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Ιζηνξηθή αλαδξνκή

Ωο αθεηεξία ηεο ζεσξείηαη «Η έθθιεζε ηεο Γελεχεο»

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 &

λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλαθξίζεηο πνπ δηελεξγνχλ
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Ιζηνξηθή αλαδξνκή

ε πξφβιεςε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζην Corpus Juris
ην 2000 {ην Corpus Juris ππήξμε ην ζρέδην ελφο εληαίνπ θεηκέλνπ πνηληθψλ δηαηάμεσλ, κε ξπζκίζεηο,

νπζηαζηηθνχ & δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ, άκεζα εθαξκνζηένπ ζηα θ-κ κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ.}

 Η Πξάζηλε Βίβινο ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία επξσπατθήο εηζαγγειηθήο
αξρήο, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2001, & ε έθζεζε γηα ηε ζπλέρεηα πνπ ζα δνζεί
ζηελ Πξάζηλε Βίβιν, ηεο 19εο Μαξηίνπ 2003
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Ννκηθή βάζε

Άξζξν 86 παξ.1  ΛΔΔ 
(ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο , άξζξν 69 Δ, ππεγξάθε  13.12.2007) 

1.Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αδηθεκάησλ πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, ην
Σπκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κέζσ θαλνληζκψλ, κπνξεί λα
ζπζηήζεη Δπξσπατθή Δηζαγγειία εθ ηεο Eurojust. Τν Σπκβνχιην απνθαζίδεη νκφθσλα κεηά απφ ηελ
έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.

Δθφζνλ δελ επηηεπρζεί νκνθσλία, νκάδα απνηεινχκελε απφ ελλέα ηνπιάρηζηνλ θξάηε κέιε
κπνξεί λα δεηήζεη λα παξαπεκθζεί ην ζρέδην θαλνληζκνχ ζην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην. Σηελ πεξίπησζε
απηή, ε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζην Σπκβνχιην αλαζηέιιεηαη. Αθνχ ζπδεηήζεη ην δήηεκα θαη εθφζνλ
επηηεπρζεί ζπλαίλεζε, ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην αλαπέκπεη, εληφο ηεηξακήλνπ απφ ηελ αλαζηνιή
απηή, ην ζρέδην ζην Σπκβνχιην πξνο ζέζπηζε.

Δληφο ηεο απηήο πξνζεζκίαο, ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο, θαη εθφζνλ ελλέα ηνπιάρηζηνλ θξάηε
κέιε επηζπκνχλ λα θαζηεξψζνπλ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ
θαλνληζκνχ, ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην Σπκβνχιην
θαη ηελ Δπηηξνπή.
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Ννκηθή βάζε

Άξζξν 86 παξ.2  ΛΔΔ 

2. Η Δπξσπατθή Δηζαγγειία είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηαδήηεζε, ηε δίσμε θαη ηελ
παξαπνκπή ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο, ελδερνκέλσο ζε ζχλδεζε κε ηελ Δπξσπφι, ησλ
δξαζηψλ αδηθεκάησλ εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, φπσο ηα
ζπκθέξνληα απηά νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη ησλ
ζπλεξγψλ ηνπο. Αζθεί δε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηελ
πνηληθή δίσμε ησλ αδηθεκάησλ απηψλ.
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Ννκηθή βάζε

Άξζξν 86 παξ.3  ΛΔΔ 

3. Οη θαλνληζκνί ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζνξίδνπλ ην θαζεζηψο ηεο Δπξσπατθήο
Δηζαγγειίαο, ηνπο φξνπο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ
δηέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαζψο θαη ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην
παξαδεθηφ ησλ απνδείμεσλ, θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ
δηαδηθαζηηθψλ ηεο πξάμεσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.
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Ννκηθή βάζε

Άξζξν 86 παξ.4  ΛΔΔ 

4. Τν Δπξσπατθφ Σπκβνχιην δχλαηαη, ηαπηφρξνλα ή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, λα
εθδψζεη απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1, πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζνβαξήο
εγθιεκαηηθφηεηαο κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε, θαη γηα ηελ θαη’ επέθηαζε ηξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 2 φζνλ αθνξά ηνπο δξάζηεο ζνβαξψλ εγθιεκάησλ κε επηπηψζεηο ζε πνιιά
θξάηε κέιε θαζψο θαη ηνπο ζπλεξγνχο ηνπο. Τν Δπξσπατθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη
νκφθσλα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη δηαβνχιεπζε κε ηελ
Δπηηξνπή.
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Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ζηηο 17.7.2013 λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 
απνηεινχκελε απφ δχν πξνηάζεηο θαλνληζκψλ 

α)  ηελ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο (EPPO) &

β) ηελ κεηαξχζκηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Σπλεξγαζίαο γηα ηελ Πνηληθή 
Γηθαηνζχλε (Eurojust)

Δπίζεο,  εμέδσζε δχν αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά 

 κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Δπξσπατθήο Υπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)

ηελ  θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο κέζσ ηεο 

ζχζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο θαη ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο Eurojust

..
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Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία

Κνηλή πξνζέγγηζε ησλ αηηηνινγηθψλ ζθέςεσλ/πξννηκίσλ απνηεινχζε φηη ηα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ηεο Δ.Δ.

