχλ νη πειάηεο- πνιίηεο. Βαζίδεηαη ζηηο
νινθιεξσκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα νξηνζεηνχληαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ. ην λέν κνληέιν, θάζε ζπλαιιαγή
κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε αξρίδεη κε κηα απιή αίηεζε θαη ηειεηψλεη κε εθείλν πνπ επηζπκεί ν πνιίηεο
αλεμάξηεηα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ. Ζ παξαπάλσ αληίιεςε ζα
νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο δηνίθεζεο πνπ δελ ζα πεξηιακβάλεη νξγαλσηηθά επίπεδα απφ ηελ
νπηηθή ησλ πνιηηψλ. ηε ζπλερή βειηίσζε νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη
ζην πσο απηνί δηεθπεξαηψλνπλ ην έξγν ηνπο. πλήζσο επηηπγράλνληαη βειηηψζεηο κε αξγφ ξπζκφ
θαη ρσξίο κεγάιν θίλδπλν.
Απαξαίηεηνο, ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε βάζε
πξνηεξαηφηεηεο θαη o δηάινγνο κε ηνπο εηαίξνπο, φρη ζηε βάζε θνληφθζαικσλ ζπκθεξφλησλ αιιά
ζε έλα πιαίζην ειάρηζησλ κεηξήζηκσλ ζηφρσλ (MBO – Management by Objectives), νη νπνίνη
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ φηαλ ελζαξξπλζεί ε θαηλνηνκία κέζα απφ ιηηέο θαη επέιηθηεο δνκέο κε
έιεγρν θαη ινγνδνζία ησλ εγεζηψλ ζε θάζε επίπεδν, πνπ ζα ζπληνλίδνληαη θαηάιιεια γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ζ δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο ηειηθά, ζα
απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη ζα κεησζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ Οξγαληζκψλ
κφληκα, κε ηε δέζκεπζε πφξσλ κφλν ζε παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθά επσθειείο ιεηηνπξγίεο.
Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ
νξγαληζκψλ (S.W.O.T. ANALYSIS) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο ΓΟΠ νη
ζηφρνη ηεο νπνίαο ζα επηηεπρζνχλ κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ,
πξνυπνινγηζκψλ, κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή
Κάζε απφθαζε ζηνπο Οξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα θξηηήξηα
πνπ αθνξνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ δεζκεχνληαη ζε θάζε έξγν ή δξαζηεξηφηεηα, κε
γλψκνλα ηελ αλάιπζε καθξνρξφληνπ νθέινπο θαη θφζηνπο απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, κε
ζπλερή εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε εξγαιείσλ, δεηθηψλ θαη κεζφδσλ πνηφηεηαο ε εγεζία παξακέλεη
δεζκεπκέλε ζε κηα ζηξαηεγηθή ΓΟΠ, ελψ ην πξνζσπηθφ καζαίλεη λα ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά,
ζπκκεηνρηθά, ζε νκάδεο πνηφηεηαο θαη κε ππεπζπλφηεηα ζε φια ηα επίπεδα ήηνη, νξγαληζκνχ,
δηεξγαζηψλ θαη θαη‘ άηνκν.
Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ζηε λέα θνπιηνχξα ΓΟΠ απνθαζίζηαηαη ε
θαιή επηθνηλσλία κε θνηλή γιψζζα πνηφηεηαο. Έηζη, κε ηελ ηαπηφρξνλε δηάθξηζε ησλ θξίζηκσλ
παξαγφλησλ πνηφηεηαο, νη ζηφρνη πνηφηεηαο γίλνληαη θαιχηεξα θαηαλνεηνί θαη θνηλνί γηα φινπο,
ψζηε ηειηθά λα επηηπγράλνληαη απνηειέζκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο βαζηθέο αξρέο ΓΟΠ κε
ηαπηφρξνλε καθξνρξφληα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.
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Ο θνξέαο αιιαγήο πνπ ζα βάιεη ζην επίθεληξν ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο
ηεο απνζηνιήο, δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ ηελ Ζγεζία θάζε νξγαληζκνχ, ε νπνία ζα
πξνζαξκφζεη ην φξακα ηνπ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ζα ην αλαδείμεη ζηηο ζπλεξγαζίεο ηεο κέζα
θαη έμσ απφ ηνλ Οξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα πείζεη θαη λα επεξεάζεη ην πεξηβάιινλ ηεο γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα. Έηζη, γίλεηαη ην μεθίλεκα γηα ηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο θνπιηνχξαο, κε ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο αιπζίδαο πνηφηεηαο πνπ ζα επηδηψθεη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ή
πξντφλησλ ζε θάζε επφκελν ιήπηε, πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηή ηελ αιπζίδα, είηε πξφθεηηαη γηα έλαλ
ππάιιειν ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ (εζσηεξηθφο ¨πειάηεο¨) είηε γηα ηνλ ηειηθφ ιήπηε
(εμσηεξηθφο ―πειάηεο‖) πνηνηηθψλ ή κε ππεξεζηψλ.
Αλ θαη ν δξφκνο πξνο ηελ Πνηφηεηα είλαη καθξχο, πξνυπφζεζε απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο
θνπιηνχξαο πνηφηεηαο πνπ πξαθηηθά πξέπεη λα μεθηλά απφ ην ζεκαίλσλ αμίσκα φηη ε εμππεξέηεζε
ηεο απνζηνιήο ησλ Οξγαληζκψλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη έρνληαο ζην επίθεληξν αθ‘ ελφο ηνλ
πειάηε (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ), αθ‘ εηέξνπ ην θνηλσληθφ ζχλνιν δει. ηνλ «αφξαην» θαη
δπλεηηθφ εθείλν πειάηε, ηα ζπκθέξνληα ηνπ νπνίνπ έρεη θιεζεί λα ππεξαζπίζεη κε βάζε ηελ
απνζηνιή ηνπ, πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο χπαξμεο ηεο. ηαλ ην αλσηέξσ
ζθεπηηθφ γίλεη βίσκα κέζα ζηνπο Οξγαληζκνχο, ηφηε ζα έρεη γίλεη ην πξψην κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ
βήκα ψζηε, νη ζηξαηεγηθέο, νη πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα, νη πξνυπνινγηζκνί, νη κέζνδνη, νη δνκέο,
νη δηαδηθαζίεο θαη θάζε ελέξγεηα λα έρεη σο θπζηθή θαηεχζπλζε ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
θαη θπζηθή ζπλέπεηα ηε δηάρπζε ηεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο
Με ηελ εθαξκνγή, ηνπ θπθιηθνχ PDCA(Plan, Do, Check, Act) ηνπ Deming κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο λέαο Γλψζεο, αλαπηχζζνληαη λέεο πξαθηηθέο βειηίσζεο
ηεο πνηφηεηαο. Ο θχθινο ηνπ Deming θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε
πάλσ ζηελ νπνία ζα νηθνδνκεζεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελν
ζηηο αξρέο ηεο απηναμηνιφγεζεο.

ρήκα : Η δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο (θχθινο πνηφηεηαο) ζχκθσλα κε ηνλ Deming.

–
–

Ο πξνγξακκαηηζκφο (PLAN) αθνξά ηε κειέηε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα
ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ.
Ζ εθαξκνγή (DO) αθνξά ηε εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ δνθηκαζηηθή ή φρη.
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–

Ο έιεγρνο (CHECK) αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκαηηθψλ
ζεκείσλ θαη επθαηξηψλ βειηίσζεο
– Ζ (αλα)δξαζε (ACT) αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ
ζρεδίνπ
Πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο απνηεινχλ: ε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ θαη
ε αθνζίσζε ζε απηνχο, ε εζεινληηθή (ρσξίο επηβνιή) δέζκεπζε θαη ζπζηξάηεπζε θάζε ελφο
εξγαδνκέλνπ, ε πηνζέηεζε λέσλ ξφισλ πνπ ζα έρνπλ ζην επίθεληξν ηελ θνπιηνχξα νκάδαο θαη
ζπλεξγαζίαο, ε εγθαηάιεηςε παιαηψλ ζχκβνισλ δχλακεο θαη θχξνπο, ε εηζαγσγή πξαθηηθψλ
απηναμηνιφγεζεο κε βάζε ηελ νκάδα θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ ιήπηεο ηνπ έξγνπ (πειάηε), ε
δηδαρή δηα ηνπ παξαδείγκαηνο ζε φια ηα επίπεδα θαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε αιιαγψλ θαη ησλ
αληηζηάζεσλ ζε απηέο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο φπνηεο αληηδξάζεηο.
Σν κεγάιν ζηνίρεκα πνπ θαινχληαη ζηηο κέξεο καο λα θεξδίζνπλ φινη νη Οξγαληζκνί πνπ
ζέινπλ λα αηελίδνπλ κε αηζηνδνμία ην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ζηελ απνζηνιή ηνπο ζε έλα
απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε δηαρείξηζε ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο (Knowledge management),
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ σο νξγαληζκνί κάζεζεο (Learning Organization). Γηα ην ιφγν απηφ,
επηβάιιεηαη λα δηαηίζεληαη πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απηήο ηεο γλψζεο πνπ
παξάγεηαη ή εηζάγεηαη ζηνλ νξγαληζκφ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ψζηε νη αλσηέξσ πξαθηηθέο
πνηφηεηαο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπο λα κπνξνχλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο
αλάδξαζεο.
Ζ Γλψζε απηή, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε δεδνκέλν ρξφλν θαη ηφπν, κέζσ θαηάιιεισλ
θαλαιηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα θηλείηαη ζηε θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο ηεο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο
θνπιηνχξαο (organization culture) πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πνηφηεηα. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο γλψζεο
θαη ηεο Οξγαλσζηαθήο Μάζεζεο (Organizational Learning) είλαη απηνλφεηε ζηε ΓΟΠ, ζην βαζκφ
πνπ ζεσξνχκε φηη απνηεινχλ θνξείο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επνκέλσο θνξείο αιιαγήο ηεο
θπξίαξρεο θνπιηνχξαο (ζηάζεσλ, λννηξνπηψλ ζπκπεξηθνξψλ θιπ).
Σα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ πνηνηηθή αξηζηεία (Quality Excellence) φπσο ην
Bξαβείν Deming ζηελ Ηαπσλία388, ην Malcolm Baldrige National Quality Award ηνπ National
Institute of Standards and Technology ζηηο Ζ.Π.Α389., ην European Foundation for Quality
Management (EFQM) Excellence Model390 θαη ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο – ΚΠΑ (Common
Assessment Framework – CAF) πνπ πξνζάξκνζε ην EFQM γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα.
Γηα παξάδεηγκα, ην EFQM αθνξά έλα νινθιεξσκέλν πξφηππν, πνπ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή
ζε έλα κεγάιν εχξνο Οξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο
ηνπ, δίλεη ζηαζκηζκέλε βαξχηεηα ζε εηζξνέο – πξνυπνζέζεηο πνηφηεηαο (enablers) φπσο ε εγεζία,
ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ζε εθξνέο
– απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πνηφηεηα (results) γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνλ πνιίηε θαη πειάηε
ησλ ππεξεζηψλ, ηελ θνηλσλία θαη ηέινο σο πξνο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο, κε ζηφρν λα
εμππεξεηνχληαη ζθνπνί φπσο ηελ αλάπηπμε κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ
θχθινπ πνηφηεηαο [Πξνγξακκαηηζκφο (Plan) - Δθηέιεζε (Do) – Έιεγρνο(Check) – Αλάδξαζε
(Act)] θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθξηηηθή κάζεζε (bench learning) κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ.
Δπηπιένλ, έρεη ηέζζεξηο θπξίνπο ζθνπνχο:
388

