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Συνοπτική 
Περίληψη

Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος (OOE) 
είναι ενεργές σε όλο τον κόσμο και η δράση 
τους αποτελούν μια από τις κύριες απειλές 

για την ασφάλεια τωνΕυρωπαίων πολιτών. Δεν τους 
εμποδίζουν τα σύνορα και έχουν καταστροφικό 
αντίκτυπο στις οικονομίες και στις κοινότητες σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οργανωμένο 
έγκλημα είναι απορρυθμιστικό για την κοινωνία 
διότι υπονομεύει την νόμιμη υποδομή της. 
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα νούμερα της Europol 
περισσότερες από 5.000 OOE βρίσκονται υπό 
διερεύνηση στην ΕΕ αυτή τη στιγμή.  H τακτική 
των περισσότερων ειδών των OOE απαιτεί τη 
χρήση νομικών διευκολύνσεων. Οι κυβερνήσεις 
ενδιαφέρονται να αποτρέψουν αυτές τις OOE από τη 
χρήση των νομικών υποδομών. 

6



Οι δημόσιες διοικήσεις δεν βασίζονται 
αποκλειστικά σε δράσεις κατασταλτικής 
επιβολής νόμου για την παρακώλυση του 
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. 
Η ποινική νομοθεσία από μόνη της δεν 
επαρκεί πάντα για να επηρεάσει έναν 
επαγγελματία εγκληματία. Για αυτό το 
λόγο, κάποια διοικητικά μέτρα μπορεί 
να είναι αποτελεσματικά. Μια διοικητική 
προσέγγιση αποσκοπεί να ενεργήσει 
συμπληρωματικά στα παραδοσιακά 
όργανα της ποινικής νομοθεσίας 
και μπορεί δυνητικά να αποτελέσει 
ένα ισχυρό εργαλείο στην πρόληψη 
και παρακώλυση του σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή η νέα 
προσέγγιση χρησιμοποιεί διοικητικούς 
και κανονιστικούς μηχανισμούς, 
και χρησιμοποιεί μαι πολυ-τομεακή 
προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας μια 
μεγάλη γκάμα συμβαλλομένων προσώπων. 
Στα πλαίσια της διοικητικής προσέγγισης, 
οι δημόσιες διοικήσεις, ιδιαίτερα στο 
τοπικό επίπεδο, αναλαμβάνουν δράση 
ασκώντας κάποιες ειδικές εξουσίες και 
αρμοδιότητές τους, οι οποίες εμποδίζουν, 
ή περιορίζουν τις δραστηριότητες του 
οργανωμένου εγκλήματος.

Το 2010, δημιουργήθηκε ένα ανεπίσημο 
Δίκτυο σημείων επαφής στη διοικητική 
προσέγγιση για την πρόληψη και 
καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος. 
Το Δίκτυο αποτελείται από Εθνικά Σημεία 
Επαφής (NCPs). Ενεργούν ως πύλες για 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κρατικές 
υπηρεσίες, διοικητικούς φορείς και 
πανεπιστήμια στην χώρα τους. Ειδικότερα, 
δίδεται έμφαση σε εκείνες τις ομάδες, 
μονάδες και υπηρεσίες που συνήθως 
χρησιμοποιούν διοικητικές εξουσίες, ή 
μη παραδοσιακούς τρόπους εργασίας σε 
πρακτικό επίπεδο, ως τμήμα μιας πολυ-
τομεακής προσέγγισης για την πρόληψη και 
καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος. 
Το 2018, αποφασίστηκε η επισημοποίηση 
του Δικτύου και η αλλαγή του ονόματος σε 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διοικητικής Προσέγγισης 
για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ENAA). Η αποστολή της ENAA 
είναι η αύξηση της κατανόησης, γνώσης και 
εφαρμογής της διοικητικής προσέγγισης 
στην ΕΕ.

Η ορολογία της διοικητικής προσέγγισης καλύπτει πολλούς 
διαφορετικούς διοικητικούς όρους, προσεγγίσεις και πρακτικές 
σε όλη την ΕΕ. O πρώτος (και μόνος) ορισμός στην διοικητική 
προσέγγιση η οποία συμφωνήθηκε από όλα τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) 
διατυπώνεται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6 Ιουνίου 
2016. Η διοικητική προσέγγιση συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία, σε 
πλήρη συμμόρφωση με το διοικητικό και νομικό πλαίσιο των ΚΜ:

1.  Την αποτροπή των προσώπων που ενέχονται σε ποινικά 
αδικήματα από τη χρήση της νόμιμης διοικητικής υποδομής 
για εγκληματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβάνοντας, όπου 
είναι σχετικές, διαδικασίες λήψης αδειών, προσφορών και 
επιχορηγήσεων

2.  Την εφαρμογή όλων των σχετικών ειδών διοικητικών 
κανονισμών για την πρόληψη και καταπολέμηση παράνομων 
δραστηριοτήτων, όταν αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια της 
εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και προληπτικών 
ελέγχων και παρακολούθησης αιτούντων (φυσικών και νομικών 
προσώπων) για άδειες, προσφορές και επιδοτήσεις, καθώς και 
για απαλλοτρίωση εγκαταστάσεων όταν προκύπτει δημόσια 
όχληση μέσα ή γύρω από αυτές τις εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα 
υπόθαλψης εγκληματικών ενεργειών.

3.  Το συντονισμό παρεμβάσεων, με τη χρήση διοικητικών εργαλείων 
για την ενίσχυση σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία, για την 
πρόληψη, τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και καταστολή του 
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Στις 8 Νοεμβρίου 2019, η ENAA συμφώνησε σε έναν συντομότερο, 
πιο άμεσο και εύκολο να μεταφραστεί ορισμό της διοικητικής 
προσέγγισης που βασίζεται στον ορισμό του Συμπεράσματος του 
Συμβουλίου του 2016:  

“Μια διοικητική προσέγγιση στο σοβαρό και οργανωμένο 
έγκλημα είναι ένας συμπληρωματικός τρόπος για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της κατάχρησης της 
νομικής υποδομής μέσω της συνεργασίας πολλών 
υπηρεσιών με τη διαμοίραση πληροφοριών και τη λήψη 
δράσεων για τη δημιουργία φραγμών.”

Πέντε πυλώνες προέκυψαν από τον ορισμό 
για να διευκρινιστεί στους επαγγελματίες 
σε τι πρωτοβουλίες διοικητικής 
προσέγγισης συνίσταται ακριβώς.  Δε 
χρειάζεται να έχουμε και τους πέντε 
πυλώνες παρόντες σε μια συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία αλλά είναι ένας καλός 
δείκτης για την επιτυχή εφαρμογή της 
διοικητικής προσέγγισης.
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1.  Πρόληψη και αντιμετώπιση 
της κατάχρησης της νομικής 
υποδομής από το σοβαρό και 
οργανωμένο έγκλημα

Τόσο οι εθνικές όσο και οι τοπικές διοικήσεις θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένες με εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των σοβαρών και οργανωμένων ομάδων 
εγκλήματος (OOE) καθώς και οι δύο παίζουν έναν 
πολύ σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό το λόγο οι Αρχές έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποτροπή των εγκληματιών 
από τηνχρήση είτε των οικονομικών είτε των νομικών 
υποδομών για την απόκτηση νόμιμου εισοδήματος, ή 
για την κατάχρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
για τη διευκόλυνση εγκλημάτων και την προώθηση 
των προσόδων τους από την εγκληματική δράση για 
το σκοπό αυτό. Υπάρχουν επίσης διοικητικά μέτρα 
που εστιάζουν στη δημόσια όχληση, εντούτοις μέσα 
στο πλαίσιο της ΕΝΑΑ χρησιμοποιούμε τη διοικητική 
προσέγγιση για την αντιμετώπισητου σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος.

2. Συμπληρωματικά

Η διοικητική προσέγγιση συμπεριλαμβάνει τη 
χρήση διοικητικών και κανονιστικών μηχανισμών 
και τη λήψη μιας πολυ-τομεακής προσέγγισης 
συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα φορέων για να 
συμπληρώσουν τα παραδοσικά μέτρα της ποινικής 
νομοθεσίας για το σκοπό της αντιμετώπισης του 
οργανωμένου εγκλήματος. Μια διοικητική προσέγγιση 
που εφαρμόζεται συνδυαστικά με τα παραδοσιακά 
όργανα της ποινικής νομοθεσίας συνιστά ένα πιο 
ισχυρό εργαλείο απ΄ όταν εφαρμόζεται απλώς ως 
ένα πρόσθετο μέτρο. Επιπλέον, τα διοικητικά μέτρα 
από μόνα τους δε δύνανται να αντιμετωπίσουν τα 
οργανωμένα ομαδικά εγκλήματα (OOE). Γι’ αυτό, η 
διοικητική προσέγγιση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως συμπληρωματική στιςπαραδοσιακές προσεγγίσεις 
που αντιμετωπίζουν το οργανωμένο έγκλημα.  

3.  Συνεργασία πολλών υπηρεσιών

Εκτός από τανομικά εμπόδια, πολλά κράτη μέλη (KM) 
αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονταιμε τις 
οργανωτικές υποδομές. Συχνά, οι υπηρεσίες έχουν 
τις δικές τους γραμματείες, οι οποίες εστιάζουν στην 
προστασία των δικών τους συμφερόντων, βάσει 
αμοιβαίων αποκλειστικών περιοχών ευθύνης, ελέγχου 
και πολιτικής αξιοπιστίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα για μια αποτελεσματική διοικητική 

προσέγγιση. Η διοικητική προσέγγιση αναφέρεται συχνά 
ως «δουλεύουμε ξεχωριστά, όλοι μαζί» εννοώντας ότι 
διαφορετικές αρχές και διοικήσεις αντιμετωπίζουν το 
σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα μεμονωμένα. Για το λόγο 
αυτό, η επιτυχία της διοικητικής προσέγγισης εξαρτάται 
από τη συνεργασία με άλλους συνεργάτες στον τομέα της 
ασφάλειας, όπως της αστυνομίας, της εισαγγελίας και των 
φορολογικών αρχών.  

4. Ανταλλαγή πληροφοριών

Το κλειδί του ‘δουλεύουμε ξεχωριστά και όλοι μαζί’ είναι η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διοικητικών, οικονομικών 
και νομικών υπηρεσιών μέσα σε μια πολιτεία ή περιοχή. 
Για τις τοπικές αρχές, η πρόσβαση στις πληροφορίες 
και τις ανοικτές πηγές είναι θεμελιώδης για τη λήψη 
τεκμηριωμένων αποφάσεων.  Για το λόγο αυτό, η νομική 
βάση είναι απαραίτητη για αυτή την πρόσβαση και για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών φορέων. 
Τα δικαστικά στοιχεία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στις 
τοπικές αρχές για την επιβεβαίωση πιθανών διασυνδέσεων 
μεταξύ ομάδων οργανωμένου εγκλήματος (OOE), 
επιχειρηματιών, εταιρειών και πολιτών. Η τοπική διοίκηση 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την πληροφόρησή 
της από τον εισαγγελέα και την αστυνομία. Δυστυχώς, σε 
πολλά κράτη μέλη (KM), η ανταλλαγή πληροφοριών είναι 
περιορισμένη επί του παρόντος προς μια κατεύθυνση 
από τις τοπικές αρχές στους άλλους συνεργάτες και όχι 
αντιστρόφως. Αυτό είναι προβληματικό και προκαλείται 
κυρίως από νομικά εμπόδια.

5.  Ανάληψη δράσης για τη 
δημιουργία φραγμών 

Οι δημόσιες διοικήσεις, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, 
έχουν την ισχύ στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους 
να λαμβάνουν δράσεις για τον περιορισμό και την 
παρεμπόδιση των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος OOE. 
Η ιδέα της διοικητικής προσέγγισης είναι να εξοπλιστούν 
οι τοπικές διοικήσεις με τα απαραίτητα εργαλεία (πχ 
ανάκληση αδειών για λόγους υγείας) για να αποφευχθεί η 
χρησιμοποίηση της νομικής υποδομής από εγκληματίες. 
Μπορούν να βρουν μέσα δράσης κατά των εγκληματικών 
φαινομένων καθώς και κατά των ομάδων οργανωμένου 
εγκλήματος (OOE). Οι αρχές μπορούν να αναγνωρίσουν 
περιοχές όπου ο υπόκοσμος ‘αγγίζει’ την έννομη 
κοινωνία. Μετά, μπορούν να συντονίσουν παρεμβάσεις 
σε αυτές τις περιοχές με διαφορετικούς συνεργάτες ή 
διοικητικά εργαλεία συμπληρώνοντας τις δράσεις του 
ποινικού δικαίου για την αντιμετώπιση του σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος.  
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Πρόλογος
Το Δίκτυο έχει τη χαρά να παρουσιάσει αυτή την τρίτη έκδοση του Εγχειριδίου τους ΕΕ 
περί της Διοικητικής Προσέγγισης στην ΕΕ.  Αυτό το Εγχειρίδιο της ΕΕ είναι για αυτούς που 
διαμορφώνουν την πολιτική, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους επιβολής του 
νόμου και άλλους φορείς-κλειδιά που εμπλέκονται στην πρόληψη και καταπολέμηση του 
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.  

Αυτό το Εγχειρίδιο περιέχει ένα σύντομο ιστορικό της εξέλιξης του Δικτύου και μετά εστιάζει 
στον ορισμό και τους πέντε πυλώνες της διοικητικής προσέγγισης με τη χρήση διοικητικών 
πρωτοβουλιών ως παραδείγματα.  Στο τέλος, δίδεται μια επισκόπηση των ενεργειών που 
έχουν ήδη γίνει στην ΕΕ.  

Αυτό το Εγχειρίδιο συμπληρώνει την πρώτη (2011) και την δεύτερη (2014) έκδοση της ΕΕ 
που παρείχαν μια σύνοψη των πρωτοβουλιών διοικητικής προσέγγισης που εφαρμόστηκαν 
σε Κράτη μέλη (KM) και βοήθησαν στην αύξηση της επίγνωσης. Η τρίτη έκδοση θα 
μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Το Εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο για το κοινό στην 
ιστοσελίδα www.administrativeapproach.eu. Οι πρωτοβουλίες διοικητικής προσέγγισης θα 
είναι διαθέσιμες μόνο στην Πλατφόρμα της Europole για την Ομάδα Ειδικών Διοικητικής 
Προσέγγισης και της Σελίδας Μόνο για Μέλη της ιστοσελίδας της ENAA. Μπορείτε πάντα 
να επικοινωνείτε με το Εθνικό Σημείο Επαφής σας εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε 
πληροφόρηση.  

Ελπίδα μας είναι το Εγχειρίδιο να συνεχίσει να αποτελεί πολύτιμο οδηγό αναφοράς για 
τους επαγγελματίες και τους δημιουργούς της πολιτικής, αυξάνοντας την κατανόηση των 
προνομίων της χρήσης μιας μη παραδοσιακής μεθόδου για την αντιμετώπιση του σοβαρού 
και οργανωμένου εγκλήματος και την προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών και γνώσης σε όλη την ΕΕ.  

