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ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΠΡΩΣΟΓΙΚΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΣΗ Μ.Δ.Α. ΣΗΝ Δ.Δ. 

 

 

Η σύσταση της Εσρωπαϊκής Εισαγγελίας & η προστασία των 

οικονομικών σσμυερόντων της  Ε.Ε. 

 

Ι. Διζαγωγή 

 

Η δεκηνπξγία επξσπατθήο εηζαγγειίαο (EPPO: European Public 

Prosecutor’s Office) κε αξκνδηφηεηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εγθιεκάησλ 

θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ. απνηέιεζε αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο γηα πνιιά ρξφληα. Ωο αθεηεξία ηεο ζχιιεςεο ηεο ηδέαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΡΡΟ ζεσξείηαη «Η έθθιεζε ηεο Γελεχεο», ε νπνία 

έγηλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996, απφ κηα νκάδα επξσπαίσλ δηθαζηψλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ ρψξνπ, ζην πιαίζην 

ηνπ νπνίνπ νη δηθαζηέο ζα κπνξνχζαλ, ρσξίο ηα ηφηε θσιχκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο νδνχ, λα εξεπλνχλ θαη λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο αλαθξίζεηο πνπ δηελεξγνχλ. Η ζπλέρεηα δφζεθε κε ηελ πξφβιεςε γηα 

ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζην Corpus Juris ην 2000, ην 

νπνίν παξνπζηάζηεθε σο ζρέδην ελφο εληαίνπ θεηκέλνπ πνηληθψλ 

δηαηάμεσλ, κε ξπζκίζεηο, νπζηαζηηθνχ & δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ, άκεζα 

εθαξκνζηένπ ζηα θξάηε κέιε κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ. θαη κε ηελ έθδνζε ηεο Πξάζηλεο 

Βίβινπ ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία επξσπατθήο 

εηζαγγειηθήο αξρήο, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2001, θαζψο θαη ηεο έθζεζεο 

γηα ηε ζπλέρεηα πνπ ζα δνζεί ζηελ Πξάζηλε Βίβιν, ηεο 

19εο Μαξηίνπ 2003. πλεπψο είθνζη έλα ρξφληα κεηά ηελ αλαθνίλσζε 

απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ Corpus Juris ηεο ζχζηαζεο κηαο 

επξσπατθήο εηζαγγειίαο  θαη ηέζζεξα θαη πιένλ ρξφληα κεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζήο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή, ν θαλνληζκφο γηα ηελ 

ίδξπζε ηνπ EPPO έιαβε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

ζηηο 5 Οθησβξίνπ 2017 θαη ηειηθά εγθξίζεθε απφ ην ΓΔΤ ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 2017 ζην πιαίζην εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο κε 20 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε θαη ζπλνιηθά 22 ζην παξφλ ζηάδην. (Απζηξία, 

Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Δζζνλία, Ιζπαλία, Ιηαιία, Κξναηία, 

Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία, 

ινβελία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία ελψ ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ ε Μάιηα 

θαη ε Οιιαλδία).   

Ο θαλνληζκφο δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. 

ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2017  θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2017.  
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Ο EPPO ζα είλαη αλεμάξηεην επξσπατθφ γξαθείν εηζαγγειίαο 

αξκφδην γηα ηε δηεξεχλεζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ πνπ νξίδνληαη 

ζηελ νδεγία 1371/2017 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, 

ηεο απάηεο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο 

("νδεγία PIF") . 

Η λνκηθή βάζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΡΡΟ είλαη ε πξφβιεςε ηνπ αξ. 

86 παξ.1  ΛΔΔ,  ε παξ.1 ηεο νπνίαο νξίδεη φηη: «Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηωλ αδηθεκάηωλ πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλωζεο, ην 

Σπκβνύιην, απνθαζίδνληαο ζύκθωλα κε εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία 

κέζω θαλνληζκώλ, κπνξεί λα ζπζηήζεη Επξωπαϊθή Εηζαγγειία εθ ηεο 

Eurojust. Τν Σπκβνύιην απνθαζίδεη νκόθωλα κεηά από ηελ έγθξηζε ηνπ 

Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Εθόζνλ δελ επηηεπρζεί νκνθωλία, νκάδα 

απνηεινύκελε από ελλέα ηνπιάρηζηνλ θξάηε κέιε κπνξεί λα δεηήζεη λα 

παξαπεκθζεί ην ζρέδην θαλνληζκνύ ζην Επξωπαϊθό Σπκβνύιην. Σηελ 

πεξίπηωζε απηή, ε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζην Σπκβνύιην αλαζηέιιεηαη. 

Αθνύ ζπδεηήζεη ην δήηεκα θαη εθόζνλ επηηεπρζεί ζπλαίλεζε, ην 

Επξωπαϊθό Σπκβνύιην αλαπέκπεη, εληόο ηεηξακήλνπ από ηελ αλαζηνιή 

απηή, ην ζρέδην ζην Σπκβνύιην πξνο ζέζπηζε. Εληόο ηεο απηήο πξνζεζκίαο, 

ζε πεξίπηωζε κε ζπκθωλίαο, θαη εθόζνλ ελλέα ηνπιάρηζηνλ θξάηε κέιε 

επηζπκνύλ λα θαζηεξώζνπλ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία βάζεη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαλνληζκνύ, ηα ελ ιόγω θξάηε κέιε ελεκεξώλνπλ 

ζρεηηθά ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην, ην Σπκβνύιην θαη ηελ Επηηξνπή.» 