Δικτυακόσ τόποσ : http://www.juse.or.jp/e/
Δικτυακόσ τόποσ : www.baldrige.nist.gov
390
Δικτυακόσ τόποσ : http://www.efqm.org/en/
389
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1. Να νδεγήζεη πξννδεπηηθά, κέζσ ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζε έλαλ νινθιεξσκέλν θχθιν πνηφηεηαο
(Πξνγξακκαηηζκφο - Δθηέιεζε – Έιεγρνο - Αλάδξαζε.)
2. Να δηεπθνιχλεη ηελ απηφ-αμηνιφγεζε κηαο Οξγάλσζεο, ψζηε λα απνηππσζεί επαξθψο ε
πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα ζρεδηαζηνχλ δξάζεηο βειηίσζεο.
3. Να απνηειέζεη ηε «γέθπξα» κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
δηνίθεζε πνηφηεηαο.
4. Να δηεπθνιχλεη ηε ζπγθξηηηθή κάζεζε κεηαμχ ησλ Οξγαλψζεσλ .

ρήκα : Σν κνληέιν

αξηζηείαο EFQM.

εκαληηθφ είλαη φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, παξά ηελ αξρηθή επηθχιαμε ηα
απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΠΑ ζην δεκφζην
ηνκέα, ηφζν ζε κνλάδεο ηεο Δπξψπεο φζν θαη ζε ειιεληθέο ππεξεζίεο (π.ρ. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο) είλαη ελζαξξπληηθά. Οη ππάιιεινη άξρηζαλ λα ζπδεηνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
βηψλνπλ θαζεκεξηλά θαη ιχζεηο άξρηζαλ λα δξνκνινγνχληαη., εθφζνλ θαηάιαβαλ φηη κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ φινη, βειηηψλνληαο ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπο κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο. Σέινο, δηαπίζησζαλ φηη, γηα πξψηε θνξά γηλφηαλ κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα
λα θαηαγξαθνχλ νη πξνηάζεηο ηνπο θαη λα απηνβειηησζνχλ σο νξγαληζκνί.
Αληίζηνηρα πξφηππα πνηφηεηαο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ θάζε Οξγάλσζεο πνπ έρεη σο απνζηνιή ηεο ηελ πξφιεςε ή δίσμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ιακβάλνληαο θπζηθά ππ‘ φςηλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. Ζ ΓΟΠ
ρξεζηκνπνηεί πνιιά εξγαιεία θαη ηερληθέο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο βνεζνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο λα
εληνπίζνπλ ηα ζεκεία πνπ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα.
 Λίζηεο ειέγρνπ (Checklists): Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξεζεί ε ζπρλφηεηα θάπνησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα.
 Ηζηνγξάκκαηα θαη Γηαγξάκκαηα κε κπάξεο(Histograms and Bar Charts) : Σα ζηνηρεία απφ ηηο
ιίζηεο ειέγρνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ππφ κνξθή ηζηνγξάκκαηνο πνπ δείρλεη ηελ θαηαλνκή
ηεο ζπρλφηεηαο γχξσ απφ κηα θεληξηθή ηηκή, ελψ ζηα δηαγξάκκαηα κε κπάξεο αληί γηα ηηκέο
ππάξρνπλ παξαιιειφγξακκα ελσκέλα κε ζπρλφηεηεο
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 Γηαγξάκκαηα Pareto: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα θαξηεζηαλφ ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ.
 Γηαγξάκκαηα δηαζπνξάο (scatter diagrams) : Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ δείρλεη αλ
ζρεηίδνληαη ηα ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε θάπνηνλ παξάγνληα.
 Γηάγξακκα Αηηίνπ-Απνηειέζκαηνο (Cause and effect Diagrams) Ζ θαηαγξαθή θαη εμέηαζε ησλ
δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα δείμεη ζε πνην αθξηβψο ηκήκα ηνπο ππάξρεη ην πξφβιεκα.
 Γξαθήκαηα (Graphs) : Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή επζείαο ή πίηαο.
 Γηαγξάκκαηα Ρνήο : Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ ζπκβφισλ ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηηο
δηαθφξσλ κνξθψλ ιεηηνπξγίεο.
 Γηαγξάκκαηα ειέγρνπ : Απεηθνλίδνπλ ην απνδεθηφ απφθιηζεο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο
πνηφηεηαο (αλψηεξν θαη θαηψηεξν εχξνο ειέγρνπ θαη κέζνο φξνο) γηα ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ
πνπ κε εηδηθέο κεζνδνινγίεο βνεζνχλ ζην ηαηηζηηθφ Έιεγρν Πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ.
 πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε (Benchmarking) κε ην νπνίν επηιέγνληαη ηνκείο ή δξαζηεξηφηεηεο θιεηδηά πξνο βειηίσζε, βάζε ησλ νπνίσλ κειεηψληαη νη θαιχηεξεο πξαθηηθέο άιισλ
Οξγαληζκψλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ λέεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα γηα
λα βειηηψζνπλ ηε δηθή ηνπο παξαγσγηθφηεηα θαη πνηφηεηα.
 H εμηζνξξνπεκέλε θάξηα (Balanced Scorecard, BSC ) ησλ Kaplan & Norton πνπ βνεζά ζηελ
απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο θαη
 Πξφηππα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO γηα ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο.
Σέινο, Μνλάδεο Πνηφηεηαο ιεηηνπξγψληαο επηηειηθά ζα κπνξνχζαλ λα θαηεπζχλνπλ, λα
νδεγνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή κνληέισλ δηνίθεζεο πνηφηεηαο θαη
δηνίθεζεο ηεο αιιαγήο ελψ παξάιιεια λα εξεπλνχλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ αληίζηνηρα κνληέια ηνπ
εμσηεξηθνχ κε ζηφρν ηελ αλεχξεζε θαη απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (best
practices). Δπηπιένλ ε ελδπλάκσζε ηνπ Γηθηχσλ Πνηφηεηαο ζα βνεζνχζε ζηελ αληαιιαγή
ακνηβαίσλ εκπεηξηψλ, ελψ ηα Βξαβείν Πνηφηεηαο ζα αλαπηχζζνπλ ηελ επγελή άκπια κεηαμχ ησλ
Οξγαληζκψλ.
17.2.2. Αλαζρεδηαζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη κηα ζεκειηαθή επαλεμέηαζε θαη ξηδηθή
επαλαζρεδίαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ εμαηξεηηθέο (πάξα πνιχ
ζεκαληηθέο) βειηηψζεηο ζε θξίζηκνπο θαη ζχγρξνλνπο δείθηεο επηδφζεσλ φπσο ζηελ εμππεξέηεζε,
ηελ πνηφηεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη ην θφζηνο. Δθαξκφδεηαη φηαλ ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο
ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. λέεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία) νη νπνίεο εμαλαγθάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα
επηρεηξήζεη κηα επξχηεξε αλαδηνξγάλσζε ή κεηαξξχζκηζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο
ζπλζήθεο. Δπίζεο απνηειεί κέζνδν εμπγίαλζεο Οξγαληζκψλ φηαλ πεξηέιζνπλ ζε δίλε θξίζεο.
Καηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηηο ιεγφκελεο «απφ άθξε ζε
άθξε δηαδηθαζίεο» νη νπνίεο, θαηά θαλφλα, δηαπεξλνχλ ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο. Απηέο νη
δηαδηθαζίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηνλ Οξγαληζκφ θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ην φξακα, ηελ απνζηνιή
θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Γηαηκεκαηηθέο νκάδεο εξγάδνληαη, γηα λα ραξηνγξαθήζνπλ
θαη λα αλαιχζνπλ ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο (θαηάζηαζε «φπσο είλαη-AS IS») θαη ζηε ζπλέρεηα γηα
λα ζρεδηάζνπλ ηε λέα θαηάζηαζε (θαηάζηαζε «φπσο πξέπεη-TO BE») ε νπνία επηηπγράλεη ηηο
επηζπκεηέο επηδφζεηο. Σα πξνγξάκκαηα αλαζρεδηαζκνχ πξνθαινχληαη θαη θαζνδεγνχληαη άκεζα,
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απφ ηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη δηαηκεκαηηθέο νκάδεο νξγαλψλνληαη θαη δηνηθνχληαη απφ ηα
αλψηαηα ζηειέρε. Οη δξάζεηο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη ξηδηθέο θαη κεηαζρεκαηηζηηθέο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ν νξγαληζκφο επαληδξχεηαη κε βάζε ηηο αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη
νξγαλσηηθέο θαη νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Δηδηθφηεξα, ν ξφινο
ηεο ηερλνινγίαο αιιάδεη θαη απφ κεραληζκφο ππνζηήξημεο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κεραληζκφ
νδήγεζεο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ δηφηη ε ηερλνινγία αληί λα έιθεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο
δηαδηθαζίεο, απηή έιθεη θαη ελεξγνπνηεί ηηο λέεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγψληαο σο θνξέαο αιιαγήο.
Καηά ηνλ Αλαζρεδηαζκφ, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηηο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο θαη
ζηελ ηερλνινγία. πλήζσο επηδεηνχληαη πνιχ κεγάιεο βειηηψζεηο (αθφκα θαη σο 1000! % ) ζε
πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ βέβαηα ζπλεπάγεηαη εθηεηακέλεο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε
κε κεγάιν θίλδπλν. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη δηαθνξέο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ
βειηηψζεσλ.
17.3.