Εν τέλει, ελπίζουμε ότι αυτή η τρίτη έκδοση του Εγχειριδίου ΕΕ θα μεταδοθεί ευρέως στους 
εμπλεκόμενους -κλειδιά στις σχετικές εθνικές διοικητικές αρχές στα Κράτη Μέλη (KM).  Τυχόν 
feedback και νέες συνεισφορές για μελλοντικές εκδόσεις θα είναι λίαν ευπρόσδεκτες και θα 
μπορούν να προωθηθούν στο Δίκτυο μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής.
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Το Οργανωμένο Έγκλημα είναι ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο φαινόμενο με 
παγκόσμια απήχηση.  Έχει διαβρωτικό αποτέλεσμα στην οικονομία και σε όλες τις κοινότητες 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της, πάνω από 5.000 ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος (OOE) βρίσκονται υπό παρακολούθηση στην ΕΕ1. Ο αριθμός 
των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος (OOE) που λειτουργούν διεθνώς καταδεικνύει τον 
ουσιώδους σημασίας σκοπό και την πιθανή επίπτωση του σοβαρού και οργανωμένου 
εγκλήματος στην ΕΕ. Αυτές οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος (OOE) είναι εξαιρετικά 
πολυμήχανες και επιδεικνύουν ευελιξία στην ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τον τρόπο 
δράσης τους.  Είναι επίσηςπολύ σθεναρές και πολύ ικανές στο να διαφεύγουν από το νόμο. 
Χωρίς να περιορίζονται από γεωγραφικά σύνορα, οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος (OOE) 
εκμεταλλεύονται την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων που δημιουργήθηκε από τη ζώνη 
Schengen και αναπτύσσουν νέες διόδους για τη διευκόλυνση του δουλεμπορίου, το ξέπλυμα 
χρήματος, τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και άλλων παράνομων εμπορευμάτων. Αυτές οι 
εγκληματικές ενέργειες γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες και προκειμένου να τελεστούν, 
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A.  Υπονόμευση των τοπικών 
κυβερνήσεων

Το οργανωμένο έγκλημα είναι 
απορρυθμιστικό για την κοινωνία διότι 
υπονομεύει την νόμιμη υποδομή της. 
Όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, 
αναφερόμαστε κυρίως σε συστηματικά 
εγκλήματα. Αυτά μπορεί να είναι 
βίαιες πράξεις που διαπράττονται, για 
παράδειγμα, στα πλαίσια λειτουργίας 
παράνομων αγορών ναρκωτικών, ως μέρος 
της επιχείρησης παροχής, της διανομής 
και της χρήσης ναρκωτικών3.  Αυτά τα 
εγκλήματα παράγουν παράνομα κέρδη και 
οδηγούν σε θέσεις οικονομικής ισχύος, 
με διαφθορά και διαταραχή της αγοράς 
και ανεξαρτησία μεταξύ του υπόκοσμου 
και της νόμιμης κοινωνίας. Αυτού του 
είδους το έγκλημα είναι συχνά αόρατο, 
αλλά μπορεί επίσης να εκδηλωθεί δημόσια 
μέσω του εκφοβισμού και της βίας4. Οι 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος (OOE) 
χρησιμοποιούν τη βία ως στρατηγική 
ελέγχου συμπεριλαμβανομένων διαμαχών 
για τον έλεγχο μιας περιοχής, την τιμωρία 
για απάτη, την είσπραξη οφειλών και στις 
συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ενώ οι δράστες συχνά λειτουργούν 
διαπεριφερειακά ή σεδιεθνές επίπεδο, το 
έγκλημα που δρα υπονομευτικά εκφράζεται 
σε πολλές μορφέςκαι έχει πολλές συνδέσεις 
σε τοπικό επίπεδο5. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
υπονόμευσης είναι ότι οι εγκληματίες προσπαθούν 
να αντικαταστήσουν την εξουσία της πολιτείας 
επιβάλλοντας τους δικούς τους κανόνες.  

Για παράδειγμα: “Οι εγκληματίες 
κυκλοφορούν με ακριβά εντυπωσιακά 
αυτοκίνητα σε φτωχογειτονιές. Είναι σαφές 
ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουν απλά να 
δείξουν ότι τους ανήκουν οι δρόμοι.» Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η υπονόμευση 
είναι τμήμα της βιομηχανίας εγκλήματος, 
όποιος δε θέλει να συνεργαστεί απειλείται 
ή απομακρύνεται δια της βίας ή της 
διαφθοράς.  Όμως, η υπονόμευση είναι και 
κάτι ακόμα, είναι η έκφραση μιας επιθυμίας 
για αυτονομία και μια απέχθεια για την 
πρόοδο της αστικής κοινωνίας.  Είναι 
επίσης εναντίωση στην καθεστηκύια τάξη 
και της πολιτείας ως εκπροσώπου αυτής6.

προϋποθέτουν πολλές ικανότητες καθώς και τεχνική εξειδίκευση.  Οι πιο απειλητικές ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος (OOE) είναι εκείνες που μπορούν να επενδύσουν τα κέρδη τους 
στην νόμιμη οικονομία υποσκάπτοντας τη νομική υποδομή2.

Η διοικητική προσέγγιση αποσκοπεί στη συμπλήρωση των παραδοσιακών μέτρων της 
ποινικής δικαιοσύνης περιορίζοντας και αποτρέποντας το οργανωμένο έγκλημα. Αυτή η νέα 
προσέγγιση χρησιμοποιεί διοικητικούς και κανονιστικούς μηχανισμούς, και χρησιμοποιεί 
μια πολυ-τομεακή προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας μια μεγάλη γκάμα συμβαλλομένων 
προσώπων. Η ορολογία της ‘διοικητικής προσέγγισης’ καλύπτει πολλές διαφορετικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές σε όλες την ΕΕ. Αυτό μερικές φορές οδηγεί σε σύγχυση σχετικά 
με το σε τι συνίσταται ακριβώς αυτή η προσέγγιση. Ένας από τους στόχους αυτού του 
Εγχειριδίου είναι η λύση της σύγχυσης και της παροχής μιας ξεκάθαρης περιγραφής για 
το τι είναι η διοικητική προσέγγιση και τι χρειάζεται για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά η διοικητική προσέγγιση.  
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B.  Γιατί το οργανωμένο και σοβαρό 
έγκλημα θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται 
μέσω της διοικητικής προσέγγισης

Οι δημόσιες διοικήσεις δε βασίζονται 
αποκλειστικά σε δράσεις κατασταλτικής 
επιβολής νόμου για την παρακώλυση του 
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. 
Η ποινική νομοθεσία από μόνη της δεν 
επαρκεί πάντα για να επηρεάσει έναν 
επαγγελματία εγκληματία. Μια ποινή 
φυλάκισης γενικά βιώνεται ως μέρος 
των κινδύνων της δουλειάς από τους 
εγκληματίες. Ενώ τα διοικητικά μέτρα 
μπορούν να σταματήσουν μια εγκληματική 
επιχείρηση και την εγκληματική λειτουργία 
της και για το λόγο αυτό μπορεί να είναι 
πιο αποτελεσματικά 7. 

Οι εγκληματίες που εμπλέκονται σε 
σοβαρά και οργανωμένα εγκλήματα 
συχνά δεν περιορίζουν τη δράση τους σε 
αποκλειστικά παράνομες δραστηριότητες 
όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η απάτη 
ή εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. 
Επενδύουν επίσης χρήματα σε νόμιμες 
δραστηριότητες και επιχειρήσεις, για 
παράδειγμα να εκμεταλλεύονται τα 
έσοδα από τα εγκλήματά τους ή να 
αποκομίζουν ένα νόμιμο εισόδημα. Οι 
κακοποιοί μπορούν να ιδρύουν, ή να 
αγοράζουν μια κατασκευαστική εταιρεία 
και μετά να υποβάλουν προσφορές για 
κρατικές συμβάσεις. Οι ‘επιχειρηματικές 
διαδικασίες’ στα περισσότερα είδη 
οργανωμένου εγκλήματος απαιτούν 
επίσης και νόμιμες εγκαταστάσεις. Οι 
αρχές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την 
αποτροπή των εγκληματιών είτε από τη 
χρήση της οικονομικής υποδομής για 
την απόκτηση νομίμου εισοδήματος, ή 
από την κατάχρηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων για τη διευκόλυνση 
εγκληματικών πράξεων 

Μια διοικητική προσέγγιση που εφαρμόζεται, ή συντονίζεται 
με τα παραδοσιακά όργανα του ποινικού δικαίου είναι ένα 
δυνητικά ισχυρό εργαλείο για την πρόληψη και καταπολέμηση 
του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. 

Για παράδειγμα: μερικές χώρες, τοπικές 
αρχές, ή υπηρεσίες επιθεώρησης, μπορούν, 
με τη χρήση του διοικητικού δικαίου, 
να αποφασίζουν να καταργήσουν τη 
χασισοκαλλιέργεια για μια συγκεκριμένη 
περίοδο. Οι φορολογικές Αρχές και 
οι κοινωνικές υπηρεσίες μπορούν να 
εφαρμόζουν επιπρόσθετες απαιτήσεις και 
πρόστιμα. Η προσαγωγή των ιδιοκτητών 
της χασισοφυτείας εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του ποινικού δικαίου.

Η διοικητική προσέγγιση μπορεί επίσης 
να συμπεριλαμβάνει διοικητικά μέτρα 
όπως αξιολόγηση και έλεγχος των 
επιχειρήσεων που υποβάλλουν προσφορές 
για δημόσιες συμβάσεις που συνδέονται 
με το οργανωμένο έγκλημα. Στα πλαίσια 
της διοικητικής προσέγγισης, οι δημόσιες 
διοικήσεις, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, 
αναλαμβάνουν δράση ασκώντας κάποιες 
από τις ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητές 
τους, που εμποδίζουν ή περιορίζουν τις 
δραστηριότητες των ομάδων οργανωμένου 
εγκλήματος. Η ιδέα είναι να εξοπλιστεί η 
διοίκηση με τα απαραίτητα εργαλεία για να 
μπορέσει η νόμιμη υποδομή να αποφύγει 
να χρησιμοποιηθεί για εγκληματικούς 
σκοπούς και για να καταπολεμήσει τα 
εγκληματικά φαινόμενα καθώς και τα μέσα 
δράσης των εγκληματικών οργανώσεων. 

Η κεντρική αρχή αυτής της προσέγγισης 
είναι ότι οι εθνικοί και τοπικοί φορείς 
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της διοίκησης (πχ. δήμοι και υπουργεία 
εσωτερικών, οικονομικών, εργασίας και 
κοινωνικών υποθέσεων) παίζουν έναν 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και 
καταπολέμηση του.  

Από το» εργαζόμαστε ξεχωριστά όλοι 
μαζί» δεν ωφελούνται μόνο οι εθνικοί 
και τοπικοί φορείς. Αυτό μπορεί να είναι 
ωφέλιμο επίσης και σε διεθνές επίπεδο. 
Για παράδειγμα, λόγω των αυξημένων 
δράσεων καταστολής σε Παράνομες 
Συμμορίες Μοτοσικλετιστών στη Γερμανία 
και τις Κάτω Χώρες, το Βελγικό Τμήμα 
της EuregionMeuse-Rhine διατρέχει 
τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπο με 
αύξηση δραστηριότητας των Παράνομων 
Συμμοριών Μοτοσικλετιστών (OMCG) Στο 
Βελγικό Limburg για παράδειγμα, ολοένα 
και περισσότερες λέσχες ιδρύονταν, 
υπήρχαν διεκδικήσεις περιοχών και 
οι αμοιβαίες συγκρούσεις κατέληγαν 
σε δολοφονίες8. Για το λόγο αυτό, οι 
κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τις συνέπειες της μετακίνησης 
Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος 
(OOE) συχνά αναζητούν το δρόμο της 
ελάχιστης αντίστασης και για το λόγο αυτό 
μετακινούν τις δραστηριότητές τους σε 
πόλεις/περιοχές όπου θα παρεμποδίζονται 
λιγότερο. Αυτό επίσης αναφέρεται 
ως αντικατάσταση, ή  φαινόμενο του 
υδατοστρώματος9. Στο κεφάλαιο 3.D.1. 
θα βρείτε τα πρώτα μοντέλα φραγμών 
της ΕΕ.  Αυτά τα μοντέλα φραγμών είναι 
σημαντικά για την αντιμετώπιση ενός 
εγκληματικού φαινομένου σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο προκειμένου να αποτραπεί το 
αποτέλεσμα της μετατόπισης σε άλλα 
κράτη μέλη (KM).

Η διοικητική προσέγγιση εξαρτά την επιτυχία της από 
τη συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους στο πεδίο της 
ασφάλειας, όπως η αστυνομία και η Εισαγγελία. 

Σε αυτά τα πλαίσια η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
οργανισμών, όχι μόνο σε εθνικό 
επίπεδο, είναι ένα από τα σημαντικότερα 
προαπαιτούμενα. 
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Το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο 
Διοικητικής 
Προσέγγισης 
που 
αντιμετωπίζει 
το σοβαρό και 
οργανωμένο 
έγκλημα 
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Στη Συνθήκη της Λισαβώνας10 ορίστηκε 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής το Συμβούλιο), ενεργώντας 
σύμφωνα με την κανονική νομοθετική 
διαδικασία, μπορεί να υιοθετεί μέτρα για 
την προώθηση και υποστήριξη της δράσης 
των κρατών μελών (KM) στον τομέα της 
πρόληψης του εγκλήματος, εξαιρώντας 
οποιαδήποτε εναρμόνιση με τη νομοθεσία 
και τους κανονισμούς των κρατών μελών 
(KM). 

Το 2009, στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης11 
κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά ότι μια 
πολυ-τομεακή προσέγγιση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό 
μέτρο για τη μείωση των επιπέδων 
εγκληματικότητας. Τα διοικητικά μέτρα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια 
συνολική απάντηση για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος. Οι 
διοικητικοί φορείς (πχ. δήμοι και 
υπουργεία εσωτερικών, οικονομικών, 
εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων) 
είναι συχνά υπεύθυνοι για παράβλεψη 
της συμμόρφωσης και των κανονισμών 
(πχ. άδειες και συστήματα αδειοδότησης) 
θέματα σε σχέση με συγκεκριμένους 
εργασιακούς τομείς σε κράτη μέλη της (KM) 
ΕΕ.

Σε ανταπόκριση το ανεπίσημο Δίκτυο 
σημείων επαφής της διοικητικής 
προσέγγισης για την πρόληψη και 
τον περιορισμό του οργανωμένου 
εγκλήματος  (εφεξής το Ανεπίσημο Δίκτυο) 
δημιουργήθηκε υπό την Βελγική Προεδρεία 
(2010) στα Αποτελέσματα του Συμβουλίου 
της 5ης Νοεμβρίου 201012. Αποφασίστηκε 
ότι θα πρέπει να αποτελείται από Εθνικά 
Σημεία Επαφής (NCPs) που ενεργούν ως 
πύλες για τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου, τα υπουργεία, διοικητικούς φορείς 
και ακαδημίες στις σχετικές χώρες τους. 
Ειδικότερα, δίδεται έμφαση σε εκείνες 
τις ομάδες, μονάδες και υπηρεσίες που 
συνήθως χρησιμοποιούν διοικητικές 
εξουσίες, ή μη παραδοσιακούς τρόπους 
εργασίας σε πρακτικό επίπεδο, ως τμήμα 
μιας πολυ-τομεακής προσέγγισης για την 
πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Αποφασίστηκεότι στόχοι του Ανεπίσημου Δικτύου 
ήταν να ενργοποιήσει και εξυπηρετήσει έναδίκτυο 
σημείων επαφής, ικανό στο πεδίο των διοικητικών 
μέτρων για τηναντιμετώπιση του φαινομένου 
των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος (OOE) και 
όπουείναι αναγκαίο, επίσης και άλλα σχετικά πεδία 
εγκληματικότητας, λαμβάνονταςυπόψη τις εθνικές 
ανάγκες και τις ιιδιαίτερες περιστάσεις. 

Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής 
Προεδρίας (2011) εκδόθηκε το πρώτο 
Εγχειρίδιο ΕΕ. Το Εγχειρίδιο ΕΕ έφερε τον 
τίτλο ‘Συμπληρωματικές προσεγγίσεις 
και δράσεις για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος13 και πρόσφερε μια συλλογή 
καλών παραδειγμάτων εφαρμογής από 
κράτη μέλη της ΕΕ (KM). 

Υπό την Προεδρία της Πολωνίας (2011) 
συμφωνήθηκε ότι το Ανεπίσημο Δίκτυο 
θα έπρεπε να διευρύνει την εστίασή του 
για να συμπεριλάβει όλους τους τομείς 
του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς 
αναγνωρίστηκε ότι τα διοικητικά μέτρα 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά εναντίον μιας μεγάλης 
γκάμας εγκληματικών απειλών και όχι μόνο 
κατά κινητοποιούμενων εγκληματικών 
οργανώσεων.  Επιπρόσθετα, προτάθηκε για 
το Ανεπίσημο Δίκτυο να:

 › Προωθεί την ιδέα των διοικητικών 
μέτρων

 › να προσθέσει δυνατότητες για ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών 
φορέων και παραδοσιακών οργανισμών 
επιβολής του νόμου 

 › να ενθαρρύνει την ανταλλαγή των 
καλύτερων πρακτικών

 › να προτείνει νέες πρωτοβουλίες για την 
βελτίωση των διοικητικών μέτρων 

 › να ενημερώνει, μέσω της Προεδρίας του 
Συμβουλίου, για τα συμπεράσματα των 
συνεδρίων, την αρμόδια ομάδα εργασίας 
του Συμβουλίου και

 › να συναντιέται κάθε 6 μήνες τουλάχιστον
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2011

2014
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2016
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2017 2018 2019
2020

Κατά τις προηγούμενες Προεδρίες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια 
Κεντρική Ομάδα κρατών μελών (KM) και 
ιδρύματα της ΕΕ βοήθησαν στη μετάδοση 
αυτών των προτάσεων και στην ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση του ρόλου του Ανεπίσημου Δικτύου. 
Αυτή η εργασία εμπεριείχε και την ανάπτυξη της 
Πλατφόρμας της Europol για Ειδικούς (EPE) επί 
της Διοικητικής Προσέγγισης και τη σύνταξη και 
το σχεδιασμό του δεύτερου Εγχειριδίου της ΕΕ 
με τον τίτλο ‘Συμπληρωματικές προσεγγίσεις και 
δράσεις για την πρόληψη και την εξάρθρωση του 
οργανωμένου εγκλήματος. Το δεύτερο εγχειρίδιο 
δημοσιεύτηκε κατά την Προεδρία της Λιθουανίας 
το 201314. 

Υπό την Προεδρία της Ολλανδίας (2016) 
κρίθηκε ότι ήταν αναγκαίο να αναπτυχθεί και να 
βελτιωθεί περαιτέρω η διοικητική προσέγγιση 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
του εγκλήματος, σε ιδιαίτερα σοβαρά και 
οργανωμένα εγκλήματα. Για αυτό το σκοπό και 
για πρώτη φορά, ένας ορισμός της διοικητικής 
προσέγγισης συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη 
μέλη (KM) στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 6 Ιουνίου 201615.

Η διοικητική προσέγγιση συνδυάζει τα ακόλουθα 
στοιχεία, σε πλήρη συμμόρφωση με το διοικητικό 
και νομικό πλαίσιο των Κρατών Μελών (KM)

 › Την αποτροπή των προσώπων που 
ενέχονται σε ποινικά αδικήματα από 
τη χρήση της νόμιμης διοικητικής 
υποδομής για εγκληματικούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβάνοντας, όπου είναι 
σχετικές, διαδικασίες λήψης αδειών, 
προσφορών και επιχορηγήσεων

 › Την εφαρμογή όλων των σχετικών 
ειδών διοικητικών κανονισμών για την 
πρόληψη και καταπολέμηση παράνομων 
δραστηριοτήτων, όταν αυτό είναι δυνατό 
στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων και προληπτικών 
ελέγχων και παρακολούθησης αιτούντων 
(φυσικών και νομικών προσώπων) για 
άδειες, προσφορές και επιδοτήσεις, 
καθώς και για απαλλοτρίωση 
εγκαταστάσεων όταν προκύπτει 
δημόσια όχληση μέσα ή γύρω από 
αυτές τις εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα 
υπόθαλψης εγκληματικών ενεργειών.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ENAA 
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 › Το συντονισμό παρεμβάσεων, με 
τη χρήση διοικητικών εργαλείων 
για την ενίσχυση σύμφωνα με την 
ποινική νομοθεσία, για την πρόληψη, 
τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση 
και καταστολή του σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος.

Τον Αύγουστο του 2017, ιδρύθηκε η 
Γραμματεία της ENAA στα πλαίσια της 
Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Πρόληψης Εγκλήματος (EUCPN). Η λογική 
ήταν να μειωθεί το βάρος από τα NCPs 
και να έχουμε μια πλήρως λειτουργική 
Γραμματεία για να φροντίζει και να 
διαχειρίζεται την καθημερινή εργασία του 
Δικτύου.  

Στη Συνεδρίαση του Πλήρους Δικτύου 
την 1 Φεβρουαρίου 2018 υιοθετήθηκε 
το τρίτο πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας 

για την περίοδο 2018-2020 από τα Κράτη 
Μέλη (KM).  Ορίστηκε να οικοδομηθεί πάνω 
στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στα 
πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος. 
Το Μάρτιο του 2018 μια τελική έκθεση 
του Προγράμματος Εργασίας 2015-2017 
παρουσιάστηκε στην ομάδα εργασίας 
για την Επιβολή του Νόμου (LEWP). 
Προτάθηκε επίσης κατά τη διάρκεια 
αυτού του Συνεδρίου να συνδεθεί το 
Ανεπίσημο Δίκτυο με την ομάδα εργασίας 
για την επιβολή του νόμου (LEWP) και 
να αλλάξει το όνομα του από Ανεπίσημο 
Δίκτυο σε  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διοικητικής 
Προσέγγισης για την αντιμετώπιση του 
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος 
(ENAA).  Στις 30 Οκτωβρίου 2018, 
δημιουργήθηκε ένας Νέος Κανονισμός 
Διαδικασιών για να προσδώσει στο Δίκτυο 
μια πιο επίσημη βάση. 
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 A. Ένας λαβύρινθος ορισμών 
Η ορολογία της ‘διοικητικής προσέγγισης’ 
καλύπτει πολλές διαφορετικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές σε όλη την ΕΕ. 
Αυτό μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει 
σε σύγχυση ως προς το σε τι ακριβώς 
συνίσταται αυτή η προσέγγιση.  Εκτός από 
όλες τις διαφορετικές εθνικές ερμηνείες 
και ορισμούς υπάρχουν επί του παρόντος 
τρεις ορισμοί με μια Ευρωπαϊκή διάσταση.  

Πρώτον, ο ακόλουθος ορισμός 
εστιάζει πρωταρχικά στην πρόληψη 
του εγκλήματος. Αυτός ο ορισμός 
χρησιμοποιείται στο βιβλίο που εκδόθηκε 
από το Πανεπιστήμιο Tilburg & Leuven το 
2015.  Κατά την έρευνα, κατέστη σαφές 
ότι μια διοικητική προσέγγιση είναι 
εξίσου σχετική για τον περιορισμό και 
την εξάρθρωση του εγκλήματος και τους 
προέτεινε να τροποποιήσουν τον ορισμό 
ως ακολούθως:  

“Μια διοικητική προσέγγιση (του 
σοβαρού και οργανωμένου) 
εγκλήματος εμπεριέχει την πρόληψη 
της διευκόλυνσης παράνομων 
δραστηριοτήτων μέσω της 
άρνησης στους κακοποιούς της 
χρήσης των νόμιμων διοικητικών 
υποδομών καθώς και συντονισμένων 
παρεμβάσεων (‘εργαζόμενοι 
ξεχωριστά από κοινού’) για την 
εξάρθρωση και την καταπολέμηση 
(του σοβαρού και οργανωμένου) 
εγκλήματος και των προβλημάτων 
της δημόσιας τάξης16.”

Δεύτερον και σημαντικότερο από όλα, 
υπάρχει ο ορισμός ο οποίος συμφωνήθηκε 
κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της 
Ολλανδίας το 2016.  Αυτός είναι ο πρώτος 
(και μοναδικός) ορισμός για τη διοικητική 
προσέγγιση που συμφωνήθηκε από όλα τα 
κράτη μέλη (KM ) στα Αποτελέσματα του 
Συμβουλίου στις 6 Ιουνίου 201617.

Η διοικητική προσέγγιση συνδυάζει τα 
ακόλουθα στοιχεία, σε πλήρη συμμόρφωση 
με το διοικητικό και νομικό πλαίσιο των 
ΚΜ:

1.  Την αποτροπή των προσώπων που ενέχονται σε 
ποινικά αδικήματα από τη χρήση της νόμιμης 
διοικητικής υποδομής για εγκληματικούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβάνοντας, όπου είναι σχετικές, 
διαδικασίες λήψης αδειών, προσφορών και 
επιχορηγήσεων

2.  Την εφαρμογή όλων των σχετικών ειδών 
διοικητικών κανονισμών για την πρόληψη και 
καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων, 
όταν αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια της 
εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων 
και προληπτικών ελέγχων και παρακολούθησης 
αιτούντων (φυσικών και νομικών προσώπων) 
για άδειες, προσφορές και επιδοτήσεις, καθώς 
και για απαλλοτρίωση εγκαταστάσεων όταν 
προκύπτει δημόσια όχληση μέσα ή γύρω από αυτές 
τις εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα υπόθαλψης 
εγκληματικών ενεργειών.

3.  Το συντονισμό παρεμβάσεων, με τη χρήση 
διοικητικών εργαλείων για την ενίσχυση σύμφωνα 
με την ποινική νομοθεσία, για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό, την αντιμετώπιση και καταστολή του 
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.
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Στην ΕΕ, κυρίως στις Κάτω Χώρες και το 
Βέλγιο, γίνονται περισσότερα βήματα 
προς τη διοικητική προσέγγιση από ότι 
είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. Για το λόγο 
αυτό, στην αρχή του CONFINE project 
(βλ. κεφάλαιο 3.D.3.) , εξέδωσαν ένα 
σαφή κοινό ορισμό για να δώσουν έμφαση 
στο γεγονός ότι αυτή η ιδέα μπορεί να 
σημαίνει πολύ περισσότερα από ότι αρχικά 
αναμένονταν: 

 “Μια διοικητική προσέγγιση στο 
οργανωμένο ή/και ανατρεπτικού 
εγκλήματος σημαίνει ότι οι οργανισμοί 
με διοικητικές εξουσίες προλαμβάνουν 
ή/και καταπολεμούν τη διευκόλυνση 
των εγκληματικών δραστηριοτήτων 
αποτρέποντας την κατάχρηση νόμιμων 
διοικητικών δομών για εγκληματικές 
δραστηριότητες18.”

Κατά τη διάρκεια των δυο συναντήσεων 
ειδικών που οργανώθηκαν για την 
προετοιμασία αυτού του τρίτου 
Εγχειριδίου της ΕΕ, πολλοί ειδικοί, 
διαμορφωτές πολιτικής και ακαδημαϊκοί 
συμφώνησαν ότι οι ανωτέρω ορισμοί 

γράφτηκαν με τρόπο πολύπλοκο.  Επί 
του παρόντος, ο ορισμός ο οποίος 
συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο 
Συμπερασμάτων του 2016 είναι ο μόνος 
ορισμός επί του οποίου συμφώνησαν 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (KM) και για 
αυτό το λόγο είναι και ο μόνος επίσημος 
ορισμός της διοικητικής προσέγγισης. O 
ορισμός και ο σκοπός των δραστηριοτήτων 
που υιοθετήθηκαν από τον Ορισμό του 
Συμβουλίου ήταν αρκετά περίπλοκα. Ήταν 
σαφές ότι υπήρχε μια ανάγκη για μια απλή 
και πρακτική παρουσίαση της ιδέας της 
διοικητικής προσέγγισης. Ως αποτέλεσμα 
των συνεδριάσεων των ειδικών, και 
υπερψηφισμένος από το πλήρες Δίκτυο 
συμφωνήθηκε ένας ξεκάθαρος και εύκολα 
μεταφράσιμος ορισμός της διοικητικής 
προσέγγισης, η οποία βασίζεται στον 
ορισμό των Αποτελεσμάτων του 
Συμβουλίου του 2016: 

Στις 8 Νοεμβρίου 2019, η ENAA 
συμφώνησε σε έναν συντομότερο, πιο 
άμεσο και εύκολο να μεταφραστεί ορισμό 
της διοικητικής προσέγγισης που βασίζεται 
στον ορισμό του Συμπεράσματος του 
Συμβουλίου του 2016: 

 “Μια διοικητική προσέγγιση στο σοβαρό και οργανωμένο 
έγκλημα είναι ένας συμπληρωματικός τρόπος για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της κατάχρησης της νομικής υποδομής 
μέσω της συνεργασίας πολλών υπηρεσιών με τη διαμοίραση 
πληροφοριών και τη λήψη δράσεων για τη δημιουργία 
φραγμών.”
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B.  Η τρέχουσα κατάσταση της 
διοικητικής προσέγγισης στην ΕΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ένας από τους στόχους αυτού του Εγχειριδίου είναι η ανταλλαγή 

πρωτοβουλιών διοικητικής προσέγγισης. Αυτές οι πρωτοβουλίες διοικητικής 
προσέγγισης μπορούν να βρεθούν σε ένα Παράρτημα που δημοσιεύτηκε στην 
Πλατφόρμα των Ειδικών της Europol (EPE)19 στην Ομάδα Αντιμετώπισης του 
Οργανωμένου Εγκλήματος(OC).  Αποφασίστηκε από τα Εθνικά Σημεία Επαφής 
(NCPs) να μην εκδώσουν τις πρωτοβουλίες διοικητικής προσέγγισης δημοσίως. 
Ο λόγος γι’ αυτό είναι το προστατευτούν οι πληροφορίες από εκείνους που 
έχουν κακές προθέσεις.  Το Παράρτημα θα εκδοθεί επίσης στη σελίδα των 
μελών στην ιστοσελίδα της ENAA. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με το 
Εθνικό Σημείο Επαφής της ENAA, το οποίο μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση 
www.administrativeapproach.eu για περισσότερες πληροφορίες. 