    Η αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΡΡΟ πξνβιέπεηαη ζην αξ. 86 παξ.2 ΛΔΔ 

ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη: «Η Επξωπαϊθή Εηζαγγειία είλαη αξκόδηα γηα ηελ 

θαηαδήηεζε, ηε δίωμε θαη ηελ παξαπνκπή ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο, 

ελδερνκέλωο ζε ζύλδεζε κε ηελ Επξωπόι, ηωλ δξαζηώλ αδηθεκάηωλ εηο 

βάξνο ηωλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόληωλ ηεο Έλωζεο, όπωο ηα ζπκθέξνληα 

απηά νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζώο θαη ηωλ 

ζπλεξγώλ ηνπο. Αζθεί δε ελώπηνλ ηωλ αξκόδηωλ δηθαζηεξίωλ ηωλ θξαηώλ 

κειώλ ηελ πνηληθή δίωμε ηωλ αδηθεκάηωλ απηώλ».  

εκαληηθή δηάηαμε γηα ηελ ηπρφλ κειινληηθή επέθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ΔΡΡΟ απνηειεί ην αξ. 86 παξ.4  ΛΔΔ ζην νπνίν 

νξίδεηαη φηη: «Τν Επξωπαϊθό Σπκβνύιην δύλαηαη, ηαπηόρξνλα ή ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην, λα εθδώζεη απόθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1, πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο 

Επξωπαϊθήο Εηζαγγειίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζνβαξήο 

εγθιεκαηηθόηεηαο κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε, θαη γηα ηελ θαη’ επέθηαζε 

ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 όζνλ αθνξά ηνπο δξάζηεο ζνβαξώλ 

εγθιεκάηωλ κε επηπηώζεηο ζε πνιιά θξάηε κέιε θαζώο θαη ηνπο ζπλεξγνύο 

ηνπο. Τν Επξωπαϊθό Σπκβνύιην απνθαζίδεη νκόθωλα κεηά από έγθξηζε 

ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη δηαβνύιεπζε κε ηελ Επηηξνπή.» 
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ΙΙ. Νομοθεηική ππωηοβοςλία 

 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ζηηο 17.7.2013 λνκνζεηηθή 

πξσηνβνπιία απνηεινχκελε απφ δχν πξνηάζεηο θαλνληζκψλ: α)  ηελ 

δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο (EPPO) θαη β) ηελ 

κεηαξξχζκηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο γηα ηελ 

Πνηληθή Γηθαηνζχλε (Eurojust). Δπίζεο,  εμέδσζε δχν αλαθνηλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) θαη ηελ  θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο κέζσ ηεο ζχζηαζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο θαη ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο Eurojust. Κνηλή 

πξνζέγγηζε ησλ αηηηνινγηθψλ ζθέςεσλ/πξννηκίσλ απηήο ηεο 

λνκνζεηηθήο δέζκεο απνηεινχζε φηη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δ.Δ. 

δελ πξνζηαηεχνληαη επαξθψο θαη ε δηαζπλνξηαθή απάηε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Φ.Π.Α. πξνθαιεί ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο  

θαζψο ηα ππάξρνληα φξγαλα ηεο Δ.Δ. (OLAF, EUROJUST, EUROPOL) 

δελ κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ πνηληθέο έξεπλεο ή λα αζθνχλ δηψμεηο ζε 

ππνζέζεηο απάηεο.  

Δπίζεο νη πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ δησθηηθψλ αξρψλ είλαη 

απνζπαζκαηηθέο θαη πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα ηνπ εθάζηνηε νηθείνπ 

θξάηνπο κέινπο, ελψ ηα θξάηε κέιε δελ ιακβάλνπλ πάληνηε ηα κέηξα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκάησλ ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ν κηθξφο αξηζκφο 

δηψμεσλ ζπλνδεχεηαη απφ ρακειά πνζνζηά αλάθηεζεο ησλ πνζψλ πνπ 

έρνπλ ραζεί ιφγσ απάηεο, ελψ ηα πξφζσπα πνπ δηαπξάηηνπλ απάηεο ζε 

βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ ή πνπ δεκηνπξγνχλ πεξίπινθα 

ζρήκαηα γηα ηε δηάπξαμε απάηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ (π.ρ. απάηε ηχπνπ 

Carousel), κε απψιεηα εζφδσλ γηα ηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο 

ηνπιάρηζηνλ 50 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, γλσξίδνπλ φηη έρνπλ πνιιέο 

πηζαλφηεηεο λα νηθεηνπνηεζνχλ ην πξντφλ ησλ εγθιεκάησλ ηνπο, θαζψο 

βαζίδνληαη ζηελ έιιεηςε ζπλεθηηθήο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηελ Δ.Δ. θαη 

ζηελ αλνκνηνκνξθία ηεο πνηληθήο αληηκεηψπηζεο αλά θξάηνο κέινο. 

πκπεξαζκαηηθά ε αξρή ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξαδνρή πσο φηαλ ππάξρεη έλαο «νκνζπνλδηαθφο 

πξνυπνινγηζκφο» κε ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ φια ηα θξάηε κέιε 

ηεο Δ.Δ. θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε ππφθεηηαη ζε θνηλνχο θαλφλεο 

ρξεηάδνληαη θαη «νκνζπνλδηαθά εξγαιεία» γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ 

πξνζηαζία ζε φιε ηελ Έλσζε. 

 

ΙΙΙ. Απμοδιόηηηα  

 

χκθσλα κε ην αξ. 4 ηνπ θαλνληζκνχ ε Δπξσπατθή Δηζαγγειία 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ έξεπλα, δίσμε, παξαπνκπή, ελψπηνλ ηεο 



ειίδα 4 απφ 15 

 

δηθαηνζχλεο ησλ δξαζηψλ θαζψο θαη ησλ ζπλεξγψλ ηνπο ησλ αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ νη νπνίεο ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ νδεγία 1371/2017 θαη θαζνξίδνληαη απφ ην 

θαλνληζκφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δπξσπατθή Δηζαγγειία δηελεξγεί 

έξεπλεο, αζθεί πξάμεηο πνηληθήο δίσμεο, εθηειεί εηζαγγειηθά θαζήθνληα 

ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ έσο ηελ νξηζηηθή πεξάησζε 

ηεο ππφζεζεο. 