Πνηνηηθή Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ.

Ζ δέζκεπζε αλζξψπσλ, ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα κε θαηεχζπλζε
ζπγθεθξηκέλνπο ζπιινγηθνχο ζηφρνπο πνπ ζα ππεξεηνχληαη απφ επηκέξνπο ζηξαηεγηθά θαη
ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε ΓΟΠ ήηνη ζηε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ,
αηφκσλ θαη νκάδσλ είλαη ζεκαληηθή.
Γηα ηελ επηηπρία κηαο ζηξαηεγηθήο ΓΟΠ, απαηηείηαη κηα πξνζαξκνζκέλε ζε απηή ζηξαηεγηθή
Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) πνπ ζην επίθεληξν ηεο ζα έρεη:
 ηε κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ ζηελ ζηξαηεγηθή Γηνίθεζε
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ γηα πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη πηνζέηεζε λένπ
ξφινπ σο θνξέαο αιιαγήο .
 ηελ αλάδεημε ηεο κνληκφηεηαο, φπνπ ππάξρεη, σο επθαηξίαο θαη σο πνηνηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα
ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάδεημε πνιηηηθψλ ΓΟΠ κέζσ ηεο επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζεο
θαη αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα εμαληιήζνπλ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν ζηνλ Οξγαληζκφ θαη
άξα ε επέλδπζε ζα απνδψζεη δηαρξνληθά.
 ηελ αλάδεημε ηεο "αλζξψπηλεο πιεπξάο" ηεο πνηφηεηαο ζαλ βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ησλ
πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.
 ηελ αλαδήηεζε πνηνηηθψλ ζηφρσλ ΓΑΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψηαηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε
 ηε ιεηηνπξγία ηεο κε ζπκβνπιεπηηθφ επηηειηθφ ξφιν πξνο ηα ζηειέρε γξακκήο.
 ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ κε ηελ νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε νκάδσλ πνηφηεηαο.
 ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία πεξηγξαθψλ εξγαζίαο κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
πειάηε θαη ηελ θαηλνηνκία
 καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηαρχηεξεο, κε εμσζηξέθεηα & δηαθάλεηα δηαδηθαζίεο
ζηειέρσζεο (π.ρ. Road Shows ζηε ζηξαηνιφγεζε & assessment centers ζηελ επηινγή)
ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ
 ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο ςπρηθήο αθνζίσζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, κε ηελ
απειεπζέξσζε απφ παιαηνχο ξφινπο θαη ζχκβνια, ηελ ελδπλάκσζε ηνπο θαη ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο αηπρήκαηα
 ηνλ επεξεαζκφ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ππνθίλεζε ζηελ θαηεχζπλζε θνπιηνχξαο
ΓΟΠ, κέζσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζε πνηνηηθά εξγαιεία θαη κεζφδνπο
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ζε φιν ηνλ Οξγαληζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε ζε δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ
εμππεξέηεζε πειάηε (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ)
 λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ κάζεζεο, κέζσ πξνψζεζεο ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο, ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ.
 ηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ ακνηβψλ ηα νπνία ζα ζηεξίδνληαη φρη κφλν ζε ρξεκαηηθέο ακνηβέο
θαη ζα ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα
 ηε δπλαηφηεηα λα δίλνληαη δηαθξίζεηο, βξαβεία θαη αλαγλψξηζε ζε πξνζσπηθφ θαη νκαδηθφ
επίπεδν κέζα απφ πξνζπάζεηεο γηα ζπκκεηνρή ζε δίθηπα θαη βξαβεία πνηφηεηαο.
 ηελ έκθαζε ζηα ζπζηήκαηα κεηθηήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε
(απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο) κε βάζε ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ
πνηφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο ιήπηεο ηνπ έξγνπ ηεο Τπεξεζίαο
άκεζνπο θαη έκκεζνπο
 ηελ νπζηαζηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ην ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ κε γλψκνλα
ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνλ πειάηε θαη ηνλ εξγαδφκελν
 ηελ εηζαγσγή, κέηξεζε θαη αλαπιεξνθφξηζε δεηθηψλ γχξσ απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη
βνήζεηα ζηελ εκπέδσζε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πγθξηηηθήο Μάζεζεο
(bench-learning) θαη ηεο πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο (benchmarking) ζην ηκήκα θαη νιφθιεξν
ηνλ νξγαληζκφ.
 ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
 ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνψζεζε κνληέισλ αξηζηείαο πνηφηεηαο θαη ζηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο φπσο ηα πξφηππα ISO.
Με ηηο αλσηέξσ πξαθηηθέο ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, φρη κφλν ζα αληαπνθξηζεί ζηηο
πξνζδνθίεο ησλ ζηειερψλ γξακκήο γηα ηελ πνηφηεηα αιιά ζα απμήζεη θαηά πνιχ θαη ηηο
πηζαλφηεηεο θάιπςεο ησλ αδπλακηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο
πξνο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Οξγαληζκνχ.
17.4.

Η ζπκβνιή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e – governance )