δελ πξνζηαηεχνληαη επαξθψο θαη ε

δηαζπλνξηαθή απάηε ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ 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
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Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία

 ε OLAF κπνξεί λα ελεκεξψλεη κφλν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ εξεπλψλ ηεο 

ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα απνθαζίδνπλ αλεμάξηεηα εάλ πξέπεη 

λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε ή φρη κε βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο OLAF

 κφλν πεξίπνπ ην 50% ησλ ζπζηάζεσλ γηα θίλεζε δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηηο νπνίεο 

απεπζχλεη ε OLAF ζηηο εζληθέο εηζαγγειηθέο αξρέο θαηαιήγνπλ ζε παξαπνκπή ζηε 

δηθαηνζχλε

 ηα πνζνζηά παξαπνκπήο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θ-κ
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Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία

 νη πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ δησθηηθψλ αξρψλ είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη 

πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα ζηα εθάζηνηε νηθείνπ θ-κ

 ηα θ-κ δελ ιακβάλνπλ πάληνηε ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκάησλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. 
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Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία

 Ο κηθξφο αξηζκφο δηψμεσλ ζπλνδεχεηαη απφ ρακειά πνζνζηά αλάθηεζεο ησλ 

πνζψλ πνπ έρνπλ ραζεί ιφγσ απάηεο

Τα 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.

ζηελ αλνκνηνκνξθία ηεο πνηληθήο αληηκεηψπηζεο αλά θ-κ
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Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία

Σπκπεξαζκαηηθά 

Η αξρή ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ζπλίζηαηαη ζηελ παξαδνρή πσο φηαλ
ππάξρεη

έλαο «νκνζπνλδηαθφο πξνυπνινγηζκφο» κε ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη 
απφ φια ηα θ-κ 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
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Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία

 Πξνεγνπκέλσο θαη αθξηβψο έλα έηνο πξηλ ζηηο 11.7.2012, ε Δπηηξνπή

ππέβαιε πξφηαζε νδεγίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο εηο βάξνο ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ (PIF)

 Η πξφηαζε πεξηειάκβαλε θνηλνχο νξηζκνχο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζε βάξνο

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ, ελαξκνληζκέλεο ειάρηζηεο θπξψζεηο θαη θνηλέο

δηαηάμεηο παξαγξαθήο
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Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία

Τα πξψηα ζηνηρεία ηεο πνηληθήο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο

εηζήρζεζαλ ην 1995 κε ηε ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηα ζπλνδεπηηθά πξσηφθνιια («ζχκβαζε PIF»)

Η ζχκβαζε PIF επηθπξψζεθε ζηε ζπλέρεηα θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζε ζρέζε απφ φια ζρεδφλ

ηα θ-κ

Τα ζπλαθή γεληθά κέηξα πνηληθνχ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ Α-Π

2005/212/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε δήκεπζε ησλ πξντφλησλ, νξγάλσλ θαη

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, ε νπνία έρεη αληηθαηαζηαζεί πιένλ απφ ηελ

Οδεγία 2014/42/E.E. ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε & ηε δήκεπζε νξγάλσλ &

πξντφλησλ εγθιήκαηνο ζηελ Δ.Δ.



OΓΗΓΙΑ 1371/2017 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο
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Γεληθφ πιαίζην

 Η Δ.Δ. νθείιεη λα ππεξαζπηζηεί ηα ρξήκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ηνλ πην 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, θάλνληαο ρξήζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη 
απφ ηε ΣΛΔΔ 

 Η ηδηαίηεξε δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ. επηβάιιεη ηελ 
αλάιεςε δξάζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ηζνδχλακε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο

 Παξά ηελ αλάπηπμε θεθηεκέλνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ 
απάηε, ηε δηαθζνξά & ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα 
θ-κ έρνπλ ζεζπίζεη δητζηάκελνπο θαλφλεο πνπ νδεγνχλ ζπρλά ζε δηαθνξέο φζνλ 
αθνξά ηα επίπεδα πξνζηαζίαο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο κε 
θαηάιεμε ηελ κε ηζνδχλακε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ.
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Αντικείμενο

Αληηθείκελν

Η νδεγία ζεζπίδεη ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

 πξφιεςεο & θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη ησλ ινηπψλ παξάλνκσλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

 πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο 

 κε ηνλ θαζνξηζκφ πνηληθψλ αδηθεκάησλ θαη θπξψζεσλ
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Οριζμός ηων οικονομικών ζσμθερόνηων ηης Ένωζης

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νδεγίαο, σο «νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο» 
λννχληαη φια ηα έζνδα & δαπάλεο πνπ 

 θαιχπηνληαη

 απνθηψληαη κέζσ 

 ή νθείινληαη:

I. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο

II. ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο 
Έλσζεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί βάζεη ησλ Σπλζεθψλ ή ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 
νπνίσλ απηά αζθνχλ άκεζα ή έκκεζα ηε δηαρείξηζε θαη επνπηεία
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Οριζμός ηων οικονομικών ζσμθερόνηων ηης Ένωζης

Όζνλ αθνξά ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηδίνπο πφξνπο Φ.Π.Α.

Δθαξκνγή 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 Δπξψ.
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Οριζμός ηων οικονομικών ζσμθερόνηων ηης Ένωζης

Η έλλνηα ησλ ζνβαξψλ αδηθεκάησλ θαηά ηνπ θνηλνχ ζπζηήκαηνο Φ.Π.Α.