Οι πρωτοβουλίες διοικητικής προσέγγισης 
συλλέχθηκαν μέσω αιτήματος που 
στάλθηκε από την Ομάδα Εργασίας 
Επιβολής του Νόμου του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (LEWP) και της ENAA. 
Αυτές οι καλύτερες πρακτικές αναλύθηκαν 
τότε από ένα συνέδριο ειδικών. Συνολικά 
η ENAA έλαβε 61 πρωτοβουλίες από 16 
κράτη μέλη (KM)20. 5 KM21 απάντησαν ότι 
επί του παρόντος δεν έχουν τρέχουσες 
πρωτοβουλίες διοικητικής προσέγγισης 
και 7 κράτη μέλη (KM)22 δεν απάντησαν στο 
ερώτημα. 

Από τις 61 υποβληθείσες πρωτοβουλίες 
διοικητικής προσέγγισης, οι 29 
συμφωνήθηκαν από τους ειδικούς ως 
πρωτοβουλίες διοικητικής προσέγγισης.  
Ο κύριος λόγος που οι 32 πρωτοβουλίες 
διοικητικής προσέγγισης δεσμεύτηκαν είναι 
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έλειπε 
η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
διαφορετικών υπηρεσιών. Αυτή η άποψη 
δεν είναι λιγότερη σημαντική για μια 
αποτελεσματική διοικητική προσέγγιση. 
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Πρωτοβουλίες που παραλήφθηκαν από την KM

Αυστρία
Βέλγιο

Βουλγαρία
Κροατία
Κύπρος

Δημοκρατία της Τσεχίας
Δανία

Εσθονία
Φινλανδία

Γαλλία
Γερμανία

Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιρλανδία

Ιταλία
Λετονία

Λιθουανία
Λουξεμβούργο

Μάλτα
Ολλανδία
Πολωνία

Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία

Ισπανία
Σουηδία

Ηνωμένο Βασίλειο

0 2 4 6 8 10 12 14
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∞  No response

∞  AA initiatives

∞  Initiative but no AA

∞  No initiatives
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Austria 1. EMPACT EnviCrime OA 2.7 W W W W W AA

Belgium 1. Written scenario to tackle domicile fraud W W W W W AA

2. Written scenario for integrated ‘Flex’-actions W W W W W AA

3. Written scenario: admin. approach of OMG W W W W W AA

4. Protocols
W a X X a

Not AA, but guideline/
toolbox material. 

5. Roadshows
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

6. SPOC’s
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

Bulgaria 1.  National Strategy for Prevention and Fight against Irregularities and frauds 
aff ecting the EU fi nancial interests W W W W W AA

2.  Interdepartmental Coordination Centre for Counteracting the Contraband/ 
the Smuggling and Control of the Movement of Goods and Goods at Risk W W W W W AA

3. National Council on Crime Prevention W X X X X Not AA

4.  Spasi dete (Save a Child) W X X X a Not AA

5.  Signed a Memorandum of Understanding between the General Directorate 
Combating Organized Crime – Ministry of Interior and the Association of 
Banks in Bulgaria

W X X X X Not AA

6.  Control of the Narcotic Substances  and the Precursors/Countering the 
traffi  cking and the trade with narcotics W X a X a Not AA

7. Interdepartmental Commission on Control of Precursors W W W W W AA

8.  Mechanism for the identifi cation of victims of telephone fraud and 
prevention W X X X X Not AA

9.  Programme proposed by the General Directorate National Police to the local 
authorities for triggering an informative preventive campaign against the 
phone frauds

W X X X X Not AA

10.  Specialized Interdepartmental Unit for Support the Investigation of Organ-
ized Crime Related to Tax Off enses W W W a W AA

11.  Collaboration between the General Directorate Combating Organized 
Crime of Ministry of Interior and National Customs Agency of the Republic 
of Bulgaria

W W W W a AA

12. National Referral Mechanism for Support of Traffi  cked Persons W X X X X Not AA

Czech 
Republic

1. Tax Cobra
W W W W W AA

Denmark 1. Mobile Organized Crime Groups Systematic monitoring of “tourists” in DK. W X X X X Not AA

Finland 1. Administrative approach to tackling organised crime W a a a a Start-up of an AA

Germany 1. Curafair W W W W W AA

Italy 1.  The fi ght against criminal organizations’ illegal assets. The system of 
prevention measures. W a W a W AA

Latvia 1. Combatting and prevention of Money Laundering W X X X X Not AA

2.  Legislative approach to the control of circulation of new psychoactive 
substances W a W a W AA

Initiatives received from MSΠρωτοβουλίες που παραλήφθηκαν από την KM
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Lithuania 1. Blocking of IMEI and SIM in Mobile Devices W W W W W AA

2.  A Search for Missing Children in the Rapid Child Search System “Amber Alert 
Facebook“ X X X X a Not AA

3.  Municipality Coordination Committees for the Fight against Traffi  cking in 
Human Beings. W W W W W AA

4.  Voluntary declaration of data on CCTV observation cameras possessed 
(managed) by individuals in the Lithuanian Police X X X X X Not AA

5.  Agreement with the Digital Coding and Tracking Association (DCTA) on the 
use of digital systems of the association W X X X X Not AA

6. Risk Analysis Centre W a a a a Start-up of an AA

7. The group of Santa Marta W X a X X Not AA

8. A Joint Operation Centre W W W W W AA

The 
Netherlands

1.  The administrative ban of organisations (e.g. OMCGs) that pose a threat to 
the public order W W W W W AA

2. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Letter W W W W W AA

3. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Talks W W W W W AA

Poland 1. National Safety Threat Map W W W W W AA

Portugal 1.  Establishment of the Portuguese Authority for the Prevention and Fight 
against Violence in Sport (APCVD) W X a X X Not AA

2. New Generation of Local Security Contracts W X X X X Not AA

3. Project Safer Night X X X X X Not AA

4. Salvage vehicles W a a a a Start-up of an AA

5. Cash machines– ATM W X X X X Not AA

6. Investigations into the fate of missing persons / unidentifi ed dead bodies X X X X X Not AA

7. SOS AZULEJO X X X X X Not AA

8. Safe Church-Open Church X X X X X Not AA

9. Transactions W X X X X Not AA

Romania 1.  Action Plan for preventing and combatting irregularities and criminal 
off ences in the fi eld of real estate and construction developers W W W a W AA

Spain 1.  Royal Decree-Law 16/2018 of October 26th about measures to combat 
the illicit traffi  cking of people and goods in relation to the RHIBS (Rigid Hull 
Infl atable Boat) and RIBS (Rigid Infl ated Boat) used for this purpose.

W a a a a Not AA

United 
Kingdom

1. Government Agency Intelligence Network (GAIN)  W W W W W AA

2. Joint Financial Analysis Centre (JFAC) W W W W W AA

3. Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) W W W W W AA

4. Proactive Asset Denial Strategy  W W a W W AA

5. UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) W X X X X Not AA

6. National Economic Crime Centre (NECC) W W W a W AA

7. Declaration of Non-involvement in Human Traffi  cking / Modern Slavery W X X X X Not AA

8. Declaration of Non-involvement in Serious Organised Crime (SOC) W X X X X Not AA

9. Local Authority SOC Readiness checklist W W W a W AA

10. Positive Lifestyles Programme W X X X X Not AA

11. SOC Prevention Regional Course – Public Sector W X X X X Not AA

12. Third Sector – SOC checklist W a a a a Start-up of an AA
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W present

a moderately present

X not applicable
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01 02 03 04 05

Συμπληρωματικά
Συνεργασία 

πολλών 
φορέων 

Ανταλλαγή 
πληροφοριών

Ανάληψη 
δράσης για τη 

δημιουργία 
φραγμών 

Πρόληψη και 
αντιμετώπιση 

της κατάχρησης 
της νομικής 

υποδομής από το 
σοβαρό και 

οργανωμένο 
έγκλημα

Έγινε σαφές ότι εκτός από μια ξεκάθαρη περιγραφή (βλέπε ανωτέρω) 
της διοικητικής προσέγγισης, χρειάστηκαν επίσης ‘πυλώνες’ για 
την παροχή ενός καλύτερου πλαισίου στα κράτη μέλη (KM) για να 
πληροφορηθούν για το τι ακριβώς είναι η διοικητική προσέγγιση.  
Επιπλέον, αυτοί οι πυλώνες ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο του Δικτύου 
για την ανάλυση των πρωτοβουλιών.

Στο επόμενο κεφάλαιο, μπορείτε να βρείτε τους πέντε πυλώνες 
αναλυμένους σε σύντομες περιλήψεις κάποιων πρωτοβουλιών 
διοικητικής προσέγγισης για τη διευκρίνηση αυτών των πυλώνων.

26



C.  Πέντε πυλώνες για μια επιτυχή 
διοικητική προσέγγιση

01 Πρόληψη και αντιμετώπιση της κατάχρησης της 
νομικής υποδομής από το σοβαρό και οργανωμένο 
έγκλημα

Τόσο οι εθνικές όσο και οι τοπικές διοικήσεις θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες 
με εργαλεία για την αντιμετώπιση των σοβαρών και οργανωμένων ομάδων 
εγκλήματος (OOE) καθώς και οι δύο παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο 
Γι’ αυτό το λόγο οι Αρχές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποτροπή των 
εγκληματιών από τη χρήση είτε των οικονομικών είτε των νομικών υποδομών 
για την απόκτηση νόμιμου εισοδήματος, ή για την κατάχρηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για τη διευκόλυνση εγκλημάτων και την προώθηση των 
προσόδων τους από την εγκληματική δράση για το σκοπό αυτό. Υπάρχουν 
επίσης διοικητικά μέτρα που εστιάζουν στη δημόσια όχληση, εντούτοις μέσα 
στο πλαίσιο της ΕΝΑΑ χρησιμοποιούμε τη διοικητική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Η διοικητική προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση του 

οργανωμένου εγκλήματος (FI)

�   Η εργασία σκοπεύει να προσδιορίσει 
την τρέχουσα κατάσταση των διοικητικών 
μέτρων που είναι διαθέσιμα για την 
αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος. Η Φινλανδία θέλει να 
δημιουργήσει μια εθνική προσέγγιση 
για την εξάρθρωση του λειτουργικού 
περιβάλλοντος για το σοβαρό και 
οργανωμένο έγκλημα με τη χρήση της 
διοικητικής προσέγγισης. Σκοπός είναι 
να γίνουν συστάσεις και νομοθετικές 
βελτιώσεις εφόσον χρειάζονται. Εκτός 
από την ενδυνάμωση της συνεργασίας, 
θα αποσκοπεί στον προσδιορισμό 
των καλύτερων διεθνών πρακτικών 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

μια εθνική προσέγγιση. Λειτουργικές 
δράσεις βάσει πληροφοριών θα πρέπει 
να διεξάγονται για την εξάρθρωση του 
λειτουργικού περιβάλλοντος για το 
σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, και οι 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας 
εθνικής διοικητικής προσέγγισης.

Επί του παρόντος, αυτή η διοικητική 
προσέγγιση δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. 
Το Φινλανδικό παράδειγμα δείχνει ότι 
πριν ξεκινήσουμε με μια διοικητική 
προσέγγιση, θα πρέπει να εξετάζουμε 
τα διαθέσιμα εργαλεία και να ελέγχουμε 
το αν απαιτούνται νομοθετικές αλλαγές 
για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να 
χρησιμοποιούμε τη διοικητική προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση του σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος.

Πέντε πυλώνες προέκυψαν από τον ορισμό για να διευκρινιστεί στους επαγγελματίες σε τι 
πρωτοβουλίες διοικητικής προσέγγισης συνίσταται ακριβώς. Δε χρειάζεται να έχουμε και τους 
πέντε πυλώνες παρόντες σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία αλλά είναι ένας καλός δείκτης για την 
επιτυχή εφαρμογή της διοικητικής προσέγγισης.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Η διοικητική απαγόρευση των 
οργανισμών που συνιστούν 
απειλή για τη δημόσια τάξη 

(NL)

�  Αυτή η απαγόρευση βασίζεται/
επηρεάζεται από τις διοικητικές 
απαγορεύσεις των Παράνομων Συμμοριών 
Μοτοσικλετιστών στη Γερμανία. Το 
Ολλανδικό Υπουργείο Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης μπορεί να επιβάλει μια 
εθνική απαγόρευση για τις εγκληματικές 
οργανώσεις (πχ. κυρίως τις Παράνομων 
Συμμοριών Μοτοσικλετιστών) οι οποίες 
συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη.  
Αυτή η απαγόρευση συνιστά το τελευταίο 
μέτρο ή το ‘ultimum remedium’ και 
προϋποθέτει ένα μεγάλο βάρος απόδειξης 
λόγω των συνεπειών του σε σχέση με το 
συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης 
συνάθροισης.  Η διοικητική απαγόρευση θα 
εφαρμόζεται άμεσα μετά την έκδοσή τους 
και ένδικες διαδικασίες και προσφυγές δε 
μπορούν να την αναστείλουν.

Αυτό το διοικητικό μέτρο έχει γρήγορη 
και άμεση επίδραση στις εγκληματικές 
οργανώσεις.  Κόβει άμεσα τα πόδια σε μια 
ομάδα οργανωμένου εγκλήματος (OOE). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Κυρώσεις Δημοτικής  
Διοίκησης (BE)

�   Οι Δημοτικές Διοικητικές Κυρώσεις 
(GAS) είναι ποινές που οι δήμοι μπορούν 
να επιβάλλουν εφόσον κάποιος παραβιάζει 
τους δημοτικούς κανονισμούς.  Με αυτά 
τα πρόστιμα Δημοτικών Διοικητικών 
Κυρώσεων (GAS), ο δήμος μπορεί να 
τιμωρήσει την όχληση, όπως το παράνομο 
ντάμπινγκ, η ούρηση δημοσίως, η 
δημιουργία γκράφιτι, κλπ 23 

Πριν υπάρξουν οι κυρώσεις, τα ασήμαντα 
περιστατικά συχνά δεν τιμωρούνταν 
με κυρώσεις. Μετά το νόμο, οι δήμοι 
λαμβάνουν μέτρα και κατά αυτών. Οι 
εφαρμοσμένες κυρώσεις δεν προωθούνται 
στον εισαγγελέα, αλλά τις διαχειρίζεται 
ένας δημόσιος υπάλληλος. Μπορούν να 
μεσολαβήσουν, να επιβάλλουν πρόστιμα 
ή να εκδώσουν εντολές κοινοτικής 
εργασίας.  Τα πρόστιμα Δημοτικών 
Διοικητικών Κυρώσεων (GAS) μπορούν να 
επιβληθούν σε άτομα από την ηλικία των 
14. Κάθε δημοτική αρχή επιλέγει από ποια 
ηλικία επιβάλλει τα πρόστιμα Δημοτικής 
Διοικητικής Αρχής (GAS) και για ποια μορφή 
όχλησης.  