ηε επνρή καο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ε ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε (e-governance). Μειέηεο πεξηπηψζεσλ391 απνδεηθλχνπλ φηη ε ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο κέζσ ηεο
πξνψζεζεο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. Ο φξνο αθνξά ηε εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ
ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ δηνηθεηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ αλεμαξηήησο ηνπ εάλ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (corporate governance)
ή ηε ρξεζηή δηνίθεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (good governance) . Σν πξφζεκα ―e‖ (electronic) δίλεη
έκθαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ είηε πξνο ζην εζσηεξηθφ
ηνπ νξγαληζκνχ είηε πξνο ηξίηνπο. Ζ έλλνηα πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο
νηθνλνκίαο (e-economy) θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην (e-commerce), ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e-business). Έηζη ζηε δηπιή ηνπ δηάζηαζε ν φξνο,
απ‘ ηελ κηα αθνξά ηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε
ιεηηνπξγία ηεο δηαθπβέξλεζεο Οξγαληζκψλ πνπ εζηηάδεη ζηελ πξαθηηθή απνδνηηθφηεηα θαη ζηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο ελψ, κε ηε δεχηεξε δηάζηαζε ηεο έρεη ηε δπλακηθή λα βειηηψλεη ηε
391
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δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή (e-participation) θέξλνληαο ηνπο πνιίηεο εγγχηεξα ζηελ πνιηηηθή
δηαδηθαζία. Ο φξνο e-government ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ελφο
Κξάηνπο. Ζ έλλνηα ηνπ e-governance ππνλνεί θαη ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ πνπ
πξνσζνχλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ φξν ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε. Έλαο νξηζκφο είλαη «ε ρξήζε απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη άιισλ
ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ, κε ζηφρν λα δηαλείκεη ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο θαη ηε δεκνθξαηία ηελ
ίδηα.»392 Έλαο άιινο νξηζκφο είλαη φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ''ε δηαδηθαζία ςεθηαθήο
ζχλδεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ θπβέξλεζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο. Ο νξηζκφο ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο393, αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα ΣΠΔ πνπ θαηέρνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα
θπβέξλεζε θαη αιιάδνπλ ηε ζρέζε µε ηνπο πνιίηεο, ηνλ ηδησηηθφ ηνµέα θαη/ε ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, έηζη ψζηε λα πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, λα βειηηψλνπλ ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ, λα εληζρχνπλ ηελ αηνκηθή επζχλε, λα απμάλνπλ ηε δηαθάλεηα θαη λα κεηψλνπλ ηε
δηαθζνξά ή λα βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα
Έζλε, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε νξίδεηαη σο άξηζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ
παξνρή δεκφζησλ θπβεξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.
Ο Ο.Ο..Α. ζηα πιαίζηα ηνπ Public Administration Group έρεη δηεμαγάγεη εθηεηακέλεο
έξεπλεο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ειεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο θαη πξνβάιεη ηξία
βαζηθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ δηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα άκεζε πξφζβαζε
(on-line) ησλ δηεπαθψλ αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο πνιίηεο: Πιεξνθφξεζε (Information)
πνπ αθνξά κνλφδξνκε κνξθή επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νπνία ν πνιίηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ
πιεξνθφξεζε γηα ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, Δλεξγή ζπκκεηνρή (Active Participation): φπνπ νη
Πνιίηεο εκπιέθνληαη ελεξγά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αλακεηγλχνληαη ζηελ
δεκηνπξγία ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κπβέξλεζε, παξφιν πνπ ε ηειεπηαία
έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, Γηαβνχιεπζε (Consultation) πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κε πξσηνβνπιία ησλ θπβεξλήζεσλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα ζέκαηα θαη
αλαδεηνχλ αλάδξαζε απφ ηνπο πνιίηεο θαηαζέηνληαο απφςεηο θαη πξνηάζεηο (ακθίδξνκε ζρέζε) .
ηελ πξάμε, αλαπηχζζνληαη, δηεζλψο, ηα πξφηππα γηα ηελ αληαπνθξηηή δηνίθεζε
(responsiveness) πνπ ζέηεη λέα Πνηνηηθά πξφηππα εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ κε βάζε ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ απφ έλα νξγαληζκφ, ηε δηνίθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (process management), πνπ
εμεηάδεη ηηο «απφ άθξε ζε άθξε δηαδηθαζίεο» πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμππεξεηεζεί ζπλνιηθά ν
πνιίηεο. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα λα παξάγεη θαη λα δηαζέηεη
πιεξνθνξίεο , ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Οη ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο δηαρσξίδνληαη ηππηθά ζε ζρήκαηα ειεθηξνληθήο
Γηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ (Government-to-Citizen (G2C) services) ή ησλ
επηρεηξήζεσλ (Government-to-Business (G2B) services) θαη ζε ζρήκαηα ειεθηξνληθήο δηνηθεηηθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο (Government-to-Employee
(G2E) services) θαη κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο (Government-to-Government (G2G) services).
Έλαο δηαθνξεηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ζρεκάησλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθχπηεη απφ
ην πεδίν εθαξκνγήο. Οη θαζεαπηνχ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζπρλά αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν e392
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Administration. Οη ινηπέο, δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ ηνκέα ζε
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ (e-Procurement), πγείαο (e-Health), εθπαίδεπζεο (eLearning), θιπ. Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ
θαηεχζπλζε επηηπρίαο ελφο Οξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη (learning organization).
ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, είλαη πνιιά θαη ζρεηίδνληαη
άκεζα κε ηε κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ
ρψξν. ε γεληθέο γξακκέο αθαηξεί ηε δπλαηφηεηα ζπγθάιπςεο ησλ παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ,
πεξηνξίδεη ηα πεξηζψξηα απζαίξεησλ ρεηξηζκψλ απφ ηε Γηνίθεζε πνπ ζπρλά ζπλδένληαη µε ηε
δηαθζνξά. Με ηε δηαηήξεζε ιεπηνκεξψλ δηδνκέλσλ επί ησλ ζπλαιιαγψλ, απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα
απνθάιπςεο, θαζηζηψληαο δπλαηφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζχλδεζε ηεο παξάλνκεο ζπλαιιαγήο µε
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη άηνκα. Απινπνηψληαο ηνπο θαλφλεο ζπλαιιαγήο µε ην ∆εµφζην,
θάλνληαο ηνπο δηαθαλείο θαη μεθάζαξνπο, εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ, ΜΚΟ
θαη ΜΜΔ λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαγγείινπλ ηηο παξάλνµεο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε
ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ πξαγκαηηθή βάζε γηα µηα
νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο.
Μπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, κε ηελ βειηίσζε
ηεο νηθνλνκηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Μειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πξφζθαηα ζην
πιαίζην ηεο ΔΔ δείρλνπλ φηη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε
λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ απαηηνχλ ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ζηηο δεκφζηεο
αξρέο. Ζ Ζιεθηξνληθή ∆ηαθπβέξλεζε, απαηηεί ηε δεκηνπξγία εληαίσλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ,
ζαθψο θαζνξηζκέλσλ µε αληρλεχζηκε δηαδξνκή πνπ κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα απζαίξεησλ επηινγψλ,
ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα κεηαηξαπνχλ ζε µηα ειεθηξνληθή ππεξεζία πξφζβαζεο (one stop
shop/portal). Ζ επέθηαζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαηά ρξφλν (all day open)
θαη αλεμάξηεηα απφ ηφπν, ζηνρεχνληαο ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη θηιηθφηεηα πξνο ηνλ
πνιίηε/πειάηε, ηθαλνπνηεί κε ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο ηηο αλάγθεο ηνπ394 θαη δηεπθνιχλεη ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπ, κε ηελ αχμεζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο, κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο
ηνπ, κε απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.
Ζ κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηείηαη απηνπξφζσπε παξνπζία ζε κία δεκφζηα ππεξεζία
κεηψλνληαη, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, θαζψο ε
παξνρή ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο απνπξνζσπνπνηείηαη θαη απμάλνληαη ε δηαθάλεηα θαη ε
ινγνδνζίαο. Ζ άµεζε ζπλαιιαγή αξθεηέο θνξέο θαηαιήγεη λα γίλεηαη ρσξίο ηππηθή δηαδηθαζία,
ρσξίο θαηαγξαθή, θαη πέξα απφ θάζε έιεγρν. Με ηελ ειάηησζε ηεο άκεζεο επαθήο πνπ θαηά
γεληθή νκνινγία απνηειεί έλαλ απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο αλάπηπμεο ηεο θαζεκεξηλήο ρακεινχ
επηπέδνπ δηαθζνξάο πνπ έρεη άµεζε αληαλάθιαζε ζηνλ πνιίηε, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη
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χκθσλα κε ην ζρέδην γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζην Διιεληθφ Γεκφζην (N. 397/2011 ΦΔΚ Α 138 16
Ηνπλίνπ 2011) επηδηψθεηαη ε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εηζάγνληαο θαηλνηνκίεο
φπσο: [α] ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε παξάιιειε θαηνρχξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε
λνκηθή θαη απνδεηθηηθή ηζρχ ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ [β] ηε ζέζπηζε ηεο απηεπάγγειηεο ή θαη΄ αίηεζε
αλαδήηεζεο εγγξάθσλ πνπ ηεξνχληαη ζε νπνηνδήπνηε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απαιιάζζνληαο ηνλ πνιίηε ή ηηο
επηρεηξήζεηο απφ ηελ επηβάξπλζε γηα επηθχξσζε αληηγξάθσλ γηα θάζε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηε Γηνίθεζε, [γ] ηε
γελίθεπζε θαη θαζηέξσζε ηεο δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ
νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πιεξσκψλ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θ.ιπ.. Δπίζεο, ζεσξείηαη φηη ε ζεζκηθή
θαηνρχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ
κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαηά 25%.
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εληππσζηαθά. Δλδπλακψλεη ηα πξνγξάκκαηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ έλαληη ηεο απάηεο, πξάγκα πνπ
ηαπηφρξνλα ζεκαίλεη φηη απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα απάηεο ιφγσ απμεκέλνπ ξίζθνπ πνπ
αλαιακβάλεη έλαο επίδνμνο θαηαρξαζηήο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο λα
απμήζνπλ γεσκεηξηθά ηελ ειεγθηηθή ηνπο χιε, λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζηαηηζηηθή θαη λα δηεμάγνπλ
απνηειεζκαηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ (risk analysis). Δπίζεο, ζπλεηζθέξεη ζηελ ζπζηεµαηηθή
θαηαγξαθή δηδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή, πξνζπειάζηκε θαη αληρλεχζηκε, ηθαλή λα αμηνπνηεζεί
γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηπραίαο επηινγήο ππνζέζεσλ
θαη
εθαξκνγήο κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ. Ζ
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη ε ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο
ππεξεζηψλ, κπνξεί λα βειηηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία φπσο π.ρ. ζηηο
δηαζηαπξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ θαη ηνλ ΦΠΑ.
ε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο (G2B), ε βειηίσζε ηεο παξνρήο
ειεθηξνληθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ επηθέξεη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο. Απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
(ρξφλνο, πφξνη), ελψ παξάιιεια βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα δηεθπεξαίσζεο. Οη δεκφζηεο πξνκήζεηεο,
απνηεινχλ µηα ζνβαξή εζηία δηαθζνξάο. Με ηελ αλάπηπμε Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ
Πξνκεζεηψλ, ηα νηθνλνκηθά νθέιε κπνξεί λα είλαη εληππσζηαθά. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
παξάδεηγκα κε ηελ πηνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ πιηθνχ ζηα λνζνθνκεία.
ρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ (G2G), ε ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε θαζηζηά δπλαηή ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο
Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ ησλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ κηαο πνπ νη
ηειεπηαίεο είλαη ζπρλά αξθεηά πξνεγκέλεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ395. Ζ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ε πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ είλαη δπλαηφλ λα
επηθέξνπλ αμηνζεκείσηεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο
γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία.
πκβάιεη ζε κηα Γεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε396 πνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο
δηθαίνπ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ζπκκεηνρηθή
εδξαδφκελε ζηε ζπλαίλεζε γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη επί πιένλ απνηειεζκαηηθή, δηαθαλήο
θαη ππφινγε. Με ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
αλάπηπμε ησλ αξρψλ ηεο δηαπγνχο θαη αλνηθηήο πξνο ηελ θνηλσλία δηαθπβέξλεζεο (open
gonernmet), ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο ( e - democracy) θαη ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο (evote ) απμάλεη ε ινγνδνζία (accountability). Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα απφιπηε δηαθάλεηα ζε
φηη αθνξά ηε δηνηθεηηθή δξάζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Ζ δεκνζίεπζε ζην
δηαδίθηπν πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο ∆ηνίθεζεο, ηηο απνθάζεηο, ηηο δαπάλεο, ηηο
δηαδηθαζίεο, ηηο ρξεψζεηο ησλ ππνζέζεσλ θαη ηε θάζε πνπ βξίζθεηαη θάζε δηαδηθαζία απμάλεη ηελ
αίζζεζε ηεο επζχλεο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ησλ Με
Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ), λα αληρλεχζνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο θαηαγγειίεο ηνπο
γηα πεξηπηψζεηο θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα άηππν κεραληζκφ
395