φπσο ζεζπίζηεθε απφ ηελ νδεγία 2006/112/EΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ αλαθέξεηαη ζηηο πιένλ
ζνβαξέο κνξθέο απάηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Φ.Π.Α. ηδίσο

 ζηελ αιπζηδσηή απάηε

 ηελ απάηε πεξί ηνλ Φ.Π.Α. κέζσ αθαλψλ εκπφξσλ

 ηελ απάηε πεξί ηνλ Φ.Π.Α. ζην πιαίζην εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο

πνπ εγείξνπλ ζνβαξέο απεηιέο γηα ην θνηλφ ζχζηεκα ΦΠΑ θαη σο εθ ηνχηνπ γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο
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Οριζμός ηων οικονομικών ζσμθερόνηων ηης Ένωζης

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

 φηαλ ζπλδένληαη κε ηελ επηθξάηεηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ θ-κ

 πξνθχπηνπλ απφ δφιην ζρέδην ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ δηαπξάηηνληαη θαηά
δηαξζξσκέλν ηξφπν κε ζθνπφ ηελ αδηθαηνιφγεηε θαηάρξεζε ηνπ θνηλνχ
ζπζηήκαηνο Φ.Π.Α.

 πξνθαινχλ ζπλνιηθή δεκία ηνπιάρηζηνλ 10.000.000 Δπξψ
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Απάηη ζε βάρος ηων οικονομικών ζσμθερόνηων ηης Ένωζης

Γεληθή πξνζέγγηζε

Η πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο επηβάιιεη ηε
ζέζπηζε θνηλνχ νξηζκνχ ηεο απάηεο ν νπνίνο εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο &
θαιχπηεη θάζε δφιηα ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξά

 έζνδα
 δαπάλεο
 ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

εηο βάξνο ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
δεκνζηνλνκηθψλ πξάμεσλ φπσο δαλεηνιεπηηθέο & δαλεηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
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Απάηη ζε βάρος ηων οικονομικών ζσμθερόνηων ηης Ένωζης

Άξζξν 3 παξ.2

ζεσξνχληαη απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο:

α) φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε πξνκήζεηεο, θάζε ελέξγεηα ή
παξάιεηςε, ζρεηηθά κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 3 ππνπαξαγξάθνπο

β) φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνκήζεηεο, θάζε ελέξγεηα ή
παξάιεηςε, ηνπιάρηζηνλ φηαλ δηαπξάηηεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε παξάλνκνπ
πεξηνπζηαθνχ νθέινπο γηα ηνλ δξάζηε ή άιινλ, δεκηψλνληαο ηα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 3 ππνπαξαγξάθνπο
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Απάηη ζε βάρος ηων οικονομικών ζσμθερόνηων ηης Ένωζης

Άξζξν 3 παξ.2

ζεσξνχληαη απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο:

γ) φζνλ αθνξά ηα έζνδα, εθηφο απφ ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηδίνπο θφξνπο
ΦΠΑ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν δ) θάζε ελέξγεηα ή παξάιεηςε ζρεηηθά κε ηα
αλαθεξφκελα ζηηο 3 ππνπαξαγξάθνπο

δ) φζνλ αθνξά ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηδίνπο θφξνπο ΦΠΑ, θάζε
ελέξγεηα ή παξάιεηςε δηαπξαρζείζα ζε δηαζπλνξηαθέο πξαθηηθέο εμαπάηεζεο ζρεηηθά
κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 3 ππνπαξαγξάθνπο
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Άλλα ποινικά αδικήμαηα ζε βάρος ηων οικονομικών ζσμθερόνηων 

ηης Ένωζης

Άξζξν 4 παξ.1-3

πληζηνχλ πνηληθά αδηθήκαηα 

 ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, κε αληηθείκελν
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ
ηελ νδεγία

 ε παζεηηθή θαη ε ελεξγεηηθή δσξνδνθία δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ

 ε ππεμαίξεζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ
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Άλλα ποινικά αδικήμαηα ζε βάρος ηων οικονομικών ζσμθερόνηων 

ηης Ένωζης

Άξζξν 4 παξ. 4

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νδεγίαο, σο «δεκφζηνο ιεηηνπξγφο» λνείηαη:

α) ππάιιεινο ηεο Έλσζεο ή θξαηηθφο ππάιιεινο πεξηιακβαλνκέλνπ θάζε θξαηηθνχ
ππαιιήινπ άιινπ θ-κ & θάζε θξαηηθνχ ππαιιήινπ ηξίηεο ρψξαο

β) θάζε άιιν πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί θαη ην νπνίν αζθεί δεκφζην
ιεηηνχξγεκα ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο ζηα θ-κ ή ζε ηξίηεο ρψξεο ή ε ιήςε απνθάζεσλ
αλαθνξηθά κε ηα ελ ιφγσ ζπκθέξνληα
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Καζήθνληα 

(Άξζξν 4)

Η Δπξσπατθή Δηζαγγειία είλαη αξκφδηα γηα ηελ

ησλ δξαζηψλ θαζψο θαη ησλ ζπλεξγψλ ηνπο ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ νη νπνίεο ζίγνπλ ηα

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νδεγία 1371/2017 &

θαζνξίδνληαη απφ ην θαλνληζκφ

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε Δπξσπατθή Δηζαγγειία

έξεπλα δίσμε παξαπνκπή ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο 

δηελεξγεί έξεπλεο εθηειεί πξάμεηο δίσμεο αζθεί εηζαγγειηθά θαζήθνληα 

ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ έσο ηελ νξηζηηθή πεξάησζε ηεο ππφζεζεο
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Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 ζα είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλε εηζαγγειηθή ππεξεζία

Οη εηζαγγειείο ηεο ζα έρνπλ δηθαίσκα

 λα δηελεξγνχλ ζπληνληζκέλεο έξεπλεο ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα θ-κ,

αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο κε ηαρείεο δηαδηθαζίεο & θαηαβάιινληαο θνηλέο

πξνζπάζεηεο γηα

 ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξεπλψλ

 ηε ηαρεία δέζκεπζε ή θαηάζρεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