Είναι σαφές ότι είναι ένα διοικητικό μέτρο 
για την αντιμετώπιση της όχλησης. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατό οι ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος (OOE) να 
στοχοποιούνται με αυτό το διοικητικό 
μέτρο όταν αφορά την ανάκληση 
μιας άδειας ή το κλείσιμο κάποιων 
εγκαταστάσεων. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, τα πρόστιμα Δημοτικών 
Διοικητικών Αρχών (GAS) αντιμετωπίζουν 
τη δημόσια όχληση και όχι το σοβαρό 
οργανωμένο έγκλημα.  

In contrast to the administrative approach 
as understood in this Handbook, this 
project focuses on nuisance and not on 
serious and organised crime.
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Συμπληρωματικά

Η διοικητική προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση διοικητικών και κανονιστικών 
μηχανισμών, και λαμβάνοντας μια πολυ-τομεακή προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας 
μια ευρεία γκάμα παραγόντων για την αρωγή των παραδοσιακών μέτρων της 
ποινικής δικαιοσύνης με σκοπό την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. 
Μια διοικητική προσέγγιση εφαρμοσμένη σε συνεργασία με τα παραδοσιακά όργανα 
της ποινικής δικαιοσύνης είναι ένα πιο ισχυρό εργαλείο από όταν εφαρμόζεται 
απλώς ως κάτι πρόσθετο.  Περαιτέρω, τα διοικητικά μέτρα από μόνα τους δεν θα 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος (OOE). Γι’ αυτό, 
η διοικητική προσέγγιση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματική στις 
παραδοσιακές προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν το οργανωμένο έγκλημα. 

02

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Εξειδικευμένη Δια-τμηματική 
Μονάδα Υποστήριξης της 

Διερεύνησης του Οργανωμένου 
Εγκλήματος Συνδεδεμένης με 
Φορολογικά Αδικήματα (BG)

�   Η μονάδα δημιουργήθηκε με συμφωνία 
μεταξύ της Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, 
της Κρατικής Υπηρεσίας για τη Δημόσια 
Ασφάλεια, την Εθνική Τελωνειακή Υπηρεσία και 
την Εθνική Υπηρεσία Εισοδήματος. Ένας από 
τους σκοπούς της μονάδας είναι η βελτίωση 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ του Γραφείου της 
Εισαγγελίας και άλλων κρατικών φορέων που 
εμπλέκονται στη μάχη κατά των φορολογικών 
αδικημάτων. Λειτουργική διαχείριση, ο 
συντονισμός και ο έλεγχος της μονάδας 
διενεργούνται από την Εισαγγελία του Ανώτατου 
Ακυρωτικού Δικαστηρίου που ενεργούν 
συντονισμένα με τους διευθυντές των σχετικών 
δομών του Υπουργείου Εσωτερικών, της 
Κρατικής Υπηρεσίας για την Εθνική Ασφάλεια, 
την Εθνική Τελωνειακή Υπηρεσία και την Εθνική 
Υπηρεσία Εσόδων. Ως τμήμα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Γενική Διεύθυνση για την 
Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος 
ενεργεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών στην αντιμετώπιση των 
οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Η μονάδα δημιουργήθηκε ως αρωγός 
στις παραδοσιακές υπηρεσίες που ήδη 
αντιμετώπιζαν φορολογικά αδικήματα. Ένας 
από τους στόχους είναι η βελτίωση της 
αλληλεπίδρασης, η οποία θα οδηγήσει σε 
καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Το Σχέδιο Λειτουργικής 
Δράσης Περιβαλλοντικού 

Εγκλήματος(AT) της Europol 
EMPACT (AT)

�   Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πολυτομεακής Πλατφόρμας της Europol 
κατά της Εγκληματικής Απειλής (EMPACT), 
η Αυστρία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
στην περιοχή Δουνάβης αντιμετωπίζουν 
παράνομες μεταφορές φορτίων αποβλήτων. 
Αυτό γίνεται με τον προσδιορισμό όλων των 
σχετικών εθνικών εμπλεκομένων μερών και 
αρμόδιων αρχών (πχ αστυνομία, τελωνεία, 
περιβαλλοντικές αρχές κλπ) πάνω και 
κοντά στον Δούναβη στο πεδίο διαχείρισης 
απορριμάτων και αποβλήτων. Σε σχέση με 
τους εμπλεκόμενους και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ τους για το σκοπό της 
ανεύρεσης πιθανών αντικειμένων και στόχων 
για ένα επιχειρησιακό στάδιο. 

Τα Σχέδια Επιχειρησιακής Δράσης της 
Europol EMPACT μπορούν να θεωρηθούν 
ως συμπληρωματικά στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, 
είναι σαφές ότι αυτή η προσέγγιση 
είναι συμπληρωματική στις εθνικές 
προσεγγίσεις. Όλες οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές ήδη αντιμετωπίζουν τις παράνομες 
δραστηριότητες ρίψης αποβλήτων μόνες 
τους. Επίσης σε εθνικό επίπεδο είναι 
μια συμπληρωματική προσέγγιση καθώς 
αστυνομία και τελωνεία εργάζονται από 
κοινού με τις εθνικές διοικητικές αρχές που 
είναι αρμόδιες για το περιβάλλον και τα 
απόβλητα. 
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Συνεργασία πολλών υπηρεσιών

Μαζί με τα νομικά εμπόδια, πολλά κράτη μέλη (KM) αντιμετωπίζουν 
δυστυχώς προβλήματα που σχετίζονται με τις οργανωτικές δομές τους. 
Συχνά, υπηρεσίες έχουν τις δικές τους υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι 
οποίες εστιάζουν στα συμφέροντά τους, βάσει αμοιβαίων αποκλειστικών 
τομέων ευθύνης, ελέγχου και πολιτικής λογοδοσίας24. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει προβλήματα για μια αποτελεσματική διοικητική 
προσέγγιση. Η διοικητική προσέγγιση αναφέρεται συχνά ως «δουλεύουμε 
ξεχωριστά, όλοι μαζί» εννοώντας ότι διαφορετικές αρχές και διοικήσεις 
αντιμετωπίζουν το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα μεμονωμένα. Για 
το λόγο αυτό, η διοικητική προσέγγιση εξαρτά την επιτυχία της από 
τη συνεργασία με άλλους εταίρους στον τομέα της ασφάλειας, όπως η 
αστυνομία, η Εισαγγελία και οι φορολογικές αρχές25. 

03

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Tax Cobra (CZ)

�   Οι κύριοι στόχοι της Tax Cobra 
είναι να προασπίζεται τη δέουσα 
είσπραξη των φόρων, να ανακτά τα 
παρανόμως αποκτηθέντα έσοδα, να 
προλαμβάνει τις απώλειες του κρατικού 
προϋπολογισμού και να διώκει νομικά 
τους παραβάτες. Η Tax Cobra είναι 
μια κοινή ομάδα που αποτελείται από 
την Εθνική Υπηρεσία Οργανωμένου 
Εγκλήματος της Τσέχικης Αστυνομίας, 
την Γενική Οικονομική Γραμματεία και τη 
Γενική Γραμματεία Τελωνειακών Αρχών. 
Τα μέλη της εργάζονται μαζί για να 
καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή και 
τα φορολογικά εγκλήματα, ιδιαίτερα στο 
πεδίο του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης. Αντιπρόσωποι της Tax 
Cobra ανταλλάσσουν άμεσα λειτουργικές 
πληροφορίες, οι οποίες τους δίνουν τη 
δυνατότητα να εντοπίζουν φορολογικές 
απάτες και να συντονίζουν ατομικές 
διαδικασίες πριν προκληθεί μεγαλύτερη 
βλάβη. Η συνεργασία βασίζεται σε ένα 
Μνημόνιο Συμφωνίας που υπογράφεται 
από τους ανώτατους αντιπροσώπους 
όλων των υπηρεσιών. Η Tax Cobra δεν 
έχει μέλη ως προσωπικό σαν οργανισμός, 
μόνο διορισμένα μέλη συμμετεχόντων 
οργανισμών

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αυτά τα 
παραδείγματα δείχνουν ότι διαφορετικές 
υπηρεσίες «δουλεύουν όλες «ξεχωριστά 
από κοινού». Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
υπηρεσία εργάζεται ξεχωριστά για 
την καταπολέμηση των φορολογικών 
εγκλημάτων. 
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Ανταλλαγή πληροφοριών

Το κλειδί για να εργάζονται ξεχωριστά αλλά από κοινού είναι η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ διοικητικών, οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου μέσα σε μια πολιτεία26. Για τις τοπικές αρχές, η πρόσβαση στις 
πληροφορίες και τις ανοικτές πηγές είναι θεμελιώδης για τη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, χρειάζονται νομικοί λόγοι για αυτή την πρόσβαση και 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων. Τα δικαστικά στοιχεία 
θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στις τοπικές αρχές για την επιβεβαίωση πιθανών 
διασυνδέσεων μεταξύ ομάδων οργανωμένου εγκλήματος (OOE), επιχειρηματιών, 
εταιρειών και πολιτών. Η τοπική διοίκηση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την 
πληροφόρησή της από τον εισαγγελέα και την αστυνομία. Δυστυχώς, σε πολλά κράτη 
μέλη (KM) η ανταλλαγή πληροφοριών είναι περιορισμένη επί του παρόντος προς μια 
κατεύθυνση από τις τοπικές αρχές στους άλλους συνεργάτες και όχι το αντίστροφο.  
Αυτό είναι προβληματικό και προκαλείται κυρίως από φραγμούς της νομοθεσίας27.

04

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

H Ακεραιότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης στις Πράξη Λήψης 

Αποφάσεων (Νόμος Bibob (NL)

�   Στο τρέχον Ολλανδικό σύστημα μια 
τοπική κυβέρνηση στις Κάτω Χώρες μπορεί 
να διερευνά το ιστορικό μιας εταιρείας ή 
ενός προσώπου εάν υποβάλετε αίτηση για 
μια άδεια, ή μια χορηγία, ή εάν υποβάλετε 
αίτηση για μια κρατική σύμβαση.  Κάνοντας 
έτσι, η κυβέρνηση αποφεύγει να βοηθά 
εγκληματίες, ή εγκληματικές οργανώσεις. 
Εάν υπάρχει ποινικό μητρώο, οι κρατικοί 
φορείς μπορεί να αρνηθούν την άδεια, ή τη 
χορηγία ή να απορρίψουν την άδεια ή τη 
χορηγία, ή την προσφορά για τη σύμβαση.  
Εάν ο δήμος έχει αμφιβολίες σχετικά με την 
ακεραιότητα, μπορούν να ενημερωθούν 
από το γραφείο Bibob ως τμήμα μιας 
λεπτομερούς έρευνας. Το γραφείο Bibob, 
το οποίο αποτελεί τμήμα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, δεν εξετάζει 
μόνο το ιστορικό του αιτούντος, αλλά 
ελέγχει επίσης το άμεσο περιβάλλον 
του όπως άλλα πρόσωπα σε ανώτερες 
θέσεις στον σχετικό οργανισμό και τις 
επιχειρησιακές σχέσεις. Αυτό μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα μια σύσταση για το 
βαθμό κινδύνου, τον οποίο η διοικητική 
αρχή διατρέχει στο να βοηθήσει ακουσίως 
εγκληματίες εφόσον τους παράσχει τη 
σχετική υπηρεσία.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας κατάστασης 
όπου ένας συγκεκριμένος νόμος δημιουργήθηκε 
για να καταστήσει δυνατή τη διαθεσιμότητα των 
πληροφοριών από διαφορετικές υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Curafair (Γερμανία)

�   Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στoν 
εντοπισμό των δομών και του modus operandi 
που χρησιμοποιούνται από τις Ρωσόφωνες 
νοσηλευτικές υπηρεσίες για τη διάπραξη απάτης 
στον ιατρικό τομέα. Οι πληροφορίες από τις 
διαδικασίες ελέγχου καθώς και δεδομένα 
ανοικτών πηγών ήταν οι πιο σημαντικές 
πηγές πληροφοριών σε αυτό το πλαίσιο. 
Για να εκκαθαριστεί και να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά αυτό το εγκληματικό φαινόμενο 
σε μια ολιστική προσέγγιση, δεν απαιτήθηκε μόνο 
η ανταλλαγή πληροφοριών με τις αστυνομικές 
αρχές αλλά επίσης να αποκτηθούν νέοι 
συνεργάτες. Αντιστοίχως, καθιερώθηκε επίσης 
η στενή συνεργασία με αντιπροσώπους του 
συστήματος υγείας και ασφαλιστικών εταιρειών 
μακροχρόνιας φροντίδας (εταιρείες δημοσίου 
δικαίου) και φορείς κοινωνικής πρόνοιας 
(διοικητικές υπηρεσίες).

Στην περίπτωση αυτή, η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ της αστυνομίας και των νέων συνεργατών 
ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου.  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Χάρτης Απειλής Εθνικής 
Ασφάλειας (PL)

	   Ο Αστυνομικός Χάρτης Απειλής 
Δημόσιας Ασφάλειας (KMZB) είναι μια 
εφαρμογή που δημιουργήθηκε από 
το Γραφείο Πρόληψης του γενικού 
Αρχηγείου της Εθνικής Αστυνομίας με την 
υποστήριξη  του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοίκησης. Ο χρήστης έχει την ευκαιρία 
να εξοικειωθεί με απειλές που λαμβάνουν 
χώρα στην περιοχή ενδιαφέροντος  (τόσο 
επί τη βάση των στατιστικών δεδομένων 
και των απειλών άλλων χρηστών και 
επιβεβαιώνονται από την αστυνομία) και 
μπορεί να εντοπίσει την απειλή και την 
τοποθεσία της μόνος του, τα δεδομένα 
του στο επίπεδο ασφάλειας στον τόπο 
κατοικίας του.  Θα πρέπει να τονιστεί 
ότι οι επαληθευμένες απειλές ως μη 
επιβεβαιωμένες, αν και αφαιρούνται 
από το χάρτη των απειλών που είναι 
διαθέσιμος στο κοινό, είναι ακόμη ορατές 
από την Αστυνομία. Τέτοιες πληροφορίες 
χρησιμοποιούνται ακόμη για την ανάπτυξη 
Αστυνομικών περιπολιών. Η διαδικασία 
εφαρμογής της απειλής στο χάρτη είναι 
ανώνυμη και δεν θα πρέπει να διαρκεί 
λιγότερο από μερικά δευτερόλεπτα.  Μετά 
την επιλογή μιας από τις 27 απειλές 

διαθέσιμες στoν κατάλογο ο χρήστης 
υποδεικνύει την περιοχή στην οποία 
εμφανίζεται και μετά χρησιμοποιώντας 
το κουμπί «ΕΦΑΡΜΟΓΗ», σημειώνει μια 
απειλή στο χάρτη.