ηελ ΔΔ ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν έρεη εμάιινπ αλαρζεί ζε
πξνηεξαηφηεηα ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, αθνχ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα αληηπξνζσπεχνπλ κέρξη θαη ην 30% ησλ
ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.
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Απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο πνπ απνξξέεη επζέσο απφ ην χληαγκα (αξζξ.5 Α - 2001), πνπ αλαθέξεηαη ζην
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.
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βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηα πξφηππα ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ. Δίλαη ηερληθά δπλαηή ε άκεζε
ινγνδνζία, αθξηβψο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο εμαζθάιηζεο δηαθάλεηαο θαη ηεο εγγελνχο επρέξεηαο
ηνπ κέζνπ γηα ηαρεία επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ. Πέξα απφ ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε
ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ δεκφζησλ Αξρψλ, ελζαξξχλεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
δηνηθνπκέλσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο. Οη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα,
αμηνπνηψληαο ηδίσο ηα ειεθηξνληθά θφξνπκ, ηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε θαη ηελ ειεθηξνληθή
ςήθν λα ππνβάιινπλ άκεζα εξσηήζεηο ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη λα δηαηππψλνπλ
ηε γλψκε ηνπο επί ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ελψ ε Γηνίθεζε κπνξεί λα αληρλεχζεη ζρεηηθά εχθνια
ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Ζ δηαβνχιεπζε σο ζηνηρείν θαιήο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο
πξέπεη λα είλαη εξγαιείν θαηαλφεζεο θαη ζπλδηακφξθσζεο πνιηηηθψλ πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη
εθπαίδεπζε ησλ δηαβνπιεπφκελσλ ζηελ εξψηεζε, ζηελ απάληεζε, ζηελ αμηνιφγεζε ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ηζφηεηα θαη λα κεηψλεηαη ν απνθιεηζκφο.
Μπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφ θνξέα αιιαγήο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε (reengineering) ησλ
δηεξγαζηψλ θαη ηελ απινχζηεπζε / εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε
βάζε απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη
ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ απινχζηεπζε θαη
Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο, ησλ ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ αλά θνξέα θαη ε
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ηνπ πνιίηε ζε απηέο κεηψλεη ηε
γξαθεηνθξαηία θαη απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, άκεζα λα επηιχνπλ νπνηνδήπνηε
ζέκα αξκνδηφηεηαο ηνπο.
Ζ ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην
πνπ θαζηζηά δηθαίσκα θαη φρη ππνρξέσζε γηα ηνλ πνιίηε ηελ επηινγή ηεο ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Πάληνηε, κε αδηαπξαγκάηεπηε ηε δηαζθάιηζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ-ρξεζηψλ, κε πιήξε ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κε εμαζθάιηζε αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπλαιιαγψλ
θαη ζπλερή δηαζεζηκφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα Γηα λα δηαζθαιηζηεί έλα πιαίζην αζθαιψλ
ζπλαιιαγψλ γηα ην πξνζσπηθφ ελφο νξγαληζκνχ , ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ πνιίηε, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κε ηελ ρξήζε έμππλσλ θαξηψλ
(smart cards), ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ (digital signatures), θαη θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ (data
encryption).
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε γελίθεπζε θαη επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
είλαη λα εμαζθαιηζζεί ζε φινπο πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν δήηεκα είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη ζε ζπλδπαζκφ κε πςειφ ςεθηαθφ αλαιθαβεηηζκφ397 ππάξρεη θίλδπλνο λα
δεκηνπξγεζεί ςεθηαθφ ράζκα (digital gap) ιφγσ ηεο άληζεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο
ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ. ην πιαίζην απηφ, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε έρνπλ νπζηψδε
ζεκαζία, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ νη πνιίηεο ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
πνην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πάλησο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, κπνξεί εχθνια λα αρξεζηεπζεί
ζηελ πξάμε αλ ε Ζγεζία δελ δίλεη ην παξάδεηγκα, αλ ε βνχιεζε γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο δελ
εκπεδσζεί ζε θάζε ηεξαξρηθφ επίπεδν θαη δελ αξζεί ε φπνηα θνπιηνχξα ηεο αηηκσξεζίαο. Άιινπο
ιφγνπο απνηπρίαο απνηεινχλ, ν πξφρεηξνο ζρεδηαζκφο κε ηελ απιή απνηχπσζε ησλ ππαξρφλησλ
δηαδηθαζηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ρσξίο λα πξνεγεζεί αλαζρεδηαζκφο δηεξγαζηψλ, ε κε
397

65% ζηελ Διιάδα, µε βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Eurostat
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εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο αιιαγψλ γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αδπλακία ησλ
δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο γηα λα πεηχρνπλ πξέπεη λα δίλνπλ έλα ρεηξνπηαζηφ φθεινο ζηνπο πνιίηεο, ζην
πξνζσπηθφ θαη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο.
Δίλαη ινγηθφ, ην πξνζσπηθφ ελφο θνξέα πνπ ρξεκαηίδεηαη λα αληηδξά ζηελ πηνζέηεζε ελφο
ζπζηήκαηνο πνπ ζα ηνπ πεξηνξίζεη απηή ηε δπλαηφηεηα. Τπάξρνπλ κάιηζηα θαη πεξηπηψζεηο φπνπ
ην πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ έιεγρν θαηαζηξέθεη ζπλεηδεηά ηα ειεθηξνληθά
ζπζηήκαηα. Απηέο νη πεξηπηψζεηο ηεο εθηεηακέλεο ραµεινχ επηπέδνπ δηαθζνξάο πνπ έρεη
εκπεδσζεί ζηελ θνπιηνχξα ζε θάζε επίπεδν ηεο ππεξεζίαο θαη είλαη απνδεθηή ζηελ πξάμε απφ
ηελ θνηλσλία, απαηηνχλ εμαηξεηηθά θαιφ ζρεδηαζκφ, απνθιεηζκφ θάζε δπλαηφηεηαο παξάθακςεο
ηεο δηαδηθαζίαο, απφδνζε επζχλεο ρξέσζε ζε θάζε βήκα θαη απφιπηε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο.
Αξθεηέο θνξέο επηηξνπέο ζρεδηαζκνχ θαη παξαιαβήο έξγσλ ΣΠΔ πνπ δε ζπγθξνηνχληαη απφ
θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, δε κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζην έξγν ηνπο, νπφηε ην
ζεζκηθφ πιαίζην, νη κειέηεο θαη ηα έξγα πιεξνθνξηθήο δε δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ.
Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) νξίζηεθε σο θχξην εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ησλ
εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ δηελεξγείηαη κε κεηξήζηκα θξηηήξηα
ζε εηήζηα βάζε ζηηο εθζέζεηο εμεηδηθεπκέλσλ νξγαληζκψλ.
Καιέο πξαθηηθέο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αλαθέξνληαη δηεζλψο
ζηε θνξνινγηθή θαη ηεισλεηαθή δηνίθεζε, ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ζηα θέληξα κηαο ζηάζεο
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε.

18.