Η νδεγία ζεζπίδεη ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο  

πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη ησλ ινηπψλ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο κε 

ηνλ θαζνξηζκφ πνηληθψλ αδηθεκάησλ θαη θπξψζεσλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νδεγίαο, σο «νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο 

Έλσζεο» λννχληαη φια ηα έζνδα θαη δαπάλεο  πνπ  θαιχπηνληαη 

απνθηψληαη κέζσ ή νθείινληαη: α) ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, β) 

ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ θαη 

νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί βάζεη ησλ πλζεθψλ ή ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ νπνίσλ απηά αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα ηε 

δηαρείξηζε θαη επνπηεία. 

Όζνλ αθνξά ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηδίνπο πφξνπο 

Φ.Π.Α. έρνπκε εθαξκνγή κφλν ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ αδηθεκάησλ 

θαηά ηνπ θνηλνχ ζπζηήκαηνο Φ.Π.Α. φηαλ νη εθνχζηεο ελέξγεηεο ή 

παξαιείςεηο δηαπξάρζεθαλ ζε δηαζπλνξηαθέο πξαθηηθέο εμαπάηεζεο 

ζρεηηθά κε: 

i) ηε ρξήζε ή ηελ ππνβνιή ςεπδψλ, αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ 

δειψζεσλ ή εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Φ.Π.Α. κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο,  

ii) ηελ απνζηψπεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Φ.Π.Α. 

θαηά παξάβαζε εηδηθήο ππνρξέσζεο, κε ηα απηά απνηειέζκαηα ή  

iii) ηελ νξζή παξνπζίαζε ησλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο δφιηαο ζπγθάιπςεο ηεο κε θαηαβνιήο ή ηεο παξάλνκεο ζχζηαζεο 

δηθαησκάησλ ζηηο επηζηξνθέο Φ.Π.Α. ζπλδένληαη κε ην έδαθνο δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθή 

δεκία ηνπιάρηζηνλ 10.000.000 επξψ. 

Η έλλνηα ησλ ζνβαξψλ αδηθεκάησλ θαηά ηνπ θνηλνχ ζπζηήκαηνο 

Φ.Π.Α. φπσο ζεζπίζηεθε απφ ηελ νδεγία 2006/112/EΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ αλαθέξεηαη ζηηο πιένλ ζνβαξέο κνξθέο απάηεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ Φ.Π.Α. ηδίσο: α) ζηελ αιπζηδσηή απάηε, β) ηελ απάηε πεξί ηνλ 

Φ.Π.Α. κέζσ αθαλψλ εκπφξσλ, γ) ηελ απάηε πεξί ηνλ Φ.Π.Α. ζην 

πιαίζην εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ εγείξνπλ ζνβαξέο απεηιέο γηα ην 

θνηλφ ζχζηεκα Φ.Π.Α. θαη σο εθ ηνχηνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Έλσζεο.  

Σα αδηθήκαηα θαηά ηνπ θνηλνχ ζπζηήκαηνο Φ.Π.Α. ζεσξνχληαη 

ζνβαξά: α) φηαλ ζπλδένληαη κε ηελ επηθξάηεηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ θ-κ 
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β) πξνθχπηνπλ απφ δφιην ζρέδην ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ δηαπξάηηνληαη 

θαηά δηαξζξσκέλν ηξφπν κε ζθνπφ ηελ αδηθαηνιφγεηε θαηάρξεζε ηνπ 

θνηλνχ ζπζηήκαηνο Φ.Π.Α. γ) πξνθαινχλ ζπλνιηθή δεκία ηνπιάρηζηνλ 

10.000.000 επξψ 

Αλαθνξηθά κε ηελ απάηε ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο Έλσζεο, ε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο 

επηβάιιεη ηε ζέζπηζε θνηλνχ νξηζκνχ ηεο απάηεο, ν νπνίνο εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο θαη θαιχπηεη θάζε δφιηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

αθνξά ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε βάξνο 

ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πξάμεσλ, φπσο δαλεηνιεπηηθέο & δαλεηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Πξνβιέπνληαη επίζεο θαη άιια πνηληθά αδηθήκαηα ζε βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο θαζψο ζχκθσλα κε ην αξ. 4 

παξ.1-3, ζπληζηνχλ πνηληθά αδηθήκαηα: α) ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, κε αληηθείκελν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξνεξρφκελα απφ ηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ 

νδεγία, β) ε παζεηηθή θαη ε ελεξγεηηθή δσξνδνθία δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ 

θαη γ) ε ππεμαίξεζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ. 

 

IV. Γομή   

 

i. Βαζικά σαπακηηπιζηικά  

 

Ο ΔΡΡΟ ζα είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλε 

εηζαγγειηθή ππεξεζία ζηελ νπνία νη εηζαγγειείο ηεο ζα έρνπλ δηθαίσκα 

λα δηελεξγνχλ ζπληνληζκέλεο έξεπλεο ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε 

κέιε, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο κε ηαρείεο δηαδηθαζίεο θαη 

θαηαβάιινληαο θνηλέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ εξεπλψλ, ηε ηαρεία δέζκεπζε ή θαηάζρεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη φπνπ απαηηείηαη ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ ζχιιεςεο ππφπησλ ζην 

πιαίζην κηαο θνηλήο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ 

θαη ηελ άζθεζε δηψμεσλ. 