Η εφαρμογή είναι ένα παράδειγμα για 
το πώς οι πληροφορίες μοιράζονται 
με έναν εύκολο και άμεσο τρόπο. 
Οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν 
προβλήματα δημόσιας όχλησης, 
ανωμαλίες στο δρόμο μέχρι υποψίες 
για οργανωμένα εγκλήματα. Αυτά τα 
σήματα χρησιμοποιούνται αργότερα 
από την αστυνομία ή τη δημόσια 
διοίκηση. Οι πληροφορίες σε αυτή την 
εφαρμογή μοιράζονται επίσης μεταξύ των 
διοικήσεων και της αστυνομίας.  
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Ανάληψη δράσης για τη δημιουργία φραγμών 

Οι δημόσιες διοικήσεις, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, έχουν την ισχύ 
στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους να λαμβάνουν δράσεις για τον 
περιορισμό και την παρεμπόδιση των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος 
OOE. Η ιδέα της διοικητικής προσέγγισης είναι να εξοπλιστούν οι τοπικές 
διοικήσεις με τα απαραίτητα  εργαλεία (πχ ανάκληση αδειών για λόγους 
υγείας) για να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση της νομικής υποδομής από 
εγκληματίες. Μπορούν να βρουν μέσα δράσης κατά των εγκληματικών 
φαινομένων καθώς και κατά των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος 
(OOE). Οι Αρχές μπορούν να εντοπίσουν περιοχές όπου ο υπόκοσμος 
συνδέεται με τη νομοταγή κοινωνία. Τότε, μπορούν να συντονίσουν 
παρεμβάσεις σε αυτές τις περιοχές με διαφορετικούς συνεργάτες, ή 
διοικητικά εργαλεία συμπληρώνοντας δράσεις της ποινικής δικαιοσύνης 
για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.  

05

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Τ μπλοκάρισμα της IMEI και 
της SIM στις Συσκευές Κινητής 

(LT)


   Η Αστυνομία της Λιθουανίας και το 
Υπουργείο Εσωτερικών τροποποίησε τη 
Νομοθεσία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην 
αστυνομία να μπλοκάρει τις κάρτες IMEI 
και SIM συσκευών κινητής τηλεφωνίας σε 
μια προδικαστική έρευνα. Η Αστυνομία 
μπορεί να το απαιτήσει αυτό από τα 
δίκτυα δημοσίων επικοινωνιών εφόσον 
υπάρχει πληροφορία που υποδεικνύει 
ότι μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας έχει 
χρησιμοποιηθεί για τέλεση εγκληματικών 
πράξεων.

Αυτή η πράξη είναι υψηλής ακρίβειας 
και με άμεση φραγή που μπορεί να είναι 
πολύ χρήσιμη.  Απομακρύνει άμεσα τα 
επικοινωνιακά κανάλια από την ομάδα 
οργανωμένου εγκλήματος OOE. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Ευέλικτες δράσεις (Βέλγιο)

�   Οι ευέλικτες δράσεις συντονίζονται 
μεταξύ διαφόρων τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών διοικητικών υπηρεσιών. 

Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων 
εφαρμόζοντας την ποινική νομοθεσία αλλά 
χρησιμοποιώντας επίσης διοικητικά μέτρα. 
Οι τοπικές Αρχές μπορούν να ενεργούν 
κατά τρόπο περιοριστικό και αποτρεπτικό 
τρόπο χρησιμοποιώντας διοικητικά 
εργαλεία για να αποτρέψουν τις ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος OOE από την 
υπόθαλψη στο νομοταγή κόσμο. 
Ειδικότερα, σε μια ευέλικτη δράση για 
την αντιμετώπιση των καθαρισμών 
αυτοκινήτων με το χέρι στην Δήμος 
του Genk, μια διατομεακή ομάδα που 
αποτελείται από τη τοπική υπηρεσία 
χωροταξικού σχεδιασμού, την επιθεώρηση 
κτιρίων, την κοινωνική επιθεώρηση, το 
εθνικό γραφείο ευρέσεως εργασίας την 
εφορία, το γραφείο μετανάστευσης και 
τους ελέγχους που διενεργεί η αστυνομία 
ύποπτων απαγορευμένων χειροκίνητων 
πλυσιμάτων αυτοκινήτων. Κάθε υπηρεσία 
θα αναλάμβανε τότε δράσεις στα πλαίσια 
των ορίων της. Το αποτέλεσμα ήταν 
κάποια από τα πλυντήρια αυτοκινήτων 
σταμάτησαν να είναι σφραγισμένα από 
τις υπηρεσίες κοινωνικής επιθεώρησης. 
Τα πρόσωπα που θεωρούνταν ως κεφαλή 
της οργάνωσης καταδικάστηκαν σε διετή 
φυλάκιση από το ποινικό δικαστήριο. Ένα 
εξαίρετο παράδειγμα συμπληρωματικών 
αποτελεσμάτων, διαφορετικές υπηρεσίες 
αντιμετωπίζουν φαινόμενα εργαζόμενες 
από κοινού και ξεχωριστά.
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D. Πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ
1. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Φραγμού

Γραμμένο από κοινού από τους Joeri Vig και Lienke Hutten, το Ολλανδικό Κέντρο για την 
Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ασφάλεια (het CCV)

Το μοντέλο φραγμών αναπτύσσεται για 
να χαρτογραφήσει μια σύνθετη μορφή 
εγκλήματος κατά τρόπο ξεκάθαρο. 
Προσδιορίζει τα βήματα που οι εγκληματίες 
πρέπει να κάνουν έως την τέλεση του 
εγκλήματος. Το μοντέλο επίσης εξηγεί το 
ποιοι εμπλεκόμενοι και ποιες ευκαιρίες 
κάνουν το έγκλημα δυνατό. Αυτό καθιστά 
δυνατό να καθορίσουμε ποιοι φραγμοί θα 
πρέπει να επιστρατευτούν, από δημόσιους και 
ιδιωτικούς συνεργάτες, για να εξαρθρώσουμε 
αποτελεσματικά το έργο των εγκληματιών. 
Το μοντέλο φραγμών μπορεί επίσης 
να εφαρμοστεί όταν χαρτογραφούνται 
πιθανές καταχρήσεις σε μια επιχειρηματική 
διαδικασία.

Το μοντέλο φραγμού είναι μια μέθοδος για 
τον καθορισμό του ποιους φραγμούς μπορεί 
να εγείρει ο συνεργάτης οργανισμός κατά 
των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Για κάθε 
στοιχείο παραγωγής, μεταφοράς, πωλήσεων 
κλπ, εξετάζεται ποιος συνεργάτης είναι 
στην καλύτερη θέση να παρεμποδίσει τους 
εγκληματικούς οργανισμούς ή τα πρόσωπα 
να κάνουν κατάχρηση των νόμιμων δομών. 
Οι διάφοροι φραγμοί συνεπάγονται διάφορα 
σήματα όπου οι κυβερνητικές υπηρεσίες, 
εταιρείες, πρόσωπα, έρχονται σε επαφή με 
ένα συγκεκριμένο εγκληματικό φαινόμενο και 
μπορούν να ειδοποιούν τις Αρχές

Το μοντέλο φραγμών εστιάζει στη διαδικασία 
έρευνας και βοηθά να δει κανείς τις 
εγκληματικές πρακτικές από μια διοικητική 
και οικονομική προοπτική. Εφαρμόζοντας το 
μοντέλο φραγής, πολλά κυβερνητικά τμήματα 
συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να παίξουν έναν 
ρόλο στην καταπολέμηση του σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος. 

Η Ευρωπαϊκή πολυτομεακή πλατφόρμα 
κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT)

Κάθε χρόνο στα Σχέδια Πολυετούς 
Στρατηγικής όλων των προτεραιοτήτων 
στον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ 
μεταφράζονται σε λειτουργικά πλάνα 
δράσης (OAPs) για το σκοπό της 
καταπολέμησης και πρόληψης των 
εγκλημάτων. Για το λόγο αυτό κάθε 
προτεραιότητα έχει ένα πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής πολυτομεακής πλατφόρμας 
κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT), 
το οποίο εκτελεί τις δράσεις που 
αποφασίστηκαν. Τα Κράτη Μέλη και οι 
οργανισμοί EU εργάζονται συντονισμένα 
για να εφαρμόσουν κάθε λειτουργικό 
πλάνο δράσης (OAP). Κάθε ένα από αυτά τα 
προγράμματα EMPACT καθοδηγείται από 
έναν οδηγό και έναν συνοδηγό (Τα Κράτη 
Μέλη επιλέγουν αυτούς μέσα από τα ίδια) 
και όλα τα άλλα Κράτη Μέλη μπορούν 
να εμπλακούν ενεργά στα διαφορετικά 
προγράμματα EMPACT εφόσον το 
επιθυμούν28.
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a. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Φραγμών για τα Συνθετικά Ναρκωτικά 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Απόκτηση 
πρώτων υλών

Απόκτηση 
υλισμικού

Απόκτηση 
τοποθεσίας

Σύσταση 
τοποθεσίας

Παραγωγή

Διάθεση 
Αποβλήτων

Κέρδη

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Απόκτηση 
πρώτων υλών

Απόκτηση 
υλισμικού

Απόκτηση 
τοποθεσίας

Σύσταση 
τοποθεσίας

Παραγωγή 

Διάθεση 
αποβλήτων

Κέρδη

Το Ευρωπαϊκό μοντέλο φραγμών για τα 
Συνθετικά Ναρκωτικά είναι τμήμα του 
Λειτουργικού Πλάνου Δράσης της Europol 
EMPACT για τα Συνθετικά Ναρκωτικά. Το 
Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και η Πολωνία σε 
συνδυασμό με την ENAA αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση της εισαγωγής και 
την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών. 
Το μοντέλο φραγμών χρησιμοποιείται για 
αυτό το σκοπό.  

Η ENAA ζήτησε από το Ολλανδικό Κέντρο 
για την Πρόληψη του Εγκλήματος και 
την Ασφάλεια (CCV)29 για την υποστήριξη 
αυτής της διαδικασίας. Η πρώτη συνεδρία 
για αυτό έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 
26 Ιουνίου 2019. Μαζί με την ENAA και 
τα τρία κράτη μέλη (KM), το Ολλανδικό 
Κέντρο για την Πρόληψη του Εγκλήματος 
και την Ασφάλεια (CCV) έδωσε μια αρχική 
ώθηση για ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο 
φραγμών για τα συνθετικά ναρκωτικά. 
Ο στόχος του Ευρωπαϊκού μοντέλου 
φραγμών για τα συνθετικά ναρκωτικά 
είναι η χαρτογράφηση της διαδικασίας της 
εγκληματικής λειτουργίας σε Ευρωπαϊκή 
κλίμακα.  

Βλέποντας τις διαδικασίες, τους 
λαθρεμπόρους, τις ευκαιρίες και παρόμοια 
θέματα μέσα από τη σκοπιά διαφόρων 
Κρατών Μελών (KM) της ΕΕ, ένας μεικτός 
κατάλογος φραγμών θα πρέπει να 
δημιουργείται για την παρεμπόδιση της 
παραγωγής και του εμπορίου συνθετικών 
ναρκωτικών.  

Ο απώτατος σκοπός αυτού του 
καταλόγου φραγμών της ΕΕ είναι να 
μπορούν να εγείρονται φραγμοί με 
πληρότητα και από κοινού στα διάφορα 
κράτη μέλη KM. Προσεγγίζοντας το 
αυτό σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο μπορεί να 
δημιουργήσει μεγαλύτερες δυνατότητες 
να αντιμετωπιστεί αυτού του είδους 
το έγκλημα πιο δυναμικά. Επιπλέον, η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (KM) 
θα εξασφαλίσει ότι αυτή η προσέγγιση θα 
είναι καλύτερα συντονισμένη, οι φραγμοί 
μπορούν να ενισχύσουν το ένα το άλλο και 

τα κράτη μέλη (KM) μπορούν να συμπληρώνουν το ένα το άλλο.

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία είναι ο προσδιορισμός της 
εγκληματικής διαδικασίας σχετικά με τα συνθετικά ναρκωτικά. 
Υπάρχει ήδη μια ολλανδική έκδοση του μοντέλου φραγμών για 
τα συνθετικά ναρκωτικά, στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία. 
Οι συμμετέχουσες χώρες ρωτήθηκαν για το αν η εγκληματική 
διαδικασία που διαπιστώθηκε το 2015 είναι ακόμη σχετική 
και ισχύει επίσης και στα άλλα κράτη μέλη (KM) της ΕΕ.  Αυτό 
αποδείχθηκε ότι ίσχυε και σαν αποτέλεσμα προέκυψε ο κάτωθι 
ορισμός:

Μετά τα κράτη μέλη (KM) επέλεξαν ξεχωριστά το καθένα τα βήματα 
της ποινικής διαδικασίας που είναι πιο σχετικά για τη χώρα τους. 
Τα τρία διαφορετικά μοντέλα φραγμών συνδυάστηκαν σε ένα ενιαίο 
Ευρωπαϊκό μοντέλο.  Τα κράτη μέλη (KM) καθόρισαν σε ποιους 
φραγμούς θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα και πώς ο φραγμός/
οι φραγμοί θα πρέπει να επεξεργάζεται/επεξεργάζονται.

Τα κράτη μέλη (KM) επέλεξαν τα ακόλουθα βήματα:  

 › Πολωνία: Η απόκτηση πρώτων υλών και το στήσιμο μιας 
εγκατάστασης

 › Κάτω Χώρες: Απόκτηση πρώτων υλών
 › Βέλγιο: Απόκτηση πρώτων υλών και τοποθεσίας  

Τα επιλεγμένα βήματα της διαδικασίας σημειώνονται με κόκκινο:  

Αφού επιλεχθούν τα βήματα της διαδικασίας, τα κράτη μέλη αυτά τα 
βήματα επεξεργάζονται από τα κράτη μέλη (KM) και συνδυάζονται 
σε ένα ενιαίο μοντέλο φραγμού της ΕΕ για τα συνθετικά ναρκωτικά.
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Model: European Model - Synthetic drugs

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Facilitators

Car rental companies Owner of location facilities Family in country sides

Transport sector Real estate offices

Drivers Internet and websites (location)

Chemical producers Production of hardware

Chemical retailers (+hardware)

Customs

Packaging industries

Shipbrokers (cargo)

Branche shops

Storage shops

Authority for funding company abroad

Trading companies

China

India

Harbours

Harbour staff

Airports

Internet (Dark Web)

Pharmacist

Lobby of pharmacist companies

Postal delivery services

Family transport business

Opportunities

Airports, harbours ands trains in EU 
countries and abroad

Vulnerable ‘entrepeneurs’ 
(with financial problems)

No contract for rent

EU border with China Exploiting poor people

Mislabelling resource Low education

Legal chemical industry Willingness to report

Lack of EU equal or common legislation Cash payment for rent

EU P.O.I. Chemicals

Registration strangers risk company

Chemical professionals (recruitment in 
universities)

Lack of cooperation
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Open borders

No customs

Chemical substance only for illegal 
products

Lack of knowledge of chemical material

Learning on social media

Learning in prison

Signals

Strange or mislabelling Sudden security measures High level of water and electricity

Source country route into Europe Changed abnormal behaviour Fulltime activity

Persons related to companies Smell

Fake companies New people, new activities

New precursors (warning system) 24h process, light during night

Chemical substances only for illegal 
products

Payment in cash

Partners

Customs services EU Local police Water and electricity companies

Tax authorities Inhabitants (suspect behaviour) Private housing market

FIOD Local communities and mayor Isolation retailers

Security companies Fire department Community

Harbour authorities Electricity, water and gas companies

Chemical industries

Local police

Couriers (internet)

Harbour profile analyst risk

Chamber of Commerce

Prosecution office

Toll companies

Europol (analysis)

EU legislation

MAOC

JMCB – EMCDDA

Pharmacist

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Opportunities
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Forensic lab

Postal delivery services

Transport services

Barriers

Act on preparing No cash transactions (rental) Health scanners

EU P.O.I. chemicals Administrative law: in order to enter 
facilities

Contract for rent

Screening companies (import) Stop conversations with facilitators 
(Mayor)

Obligate rent through wire transfer

Cooperation chemical industry 
(suspect behaviour)

Training of citizens

Social control and awareness (local 
police)

Training for professionals: knowledge

HARK team: multidisciplinary teams

Bilateral teams: police, justice, customs

Awareness chemical universities

Making common law in EU

List of chemicals

Training in chemical for LE

Monitoring prisoners and follow-up

Easier international cooperation

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Τελικά, μετά από κοινές διαβουλεύσεις, 
λήφθηκε κοινή απόφαση για να καταρτιστεί 
ένας συγκεκριμένος φραγμός. Αυτός είναι ο 
ακόλουθος:  

 ‘Η παύση της εισαγωγής στα 
Ευρωπαϊκά λιμάνια και αεροδρόμια 
των πρόδρομων ουσιών και βασικών 
χημικών ουσιών για την παρασκευή 
συνθετικών ναρκωτικών.