 & φπνπ απαηηείηαη ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ ζχιιεςεο ππφπησλ

ζην πιαίζην κηαο θνηλήο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ & ηελ

άζθεζε δηψμεσλ
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Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 ζα εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θ-κ 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

 ζα έρεη κηα επξχηεξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα 

παξαθνινπζεί επθνιφηεξα ππνζέζεηο απάηεο θαη άιια εγθιήκαηα
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Οξγαλσηηθή Γνκή

 ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο ζα επηηξέπεη ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε
απνθάζεσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πνηληθψλ εξεπλψλ & δηψμεσλ αλεμάξηεηα
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θ-κ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο

 δηαζθαιίδεη φηη εθπξνζσπνχληαη φια ηα εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ
θ-κ &

ν ρεηξηζκφο ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεσλ ζηα αληίζηνηρα θ-κ ηνπο ζα γίλεηαη
θαη’ αξρήλ απφ εηζαγγειείο κε γλψζε ησλ επηκέξνπο λνκηθψλ
ζπζηεκάησλ
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ε κεντρικό επίπεδο ε αποκεντρωμένο 
(εθνικό) επίπεδο

Οργανωτική Δομή

Η Δπξσπατθή Δηζαγγειία ζα δνκεζεί ζε δχν επίπεδα: 
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ε κεντρικό 
επύπεδο ε εθνικό επύπεδο

 Δπξσπαίν Γεληθφ Δηζαγγειέα

 20 Δπξσπαίνπο Δηζαγγειείο (1/αλά

ζπκκεηέρνλ θ-κ), 2 εθ ησλ νπνίσλ ζα

είλαη αλαπιεξσηέο ηνπ Δπξσπαίνπ

Γεληθνχ Δηζαγγειέα πνπ απνηεινχλ

ην πιινγηθφ φξγαλν &

ζπλζέηνπλ ηα Μφληκα Σκήκαηα

 δηνηθεηηθφ δηεπζπληή

θεληξηθφ επίπεδν 
ζα απνηειείηαη 

απφ 

απνθεληξσκέλν 
εζληθφ επίπεδν ζα 
απνηειείηαη απφ

Οργανωτική Δομή

Δληεηαικέλνπο 
Δπξσπαίνπο Δηζαγγειείο 

ε έδξα ησλ νπνίσλ ζα 
βξίζθεηαη ζηα 

ζπκκεηέρνληα θ-κ
(> 2/θ-κ)
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Σν ζπιινγηθφ φξγαλν (ην θνιιέγην) 

 απνηειείηαη απφ ηνλ επξσπαίν γεληθφ εηζαγγειέα θαη έλαλ επξσπαίν εηζαγγειέα

αλά θ-κ

Ο επξσπαίνο γεληθφο εηζαγγειέαο πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ

νξγάλνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο

ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε γεληθή επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ

ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο

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 θ-κ θαζψο θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ

δελ ιακβάλεη επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο ζε κεκνλσκέλεο ππνζέζεηο
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Σν ζπιινγηθφ φξγαλν (ην θνιιέγην)

 θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ επξσπαίνπ γεληθνχ εηζαγγειέα θαη ηεξψληαο ηνλ θαλνληζκφ

δηαδηθαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζπζηήλεη κφληκα ηκήκαηα

 εγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζχκθσλα κε ην

άξζξν 21 θαη θαζνξίδεη πεξαηηέξσ ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ

κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο

 εάλ δελ νξίδεηαη άιισο ζηνλ θαλνληζκφ απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία

θάζε κέινο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηθαηνχηαη λα πξνθαιέζεη ςεθνθνξία γηα ζέκαηα

πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην ζπιινγηθφ φξγαλν & δηαζέηεη κία ςήθν

Η ςήθνο ηνπ επξσπαίνπ γεληθνχ εηζαγγειέα ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο
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Οξγαλσηηθή Γνκή

πξνεδξεχεη ν επξσπαίνο γεληθφο 
εηζαγγειέαο 

ή έλαο απφ ηνπο αλαπιεξσηέο επξσπαίνπο 
γεληθνχο εηζαγγειείο 
ή επξσπαίνο εηζαγγειέαο πνπ δηνξίδεηαη 
πξφεδξνο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο 
ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο

2 κφληκα κέιε 

Σα μόνιμα τμήματα

αξηζκφο

θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζχλζεζή 
ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δπξσπατθήο 
Δηζαγγειίαο θαη νξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο ηεο
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Σα κφληκα ηκήκαηα- Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο

&

παξαθνινπζνχλ

δηεπζχλνπλ

έξεπλεο 
& 

δηψμεηο 
πνπ δηελεξγνχλ νη επξσπαίνη 

εληεηαικέλνη εηζαγγειείο 

δηαζθαιίδνπλ

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξεπλψλ θαη ησλ
δηψμεσλ ζε δηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο

ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ
ιακβάλεη ην θνιιέγην
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Σα κφληκα ηκήκαηα- Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο

ιακβάλνπλ απνθάζεηο 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
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Σν κφληκν ηκήκα

 απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία

 δηελεξγεί ςεθνθνξία θαηφπηλ αηηήκαηνο νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ

 θάζε κέινο δηαζέηεη κία ςήθν

 ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο

 απνθάζεηο ιακβάλνληαη κεηά απφ ζχζθεςε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο
βάζεη ,θαηά πεξίπησζε, ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο πνπ ππέβαιε ν
επηιεθζείο επξσπαίνο εληεηαικέλνο εηζαγγειέαο

