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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 
σχετικά με την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος:  
 Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η 

νομοθεσία στον τομέα; 
 

ΣΥΝΟΨΗ 
 

Περιεχόμενο 
Η απόφαση-πλαίσιο του 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος παρέχει ένα εξελιγμένο πλαίσιο ποινικοποιήσεως 
της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο, χρήζει βελτιώσεων 
τόσο ως προς την ασφάλεια δικαίου και του πεδίου εφαρμογής της, όσο και 
ως προς τον βαθμό εναρμόνισης που επιτυγχάνει. Η απόφαση-πλαίσιο έχει 
συνταχθεί με ευρύ και αόριστο τρόπο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
«υπερποινικοποίηση». Απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης, όχι 
μόνο για να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι μεταξύ των κρατών μελών, αλλά 
και για να διευκολυνθεί η λειτουργία και άλλων στοιχείων του ευρωπαϊκού 
ποινικού δικαίου. Στην Συνθήκη της Λισσαβώνας περιλαμβάνονται 
ορισμένες διατάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως νομικές 
βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικαίου στον τομέα. Κάθε νέα 
πρόταση θα πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής 
της απόφασης-πλαισίου του 2008 από τα κράτη μέλη και των ερμηνειών 
των σχετικών εννοιών από τα εθνικά δικαστήρια.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 
Για να επικοινωνήσετε με το Θεματικό Τμήμα Γ ή για να εγγραφείτε συνδρομητής στο 
ενημερωτικό δελτίο του, απευθυνθείτε στη διεύθυνση: 
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Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του 
συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς υπό την 
προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία της πηγής κατόπιν ενημέρωσης του εκδότη και 
αποστολής αντιτύπου σε αυτόν. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Ιστορικό 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη ενός συνολικού ποινικού πλαισίου 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η πλέον πρόσφατη νομοθετική πράξη 
της ΕΕ στον τομέα αυτό, η απόφαση-πλαίσιο του 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, αντικατοπτρίζει την συνεργία μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών 
φόρουμ, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στην ανάπτυξη παγκοσμίων προτύπων στον 
τομέα. Η απόφαση-πλαίσιο παρέχει ένα εξελιγμένο πλαίσιο ποινικοποιήσεως της συμμετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο, χρήζει βελτιώσεων τόσο ως προς την ασφάλεια δικαίου 
και το πεδίο εφαρμογής της εύρους της, όσο και ως προς τον βαθμό εναρμόνισης που 
επιτυγχάνει.  
 

Στόχος 
Το ανά χείρας σημείωμα έχει ως στόχο την ανάλυση και αξιολόγηση της απόφασης-πλαισίου, 
η οποία θα εξετασθεί από ιστορικής και εντός του πλαισίου της παρούσης συγκυρίας 
απόψεως, και οι κύριες διατάξεις της θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν αυστηρά. Στο 
σημείωμα θα εξετασθούν οι επιπτώσεις της ποινικοποιήσεως της συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση ως προς την ασφάλεια δικαίου, αλλά και από άποψη επιτευχθέντος βαθμού 
εναρμόνισης. Θα υποστηριχθεί ότι χρειάζεται περαιτέρω εναρμόνιση όχι μόνο σε σχέση με το 
εθνικό ποινικό δίκαιο, αλλά και για να διευκολυνθεί η λειτουργία άλλων πτυχών του 
ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των ποινών για άλλα αδικήματα, της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων και του έργου της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol) και της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας 
(Eurojust). Στην συνέχεια του σημειώματος θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει 
η Συνθήκη της Λισσαβώνας για περαιτέρω ενέργειες με στόχο την εναρμόνιση του ποινικού 
δικαίου για το οργανωμένο έγκλημα. 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε πρωτοπόρος όσον αφορά στην ανάπτυξη ενός 
συνολικού ποινικού πλαισίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.  