Ο ΔΡΡΟ ζα εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ζα ζπγθεληξψλεη εκπεηξνγλσζία ζε ηνκείο φπσο ε αλάιπζε ηνπ 

εγθιήκαηνο, ε θνξνινγία, ε ινγηζηηθή ή ε πιεξνθνξηθή θαη ζα εγγπάηαη 

νκαινχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο ρσξίο γισζζηθνχο θξαγκνχο. Οη 

εηζαγγειείο ηεο ζα ζπλεξγάδνληαη κε απξφζθνπηεο δηαδηθαζίεο σο κέιε 

κηαο εληαίαο ππεξεζίαο, ππεξβαίλνληαο ην πιαίζην ηεο ρξνλνβφξαο θαη 

πεξίπινθεο ad hoc ζπλεξγαζίαο αλά ππφζεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

εζληθψλ αξρψλ. Θα έρεη κηα επξχηεξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα παξαθνινπζεί επθνιφηεξα ππνζέζεηο απάηεο 

θαη άιια εγθιήκαηα. Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο ππεξεζίαο ζα επηηξέπεη ηελ 
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ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

πνηληθψλ εξεπλψλ θαη δηψμεσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηψλ 

κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ελψ ζα δηαζθαιίδεη φηη 

εθπξνζσπνχληαη φια ηα εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη φηη ν ρεηξηζκφο ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεσλ ζηα αληίζηνηρα θξάηε 

κέιε ηνπο ζα γίλεηαη θαη’ αξρήλ απφ εηζαγγειείο κε γλψζε ησλ 

επηκέξνπο λνκηθψλ ζπζηεκάησλ 

Η Δπξσπατθή Δηζαγγειία ζα δνκεζεί ζε δχν επίπεδα:  

ε θεληξηθφ επίπεδν κε ην ζπιινγηθφ φξγαλν (θνιιέγην) ην νπνίν 

ζα απνηειείηαη απφ ηνλ Δπξσπαίν Γεληθφ Δηζαγγειέα θαη 22 Δπξσπαίνπο 

Δηζαγγειείο (1/αλά ζπκκεηέρνλ θξάηνο κέινο), δχν εθ ησλ νπνίσλ ζα 

είλαη αλαπιεξσηέο ηνπ Δπξσπαίνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα θαη ηνλ   

δηνηθεηηθφ δηεπζπληή.   

ε απνθεληξσκέλν (εζληθφ) επίπεδν κε ηνπο Δληεηαικέλνπο 

Δπξσπαίνπο Δηζαγγειείο ε έδξα ησλ νπνίσλ ζα βξίζθεηαη ζηα 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε θαη ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 αλά θξάηνο κέινο. 

Σν θνιιέγην ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ζηξαηεγηθά ζέκαηα, θαζψο 

θαη γηα γεληθά ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ κεκνλσκέλεο ππνζέζεηο, 

ηδίσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο ζπλνρήο ηεο δησθηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζηα 

θξάηε κέιε θαζψο θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ, ελψ δελ ιακβάλεη επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο ζε κεκνλσκέλεο 

ππνζέζεηο. 

Σν θνιιέγην ζπζηήλεη κφληκα ηκήκαηα, εγθξίλεη ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο θαη απνθαζίδεη κε 

απιή πιεηνςεθία θαζψο θάζε κέινο δηθαηνχηαη λα πξνθαιέζεη 

ςεθνθνξία γηα ζέκαηα πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη 

δηαζέηεη κία ςήθν. Η ςήθνο ηνπ επξσπαίνπ γεληθνχ εηζαγγειέα 

ππεξηζρχεη κφλν ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο. 

Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ κνλίκσλ ηκεκάησλ είλαη ε ιήςε ησλ  

απνθάζεσλ γηα ηελ: α) παξαπνκπή ππφζεζεο ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο 

(πνηληθή δίσμε-παξαπνκπή), β) αξρεηνζέηεζε ππφζεζεο, γ) εθαξκνγή 

απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίαο δίσμεο θαη ηελ εληνιή ζηνλ επξσπαίν 

εληεηαικέλν εηζαγγειέα λα ελεξγήζεη κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθή πεξάησζε 

ηεο ππφζεζεο, δ) παξαπνκπή ππφζεζεο ζηηο εζληθέο αξρέο, ε) εθ λένπ 

θίλεζε έξεπλαο.  

Σν κφληκν ηκήκα, απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία, δηελεξγεί 

ςεθνθνξία θαηφπηλ αηηήκαηνο νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ, ελψ θάζε 

κέινο δηαζέηεη κία ςήθν θαη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ππεξηζρχεη κφλν ζε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κεηά απφ ζχζθεςε 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο βάζεη, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ζρεδίνπ 

απφθαζεο πνπ ππέβαιε ν επηιεθζείο επξσπαίνο εληεηαικέλνο 
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εηζαγγειέαο, ελψ έρεη πξφζβαζε θαηφπηλ αηηήκαηνο ζε φιν ην πιηθφ ηεο 

δηθνγξαθίαο γηα ην ζθνπφ ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ απνθάζεσλ ηνπ. 

Δπηπξνζζέησο ησλ κφληκσλ κειψλ, ζηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ 

κφληκνπ ηκήκαηνο ζπκκεηέρεη ν επξσπαίνο εηζαγγειέαο πνπ επνπηεχεη 

ηελ έξεπλα ή ηελ δίσμε ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ, ν νπνίνο έρεη 

δηθαίσκα ςήθνπ κε ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ξεηά ζην 

θαλνληζκφ ελψ ην  κφληκν ηκήκα κπνξεί επίζεο λα θαιεί άιινπο 

επξσπαίνπο εηζαγγειείο ή επξσπαίνπο εληεηαικέλνπο εηζαγγειείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

ii. Καθήκονηα  

 

A. Ο Δςπωπαίορ Γενικόρ Διζαγγελέαρ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία, ν επξσπαίνο γεληθφο εηζαγγειέαο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο 

Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο θαη έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα θαη 

αξκνδηφηεηεο: 

 νξγαλψλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο, 

δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία θαη ηνλ 

θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο 

 εθπξνζσπεί ηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία έλαληη ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

Δπηπιένλ, ν επξσπαίνο γεληθφο εηζαγγειέαο έρεη ηα αθφινπζα 

θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Δηζαγγειία: 

 ππνβάιιεη πξφηαζε ζην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 

Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο σο πξνο ηνπο δηνξηζκνχο ζηηο ζέζεηο ησλ 

Δπξσπαίσλ εληεηαικέλσλ εηζαγγειέσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηεπζπληή ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο. 