πκπεξάζκαηα

Σν νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζε φιεο ηνπ ηεο εθθάλζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ νξγαλσκέλε ηνπ
κνξθή απνηειεί έλα πνιπδαίδαιν θαη πνιπεπίπεδν θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη κε ηζρπξά θίλεηξα
ζε θάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία. Μπνξεί λα έρεη νιέζξηεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο
επηπηψζεηο εάλ δελ δηαγλσζηεί θαη αληηκεησπηζηεί εγθαίξσο. Έλα αλνηθηφ, παγθνζκηνπνηεκέλν
ζχζηεκα φπσο ην ζεκεξηλφ πνπ κε ηελ άξζε ησλ θάζε ινγήο εκπνδίσλ δίλεη δπλαηφηεηα εχθνιεο
θαη γξήγνξεο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ, εκπνξεπκάησλ θαη θεθαιαίσλ, απνηειεί ην ηδαληθφ
πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζηαζηηθή δηαζπνξά, δηείζδπζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ζε παγθφζκην επίπεδν ή ζε κεγάιεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο,
απνζθνπψληαο ζε φιν θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ηζρχ. Σν ίδην πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε
δηάρπζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ησλ φπνησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηε δξάζε θπθισκάησλ,
ελψ ε ελδπλάκσζε ηνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν δελ είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο.
Πξνθεηκέλνπ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ζην ζχλνιν ηνπ,
επηβάιιεηαη λα γλσξίδνπκε επαθξηβψο ην κέγεζνο, ηηο κνξθέο, ηηο ηερληθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ θάζε ηνπ πηπρή, ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ζε ηνπηθφ,
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.
Σελ ηειεπηαία θπξίσο δεθαεηία δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο έρνπλ αλαπηχμεη κεζνδνινγίεο
κέηξεζεο ηεο αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο εηαηξηθήο απάηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ
ζπγθιίλνπλ ζε αμηνζεκείσην βαζκφ ηφζν σο πξνο ηηο κνξθέο πνπ απηά παίξλνπλ φζν θαη σο πξνο
ην κέγεζνο ηνπο.
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Απηέο νη έξεπλεο φκσο δε ιακβάλνπλ ππ‘ φςηλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο, πνπ βξίζθνληαη ζε
¨αθάλεηα¨ ιφγσ, ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πνζνζηνχ ππνζέζεσλ πνπ θηάλνπλ ζηηο Αξρέο Γίσμεο θαη
πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ. Απηφ νθείιεηαη, ζην ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ
ππνζέζεσλ απάηεο θαη δηαθζνξάο γηα ηηο νπνίεο γίλνληαη θαηαγγειίεο ζηηο αλσηέξσ Αξρέο είηε γηα
λα κελ ιαβσζεί ε θήκε ησλ Οξγαληζκψλ, είηε γηαηί δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην
ζχζηεκα επηβνιήο ηνπ Νφκνπ θαη απφδνζεο δηθαηνζχλεο. Σν γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ηεο
νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο παξακέλεη ¨θξπθή¨, απηφ δε ζεκαίλεη φηη Οξγαληζκνί θαη νη
νηθνλνκίεο δελ πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο. Δπνκέλσο ζηφρνο ηνλ Αξρψλ πξέπεη λα είλαη ε αλάδεημε
απηήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ δξαζηψλ. Γηα λα ζπκβεί
φκσο απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκειησζεί ε εκπηζηνζχλε κε ηνπο πνιίηεο. Να δηαζθαιηζηεί ην ¨θξάηνο
δηθαίνπ¨ ην νπνίν εδξάδεηαη πάλσ ζηηο ζεκειηψδεο Αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνθξαηηθήο
δηαθπβέξλεζεο (good governance).
ηελ θαηεχζπλζε απηή εξγάδνληαη Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο πνπ ζηα
επίζεκα θείκελα ηνπο ηνπιάρηζηνλ, αλαδεηθλχνπλ έλλνηεο φπσο δηαθάλεηα (ζηε δηαθπβέξλεζε),
αθεξαηφηεηα θαη εληηκφηεηα (σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ), ινγνδνζία
(σο πξνο ηηο επζχλεο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο), εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο, ζπλνρή (γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ζπλαίλεζεο), δηθαηνζχλε (ζην ζχζηεκα
δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο πνηλέο παξαβαηψλ ηνπ λφκνπ), δηνξαηηθφηεηα (σο πξνο ηα κειινληηθά
γεγνλφηα, κε βάζε ηελ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία), απνδνηηθφηεηα (ησλ πφξσλ),
απνηειεζκαηηθφηεηα (σο πξνο ηελ εθπιήξσζε κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ ζπκβαηψλ κε ηελ
απνζηνιή ηεο Οξγάλσζεο) θαη άκεζε αληαπνθξηζηκφηεηα σο πξνο ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη
ηελ εμππεξέηεζε ηνπο. Σν πψο εθαξκφδνληαη φιεο απηέο νη αιιειέλδεηεο έλλνηεο, απνηεινχλ
πξνυπφζεζε γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε θαιή δηαθπβέξλεζε εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε ψζηε λα
ζεκειησζεί κηα πνηνηηθή δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ εκπέδσζε ηεο
εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηηο Αξρέο θαη ηνλ πνιίηε. Ζ πνηφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο κεηξηέηαη
θαζεκεξηλά ζηελ πξάμε κηαο απφ ηνπο ίζηνπο πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο κηαο πνπ απηή αθνξά φιεο ηηο
φςεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Οπφηε νη πνιίηεο είλαη νη de facto απνθιεηζηηθά αξκφδηνη λα ηε
βαζκνινγήζνπλ.
ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηξέθεηαη ε πξνζπάζεηα νξηζκέλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη
ηλζηηηνχησλ λα θαηαηάμνπλ ηηο δηάθνξεο ρψξεο κε βάζε θξηηήξηα φπσο ηα παξαπάλσ (Worldwide
Governance Indicators) ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην βαζκφ θαηάθηεζεο ηεο
δεκνθξαηίαο, ιακβάλνληαο ππ‘ φςε ηηο γλψκεο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ. Φπζηθά δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη, ζεκαζία δελ έρεη κφλν ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε
κεηαμχ ησλ ρσξψλ αιιά θαη ε δηαρξνληθή βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο θάζε ρψξαο.
Ζ αζθάιεηα έλαληη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο απνηειεί πιένλ παγθφζκην ¨δεκφζην αγαζφ¨,
ην νπνίν δηθαηνινγεί ηε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Απηφ
ήδε θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα βαζκφ κε πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ νη ηζρπξέο ρψξεο
ζηα πιαίζηα ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ θφξνπκ φπνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, μεθηλψληαο απφ ηελ αλάγθε
πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρσξψλ ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα
ηελ παγθφζκηα δηαπινθή ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ππεξεζληθνί
ζρεκαηηζκνί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ.
Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ζχγρξνλνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο έρεη αξρίζεη ήδε
λα δηαθαίλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο άηππεο Παγθφζκηαο πκκαρίαο ζηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο
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ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε δχν ππιψλεο: ζηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε θαη
ζηελ εζεινχζηα ζπκκφξθσζε.
Ζ θαλνληζηηθή ξχζκηζε αθνξά ηνπο θαλφλεο πνπ Αξρέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πηνζεηνχλ, θαη‘
εμνπζηνδφηεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ξχζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ
δεκφζησλ αγαζψλ πξνο φθεινο ηνπο. ε απηή ηε ξχζκηζε πεξηιακβάλνληαη θαηά βάζε δηεζλείο,
δηκεξήο, ή πεξηθεξεηαθέο ζπκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ Παγθφζκησλ Οξγαληζκψλ. πσο είδακε
ηέηνηεο ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πάηαμε ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ηεο
δηαθζνξάο, ηε δηαθίλεζε, λαξθσηηθψλ, ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα
θιπ. έρνπλ πηνζεηεζεί ηνπ ΟΖΔ ηεο ΔΔ θαη ινηπψλ ππεξεζληθψλ Οξγαληζκψλ ηα νπνία
ελζσκαηψλνληαη ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ ρσξψλ πνπ ηηο πηνζεηνχλ. Ζ δχλακε απηψλ ησλ
ζπκβάζεσλ απφ ηηο ρψξεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε
πιήξνπο δέζκεο νηθνλνκηθψλ θπξίσο ζρέζεσλ κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη επνκέλσο γηα ηελ
απνδνρή ηνπο ζε απηή. Εεηνχκελν θπζηθά είλαη ε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο εθαξκνγήο απηψλ
ησλ ζπκθσληψλ. Σν έξγν απηφ ην έρνπλ αλαιάβεη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ΜΚΟ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν απηφ.
Ζ εζεινχζηα ζπκκφξθσζε επηηπγράλεηαη κε κε δεζκεπηηθέο απνθάζεηο (soft law) θαη κε ηε
κνληεινπνίεζε αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ππφ κνξθή θαιψλ πξαθηηθψλ (good practices), κε
ζηφρν ηελ αλαπαξαγσγή φκνησλ ζπκπεξηθνξψλ ή ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε
φηαλ αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα ίδηαο θχζεο, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπλεπεηψλ. Γηα ηε
δεκηνπξγία απηψλ ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε εμεηδηθεπκέλε ηερληθή
γλψζε πνπ παξάγεηαη κε ηελ έξεπλα θαη εθαξκνγή θαη κέηξεζε ησλ κνληέισλ ζηελ πξάμε. Ζ
απνδνρή ηνπο απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο επηζηεκνληθή θνηλφηεηαο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ,
απνηειεί ην ζεκέιην ηεο επηηπρίαο ηνπο. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξφηππσλ Αξρψλ, Πξαθηηθψλ θαη
Μεζνδνινγηψλ απφ αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζπλαζπηζκνχο θξαηψλ θαη ε πξνψζεζε ηνπο απφ
παγθφζκηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζεζκνχο δεκηνπξγεί κηα άηππε πίεζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
ζπκκφξθσζεο.
Με ην αλσηέξσ πιαίζην, νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο,
ζηε βάζε ησλ πξνηχπσλ δηαρένληαη θαη θπξηαξρνχλ ζε κηα πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε πνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ ζεζκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, δηαπεξλά ην
δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρψξν απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέρξη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο
νξγαλψζεηο ηνπο, επεξεάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξάο θάζε αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ θπηηάξνπ ησλ
θνηλσληψλ κε ηελ θαηάιιειε δηεπζέηεζε ησλ αληηζηάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί
ην ζπλνιηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, εθαξκνγήο θαη δηάρπζεο ησλ Αξρψλ ηεο FAFT πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ηελ ηξνκνθξαηία.
Φπζηθά, απηή θαη θάζε αλάινγε πξσηνβνπιία δε κπνξεί λα επηηχρεη ρσξίο ηελ ελεξγή
εκπινθή θαη ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Δμ
άιινπ απνηεινχλ, ηα αλππνςίαζηα ζχκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο νπφηε νη
δεκφζηνη θνξείο εμνπζίαο θάζε επηπέδνπ φρη κφλν επηβάιιεηαη λα αλαδεηνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο, αιιά νθείινπλ λα αλαιακβάλνπλ φιεο εθείλεο ηηο πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο θαη
αλαδήηεζεο θνηλψλ πιαηζίσλ δξάζεο κε δηαβνχιεπζε, κε ζηφρν ηνλ εμνβειηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο
απφ ηνπο θφιπνπο ηνπο. Απηφο ν δηάινγνο κε ζηφρν απνθάζεηο γηα πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
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επί ηνπ ζέκαηνο, δε θαίλεηαη λα έρεη αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθά θαη ελδερνκέλσο απνηειεί ην
βαζηθφ ιφγν γηα ην νπνίν δελ έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο, κε ηε ζπληεηαγκέλε ηνπο παξνπζία ζηηο
ΜΚΟ απνηειεί κηα ελδερφκελε αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ πξνζηαζία δεκφζησλ αγαζψλ. Ζ
δξαζηεξηνπνίεζε ηεο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ γηα βηψζηκε δηαβίσζε ζε έλα
αζθαιέο απφ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα πεξηβάιινλ κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, δελ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί απφ επάξθεηα, παξά ηηο θάπνηεο εμαηξέζεηο ζε αγγινζαμνληθέο θπξίσο ρψξεο.
Γξάζεηο ΜΚΟ ζηελ θαηεχζπλζε πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θαηαλαισηηθά, δηαηξνθηθά
πεξηβαιινληηθά θ.ι.π. ζθάλδαια είλαη ζεκαληηθέο αιιά δελ κπνξνχλ λα θξηζνχλ σο επαξθείο. Σν
γεγνλφο βέβαηα φηη αθφκε θαη ζε απηέο έρνπλ δηαπηζησζεί νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη ην γεγνλφο φηη
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο θαη θπβεξλήζεηο, θάλεη ηνπο πνιίηεο επηθπιαθηηθνχο σο
πξνο ηελ αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο κε απνηέιεζκα ε πιεηνλφηεηα
ησλ πνιηηψλ λα κελ έρνπλ δπλαηφηεηα έθθξαζεο γηα εμεηδηθεπκέλα πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο ε
απνθαηάζηαζε απηήο ηεο εκπηζηνζχλεο πξέπεη λα απνηειεί πξψην κέιεκα ησλ ΜΚΟ. Απ ηελ άιιε
βέβαηα, ε θνηλσληθή ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ζπιινγηθή
θνπιηνχξα πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηνπ «εγψ» θαη ηνλ ηξφπν δσήο πνπ απηφ
ζπλεπάγεηαη. Πέξα απφ απηά, ν ηξηηνγελείο ηνκέαο ησλ ΜΚΟ νθείιεη λα παίμεη πην ελεξγφ ξφιν
ζηελ έθθξαζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο ζην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο κέζα
απφ ζπλεξγαζίεο θαη έκπξαθηεο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ απφ κηα ζπλερή
δηαβνχιεπζε κε.
Δπί κέξνπο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο πξνηχπσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρνπλ γίλεη. Ζ πηνζέηεζε
ηνπο φκσο, γίλεηαη κε αξγνχο ζρεηηθά ξπζκνχο θαη νη πεξηζζφηεξεο αλαδεηήζεθαλ θαη
εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε κεηά απφ ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο θάπνηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο,
νπφηε ε φιε πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ πξφβιεςεο ή εθαξκνγήο
κνληέισλ πξφβιεςεο θαη απφ ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο εθ κέξνπο ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο ζπνπδαηφηεηαο πηνζέηεζεο ηνπο πξηλ αθφκα θαη απφ κηα
ελδερνκέλσο αλαγθαζηηθή εθαξκνγή ηνπο.
Οη Αξρέο θαιήο δηαθπβέξλεζεο άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ πηνζέηεζε
ησλ Αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Έηζη επέξρεηαη κηα ζχγθιηζε θαη βξίζθεηαη κηα θνηλή
ζπληζηακέλε ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ
θαη ηνκέα κε εθείλεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο
απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ζε φιεο ηνπ ηηο
κνξθέο.
Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αθνξά έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
ππεχζπλε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη έιεγρν κηαο επηρείξεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε
δηαθαλνχο, ρξεζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε
ηεο αμίαο ηεο θαη ηε δηαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε απηήλ.
Αθνξά ηελ εζηθή ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνπο shareholders
απφ αζέκηηεο πξαθηηθέο απάηεο αλαπηχζζνληαο εξγαιεία άκπλαο. Ο φξνο απηφο, έρεη άκεζε ζρέζε
κε ηελ θνηλσληθή επζχλε πνπ πξέπεη θάζε εηαηξεία λα αλαιακβάλεη απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηεο
θαζψο θαη κε ηα πιαίζηα ελδπλάκσζεο εζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Πνιιά εξγαιεία θαη πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
είλαη θαηάιιεια γηα ηε απνηξνπή θαη δηεξεχλεζε ηεο απάηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ερφλησλ
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ζρέζε κε θάζε Οξγαληζκφ αλεμαξηήησο ηνπ θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπο
ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ απνζηνιή ηνπο έρνπλ ηελ δίσμε ηεο νηθνλνκηθήο
εγθιεκαηηθφηεηαο θάζε είδνπο φπσο ε θνξνδηαθπγή, ην ιαζξεκπφξην, ηα λαξθσηηθά θ.ι.π. αιιά
θαη ζε επξχηεξεο ζπλαθείο δνκέο ηεο Γηνίθεζεο, ζα βειηίσλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Μηα
απνηειεζκαηηθή δνκή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ν
επεξεαζκφο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ε αλάπηπμε
ζηνρεπφκελσλ ζπλεξγαζηψλ, ε ζπλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαη πνηνηηθή ζηνρνζεζία ζε
ζηξαηεγηθφ θαη ηαθηηθφ επίπεδν κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ, ε ζπκβαηή
κε ηελ πνηφηεηα δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ
εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη δηθηχσλ, απνηεινχλ αξεηέο πνπ εθφζνλ γίλνπλ
θηήκα ησλ Οξγαληζκψλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εγγχεζε απνηειεζκαηηθνχ ρηππήκαηνο ηεο
ιαίιαπαο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.
Ζ αηηκσξεζία ιφγσ παζνγελεηψλ ζηελ απνλνκή ζπλνιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο, ε
πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ θαη νη αιιεινεπηθαιχςεηο κεηαμχ ειεγθηηθψλ θαη δησθηηθψλ
ππεξεζηψλ, ε αλππαξμία ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο
δηαθζνξάο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία κεηαμχ ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο
δξάζεο, πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα απνηειέζνπλ παξειζφλ εάλ ππάξρεη ηειηθά ε βνχιεζε λα
απαιιαγνχκε απφ απηά ηα θαηλφκελα.
Λφγσ φηη, ζηηο ζνβαξφηεξεο θαη νξγαλσκέλεο κνξθέο ηνπ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα εκθαλίδεη
κηα δηαπινθή ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ, ζε βαζκφ πνπ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία
(π.ρ. ε δηαθζνξά, κε ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ αιιά θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζθάλδαια), είλαη
επηηαθηηθή κάιινλ, ε αλάγθε γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ
αλσηέξσ ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ΈΝΑ πληνληζηηθφ ξγαλν αλά παγθφζκην,
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ζε θάζε επίπεδν, κε πξσηαξρηθφ θπζηθά γλψκνλα ην ζεβαζκφ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ, ζα πεηχραηλε ηελ δεκηνπξγία
ηεξάζηηαο ζπλέξγηαο γλψζεο θαη εκπεηξηψλ. Σν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ Οξγάλσλ απηψλ, πνπ ζα
είραλ σο θχξην έξγν ηελ αλάπηπμε πνιχπιεπξσλ δξάζεσλ ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ θαηλνκέλσλ νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε επηινγή ηνπ
κείγκαηνο κεηαμχ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο θαη εζεινληηθήο ζπκκφξθσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δξάζε ηνπο, ε κνξθή ησλ ζπλεξγαζηψλ, νη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο θαη
ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν γηα κειινληηθή έξεπλα πνπ ζα
βαζηδφηαλ ζηελ ππάξρνπζα παγθνζκίσο εκπεηξία θαη λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην
ππαξθηφ πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο._
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Παξάξηεκα 1 : Μεγάια νηθνλνκηθά ζθάλδαια ηνπ ηδησηηθφ ηνκέα δηεζλψο .
Δκπιεθφκελε ειεγθηηθή
εηαηξεία

