ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Μοναδικός Σειριακός Αριθμός: eoNqJ5wtFfMLWfEsUkTL9w

Ο ΟΟΣΑ ανησυχεί έντονα για τον εντοπισμό και την δίωξη του αδικήματος της
δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στην Ελλάδα
22/03/2022 – Ο εντοπισμός και η δίωξη του αδικήματος της δωροδοκίας αλλοδαπών
δημοσίων λειτουργών χρήζει επείγουσας βελτίωσης στην Ελλάδα. Παρά την θέση σε
ισχύ της Σύμβασης πριν από περισσότερα από 24 χρόνια, στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει
καμία καταδίκη για υπόθεση δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών.
Επιπρόσθετα, απαιτείται ευρεία μεταρρύθμιση της νομοθεσίας αναφορικά με την
ευθύνη νομικών προσώπων, σύμφωνα με μία νέα έκθεση από την Ομάδα Εργασίας για
την δωροδοκία του ΟΟΣΑ.
Η Ομάδα Εργασίας για θέματα δωροδοκίας αποτελούμενη από 44 χώρες μόλις
ολοκλήρωσε τη Φάση 4 της αξιολόγησης της Ελλάδας για την εφαρμογή της Σύμβασης
για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις
Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές και των σχετικών εργαλείων.
Ενώ χαιρέτισε τις προσπάθειες της Ελλάδας προς την εφαρμογή της Σύμβασης και των
σχετικών εργαλείων, η Ομάδα Εργασίας έκανε μία σειρά από συστάσεις για τη
βελτίωση της ικανότητάς της να καταπολεμήσει την δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων
λειτουργών, συμπεριλαμβανομένων:


να λάβει επειγόντως μέτρα για την βελτίωση της διερεύνησης και δίωξης της
δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών ·



να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα του νομικού πλαισίου της, ιδιαίτερα των
κυρώσεων κατά φυσικών προσώπων και του καθεστώτος ευθύνης νομικών
προσώπων ·



να εφαρμόσει νέα νομοθεσία που να παρέχει ισχυρή και αποτελεσματική
προστασία από τα αντίποινα προς τα πρόσωπα που αναφέρουν περιστατικά
δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών · και



να ενισχύσει τις ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των διαδικασιών
κατά του αδικήματος της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών από
αθέμιτη επιρροή πολιτικής φύσεως.
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Η έκθεση επισημαίνει επίσης θετικές εξελίξεις, όπως η ίδρυση της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας και του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας
αναφορικά με την διαφθορά και άλλα αδικήματα και την διαθεσιμότητα για το πλήρες
εύρος τεχνικών διερεύνησης στο πλαίσιο παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.
Στις 10 Μαρτίου 2022 η Ομάδα Εργασίας για την Δωροδοκία του ΟΟΣΑ υιοθέτησε την
Έκθεση Φάσης 4 για την Ελλάδα. Η έκθεση καταγράφει τις συστάσεις της Ομάδας
Εργασίας που έγιναν προς την Ελλάδα στις σελίδες 67-72 και περιλαμβάνει μία
επισκόπηση της πρόσφατης δραστηριότητας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και
ειδικά νομικά και θεσμικά χαρακτηριστικά καθώς και ζητήματα πολιτικής του πλαισίου
της Ελλάδας για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών.
Η Ελλάδα θα παράσχει γραπτή ενημέρωση εντός ενός έτους (Μάρτιος 2023) σε θέματα
που αφορούν την δίωξη ύστερα από την συγχώνευση της εξειδικευμένης Εισαγγελίας
Διαφθοράς στο νέο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, την ευθύνη των νομικών
προσώπων και τη νομοθεσία για την προστασία προσώπων που αναφέρουν
παραβιάσεις. Μέσα σε δύο χρόνια (Μάρτιος 2024) η Ελλάδα θα υποβάλει γραπτή
έκθεση προς την Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή όλων των συστάσεων και τις
προσπάθειές της για την εφαρμογή του νόμου. Η έκθεση παρακολούθησης θα διατεθεί
επίσης δημόσια.
Η έκθεση είναι τμήμα της τέταρτης φάσης παρακολούθησης της Ομάδας Εργασίας για
την Δωροδοκία του ΟΟΣΑ η οποία ξεκίνησε το 2016. Η Φάση 4 εξετάζει τις ιδιαίτερες
προκλήσεις και τα θετικά επιτεύγματα της αξιολογούμενης χώρας. Επίσης διερευνά
θέματα όπως ο εντοπισμός, η δίωξη, η εταιρική ευθύνη και η διεθνής συνεργασία και
καλύπτει ανεπίλυτα ζητήματα από προηγούμενες εκθέσεις.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι δημοσιογράφοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον
Σπένσερ Γουίλσον (Spencer Wilson), Διευθυντή Σχέσεων με τα ΜΜΕ (τηλ. +33 1 45
24 81 18).
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Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Ελλάδας για την καταπολέμηση της
διαφθοράς, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.oecd.org/dsaf/antibribery/greece-oecdanti-briberyconvention.htm.

Σε συνεργασία με πάνω από 100 χώρες, ο ΟΟΣΑ είναι φόρουμ παγκόσμιας πολιτικής που
προωθεί πολιτικές για την διατήρηση της ατομικής ελευθερίας και την βελτίωση της
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Αθήνα, 11/10/2022. Ελένη Λιάκουρα
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