 θαηαξηίδεη πξφηαζε θαλνληζκνχ δηαδηθαζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο. 

 ππνβάιιεη πξφηαζε ζην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα ηε 

ζχζηαζε κφληκσλ ηκεκάησλ. 

 ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ κφληκσλ ηκεκάησλ 

θαη πξνεδξεχεη απηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο. 

 πξνεηνηκάδεη ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη πξνεδξεχεη απηψλ. 
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 θαηαξηίδεη, εληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηνξηζκνχ ηνπ, πξφηαζε γηα ιεπηνκεξείο θαλφλεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία (θαλφλεο δηαθάλεηαο). 

 θαηαξηίδεη ην ζρέδην ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ 

ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ε Δπξσπατθή Δηζαγγειία βάζεη πξφηαζεο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ δηεπζπληή ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο. 

 θαηαξηίδεη γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, ην νπνίν 

ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο, πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ θαη 

ησλ δαπαλψλ ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο βάζεη πξφηαζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηεπζπληή. 

 ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα εθηειεζηηθνχο θαλφλεο θαη 

έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ πξνο έγθξηζε απφ ην ζπιινγηθφ 

φξγαλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 114 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Δηζαγγειία. 

 ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηνλ πξφεδξν ηεο 

Eurojust γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ ηεο Eurojust. 

 ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηνπο επηθεθαιήο 

άιισλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ., φπσο ε Europol θαη ε OLAF, 

θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθηχσλ νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο (ΓΔΤ). 

 εθηειεί νπνηνδήπνηε άιιν θαζήθνλ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία. 

Ο Δπξσπαίνο γεληθφο εηζαγγειέαο δηνξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κε θνηλή ζπκθσλία, θαηφπηλ δηαδηθαζίαο 

επηινγήο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Δηζαγγειία. 

 

B. Οι Αναπληπωηέρ Δςπωπαίοι Γενικοί Διζαγγελείρ 

 

Σν πιινγηθφ Όξγαλν δηνξίδεη δχν Δπξσπαίνπο Δηζαγγειείο σο 

αλαπιεξσηέο  επξσπαίνπο  γεληθνχο  εηζαγγειείο γηα αλαλεψζηκε 

πεξίνδν ζεηείαο ηξηψλ εηψλ, ε νπνία σζηφζν δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 

πεξηφδνπο ζεηείαο ηνπο σο Δπξσπαίσλ Δηζαγγειέσλ. 

 Η δηαδηθαζία επηινγήο δηέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο 

ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο. 

 Οη αλαπιεξσηέο επξσπαίνη γεληθνί εηζαγγειείο δηαηεξνχλ ην 

θαζεζηψο ηνπο σο Δπξσπαίσλ Δηζαγγειέσλ. 
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Γ. Οι Δςπωπαίοι Διζαγγελείρ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία, νη επξσπαίνη εηζαγγειείο: 

 επνπηεχνπλ ηηο έξεπλεο θαη ηηο δηψμεηο γηα ηηο νπνίεο 

είλαη ππεχζπλνη νη επξσπαίνη εληεηαικέλνη εηζαγγειείο πνπ 

ρεηξίδνληαη ηελ ππφζεζε ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπο εμ 

νλφκαηνο ηνπ κφληκνπ ηκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

έρεη δψζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 3, 4 θαη 5. 

 παξνπζηάδνπλ πεξηιήςεηο ησλ ππνζέζεσλ ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπο θαη θαηά πεξίπησζε, πξνηάζεηο απνθάζεσλ πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ην αξκφδην κφληκν ηκήκα, βάζεη ζρεδίσλ 

απνθάζεσλ πνπ εθπφλεζαλ νη επξσπαίνη εληεηαικέλνη 

εηζαγγειείο. 

 δχλαηαη λα ππνθαζηζηνχλ άιινπο επξσπαίνπο 

εηζαγγειείο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ.1 εδ.2 θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ EPPO. 

 δχλαηαη, ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε 

ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ έδσζε ην 

αξκφδην κφληκν ηκήκα, λα δψζνπλ θαηεπζχλζεηο ζηνλ επξσπαίν 

εληεηαικέλν εηζαγγειέα πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε, φπνηε είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο έξεπλαο ή ηεο 

δίσμεο ή πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δηθαηνζχλεο ή γηα λα εμαζθαιηζηεί 

ε ζπλεπήο ιεηηνπξγία ηνπ EPPO. 

 ζπλδένπλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο δίαπινη πιεξνθφξεζεο 

κεηαμχ ησλ κφληκσλ ηκεκάησλ θαη ησλ επξσπαίσλ εληεηαικέλσλ  

εηζαγγειέσλ ζηα νηθεία θξάηε κέιε πξνέιεπζεο ηνπο.  

 παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

EPPO ζηα αληίζηνηρα θξάηε κέιε ηνπο, ζε ζηελή δηαβνχιεπζε κε 

ηνπο επξσπαίνπο εληεηαικέλνπο εηζαγγειείο.  