Δηαηξεία

Έηνο

Υψξα

Nugan Hand Bank

1980

Australia

ZZZZ And

1986

United States

Barlow Clowes

1988

MiniScribe

1989

Polly Peck

1990

Northern Rock

1991

Clearstream
Phar-Mor
Informix
Cendant
Waste Management, Inc.
MicroStrategy
Unify Corporation
Computer Associates
Xerox
One.Tel

1992
1992
1996
1998 Ernst & Young
1999 Arthur Andersen
2000 PricewaterhouseCoopers
2000
2000 KPMG
2000[ KPMG
2001 Ernst & Young

United
Kingdom
United States
United
Kingdom
United
Kingdom
United
Kingdom
Luxembourg
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
Australia

Enron

2001 Arthur Andersen

United States

Adelphia
AOL
Bristol-Myers Squibb
CMS Energy
Duke Energy
Dynegy
El Paso Corporation
Freddie Mac

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States

Global Crossing

2002 Arthur Andersen

Bermuda

Halliburton

2002 Arthur Andersen

United States

Homestore.com
ImClone Systems
Kmart

2002
2002 KPMG
2002 PricewaterhouseCoopers

United States
United States
United States

Merck & Co.

2002

United States

Merrill Lynch
Mirant

2002 Deloitte & Touche
2002

United States
United States

Nicor

2002

United States

Peregrine Systems

2002 KPMG

United States

Bank of Credit and Commerce
1991
International

Deloitte & Touche
Ernst & Young
PricewaterhouseCoopers
Arthur Andersen
Deloitte & Touche
Arthur Andersen
Deloitte & Touche
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εκεηψζεηο

Ponzi scheme run by Barry
Minkow
Gilts management service. £1110
million missing

Financial mistatements
Michael Saylor
Sanjay Kumar
Falsifying financial results
Jeffrey Skilling, Kenneth Lay,
Andrew Fastow
John Rigas
Inflated sales
Inflated revenues
Round trip trades
Round trip trades
Round trip trades
Round trip trades
Understated earnings
Network capacity swaps to
inflate revenues
Improper booking of cost
overruns
Improper booking of sales
Samuel D. Waksal
Misleading accounting practices
Recorded co-payments that were
not collected
Conflict of interest
Overstated assets and liabilities
Overstated assets, understated
liabilities
Overstated sales

Δκπιεθφκελε ειεγθηηθή
εηαηξεία

Δηαηξεία

Έηνο

Qwest Communications
Reliant Energy
Sunbeam

2002
2002 Deloitte & Touche
2002

Tyco International

2002 PricewaterhouseCoopers

WorldCom

2002 Arthur Andersen

Royal Ahold

2003 Deloitte & Touche

Parmalat

2003 Grant Thornton SpA

HealthSouth Corporation
Chiquita Brands International

2003 Ernst & Young
2004

AIG

2004 PricewaterhouseCoopers

Υψξα

εκεηψζεηο

United States Inflated revenues
United States Round trip trades
United States
Improper accounting, Dennis
Bermuda
Kozlowski
Overstated cash flows, Bernard
United States
Ebbers
Netherlands Inflating promotional allowances
Falsified accounting documents,
Italy
Calisto Tanzi
United States Richard M. Scrushy
United States Illegal payments
Accounting of structured
United States
financial deals

Bernard L. Madoff Investment
2008 Friehling & Horowitz
Securities LLC

United States Ponzi scheme.[33]

Anglo Irish Bank

2008 Ernst & Young

Ireland

Satyam Computer Services
Lernout & Hauspie

2009 PricewaterhouseCoopers

India
Belgium

Lehman Brothers

2010 Ernst & Young

United States
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Anglo Irish Bank hidden loans
controversy
Falsified accounts
Failure to disclose Repo 105
transactions to investors

Παράρτημα 2 : Κατάλογος Προτύπων και καλών πρακτικών τοσ
Financial Stability Forum
Θεματολογία

Πρότυπο

Εκδότθσ

Macroeconomic Policy and Data Transparency
Monetary and financial Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial IMF
policy transparency
Policies
Fiscal policy
transparency

Code of Good Practices on Fiscal Transparency

IMF

Data dissemination

Special Data Dissemination Standard /
General Data Dissemination System 1

IMF

Financial Regulation and Supervision
Banking supervision

Core Principles for Effective Banking Supervision

BCBS

Securities regulation

Objectives and Principles of Securities Regulation

IOSCO

Insurance supervision

Insurance Core Principles

IAIS

Institutional and Market Infrastructure
Crisis resolution and
deposit insurance 2

Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems

BCBS/IADI

Insolvency

Insolvency and Creditor Rights 3

World Bank

Corporate governance

Principles of Corporate Governance

OECD

Accounting and
Auditing

International Financial Reporting Standards (IFRS)

IASB
IAASB

Payment, clearing and
settlement

Core Principles for Systemically Important Payment Systems
Recommendations for Securities Settlement Systems

International Standards on Auditing (ISA)
CPSS
CPSS/IOSCO
CPSS/IOSCO

Recommendations for Central Counterparties
Market integrity

Forty Recommendations and 9 Special Recommendations on
Money Laundering and Terrorist Financing
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FATF

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : Μέιε θαη ζπλεξγάηεο ηεο FAFT
Α. Σα 36 κφληκα κέιε ηεο FATF
Argentina

Finland

Italy

Russian Federation

Australia

France

Japan

Singapore

Austria

Germany

Kingdom of the Netherlands* South Africa

Belgium

Greece

Luxembourg

Brazil

Gulf Co-operation Council Mexico

Sweden

Canada

Hong Kong, China

New Zealand

Switzerland

China

Iceland

Norway

Turkey

Denmark

India

Portugal

United Kingdom

Republic of Korea

United States

European Commission Ireland

Spain

* the Kingdom of the Netherlands: the Netherlands, Aruba, Curaçao and Saint Maarten.