 έρεη πξφζβαζε θαηφπηλ αηηήκαηνο ζε φιν ην πιηθφ ηεο δηθνγξαθίαο
γηα ην ζθνπφ ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ απνθάζεσλ ηνπ
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Σα κφληκα ηκήκαηα

 Δπηπξνζζέησο ησλ κφληκσλ κειψλ, ζηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ ΜΤ ζπκκεηέρεη ν
επξσπαίνο εηζαγγειέαο πνπ επνπηεχεη ηελ έξεπλα ή ηελ δίσμε ζην θ-κ
θαηαγσγήο ηνπ

 Ο επξσπαίνο εηζαγγειέαο έρεη δηθαίσκα ςήθνπ κε ζπγθεθξηκέλεο
εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ξεηά ζην θαλνληζκφ

 Τν ΜΤ κπνξεί επίζεο λα θαιεί άιινπο επξσπαίνπο εηζαγγειείο ή επξσπαίνπο
εληεηαικέλνπο εηζαγγειείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Δπξσπαίνο Γεληθφο Δηζαγγειέαο-Αλαπιεξσηέο

νξγαλψλεη ηηο εξγαζίεο 

δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ιακβάλεη απνθάζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο 

ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ
& 

ην θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο ηεο
Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο

Ο Δπξσπαίνο Γεληθφο Δηζαγγειέαο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Δπξσπατθήο
Δηζαγγειίαο
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Δπξσπαίνο Γεληθφο Δηζαγγειέαο-Αλαπιεξσηέο

Οξίδνληαη δχν 
Αλαπιεξσηέο Δπξσπαίνη 

Γεληθνί Δηζαγγειείο 

γηα λα επηθνπξνχλ ηνλ Δπξσπαίν 
Γεληθφ Δηζαγγειέα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

λα ηνλ αληηθαζηζηνχλ ζε πεξίπησζε 
απνπζίαο ή θσιχκαηνο
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Δπξσπαίνο Γεληθφο Δηζαγγειέαο-Αλαπιεξσηέο

Ο Δπξσπαίνο Γεληθφο 
Δηζαγγειέαο 

εθπξνζσπεί ηελ 
Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία έλαληη 

ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο

ησλ θ-κ ηεο Έλσζεο

νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ 

δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε έλαλ απφ ηνπο Αλαπιεξσηέο Δπξσπαίνπο Γεληθνχο
Δηζαγγειείο ή ζε Δπξσπαίν Δηζαγγειέα ηα θαζήθνληά ηνπ πνπ αθνξνχλ
ηελ εθπξνζψπεζε
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Δπξσπαίνη Δηζαγγειείο 

Οη 
Δπξσπαίνη 
Δηζαγγειείο

επνπηεχνπλ ηηο έξεπλεο & ηηο δηψμεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη 
ππεχζπλνη νη Δπξσπαίνη Δληεηαικέλνη Δηζαγγειείο πνπ 
έρνπλ επηιεθζεί ηεο ππφζεζεο ζην θ-κ θαηαγσγήο ηνπο

ππνβάιινπλ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ 
έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο θαη, θαηά πεξίπησζε, 
πξνηάζεηο απνθάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ην 
αξκφδην ΜΤ, βάζεη ζρεδίσλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ 
θαηαξηίζεη νη Δπξσπαίνη Δληεηαικέλνη Δηζαγγειείο
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Δπξσπαίνη Δηζαγγειείο 

Οη 
Δπξσπαίνη 
Δηζαγγειείο

έρνπλ ξφιν ζπλδέζκνπ επηθνηλσλίαο θαη δηαχινπ 
πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ΜΤ θαη ησλ Δπξσπαίσλ 
Δληεηαικέλσλ Δηζαγγειέσλ ζηα θ-κ θαηαγσγήο ηνπο

παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 
Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο ζηα αληίζηνηρα θ-κ ηνπο, ζε 
ζηελή δηαβνχιεπζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο Δληεηαικέλνπο 
Δηζαγγειείο

κεξηκλνχλ ψζηε, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ θαη ηνλ 
θαλνληζκφ δηαδηθαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο, λα 
παξέρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Δηζαγγειία ζηνπο 
Δπξσπαίνπο Δληεηαικέλνπο Δηζαγγειείο θαη αληηζηξφθσο 
φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Οη Δπξσπαίνη Δληεηαικέλνη Δηζαγγειείο

Οη Δπξσπαίνη 
Δληεηαικέλνη 
Δηζαγγειείο

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 ΜΤ πνπ έρεη
αλαιάβεη ηελ ππφζεζε θαζψο θαη ηηο εληνιέο ηνπ επνπηεχνληνο
Δπξσπαίνπ Δηζαγγειέα
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Οη Δπξσπαίνη Δληεηαικέλνη Δηζαγγειείο

Οη Δπξσπαίνη 
Δληεηαικέλνη 
Δηζαγγειείο

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 κε ην 
εζληθφ δίθαην
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Οη Δπξσπαίνη Δληεηαικέλνη Δηζαγγειείο

Οη Δπξσπαίνη 
Δληεηαικέλνη 
Δηζαγγειείο

Σε θάζε θ-κ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη Δληεηαικέλνη 
Δηζαγγειείο

Ο Δπξσπαίνο Γεληθφο Δηζαγγειέαο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο θαη 
επίηεπμεο ζπκθσλίαο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θ-κ

εγθξίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ Δπξσπαίσλ Δληεηαικέλσλ Δηζαγγειέσλ