 θξνληίδνπλ, ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ θαη ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ EPPO, λα παξέρνληαη φιεο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία ζηνπο επξσπαίνπο 

εληεηαικέλνπο εηζαγγειείο θαη αληηζηξφθσο. 

 εθηεινχλ θάζε άιιν θαζήθνλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

θαλνληζκφ ηνπ EPPO. 

 

Γ. Οι Δςπωπαίοι Δνηεηαλμένοι Διζαγγελείρ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία, νη επξσπαίνη εηζαγγειείο: 
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 ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Δηζαγγειίαο ζηα αληίζηνηρα θ-κ ηνπο θαη έρνπλ ηηο ίδηεο εμνπζίεο 

κε ηνπο εζληθνχο εηζαγγειείο φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα, ηε δίσμε θαη 

ηελ παξαπνκπή ππνζέζεσλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο. 

 είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο έξεπλεο θαη ηηο δηψμεηο ηηο 

νπνίεο έρνπλ θηλήζεη, νη νπνίεο ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ή ησλ νπνίσλ 

έρνπλ επηιεθζεί θάλνληαο ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλάιεςεο 

ππφζεζεο. 

 αθνινπζνχλ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο εληνιέο ηνπ 

κφληκνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππφζεζε θαζψο θαη ηηο 

εληνιέο ηνπ επνπηεχνληνο επξσπαίνπ εηζαγγειέα. 

 είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο 

ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο.  

 έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα ππνζηεξίδνπλ ην 

θαηεγνξεηήξην θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο.  

 λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 λα αζθνχλ ηα δηαζέζηκα έλδηθα κέζα ζχκθσλα 

πάληνηε κε ην ηζρχνλ εζληθφ δίθαην. 

 

V. Τα δικονομικά δικαιώμαηα ηων ςπόπηων 

 

Ο θαλνληζκφο πεξηιακβάλεη έλα εληζρπκέλν θαη νινθιεξσκέλν 

ζχλνιν δηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ππφπησλ θαη ησλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζε έξεπλεο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο, κε βάζε ηφζν ηελ πθηζηάκελε 

λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. φζν θαη ηα εζληθά δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο. 

Ο θαλνληζκφο δηαζθαιίδεη φηη ν χπνπηνο έρεη φια ηα δηθαηψκαηα 

πνπ ηνπ παξέρεη ε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. θαη ν Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα δηθαηψκαηα απηά 

παξαηίζεληαη ξεηά θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 ην δηθαίσκα ζε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε, 

 ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο θαη πξφζβαζεο ζην πιηθφ 

ηεο δηθνγξαθίαο, 

 ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξν θαη επηθνηλσλίαο 

κε ηξίηα πξφζσπα θαη ελεκέξσζήο ηνπο ζε πεξίπησζε θξάηεζεο, 

 ην δηθαίσκα ζησπήο θαη ζεβαζκνχ ηνπ ηεθκεξίνπ 

αζσφηεηαο, 

 ην δηθαίσκα ζην επεξγέηεκα ηεο πελίαο, 

 ην δηθαίσκα πξνζθφκηζεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 

νξηζκνχ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη εμέηαζεο καξηχξσλ. 
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 Δπηπιένλ, ν χπνπηνο έρεη ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο 

πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ε νπνία δηέπεη ηε 

δηαδηθαζία. 

 

VI. Οι ζσέζειρ ηος EPPO με ηην OLAF και ηην Eurojust 

 

Οη κειινληηθέο ζρέζεηο ηνπ EPPO κε άιια ζεζκηθά φξγαλα, 

νξγαληζκνχο, φξγαλα θαη νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ. έρνπλ κεγάιε ζεκαζία 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ην πιαίζην απηφ θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαίν 

λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα ππάξρνπλ επηθαιχςεηο ζηηο εληνιέο θαη φηη ν 

λφκνο είλαη ζαθήο σο πξνο ην πνηνο θάλεη ηη. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα 

ηελ OLAF θαη ηελ Eurojust,  παξφιν πνπ νη εληνιέο ηνπ EPPO, ηεο 

OLAF θαη ηεο Eurojust  δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ηφζν φζνλ αθνξά ην πεδίν 

εθαξκνγήο φζν θαη ηε θχζε. Ο θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη ν ΔΡΡΟ κπνξεί 

λα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε άιινπο θνξείο ηεο Δ.Δ, φπσο ε 

Eurojust (άξζξν 100), ε OLAF (άξζξν 101), ε Δuropol (άξζξν 102), 

θαζψο θαη άιια ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο (άξζξν 103). 

Γηα ην ιφγν απηφ, γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, είλαη επθηαίν λα 

επζπγξακκηζηνχλ ηα λνκηθά κέζα ηεο OLAF θαη ηεο Eurojust, ψζηε λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνλ EPPO. Ο 

πξφζθαηνο θαλνληζκφο γηα ηελ Eurojust (Καλνληζκόο (ΕΕ) 2018/1727 

ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 14εο Ννεκβξίνπ 

2018), αληηθαηνπηξίδεη επαξθψο ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ EPPO θαη ηεο 

Eurojust.  

Οκνίσο, ε κειινληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο OLAF θαη ηνπ EPPO 

πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη νξζά ζην θαλνληζκφ ηεο OLAF, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ππφ αλαζεψξεζε. Ωζηφζν, ν θαλνληζκφο ηνπ EPPO θαζνξίδεη 

επαξθψο ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ EPPO κε ηελ OLAF, ην αξ.101 

θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ. Ο 

EPPO ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα δηαηεξήζεη ζηελή ζρέζε κε ηελ OLAF κε 

βάζε ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ εληνιψλ 

ηνπο. Η OLAF ζα παξακείλεη αξκφδηα γηα δηνηθεηηθέο έξεπλεο 

παξαηππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνζέζεσλ απάηεο, πνπ πιήηηνπλ ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ζνβαξά παξαπηψκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Δ. 

