
 
 
Σε ςυνϋχεια του ϊρθρου που δημοςιεύθηκε ςτην ιςτοςελύδα του CNN 
Greece ςτισ 30 Μαΐου 2019, παραθϋτουμε το Δελτύο Τύπου τησ 
Γενικόσ Γραμματεύασ για την τησ Διαφθορϊσ με το  οπούο 
ςυμφωνούμε πλόρωσ και προςυπογραφούμε. 
 
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΥΘΟΡΑ 
Με αφορμό δημοςύευμα ςτην ιςτοςελύδα cnn.gr τησ 30/05/2019 
ςχετικϊ με τη ςυλλογό ςτατιςτικών ςτοιχεύων για ςημαντικϋσ 
υποθϋςεισ διαφθορϊσ, οικονομικού εγκλόματοσ και νομιμοπούηςησ 
εςόδων από εγκληματικϋσ δραςτηριότητεσ, oι οπούεσ εκκρεμούν 
ενώπιον τησ ελληνικόσ Δικαιοςύνησ, θα πρϋπει να διευκρινιςτούν τα 
εξόσ: 
Τον Ιούνιο 2018 η Γενικό Γραμματεύα για την Καταπολϋμηςη τησ 
διαφθορϊσ οριςτικοπούηςε το νϋο, επικαιροποιημϋνο Εθνικό 
Στρατηγικό Σχϋδιο για την Καταπολϋμηςη τησ Διαφθορϊσ 2018-
2021. Μύα από τισ δρϊςεισ του νϋου Στρατηγικού Σχεδύου προϋβλεπε 
τη δημιουργύα ενόσ μηχανιςμού παρακολούθηςησ τησ δικαςτικόσ 
εξϋλιξησ ςημαντικών οικονομικών εγκλημϊτων, ιδύωσ υποθϋςεων 
διαφθορϊσ και νομιμοπούηςησ εςόδων από παρϊνομεσ 
δραςτηριότητεσ, ϋωσ το Σεπτϋμβριο 2018. Στόχοσ τησ δρϊςησ όταν η 
καθιϋρωςη ενόσ αξιόπιςτου τρόπου καταγραφόσ και 
παρακολούθηςησ τησ διαδικαςύασ δύωξησ και επιβολόσ κυρώςεων ςε 
αυτϊ τα εγκλόματα. 
Η ανωτϋρω δρϊςη ϋχει όδη υλοποιηθεύ επιτυχώσ και εντόσ του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγρϊμματοσ (Σεπτϋμβριοσ 2018), κατόπιν 
τησ με αρ. πρωτ. 963/26-7-2018 πρόταςησ του Αναπληρωτό 
Υπουργού Δικαιοςύνησ Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων, 
κ. Δημητρύου Παπαγγελόπουλου προσ την Ειςαγγελύα του Αρεύου 
Πϊγου και των ςχετικών εγκυκλύων που ακολούθωσ εξϋδωςε η 
Ειςαγγελϋασ του Αρεύου Πϊγου, κ. Ξϋνη Δημητρύου -  Βαςιλοπούλου, 
οι οπούεσ εςτϊληςαν ςε όλεσ τισ Ειςαγγελύεσ τησ επικρϊτειασ για την 
καθιϋρωςη τησ απαιτούμενησ διαδικαςύασ ςυλλογόσ και αποςτολόσ 
των ςτατιςτικών αυτών δεδομϋνων. Στη ςυνϋχεια, η Γενικό 
Γραμματεύα για την Καταπολϋμηςη τησ Διαφθορϊσ ανόρτηςε τα 
ςχετικϊ, ςτατιςτικϊ και ανωνυμοποιημϋνα ςτοιχεύα ςτην ιςτοςελύδα 
τησ 
(http://www.gsac.gov.gr/attachments/article/230/01_05_2018_to_3
1_08_2018.pdf), ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ προςταςύασ προςωπικών 
δεδομϋνων και τησ ποινικόσ δικονομύασ και, επιπλϋον, ϋχει 
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δημοςιεύςει την επιτυχό και εμπρόθεςμη υλοπούηςη τησ δρϊςησ, για 
την καθιϋρωςη του μηχανιςμού παρακολούθηςησ ςημαντικών 
οικονομικών εγκλημϊτων, ςτην έκθεςη υλοποίηςησ του Εθνικού 
τρατηγικού χεδίου για το β΄ εξάμηνο 2018. 
(http://www.gsac.gov.gr/index.php/el/ethniko-sxedio/ethniko-
stratigiko-sxedio-kata-tis-diafthoras-2018-2021/ekthesi-ylopoiisis-
tou-ethnikoy-stratigikoy-sxediou-drasis-kata-tis-diafthoras-v-
eksamino-2018). Έκτοτε, η ςυλλογό και δημοςύευςη των 
ςτατιςτικών ςτοιχεύων πραγματοποιεύται τακτικϊ, ςτα χρονικϊ 
διαςτόματα που ϋχουν οριςθεύ. 
Συνεπώσ, δεν ευςταθούν τα αναφερόμενα ςτο ϊνω δημοςύευμα ότι 
«δεν ϋχει οριςτικοποιηθεύ η εν λόγω διαδικαςύα» ό ότι «παραμϋνει 
ϊγνωςτο πώσ ϋχει εξελιχθεύ» και βεβαύωσ δεν υφύςταται 
οποιαδόποτε εκκρεμότητα εύτε από το Υπουργεύο Δικαιοςύνησ και 
τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., εύτε από την Ειςαγγελύα του Αρεύου Πϊγου και, 
προφανώσ, δεν ευςταθούν τα αναφερόμενα ςτο εν λόγω δημοςύευμα 
ότι κατϊ την πρόςφατη επύςκεψη των θεςμών ςτην Ελλϊδα το Μϊιο 
2019 τϋθηκε ςχετικό ζότημα. 
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