ηε ιεηηνπξγηθή & ηελ θαηά ηφπνλ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 
κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ Δληεηαικέλσλ Δηζαγγειέσλ εληφο θάζε θ-κ
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην & πκβνχιην δηνξίδνπλ κε θνηλή ζπκθσλία ηνλ Δπξσπαίν

Γεληθφ Δηζαγγειέα γηα κε αλαλεψζηκε ζεηεία 7 εηψλ

Τν Σπκβνχιην απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία & ε επηινγή γίλεηαη κεηαμχ ππνςεθίσλ νη

νπνίνη:

α)είλαη ελεξγά κέιε ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο ή ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο ησλ θ-κ ή ελ

ελεξγεία Δπξσπαίνη Δηζαγγειείο

β) παξέρνπλ ερέγγπα αλεμαξηεζίαο

γ) δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα δηνξηζκφ ζην χπαην εηζαγγειηθφ ή

δηθαζηηθφ αμίσκα ζην αληίζηνηρν θ-κ ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηε ζρεηηθή πξαθηηθή πείξα ζηα

εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα, ηηο έξεπλεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηε δηεζλή

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ή έρνπλ ππεξεηήζεη σο Δπξσπαίνη

Δηζαγγειείο

δ) δηαζέηνπλ επαξθή δηεπζπληηθή πείξα θαη πξνζφληα γηα ηε ζέζε



Διοριςμόσ του Ευρωπαίου Γενικού Ειςαγγελέα
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Σν πιινγηθφ Όξγαλν δηνξίδεη δχν Δπξσπαίνπο Δηζαγγειείο σο
Αλαπιεξσηέο Δπξσπαίνπο Γεληθνχο Δηζαγγειείο γηα αλαλεψζηκε πεξίνδν
ζεηείαο 3 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 Δπξσπαίνη Γεληθνί Δηζαγγειείο δηαηεξνχλ ην θαζεζηψο ηνπο
σο Δπξσπαίσλ Δηζαγγειέσλ



Διοριςμόσ των Αναπληρωτών Ευρωπαίων Γενικών Ειςαγγελέων
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Οξγαλσηηθή Γνκή

Κάζε θ-κ πξνηείλεη 3 ππνςεθίνπο γηα ηε ζέζε ηνπ Δπξσπαίνπ Δηζαγγειέα κεηαμχ

πξνζψπσλ ηα νπνία:

α)είλαη ελεξγά κέιε ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο ή ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ θ-κ

β) παξέρνπλ ερέγγπα αλεμαξηεζίαο

γ) δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα δηνξηζκφ ζε πςειφ εηζαγγειηθφ ή

δηθαζηηθφ αμίσκα ζην αληίζηνηρν θ-κ ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηε ζρεηηθή πξαθηηθή πείξα ζηα

εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα, ηηο έξεπλεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηε δηεζλή

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο



Διοριςμόσ  των  Ευρωπαίων  Ειςαγγελέων
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Οξγαλσηηθή Γνκή

 Αθνχ ιάβεη ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην

απφ ηνλ θαλνληζκφ, ην πκβνχιην επηιέγεη θαη δηνξίδεη έλαλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο

σο Δπξσπαίν Δηζαγγειέα ηνπ νηθείνπ θ-κ.

 Δάλ ε επηηξνπή επηινγήο θξίλεη φηη ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηηο

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Δπξσπαίνπ

Δηζαγγειέα, ε γλψκε ηεο είλαη δεζκεπηηθή γηα ην πκβνχιην

 Τν Σπκβνχιην, απνθαζίδνληαο κε απιή πιεηνςεθία, επηιέγεη θαη δηνξίδεη ηνπο

Δπξσπαίνπο Δηζαγγειείο γηα κε αλαλεψζηκε ζεηεία δηάξθεηαο 6 εηψλ

 Τν Σπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη λα παξαηείλεη ηελ ζεηεία έσο 3 έηε



Διοριςμόσ  των  Ευρωπαίων  Ειςαγγελέων
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Οξγαλσηηθή Γνκή

 θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Δπξσπαίνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, ην ζπιινγηθφ φξγαλν δηνξίδεη

ηνπο επξσπαίνπο εληεηαικέλνπο εηζαγγειείο πνπ πξνηείλνπλ ηα θ-κ

ην Σπιινγηθφ Όξγαλν κπνξεί λα απνξξίςεη έλα πξφζσπν πνπ πξνηάζεθε, εάλ δελ

πιεξνί ηα θάησζη θξηηήξηα

είλαη ελεξγά κέιε ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο ή ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο ησλ αληίζηνηρσλ θ-

κ πνπ ηνπο πξφηεηλαλ

παξέρνπλ ερέγγπα αλεμαξηεζίαο θαη νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη

ηελ αλάινγε πξαθηηθή πείξα ζην εζληθφ λνκηθφ ηνπο ζχζηεκα

ε ζεηεία είλαη 5 εηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί

Διοριςμόσ  των Ευρωπαίων Εντεταλμένων 
Ειςαγγελέων



Ο ξφινο ηεο OLAF ζα κεηαβιεζεί επίζεο κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 
Δηζαγγειίαο  

 Θα παξακείλεη αξκφδηα γηα ηηο δηνηθεηηθέο έξεπλεο ζε ηνκείο νη νπνίνη δελ 
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο, φπσο 

 Παξαηππίεο, νη νπνίεο ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δ.Δ. θαζψο &

 Σνβαξά παξαπηψκαηα ή αδηθήκαηα ρσξίο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο, ηα 
νπνία δηαπξάηηνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Δ.Δ.
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 Σπκπεξαζκαηηθά, ε  OLAF δελ ζα δηελεξγεί πιένλ δηνηθεηηθέο έξεπλεο γηα απάηε ή 
άιια εγθιήκαηα νπνία πιήηηνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
θαζψο ηέηνηα εγθιήκαηα ζα ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 
Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο

 Σπγθεθξηκέλα, εάλ ε OLAF έρεη ππφλνηεο γηα ηέηνηνπ είδνπο πνηληθά αδηθήκαηα, ζα 
ππνρξενχηαη λα ηηο αλαθέξεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία

 Αλ θαη δελ ζα δηεμάγεη πιένλ έξεπλεο ζηνλ ηνκέα απηφλ, ε OLAF ζα ζπλερίζεη λα 
παξέρεη βνήζεηα ζηε Δπξσπατθή Δηζαγγειία θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο (φπσο 
ζπκβαίλεη ήδε ζήκεξα κε ηηο εζληθέο εηζαγγειηθέο αξρέο) 

 Η αιιαγή απηή ζα 

 δηεπθνιχλεη ηελ ηαρχηεξε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη 

 ζα βνεζήζεη λα απνθεπρζνχλ νη επηθαιχςεηο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ εξεπλψλ γηα ηα ίδηα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηηπρνχο δίσμεο
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Τν 2013 ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Eurojust κε ζηφρν λα βειηησζεί
πεξαηηέξσ ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην ζπιινγηθφ ηεο
φξγαλν θαη ζηα εζληθά κέιε ηεο λα επηθεληξσζνχλ ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα
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Η λέα Eurojust πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κεηαξξχζκηζε ζα ζηεξίδεη ηελ Δπξσπατθή
Δηζαγγειία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ.

Θα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο
Δηζαγγειίαο κε ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο ησλ θ-κ ηα νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζχζηαζε ηεο Δηζαγγειίαο

Μπνξεί λα παξέρεη ζηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία ππνζηήξημε θαη δηθνχο ηεο
δηνηθεηηθνχο πφξνπο
Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο ξχζκηζεο απηήο ζα θαζνξηζηνχλ κε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο
Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο θαη ηεο Eurojust
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Προεδρίεσ του υμβουλίου τησ Ε.Ε. οι 
οποίεσ  απαςχολήθηκαν με τη ςύςταςη τησ 

Ευρωπαΰκήσ Ειςαγγελίασ
4 ½ ϋτη διαπραγματεύςεων

140
ςυνεδριϊςεισ νομοθετικόσ 

ομϊδασ (COPEN)

12 
ςυνεδριϊςεισ επιτροπόσ CATS

16 
ςυμβούλια Τπουργών 
Δικαιοςύνησ (ΔΕΤ) 



58


Σο  ΔΕΤ (6-6-2014)  δϋχθηκε το αναθεωρημένο  κείμενο  των πρώτων  19 
άρθρων του κανονιςμού που παρουςύαςε η προεδρύα ωσ βάςη για τισ μελλοντικϋσ 
ςυζητόςεισ με κύρια ςημεύα : 

Τιοθετόθηκε οριςτικϊ το κολεγιακό μοντέλο των Ευρωπαύων Ειςαγγελϋων 

Οι Ευρωπαίοι ειςαγγελείσ θα επιβλϋπουν τισ έρευνεσ και τισ διώξεισ ςτο κ-μ 
καταγωγήσ τουσ 

και να αποφαςύζουν για το τερματιςμό μιασ υπόθεςησ

Επιτεύγματα Ελληνικήσ  Προεδρίασ

Ειςόχθηςαν τα 
μόνιμα τμήματα τισ έρευνεσ τισ διώξεισ 

για να διευθύνουν και να παρακολουθούν 
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προτϊθηκε ϋνα ςύςτημα με το οπούο η Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα :
 & οι εθνικϋσ διωκτικϋσ αρχϋσ εύναι αμφότερεσ αρμόδιεσ για την ϋρευνα και τη
δύωξη αδικημϊτων εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερόντων τησ Ένωςησ
 απολαύει προτεραιότητασ όςον αφορϊ την ϋρευνα και τη δύωξη των εκϊςτοτε
αδικημϊτων, ενώ επύςησ ϋχει το δικαύωμα να αναλαμβϊνει τη ςυνϋχιςη ερευνών που
ϋχουν όδη κινηθεύ από τισ εθνικϋσ διωκτικϋσ αρχϋσ
Οι υποθϋςεισ ελάςςονοσ ςημαςίασ, ωσ ορύζονται ςτον κανονιςμό, θα
αναλαμβϊνονται κατ' αρχόν από τισ εθνικϋσ διωκτικϋσ αρχϋσ (όριο 10.000 ευρώ
αρ.25 παρ.2)

Η ςημαςύα τησ ϋννοιασ τησ ςυντρέχουςασ αρμοδιότητασ

Ομοςπονδιακήσ Εθνικήσ

προκειμϋνου να υπϊρξει ςυμβιβαςμόσ ςε αντικρουόμενεσ απόψεισ για την αρμοδιότητα 

Επιτεύγματα Ελληνικήσ  Προεδρίασ
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Η Δπξσπατθή Δηζαγγειία απνηειείηαη απφ ηνλ

Δπξσπαίν Δηζαγγειέα
4 αλαπιεξσηέο
Δληεηαικέλνπο Δπξσπαίνπο Δηζαγγειείο 1/θ-κ κε έδξα ην θ-κ

 Δπηθεθαιήο ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο είλαη ν Δπξσπαίνο Δηζαγγειέαο, ν νπνίνο
δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη νξγαλψλεη ηηο εξγαζίεο ηεο

 Όπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν πξνο φθεινο ηεο έξεπλαο ή ηεο δίσμεο, ν Δπξσπαίνο
Δηζαγγειέαο κπνξεί λα αζθεί απεπζείαο ηηο εμνπζίεο ηνπ

 Οη Δληεηαικέλνη Δπξσπαίνη Δηζαγγειείο ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ
Δπξσπαίνπ Δηζαγγειέα θαη αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεσλ πνπ ηνπο
αλαηίζεληαη

Πρόταςη τησ Επιτροπήσ 
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Έλα 10κειέο "Σψκα" απνηεινχκελν απφ ηνλ 

Δπξσπαίν Δηζαγγειέα

4 αλαπιεξσηέο 

5 εληεηαικέλνπο Δηζαγγειείο

ζα είλαη  αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

Η απφθαζε ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία φισλ ησλ κειψλ, θαζέλα απφ 
ηα νπνία δηθαηνχηαη κία ςήθν. 

Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Δπξσπαίνπ Δηζαγγειέα

Πρόταςη τησ Επιτροπήσ 
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Τν άξζξν 86 ηεο ΣΛΔΔ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο
Δηζαγγειίαο κέζσ εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο εάλ ην επηζπκεί νκάδα 9
ηνπιάρηζηνλ θ-κ ηεο ΔΔ

Δληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζχκθσλα κε ην αξ. 329 παξ.1 ηεο ΣΛΔΔ είλαη κηα
δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα 9 ηνπιάρηζηνλ θ-κ ζπκθσλνχλ λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ θαζηέξσζε ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο ζε έλαλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα

Η δηαδηθαζία απηή έρεη εθαξκνζηεί ζηνπο ηνκείο ηεο λνκνζεζίαο γηα

ην δηαδχγην

ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο

γηα ηηο πεξηνπζηαθέο ζρέζεηο ησλ ζπδχγσλ θαη ησλ θαηαρσξηζκέλσλ
ζπληξφθσλ

Ενιςχυμένη ςυνεργαςία 
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1ε επηζηνιή εζηάιε ζηηο 14.2.2017 θαη ζπδεηήζεθε ζηε ζχλνδν ηνπ 
Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ ζηηο 9 Μαξηίνπ 2017 φπνπ δηαπηζηψζεθε ε έιιεηςε 

νκνθσλίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ.1 ΣΛΔΔ
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17 κ-μ
Αυςτρύα
Βϋλγιο
Βουλγαρύα
Γαλλύα
Γερμανύα
Ελλϊδα
Εςθονύα
Ιςπανύα
Κροατύα
Λετονύα
Λιθουανύα
Λουξεμβούργο
Ρουμανύα
λοβακύα
λοβενύα
Σςεχύα
Υινλανδύα
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Η (2ε) επηζηνιή γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο ππεγξάθε ζην
πεξηζψξην ηνπ ΣΓΔΥ ζηηο 28.3.2017 απφ 13 θ-κ σο αθνινχζσο:

Βουλγαρία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ιςπανία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Πορτογαλία
Ρουμανία
λοβακία
λοβενία
Σςεχία
Φινλανδία
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20 πκκεηέρνληα θ-κ

Αυςτρία
Βέλγιο
Βουλγαρία 
Γαλλία
Γερμανία 
Ελλάδα
Εςθονία 
Ιςπανία 
Ιταλία
Κροατία 

Κύπροσ
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Πορτογαλία
Ρουμανία
λοβακία 
λοβενία
Σςεχία
Φινλανδία
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8 (5+3) Με πκκεηέρνληα θ-κ

Μάλτα 
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
ουηδία

Δανία  (πρωτ.22)
Ηνωμένο Βαςίλειο (πρωτ.21) 
Ιρλανδία (πρωτ.21)

ύμφωνα με το ϊρθρο 328 παρ. 1 τησ ΛΕΕ, κατϊ την καθιϋρωςό τουσ οι ενιςχυμϋνεσ
ςυνεργαςύεσ εύναι ανοιχτϋσ ςε όλα τα κ-μ τησ Ε.Ε.
Παραμϋνουν επύςησ ανοικτϋσ ανϊ πϊςα ςτιγμό, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ανοικτών
ςυνεργαςιών που βρύςκονται ςε εξϋλιξη, με την επιφύλαξη τησ τόρηςησ των πρϊξεων που
ϋχουν όδη θεςπιςθεύ ςτο πλαύςιο αυτό
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Με απόφαςη 
των αρχηγών 

κ-μ
ςτισ Βρυξϋλλεσ 
ςτισ 13.12.2003

(αιτ.121)

Η Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα θα εδρεύει ςτο Λουξεμβούργο

 Η Εςπωπαϊκή Ειζαγγελία αναλαμβάνει ηα καθήκονηα διεπεύνηζηρ και δίωξηρ πος ηηρ

αναηίθενηαι δςνάμει ηος κανονιζμού ζε ημεπομηνία πος θα καθοπιζηεί με απόθαζη ηηρ

Επιηποπήρ βάζει ππόηαζηρ ηος εςπωπαίος γενικού ειζαγγελέα αθού ππώηα ζςζηαθεί η

Εςπωπαϊκή Ειζαγγελία.

 Η ημεπομηνία πος θα οπιζηεί από ηην Επιηποπή δεν μποπεί να ηοποθεηηθεί σπονικά

νωπίηεπα από 3 έηη μεηά ηην ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηος κανονιζμού

20.11.2020



Σαο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟΠΟΤΛΟ 
ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΠΡΩΣΟΓΙΚΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΣΗ Μ.Δ.Α. 
ΣΗΝ Δ.Δ. 69