Καζψο δελ ζπκκεηέρνπλ φια ηα θξάηε κέιε ζηελ Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία, ε OLAF ζα ζπλερίζεη λα έρεη αξκνδηφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο 

δηνηθεηηθέο έξεπλέο ηεο ζε ζρέζε κε ηα κε ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε κε 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζήκεξα. 

ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε, ζηνπο ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο, ε Δπξσπατθή Δηζαγγειία θαη 

ε OLAF ζα πξέπεη λα εγθαζηδξχζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ζηελή 
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ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ 

εληνιψλ ηνπο θαη ηελ απνθπγή αιιειεπηθαιχςεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε 

OLAF δελ ζα θηλεί δηνηθεηηθή έξεπλα παξάιιειε κε έξεπλα πνπ 

δηεμάγεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Δπξσπατθή Δηζαγγειία κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ηελ OLAF λα ππνζηεξίμεη ή λα ζπκπιεξψζεη ηηο ελέξγεηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο. Αληηζέησο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

Δπξσπατθή Δηζαγγειία δελ δηεμάγεη έξεπλα, ε OLAF ζα δηαηεξεί ηελ 

εμνπζία λα θηλήζεη δηνηθεηηθή έξεπλα κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, ζε ζηελή 

δηαβνχιεπζε φκσο κε ηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία, θαη ε Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία ζα κπνξεί λα παξέρεη ζηελ OLAF ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε 

ε ηειεπηαία λα εμεηάδεη ηηο ελδεδεηγκέλεο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 

VII. Οι ζσέζειρ ηος EPPO με μη ζςμμεηέσονηα κπάηη μέλη 

 

Γεδνκέλνπ φηη δελ επηζπκνχλ φια ηα θξάηε κέιε λα 

πξνζρσξήζνπλ ζηνλ EPPO, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη, ζην αξ.105 φηη ν 

EPPO κπνξεί λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε κε ζπκκεηέρνληα 

θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηελ απφζπαζε αμησκαηηθψλ-ζπλδέζκσλ ζηνλ EPPO. Δπηπιένλ, ν EPPO 

κπνξεί λα νξίζεη, ζε ζπκθσλία κε ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο, ζεκεία 

επαθήο ζηα κε ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

ζπλεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ EPPO. 

Σν αξ.105 παξ.3 νξίδεη φηη, ειιείςεη λνκηθήο πξάμεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξάδνζεο 

κεηαμχ ηνπ ΔΡΡΟ θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ κε ζπκκεηερφλησλ 

θξαηψλ κειψλ, ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηνλ ΔΡΡΟ 

(σο αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εθαξκνζηέσλ ελσζηαθψλ 

πξάμεσλ γηα ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο) ηηο 

ππνζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΡΡΟ. 

Η επηζηξνθή ζην θεθηεκέλν ηεο Έλσζεο γηα ηε δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία, δειαδή ηα δηάθνξα κέζα ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, φπσο ην 

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο, κπνξεί λα είλαη έλαο βηψζηκνο ηξφπνο γηα 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ EPPO θαη ησλ κε 

ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηιηθξηλνχο 

ζπλεξγαζίαο (αξ. 4 ΛΔΔ). 

 

VIII. Οι ζσέζειρ ηος EPPO με ηπίηερ σώπερ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ηξίηεο ρψξεο, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, φηη ν EPPO ζα πξέπεη λα αζθεί ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ 

φζν ην δπλαηφλ επξχηεξα, έηζη ψζηε, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, νη έξεπλεο 
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θαη νη δηψμεηο ηνπ λα επεθηαζνχλ ζε αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη εθηφο 

ηνπ εδάθνπο ησλ θξαηψλ κειψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν EPPO ζα κπνξνχζε 

λα δηεξεπλήζεη κηα ππφζεζε απάηεο ζρεηηθά κε ηα θνλδχιηα ηεο Δ.Δ. ζε 

κηα ηξίηε ρψξα, εάλ ν χπνπηνο είλαη ππάιιεινο ηεο Δ.Δ, πνιίηεο ηεο Δ.Δ. 

ή εάλ ππάξρεη θάπνηνο άιινο πξαγκαηηθφο ζχλδεζκνο πνπ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί. 

χκθσλα κε ην άξζξν 104, ν EPPO ζα έρεη δηάθνξνπο δηαδνρηθνχο 

ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα: α) ν EPPO 

κπνξεί λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

θαη ε απφζπαζε αμησκαηηθψλ ζπλδέζκσλ ζηνλ EPPO, β) νη δηεζλείο 

ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηελ Δ.Δ. ή ζηηο νπνίεο έρεη 

πξνζρσξήζεη ε Δ.Δ. ζε ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

EPPO, δεζκεχνπλ ηνλ EPPO ζε ζρέζε κε ηξίηεο ρψξεο. Διιείςεη ηέηνησλ 

πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ, έλα θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. αλαγλσξίδεη θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ ΔΡΡΟ σο αξκφδηα αξρή, εθφζνλ επηηξέπεηαη βάζεη ηεο 

ζρεηηθήο πνιπκεξνχο δηεζλνχο ζπκθσλίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

απνδνρήο ηεο ηξίηεο ρψξαο.  