Επί του παρόντος, κανένα άλλο βήμα δεν 
έχει γίνει αλλά αποφασίστηκε τα κράτη 
μέλη να ενεργούν από κοινού για να 
καταπολεμήσουν τις ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος OOE στις δραστηριότητές 
τους παραγωγής και εμπορίου. Τα κράτη 
μέλη (KM) από κοινού ανέπτυξαν μια 
προσέγγιση, βασισμένη στο μοντέλο 
φραγμού. Αυτή περιλαμβάνει μέτρα για 
την καταπολέμηση επιλεγμένων φάσεων 
στη μέθοδο λειτουργίας των εγκληματιών. 
Η ENAA υπέβαλε ένα OAP για το 2020 
για να αναπτυχθεί περαιτέρω το μοντέλο 
φραγμού και να ληφθούν μέτρα για την 
καταπολέμηση της παραγωγής Συνθετικών 
ναρκωτικών στην Ευρώπη.  

Partners
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b. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Φραγμών για το Οργανωμένο Έγκλημα κατά της Ιδιοκτησίας 

Το Ευρωπαϊκό μοντέλο φραγμών για το 
Οργανωμένο Έγκλημα κατά της Ιδιοκτησίας 
(OPC) είναι μια δράση που αποτελεί τμήμα 
του Λειτουργικού Πλάνου Δράσης της Europol 
EMPACT για το Οργανωμένο Έγκλημα κατά της 
Ιδιοκτησίας. Το Βέλγιο, η Κύπρος, η Γερμανία, 
η Ισπανία, η Γαλλία, η Λετονία, οι Κάτω Χώρες, 
η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σουηδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο σε συνδυασμό με την ENAA 
αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν το Οργανωμένο 
Έγκλημα κατά της Ιδιοκτησίας (OPC). 

Η ENAA ζήτησε το CCV για να υποστηρίξει 
τη διαδικασία.  Η πρώτη συνεδρία για αυτό 
το σκοπό έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 
24 Οκτωβρίου 2019. Μαζί με την ENAA και 
τα 11 κράτη μέλη (KM) το CCV έδωσε μια 
αρχική ώθηση για ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για 
το OPC. Στόχος του Ευρωπαϊκού μοντέλου 
φραγμών για το OPC είναι να χαρτογραφεί την 
εγκληματική λειτουργική διαδικασία σχετικά με 
το οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας σε 
Ευρωπαϊκή κλίμακα.  

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 

το υπάρχον Ολλανδικό μοντέλο με 
διαμεσολαβητές, σήματα, παρόχους υπηρεσιών, 
συνεταίρους και φραγμούς που, σύμφωνα με 
αυτούς, έλειπαν ακόμη από την πρώτη έκδοση 
του μοντέλου. Αφού το μοντέλο συμπληρώθηκε, 
έκριναν την προτεραιότητα των βημάτων της 
διαδικασίας του μοντέλου φραγμού για το 
οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας OPC  
Υπό αυτό το πρίσμα, έγινε μια διάκριση μεταξύ 
των διεθνών και των εθνικών βημάτων των 
διαδικασιών. 

Οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να εργαστούν 
στα βήματα της διεθνούς διαδικασίας που 
επιλέγονται σε χρώμα μπλε Είσοδος, χρήση 
υποδομής, Μεταφορά και Εμπόριο και Χρήση των 
Κερδών. Ο λόγος που επέλεξαν να εργαστούν 
πάνω στα βήματα διεθνούς διαδικασίας είναι ότι 
οι συμμετέχοντες σε αυτή την συνεδρία μπορούν 
να εργαστούν από κοινού σε επίπεδο ΕΕ, ενώ 
τα βήματα της εθνικής διαδικασίας μπορούν να 
αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο.

Τα επιλεγμένα βήματα διαδικασίας σημειώνονται 
σε μπλε:   

Βήμα 
διαδικασίας 

2

Βήμα 
διαδικασίας 

3

Βήμα 
διαδικασίας 

4

Βήμα 
διαδικασίας 

5

Βήμα 
διαδικασίας 

6

Βήμα 
διαδικασίας 

7

Βήμα 
διαδικασίας 

1

Είσοδος

Διεθνής

Στέγη Χρήση 
υποδομών

Τέλεση 
εγκλήματος

Αποθήκευση Μεταφορά και 
εμπόριο

Χρήση 
κερδών

Εθνική Διεθνής Εθνική Εθνική Διεθνής Διεθνής

Η δεύτερη απόφαση αφού αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα τα βήματα διαδικασίας ήταν η επιλογή ενός 
φραγμού για κάθε βήμα διαδικασίας.  Τα κράτη μέλη (KM) επέλεξαν αυτούς τους φραγμούς που αξίζουν την 
περισσότερη προσοχή. Εξαίρεση αποτελεί το βήμα τρία της διαδικασίας (Χρήση Υποδομής), για το οποίο 
επιλέχθηκαν δύο φραγμοί. Οι ακόλουθοι φραγμοί αξιολογήθηκαν κατά προτεραιότητα:

01. Είσοδος Κέντρο στόχευσης - Κατάλογοι επιβατών

02. Χρήση υποδομής ANPR

03. Χρήση υποδομής Εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων

04. Μεταφορά και εμπόριο Εποπτεία σε ιστοσελίδες από δεύτερο χέρι

05. Χρήση κερδών Βαθύτερη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων

Τα κράτη μέλη (KM) έκαναν αυτούς τους φραγμούς συγκεκριμένους με ένα πλάνο δράσης.  Επιπλέον, κάποιοι 
από τους φραγμούς συμπληρώθηκαν με ένα χρονοδιάγραμμα.  
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups

Model: Organised Property Crime
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups
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Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies

Registry for rent information Apps Online auction sites Ebay

Face recognition Control air B&B cities Surveillance (CCTV) cameras Awareness of patterns and 
trends

GPS tracking device Increased control on the roads Suspicious income regulations

Profiling Information sharing to ‘locate’ 
vulnerable

Hotel registrar Cooperation and proper 
legislation of the arriving date 
compagnies

Cooperation with storage Developing ANPR systems One legal common EU 
approach

Change identity Housing checks on hygiene, fire, 
safety, construction, homeless

Social control Running internet apps for 
communication

Jammer detection Registration of prepaid sim cards Deeper investigation - asset 
recovering

Identity Numbers consistency 
(checks)

Using housing legislation Big data: assessing and layering 
multiple data

ANPR Chop Chop Scrap metals Lack of legal tools in legislation No cash regulation in all of the 
EU

Communication Physical patrol checks Environment agency registration Legislation/check of travellers 
who travel with bus or train

Society information regarding 
modus used by mobil crime 
groups in new storage area

Property marking/identification 
mark

International registration scheme

Barcode or QR-products

Developing common database 
for institution and administration 
bodies

Protocol / agreement between 
LEA administration bodies

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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δέκα ξεχωριστές κρατικές εκθέσεις (Κεφάλαια 
2-11), καθώς και μια σύγκριση αυτών των 
νομικών δυνατοτήτων στα δέκα κράτη 
μέλη KM (Κεφάλαιο 12). Δεύτερον, θεώρησε 
τις πρακτικές εφαρμογές των νομικών 
δυνατοτήτων διαθέσιμες στα επιλεγμένα 
κράτη μέλη (KM). Τα αποτελέσματα αυτής 
της εμπειρικής μελέτης εξετάζονται στο 
Κεφάλαιο 13. Το Κεφάλαιο 14 διερεύνησε 
τη δυνατότητα για ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (KM) για την 
υποστήριξη μιας διοικητικής προσέγγισης 
στο έγκλημα. Τέλος, τα συμπεράσματα και 
ο τρόπος προώθησης παρουσιάστηκαν στο 
τμήμα V αυτής της μελέτης (Κεφάλαιο 15 και 
16)30 31. 

3. Περιορισμός

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ σημαίνει: «Προς την 
λειτουργική συνεργασία σε τοπικές 
διοικητικές και οικονομικές έρευνες  στην 
μάχη κατά του δουλεμπορίου”. Σε αυτό το 
πρόγραμμα, οι πόλεις Genk και Αμβέρσα, το 
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης και 
Εμπειρογνωμοσύνης (RIEC) της Ζηλανδίας, 
της Δυτικής και της Ανατολικής Βραβάντης 
και το KU Leuven ένωσαν τις δυνάμεις 
τους για να αποκομίσουν μια καλύτερη 
θεώρηση του φαινομένου του δουλεμπορίου, 
ειδικότερα στους διοικητικούς και 
οικονομικούς δείκτες, τις ευκαιρίες για 
ανταλλαγή πληροφοριών και πώς το 
φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί σε 
τοπικό επίπεδο.

Λόγω της μεγαλύτερης επίγνωσης 
του φαινομένου, οι τοπικές αρχές 
αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο 
σημάδια δουλεμπορίου στην περιοχή τους. 
Με αυτό σχετίζεται το φαινόμενου της 
εκτόπισης Για παράδειγμα, οι εγκληματικές 
ομάδες μετακινούνται από τις Κάτω Χώρες 
στο Βέλγιο, από τότε που οι Κάτω Χώρες 
ξεκίνησαν προσπάθειες σε διοικητικό επίπεδο 
εδώ και κάποια χρόνια. Οι εγκληματικές 

2.  Μελέτη ISEC - Διοικητικές 
Προσεγγίσεις στο 
Έγκλημα. Τα Διοικητικά 
μέτρα βασίζονται σε στην 
κανονιστική διαδικασία 
για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση 
(του σοβαρού και 
οργανωμένου) 
εγκλήματος. Οι νομικές 
δυνατότητες και οι 
πρακτικές εφαρμογές σε 
10 κράτη μέλη της ΕΕ

Το 2010, κατά τη Βελγική Προεδρία της ΕΕ, 
το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα 
σύμφωνα με τα οποία το Ανεπίσημο Δίκτυο 
ζήτησε να εκτιμήσει τις πιθανότητες να 
ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των διοικητικών φορέων και τους 
παραδοσιακούς οργανισμούς επιβολής του 
νόμου. Για το σκοπό αυτό το Ολλανδικό 
Υπουργείο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(συντονιστής), μαζί με το Πανεπιστήμιο 
Tilburg (Κάτω Χώρες) και το Πανεπιστήμιο 
KU Leuven (Βέλγιο), που υποστηρίζεται 
από το Βελγικό Υπουργείο Εσωτερικών, 
υπέβαλε αίτηση για επιχορήγηση από το 
Πρόγραμμα Πρόληψης και Καταπολέμησης 
του Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(ISEC). Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έδωσε αυτή την επιχορήγηση ISEC για να 
διεξάγει μια “έρευνα για τη δυνατότητα 
για ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των 
διοικητικών φορέων και των παραδοσιακών 
οργανισμών επιβολής του νόμου για την 
υποστήριξη της χρήσης διοικητικών μέτρων 
μέσα στα κράτη μέλη (KM) σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο».  Η υποκείμενη έκθεση είναι το 
αποτέλεσμα αυτής της επιχορήγησης ISEC.

Η μελέτη έχει στόχο να συνεισφέρει 
στον υφιστάμενο όγκο της γνώσης που 
αφορά στη διοικητική προσέγγιση του 
εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατά τον ακόλουθο τρόπο.  Πρώτον, 
εξερεύνησε τις νομικές δυνατότητες που 
είναι διαθέσιμες στις διοικητικές αρχές στα 
επιλεγμένα κράτη μέλη KM). Δυνατότητες 
που εμποδίζουν τους εγκληματίες από την 
κατάχρηση της νομικής υποδομής, όπως 
διαδικασίες αδειοδότησης, ή υποβολής 
προσφορών.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
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οργανώσεις μεταχειρίζονται με ευελιξία 
τους περιορισμούς της κυβέρνησης, 
ανακαλύπτουν το δρόμο της ελάχιστης 
αντίστασης, και εγκαθίστανται όπου η πίεση 
είναι μικρότερη.

Αναφορές από πολίτες, αστικές ή 
αστυνομικές υπηρεσίες συχνά αφορούν σε 
συγκεκριμένους τομείς που είναι ευαίσθητοι 
στο δουλεμπόριο, όπως τα ξενοδοχεία και 
τα catering, ινστιτούτα μασάζ, πλυντήρια 
αυτοκινήτων, νυχτερινά καταστήματα, 
συγκομιδή φρούτων, μεταφορές και 
κατασκευές. Οι δουλέμποροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν το νόμιμο κύκλωμα για 
να εξασφαλίσουν στέγαση για τα θύματα 
του δουλεμπορίου, για παράδειγμα, ή για να 
ξεπλύνουν τα χρήματα που κέρδισαν από 
την εκμετάλλευση. Η ευκαιρία βρίσκεται στις 
περιοχές όπου ο υπόκοσμος συνδέεται με 
το νόμιμο τμήμα της κοινωνίας, η τοπική 
κυβέρνηση μπορεί να συγκεντρώσει αυτά 
τα σήματα και να αναλάβει δράσεις για να 
αντιμετωπίσει το σοβαρό και οργανωμένο 
έγκλημα.

Μερικοί από τους τομείς που 
αναφέρονται υπόκεινται σε υποχρεωτική 
αδειοδότηση από τις τοπικές αρχές που 
συμπεριλαμβάνουν προκαταρκτικές 
έρευνες όπως αυτές που αφορούν στην 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων, το ήθος του 
χειριστή και τα οικονομικά.  Εντούτοις, η 
οικονομική έρευνα περιορίζεται συχνά 
στην εξέταση όλων των ισχυρισμών από τις 
ίδιες τις τοπικές αρχές, που δεν καταλήγει 
πάντα στον εντοπισμό των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και την πιθανή άρνηση 
της άδειας λειτουργίας. Κτίρια που 
μαστίζονται από οχλήσεις υπόκεινται 
σε κτηματολογική έρευνα και έρευνα 
για την ποιότητα της στέγης. Εδώ πάλι η 
οικονομική έρευνα περιορίζεται σε μια 
εξέταση άλλων περιουσιακών στοιχείων του 
ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα διαθέσιμα τοπικά 
κτηματολογικά στοιχεία. 