Β. Πεξηθεξεηαθνί Οξγαληζκνί ηεο FATF (Associate Members)


The Asia/Pacific Group on Money Laundering : (APG) APG website



Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) : CFATF website)



Eurasian Group (EAG) : EAG website



Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) : ESAAMLG
website



The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering
Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) - formely PC-R-EV : Moneyval
website



The Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD) :
GAFISUD Website



Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) :
GIABA website)



Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) : MENAFATF
website)
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Γ. Γηεζλείο Οξγαληζκνί κε ην θαζεζηψο ηνπ παξαηεξεηή ζηε FATF.



African Development Bank



Asian Development Bank



Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)



Commonwealth Secretariat



Egmont Group of Financial Intelligence Units



European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)



European Central Bank (ECB)



Eurojust



Europol



Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS) [formerly the Offshore Group
of Banking Supervisors - OGBS]



Inter-American Development Bank (IDB)



International Association of Insurance Supervisors (IAIS)



International Monetary Fund (IMF)



International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)



Interpol
Interpol/Money Laundering [English]



Organization of American States / Inter-American Committee Against
Terrorism (OAS/CICTE)



Organization of American States / Inter-American Drug Abuse Control
Commission (OAS/CICAD)



Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)



United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Additional information
Counter-Terrorism Committee of the Security Council (UNCTC)
The Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee (1267 Committee)



World Bank



World Customs Organization (WCO)
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Παξάξηεκα 4 : Καηάινγνο ππεξάθηησλ (offshore) θέληξσλ








































Αλγθνπίια
Αλδφξξα
Αξνχκπα
Βαλνπάηνπ
Βεξκνχδεο
Βξεηαληθέο Παξζέλνη Νήζνη
Γηβξαιηάξ
Γθέξλζετ
Γξελάδα
Διβεηία
Ζλσκέλν Βαζίιεην
Ηνξδαλία
Κφζηα Ρίθα
Κχπξνο
Λακπνπάλ
Λίβαλνο
Ληβεξία
Μαπξίθηνο
Μνλαθφ
Μπαξκπάληνο
Μπαράκεο
Μπειίδε
Μπξνπλέη
Νέα Εειαλδία
Νεβάδα
Νεζηά Καυκάλ
Νήζνη Κνπθ
Νήζνη Μάξζαι
Νήζνο ηνπ Μαλ
Νηειάγνπεξ
Νηνπκπάη
Οιιαλδηθέο Αληίιιεο
Παλακάο
ευρέιιεο
ηγθαπνχξε
Σεξθ θαη Κάηθνο
Σδέξζετ
Σξηληδάδ θαη Σνκπάγθν
Υνλγθ Κνλγθ
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Παξάξηεκα 5 : Απνζπάζκαηα Δθζέζεσλ Φνξέσλ γηα ηελ παξανηθνλνκία θαη
ηε θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα398
ΟΟΣΑ τθν τελευταία ζκκεςι του για τθν Ελλάδα (Ιοφλιοσ 2009) αναφζρει ότι το μζγεκοσ
παραοικονομίασ εκτιμάται μεταξφ 25% και 37% του ΑΕΠ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ βαςίηονται ςε δικά
του ςτοιχεία, αλλά και ςε μελζτεσ ξζνων και ελλινων μελετθτϊν (Δανόπουλοσ, Κάτςιοσ, Σάτςοσ,
Φλεβοτόμου, Ματςαγκάνθσ κ.α.). τθν παραπάνω ζκκεςθ αναφζρεται επίςθσ ότι, ςφμφωνα με
πρόςφατεσ εκτιμιςεισ (Schneider 2009), το ποςοςτό τθσ παραοικονομίασ ςτθν Ελλάδα ςιμερα
είναι ςτο 25% του ΑΕΠ, από 29% που ιταν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ. Η εν λόγω ζκκεςθ του ΟΟΑ
κάνει αναφορά και ςε εκτίμθςθ των Φλεβοτόμου και Ματςαγκάνθ (2007), ςφμφωνα με τθν οποία
ποςοςτό 10% του ειςοδιματοσ δεν δθλϊνεται με αποτζλεςμα τα φορολογικά ζςοδα να είναι
μειωμζνα κατά 26%.
ΔΝΤ ε ειδικι ζκκεςι του με τίτλο Hiding in the Shadows (2002) αναφζρει ότι το ποςοςτό
παραοικονομίασ ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο 1999 – 2001 ιταν 30% του ΑΕΠ.
ΙΟΒΕ ε ςχετικι μελζτθ (Σάτςοσ, «Παραοικονομία και Φοροδιαφυγι ςτθν Ελλάδα», 2001)
υπολογίηεται το μζγεκοσ τθσ παραοικονομίασ το 1997 ςτο 36,7% του ΑΕΠ. φμφωνα με τθ
μεκοδολογία που περιγράφεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, το φψοσ των μθ καταβαλλόμενων
φόρων που αντιςτοιχοφν ςε αυτό το μζγεκοσ τθσ παραοικονομίασ υπολογίηεται ςτο 14,6% του
ΑΕΠ.
ΚΕΠΕ ε μελζτθ με τίτλο «Παραοικονομία και φοροδιαφυγι: Μετριςεισ και οικονομικζσ
επιπτϊςεισ» (Κανελλόπουλοσ, Κουςουλάκοσ, Ράπανοσ – 1995), ςυγκρίνοντασ τθ φορολογικι
βάςθ (φψοσ και διάρκρωςθ τθσ εγχϊριασ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν
Ζρευνα Οικογενειακϊν Προχπολογιςμϊν και τουσ Εκνικοφσ Λογαριαςμοφσ) με τα αντίςτοιχα
ζςοδα από ΦΠΑ, ζκανε εκτίμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ ςτον ΦΠΑ για το 1988, για το ςφνολο των
κλάδων ςτο 38% των πραγματικϊν φορολογικϊν εςόδων του αντίςτοιχου ζτουσ, ενϊ
διαπιςτϊνονται ςθμαντικζσ διαφορζσ ωσ προσ τθ φοροδιαφυγι μεταξφ των κλάδων.
ΤτΕ τθν τελευταία τθσ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ για τθ Νομιςματικι Πολιτικι (Οκτϊβριοσ 2009) κάνει
αναφορά ςτισ μελζτεσ του ΙΟΒΕ (Σάτςοσ 2001) και του ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλοσ, Κουςουλάκοσ,
Ράπανοσ – 1995). Επιπλζον, ςτθν ζκκεςι τθσ θ ΣτΕ ςθμειϊνει ότι, ςφμφωνα με ενδείξεισ από τθν
πορεία των εςόδων, θ φοροδιαφυγι ςθμείωςε μεγάλθ ζξαρςθ τουσ τελευταίουσ δζκα περίπου
μινεσ, παρά τα μζτρα που είχαν κεςπιςτεί για τον περιοριςμό τθσ τον Αφγουςτο του 2007 και
ςτισ αρχζσ του 2008.
Ε.Ε. Μελζτθ για τθν περίοδο 2000-2006 εκτιμά ότι το ελλθνικό κράτοσ δεν ειςζπραξε το 30% του
ποςοφ του Φ.Π.Α. που ζπρεπε να μπει ςτο ταμείο του. Μόνο για το 2006 θ φοροδιαφυγι από το
Φ.Π.Α. εκτιμάται ςτα 6,5 δισ €.
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Πεγή : Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (2011) Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο
2011-2013, Απξίιηνο.
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Παξάξηεκα 6: Αξρέο, ψκαηα θαη Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
1. Αξρέο θαη Γηθαζηηθά ψκαηα
- Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο.
-Διεγθηηθφ πλέδξην
-πλήγνξνο ηνπ πνιίηε
-Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα
2. Διεγθηηθά ψκαηα θαη Τπεξεζίεο.
-Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
-ψµα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο (.Δ.Δ.∆.∆.)
-ψµα ∆ίσμεο Οηθνλνµηθνχ Δγθιήµαηνο (.∆.Ο.Δ.) Τπ. Οηθνλνκηθψλ
-Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο ΔΛ.Α
- ψµα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ηνπ Τ.Μ.Δ. (.Δ.Δ.Τ.Μ.Δ.) Τπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
-ψµα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο & Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.) Τπ. Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο
-ψµα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλ. Αζθάιηζεο
-ψµα Δπηζεσξεηψλ ∆εµνζίσλ Έξγσλ (.Δ.∆.Δ.) ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α
-ψµα Δπηζεψξεζεο & Διέγρνπ Καηαζηεµάησλ Κξάηεζεο - Τπ. Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο
-Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο (Δ.Τ.Δ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α.
-Τπεξεζία Διέγρνπ Γαπαλψλ Τγείαο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΤΠ.Δ.∆.Τ.Φ.Κ.Α.)

3. Τπεξεζίεο κε Γεληθά Αλαθξηηηθά Καζήθνληα
-Διιεληθή Αζηπλνκία
-Ληκεληθφ ψκα

4. Φνξείο, Δπηηξνπέο θαη Δπνπηηθά Όξγαλα :
-Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίµσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.)
-Δζληθφο Οξγαληζµφο Φαξµάθσλ (Δ.Ο.Φ.)
-Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ηνπ λ. 3229/2004
-Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ
-Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ
-Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
-Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

5. Γεληθέο Γξακκαηείεο, Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία:
-Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ
-Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο, Αληαγ/ηαο θαη Ναπηηιίαο
-Γεληθή ∆ηεχζπλζε Οηθνλνµηθήο Δπηζεψξεζεο Τπ. Οηθνλνκηθψλ
-Γεληθή ∆ηεχζπλζε ∆ηνίθεζεο θαη ειέγρνπ πγρξεµαηνδνηνχµελσλ Πξνγξαµµάησλ απφ ηελ Δ.Δ. ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο
-Γεληθή ∆ηεχζπλζε ∆εµνζηνλνµηθψλ Διέγρσλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ
-Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνµίαο.
-∆ηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ
-∆ηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ζηε Γεληθή Γξαµµαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
-∆ηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΚΑ.
-∆ηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο, Αληαγ/ηαο θαη Ναπηηιίαο
-Γξαθείν Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο.
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