Ωο ελαιιαθηηθή ιχζε, νη επξσπαίνη εληεηαικέλνη εηζαγγειείο, νη 

νπνίνη ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο εζληθνί εηζαγγειείο 

ηαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηηο εμνπζίεο ηνπο σο εζληθψλ 

εηζαγγειέσλ θαη λα δεηήζνπλ λνκηθή ζπλδξνκή ζε πνηληθέο ππνζέζεηο 

απφ ηηο αξρέο ησλ ηξίησλ ρσξψλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί βάζεη δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ην εκπιεθφκελν ζηελ ππφζεζε 

θξάηνο κέινο ή βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ. Σέινο, ν EPPO 

κπνξεί λα δεηήζεη λνκηθή ζπλδξνκή ζε πνηληθέο ππνζέζεηο απφ ηξίηεο 

ρψξεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζε ad hoc βάζε. 

 

IX. Μελλονηικέρ εξελίξειρ  

 

Η Δπηηξνπή παξνπζίαζε ζηηο 17.9.2018 κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο 

(12190/18) ηελ πξσηνβνπιία, κε ηελ νπνία ζα ζπλεπαγφηαλ αιιαγή ζηε 

πλζήθε, πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζνχλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ EPPO ζε 

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα πνπ πιήηηνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηνο 

κέινο ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο θαη εληζρπκέλεο επξσπατθήο 

αληίδξαζεο ζε ηξνκνθξαηηθέο απεηιέο. 

Η ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζπλνδεπφηαλ απφ έλα παξάξηεκα κε 

πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελδερφκελε έγθξηζε απφθαζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 1 & 2 

ηεο ΛΔΔ κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ EPPO ζε 

ηξνκνθξαηηθά αδηθήκαηα πνπ πιήηηνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε 

κέιε. 
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Σν άξζξν 86 παξ.4 ηεο ΛΔΔ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ EPPO. χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ.4 ηεο ΛΔΔ, 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηείηαη λα εθδψζεη απφθαζε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 86 ηεο ΛΔΔ γηα ηελ επέθηαζε ησλ εμνπζηψλ 

ηνπ EPPO ζε ζνβαξφ έγθιεκα πνπ πιήηηεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θ-κ, 

ελψ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθαζίδεη νκφθσλα αθνχ ιάβεη ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε 

κε ηελ Δπηηξνπή.  

χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπή ε εληζρπκέλε 

Δπξσπατθή Δηζαγγειία (ΔΡΡΟ) ζα βειηηψζεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαιχπηνληαο ηα πθηζηάκελα θελά αλαθνξηθά κε ηνπο 

θάησζη ηνκείο : 

i. πληνληζκέλεο έξεπλεο: ήκεξα, ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ είλαη 

αξκφδηα λα εξεπλνχλ θαη λα δηψθνπλ εγθιήκαηα ηξνκνθξαηίαο, 

αιιά νη εμνπζίεο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζηα εζληθά ηνπο ζχλνξα. Η 

Δπξσπατθή Δηζαγγειία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο έξεπλεο θαη ζα 

θαηεπζχλεη ηηο δηάθνξεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ. πνπ αζρνινχληαη κε ππνζέζεηο ηξνκνθξαηίαο 

νη νπνίεο αθνξνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε.  

ii. Έγθαηξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ: Αλ θαη έρεη ζεκεησζεί 

ζεκαληηθή πξφνδνο κε επηηπρείο πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πνηληθέο 

ππνζέζεηο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα θαη ηε 

δίσμε εγθιεκάησλ ηξνκνθξαηίαο εμαθνινπζεί ζήκεξα λα είλαη 

ελίνηε πνιχ αξγή. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα νξηζκέλνη 

ηξνκνθξάηεο λα απνθεχγνπλ ηε πνηληθή δίσμε. Με ηελ 

νινθιεξσκέλε δνκή ηεο, ε Δπξσπατθή Δηζαγγειία ζα είλαη ζε 

ζέζε λα απνθηήζεη κνλαδηθή εηθφλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ηξνκνθξαηψλ ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε ελψ ζα έρεη 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ ηα θξάηε κέιε κέζσ ησλ 

Δπξσπαίσλ Δηζαγγειέσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 

Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ή ησλ Δπξσπαίσλ εληεηαικέλσλ 

εηζαγγειέσλ. Θα είλαη ζηελ πιένλ θαηάιιειε ζέζε ψζηε λα 

ζπιιέγεη θαη λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε, κε ηνπο νξγαληζκνχο Eurojust θαη Europol ηεο Δ.Δ., θαζψο 

θαη κε ηξίηεο ρψξεο· 

iii. πλνρή ησλ εξεπλψλ ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε: ζήκεξα, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ηξνκνθξαηηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξα απφ 

έλα θξάηε κέιε λα εξεπλψληαη κε αζπληφληζην ηξφπν, ζέηνληαο ζε 

θίλδπλν ηελ επηηπρή δίσμε. Η Δπξσπατθή Δηζαγγειία ζα δηεπζχλεη 

θεληξηθά ηηο έξεπλεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ φπνπ έιαβαλ ρψξα 

ηα εγθιήκαηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζπλδέεη θαιχηεξα ηελ έξεπλα 

θαη ηε δίσμε. Δπηπιένλ, ε εληζρπκέλε Δπξσπατθή Δηζαγγειία, σο 
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παξάγνληαο ελσζηαθνχ επηπέδνπ, ζα απνθχγεη ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή παξάιιειε δίσμε ζπλαθψλ ππνζέζεσλ, πνπ 

ζπρλά ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επηηπρή θαηαπνιέκεζε ησλ 

εγθιεκάησλ ηξνκνθξαηίαο. 

 

Δλφςεη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δ.Δ. ην Μαΐν ηνπ 2019, ε Δπηηξνπή θάιεζε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

λα πξνσζήζεη ηελ πξσηνβνπιία απηή απφ θνηλνχ κε ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζε εγθιήκαηα ηξνκνθξαηίαο 

πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε. Όηαλ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην απνθαζίζεη νκφθσλα ηελ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ 

απηή ηε δηαδηθαζία, πξνηείλνληαο ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο. 