Λόγω αυτών των μειονεκτημάτων οι 
δουλέμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν 
την νόμιμη οικονομία για να διευρύνουν τις 
παράνομες δραστηριότητές τους, ενίοτε και 
με την υποστήριξη της κυβέρνησης με τη 
μορφή χορηγιών, ή κοινωνική βοήθεια.

Τόσο κατά τη χορήγηση άδειας και την 
εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, 
μια σε βάθος διερεύνηση των οικονομικών 
δεδομένων –συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνας σε νομικές εταιρικές δομές και 
έρευνα σε περιουσιακά στοιχεία και 
κινήσεις τραπεζικών 
λογαριασμών – 
αποκαλύπτει ενδείξεις 
δουλεμπορίου.  Εν 
τέλει, οι αναφορές 
για οχλήσεις και 
υπερβολικά μισθώματα 
δε συνδέονται πάντα 
άμεσα με δουλεμπόριο, 
αλλά μπορούν να είναι 
μια αρχή για μια πιο 
διεξοδική έρευνα.

Σκοπός είναι να είναι 
δυνατό να ελέγχονται 
οι εν λόγω τομείς βάσει διοικητικών και 
οικονομικών κριτηρίων που είναι ενδεικτικά 
του δουλεμπορίου, έτσι ώστε να μην δίνεται 
στους διακινητές η ευκαιρία να αναπτύξουν 
τις παράνομες δραστηριότητές τους, ή να 
μπορεί να εντοπιστεί το δουλεμπόριο ή/
και να σταματήσει σε πρώιμο στάδιο. Αυτό 
οφείλεται στο ότι οι τοπικές αρχές έχουν την 
ευκαιρία να αποθαρρύνουν τους εγκληματίες 
μέσω διοικητικών μέτρων, δημιουργώντας, 
ή αλλάζοντας τις συνθήκες, έτσι ώστε να 
υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες, ή ότι 
μια τέτοια δραστηριότητα καθίσταται 
λιγότερο ελκυστική. Αυτό μπορεί να γίνει 
με την άρνηση μιας άδειας λειτουργίας, 
ή μιας επιδότησης και με το κλείσιμο της 
επιχείρησης, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
δικαστική έρευνα. Η διοικητική προσέγγιση 
συμπληρώνει την προσέγγιση της ποινικής 
νομοθεσίας. Δε μπορούν όλες οι τοπικές 
κυβερνήσεις να πεισθούν ότι μπορεί να είναι 
προστιθέμενη αξία στον πόλεμο κατά του 
δουλεμπορίου. Σκοπός του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 
είναι επίσης να τεθεί η σημασία της μάχης 
κατά του δουλεμπορίου στο χάρτη στην 
τοπική κυβέρνηση καν να προσφέρει σε 
αυτές τις κυβερνήσεις μια προοπτική για την 
ανάληψη δράσης32 33
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4. Κέντρα ενημέρωσης 
εμπειρογνωμόνων

a. RIEC/LIEC

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος απαιτεί μια εναρμονισμένη, 
ενιαία στρατηγική που συνδυάζει μέτρα 
ποινικής δικαιοσύνης και φορολογικής 
νομοθεσίας.  Τα Περιφερειακά Κέντρα 
Πληροφόρησης και Εμπειρογνωμοσύνης 
(RIECs) και το Εθνικό Κέντρο 
Πληροφόρησης και Ειδίκευσης (LIEC) 
ενισχύουν τη διοικητική προσέγγιση 
και υποστηρίζουν τη συνολική ενιαία 
στρατηγική.  

Στις Κάτω Χώρες, τα 10 Περιφερειακά 
Κέντρα Πληροφόρησης και 
Εμπειρογνωμοσύνης (RIECs) καιτο 
Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης και 
Εμπειρογνωμοσύνης (LIEC) υποστηρίζουν 
τη μάχη κατά του οργανωμένου, 
υπονομευτικού εγκλήματος με το σκοπό 
της ενδυνάμωσης της συνεργασίας και 
της θωράκισης της κυβέρνησης και της 
κοινωνίας για την καταπολέμηση της 
υπονόμευσης.  

Τα Περιφερειακά Κέντρα Πληροφόρησης 
και Ειδίκευσης (RIECs)και το Εθνικό Κέντρο 
Πληροφόρησης και Εμπειρογνωμοσύνης 
(LIEC) το εφαρμόζουν ως εξής:

με αύξηση της γνώσης και της θωράκισης 
της κυβέρνησης και των ιδιωτών για το 
πρόβλημα του υπονομευτικού εγκλήματος

με υποστήριξη και ενδυνάμωση της 
συνεργασίας μέσα στην κυβέρνηση και με 
δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους και 

με ανταλλαγή πληροφοριών και 
εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο της 
διοικητικής και ενιαίας προσέγγισης του 
υπονομευτικού εγκλήματος.

Τα Περιφερειακά Κέντρα λειτουργούν ‘στον 
τομέα’, σε στενή εγγύτητα και συνήθως 
μετά από αίτημα των δημοτικών αρχών 
που αντιμετωπίζουν άμεσα εγκληματικές 
δραστηριότητες και τις συνέπειές τους. 
Τα τελευταία χρόνια, στις δημοτικές αρχές 
έχουν δοθεί περισσότερες δυνατότητες 
για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος και την εφαρμογή διοικητικών 
μέτρων κατά τρόπο αποτελεσματικό. 
Επειδή τα Περιφερειακά Κέντρα εργάζονται 
με τους συνεργάτες τους σύμφωνα 
με την αρχή  ‘ενοποιημένοι, εκτός και 
αν’ , αυτή η στρατηγική συντονίζεται 
σε τοπικό επίπεδο. Το Εθνικό Κέντρο 
διευκολύνει και ενώνει τις προσπάθειες 
των Περιφερειακών Κέντρων, ενεργώντας 
ως κοινό κέντρο υπηρεσιών και κόμβος 
γνώσεων για τα Περιφερειακά Κέντρα και 
τους συνεργάτες τους, πχ φορείς δημόσιας 
διοίκησης, φορολογικές και τελωνειακές 
αρχές, την αστυνομία και τις αρχές της 
ποινικής δικαιοσύνης. Με αίτημα των 
Περιφερειακών Κέντρων (ή των συνεργατών 
τους), το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Ασφάλειας, οι δήμαρχοι και ή/και οι εθνικοί 
εταίροι, το Εθνικό Κέντρο επίσης επιτελεί 
μια ποικιλία διαπεριφερειακών καθηκόντων 
σε εθνικό επίπεδο. Το Εθνικό Κέντρο είναι 
επίσης το εθνικό γραφείο για διοικητικά και 
διασυνοριακά θέματα34.

b. ARIEC/PAALCO

Η συγγραφή του έγινε από κοινού από τους 
Priscilia Daxhelet, Annemie De Boye και 
Clara Vanquekelberghe

Το 2017, τα Περιφερειακά Κέντρα 
Πληροφόρησης & Εμπειρογνωμοσύνης  
(ARIEC/PAALCO) ξεκίνησαν στο Βέλγιο. 
Αυτά είναι πυρήνες τριών ατόμων οι οποίοι 
αποτελούνται από έναν εγκληματολόγο 
συντονιστή, έναν εγκληματολόγο και έναν 
μεσίτη πληροφοριών. Υπάρχουν κέντρα 
στην Αμβέρσα, το Λουξεμβούργο και το 
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Namur.  Θα πρέπει επίσης να γίνει μια 
αξιολόγηση της εργασίας των κέντρων. 

Τα κέντρα ευαισθητοποιούν τις τοπικές 
αρχές σχετικά με την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος στην διοικητικής 
τους περιφέρεια και υποστηρίζουν τις 
τοπικές αρχές παρέχοντάς τους νομική 
εμπειρογνωμοσύνη και μεθόδους που 
έχουν αποδειχθεί επιτυχείς.  Μοιράζονται 
επίσης τις γνώσεις τους σχετικά με τις 
καλές πρακτικές των πρωτοβουλιών της 
διοικητικής προσέγγισης και εξασφαλίζουν 
ότι τα δια-τοπικά φαινόμενα που 
εμφανίζονται σε διάφορες δημοτικές 
περιφέρειες παρακολουθούνται. Η 
διοικητική προσέγγιση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προληπτικά, για 
παράδειγμα εφαρμόζοντας τους 
κανονισμούς της αστυνομίας.

Τα καθήκοντα μιας ARIEC/PAALCO 
συνίστανται σε: 

 › την ευαισθητοποίηση των διοικητικών 
προσεγγίσεων μέσω διαφόρων 
πρωτοβουλιών

 › την υποστήριξη των τοπικών αρχών και 
της αστυνομίας 

 › την ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων μεταξύ διαφόρων συνεργατών

 › την ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης
 › την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων

c. EURIEC

Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα δεν 
σταματά σε σύνορα Για το λόγο αυτό, για 
την αντιμετώπισή του, δημιουργήθηκε 
ένα πιλοτικό, διασυνοριακό πρόγραμμα 
διοικητικής προσέγγισης, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή:  Το κέντρο θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την βέλτιστη συνεργασία και 
την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών 

κυρίως σε διοικητικό επίπεδο μεταξύ του 
Βελγίου, της βορείου Ρηνανίας Βεστφαλίας 
και των Κάτω Χωρών. Αυτή είναι προσθήκη 
στην υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ 
της αστυνομίας και της Εισαγγελίας 
διασυνοριακά.

Κύριος σκοπός είναι να δοθεί στις 
διοικητικές αρχές στα σύνορα της 
περιοχής Euregio Meuse-Rhine πιο 
ταχείες δυνατότητες για την αντιμετώπιση 
των εγκληματιών ταυτόχρονα με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων. 
Επιπλέον, το κέντρο μπορεί να βοηθήσει 
στην παρεμπόδιση των εγκληματιών 
από τη συνέχιση των εγκληματικών τους 
δραστηριοτήτων ανενόχλητοι

Η ίδρυση της EURIEC είναι μια άμεση 
συνέπεια της συνεργασίας της Benelux 
στο πεδίο της διοικητικής προσέγγισης. 
Το 2018 ο Ολλανδός Υπουργός Υγείας 
και Ασφάλειας, Ferdinand Grapperhaus, 
δήλωσε: “Είμαστε υπόχρεοι στην ομάδα 
εργασίας της διοικητικής προσέγγισης 
του Μπενελούξ, η οποία πρότεινε αυτό 
το πιλοτικό πρόγραμμα στην έκθεσή της 
Αντιμετωπίζοντας Μαζί το Έγκλημα. Αυτή 
η έκθεση κυρίως απηύθυνε το ερώτημα 
για το πως η Μπενελουξ και η Γερμανία 
μπορούν να εργαστούν μαζί όσο το 
δυνατό καλύτερα για την αντιμετώπιση 
των αποκαλούμενων «παράνομων 
συμμοριών μοτοσικλετιστών»  Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αγκάλιασαν την ιδέα ενός τεστ 
(....) συνεργάτες από τη Μπενελουξ και 
τη Γερμανία, οι οποίοι έχουν ερωτήσεις 
σχετικά με την λειτουργία εγκληματιών 
πέρα από τα σύνορα μπορούν να 
έρθουν σε αυτό το κέντρο να λύσουν τα 
προβλήματά τους 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 1 
εκατομμύριο ευρώ για το πρόγραμμα To 
πρόγραμμα επιβλέπεται επιστημονικά 
από τα πανεπιστήμια Leuven, Maastricht  
και Κολωνίας και σχεδιάστηκε αρχικά για 
2  έτη ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο του 
2019. Ιδανικά, οι βάσεις για τις νομοθετικές 
αλλαγές θα έπρεπε να έχει τεθεί και στις 
τρεις χώρες.
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Όταν παραλήφθηκαν και αναλύθηκαν όλες οι πρωτοβουλίες διοικητικής προσέγγισης 
κατέστη σαφές, ότι η διοικητική προσέγγιση αναπτύσσεται με διαφορετικές ταχύτητες 
στους κόλπους της ΕΕ. Κατά τα περασμένα έτη ολοένα και περισσότερα KM εφαρμόζουν 
διοικητική προσέγγιση και αποτελεσματικότητα και επιτυχία καθιστάμενα πιο ορατά. Μερικά 
KM δεν έχουν ακόμη τη νομική υποδομή για να μοιραστούν σημαντικές πληροφορίες με 
τις δημόσιες Αρχές, ενώ άλλα ξεκινούν να συνεργάζονται διασυνοριακά. Ένας από τους 
κύριους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε το δίκτυο ήταν διότι αυτό το εγχειρίδιο 
γράφτηκε για να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Για το λόγο αυτό θα 
συστήναμε τη χρήση του νέου ορισμού του Συμπεράσματος του Συμβουλίου από 2016 να 
εξηγήσει με σαφήνεια και απλότητα τι εννοείται υπό τον όρο καταπολέμηση, από διοικητικής 
προσέγγισης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Οι συνοδευτικοί πυλώνες 
αποτελούν καλές ενδείξεις του τι ακριβώς χρειάζεται για να εφαρμοστεί μια πρωτοβουλία 
αποτελεσματικής διοικητικής προσέγγισης. 

Εάν οι πρωτοβουλίες δεν εντάχθηκαν στο εγχειρίδιο ήταν επειδή δε χρησιμοποίησαν 
διοικητική προσέγγιση. Εφάρμοσαν μόνο τα μέσα του ποινικού Δικαίου, ή μέσα επιβολής 
του νόμου. Αυτό δε σημαίνει, ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν ήταν αποτελεσματικές στην 
καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Κατέστη σαφές, ότι η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η χρήση πολυτομεακής προσέγγισης απουσίαζε στις περισσότερες 
πρωτοβουλίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι το KM μειώνει 
τις δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες. Συνεπώς, οι τοπικές Αρχές 
αναζητούν δημιουργικές λύσεις για ανταλλαγή πληροφοριών όταν υπάρχει υποψία για 
φαινόμενα οργανωμένου εγκλήματος. Παρόλα αυτά, αυτές οι δημιουργικές λύσεις ενέχουν 
έναν αριθμό κινδύνων, όπως η δημιουργία διαφορετικών διαδικασιών και κακή χρήση 
των διοικητικών μέσων. Για το λόγο αυτό ένα εθνικό πλαίσιο είναι θεμελιώδους σημασίας.  
Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την προσαρμογή νομοθεσίας και υποδομής για παράδειγμα 
ιδρύοντας ένα κεντρικό όργανο όπως κέντρα ενημέρωσης εμπειρογνωμόνων, όπου οι τοπικές 
διοικήσεις θα μπορούσαν να ζητήσουν συμβουλές. Σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ σημαντικό 
να συνεχίσει η έρευνα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ KM. Εάν ολοένα και περισσότερα KM 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διεθνές, ή ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να διακόψει το 
φαινόμενο της μετατόπισης και να το καταστήσει δυσκολότερο για τις εγκληματικές ομάδες 
να ακμάσουν με τις δραστηριότητές τους. 
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Nederland. Άμστερνταμ: Balans, 2017.
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