 Η πλέον πρόσφατη νομοθετική πράξη της ΕΕ στον τομέα αυτό, η απόφαση-πλαίσιο 
του 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
αντικατοπτρίζει την συνεργία μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών φόρουμ, όπως ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στην ανάπτυξη παγκοσμίων προτύπων στον τομέα. 

 Παρότι όμως, παρέχει ένα εξελιγμένο πλαίσιο ποινικοποιήσεως της συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, η απόφαση-πλαίσιο χρήζει βελτιώσεων τόσο ως προς την 
ασφάλεια δικαίου και το πεδίο εφαρμογής της, όσο και ως προς τον βαθμό 
εναρμόνισης που επιτυγχάνει. 

 Με την απόφαση-πλαίσιο επιδιώκεται ο συγκερασμός δύο φαινομενικά αποκλινόντων 
στόχων: να εισαγάγει ως συγκεκριμένο αδίκημα την συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, που να είναι διακριτό από άλλα αδικήματα συμμετοχής σε αξιόποινη 



Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: με ποιόν τρόπο 
μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; 
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πράξη στα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης, και ταυτόχρονα να μην περιλαμβάνει έναν 
υπερβολικά άκαμπτο και περιορισμένο ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος, 
λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι οι εγκληματικές οργανώσεις δεν λειτουργούν πάντοτε με 
ιεραρχική δομή. 

 Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι ένας φαινομενικά αντιφατικός ορισμός 
της έννοιας «εγκληματική οργάνωση», ο οπίος μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε 
«υπερποινικοποίηση», καθώς τα χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης 
προσδιορίζονται πολύ γενικά και με κριτήρια ελαστικά και διφορούμενα. 

 Απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης, όχι μόνο για να εξασφαλισθούν ισότιμοι 
όροι μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και για να διευκολυνθεί η λειτουργία και 
άλλων στοιχείων του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Τα στοιχεία αυτά 
συμπεριλαμβάνουν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων 
και το έργο σωμάτων όπως η Europol και η Eurojust. 

 Στην Συνθήκη της Λισσαβώνας περιλαμβάνονται ορισμένες διατάξεις, οι οποίες θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως νομικές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
δικαίου στον τομέα. 

 Κάθε νέα πρόταση θα πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής 
της απόφασης-πλαισίου του 2008 από τα κράτη μέλη και των ερμηνειών των 
σχετικών εννοιών από τα εθνικά δικαστήρια. 

 Η τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου του 2008 θα πρέπει να εξασφαλίζει 
υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης και πιο ορισμένη ποινικοποίηση της συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, πράγμα το οποίο θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και θα 
δικαιολογήσει την ανάγκη χωριστής και διακριτής ποινικοποιήσεως της συμμετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση σε σχέση με άλλα, συναφή αδικήματα. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 Σύσταση 1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να 
εκπονήσει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη της απόφασης-
πλαισίου του 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τόσο την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου όσο 
και την ερμηνεία των σχετικών εννοιών από τα εθνικά δικαστήρια. 

 Σύσταση 2: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες επί της εφαρμογής και άλλων μέτρων 
ουσιαστικού ποινικού δικαίου της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν την συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση ως επιβαρυντικό στοιχείο. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
καλύπτουν τόσο την εφαρμογή της νομοθεσίας όσο και την ερμηνεία της συμμετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση ως επιβαρυντικό στοιχείο από τα εθνικά δικαστήρια. 

 Σύσταση 3: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες επί της εφαρμογής, από τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
της απαγορεύσεως της νομιμοποιήσεως εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα. Οι 
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πληροφορίες θα πρέπει να καλύπτουν τόσο την εφαρμογή της νομοθεσίας όσο και 
την νομολογία. 

 Σύσταση 4: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Europol να 
δώσει λεπτομερή εξήγηση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον νομικό ορισμό 
του οργανωμένου εγκλήματος (ειδικότερα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
και τον ορισμό της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος) κατά το επιχειρησιακό της 
έργο, και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των αξιολογήσεων απειλών όσον αφορά 
στο οργανωμένο έγκλημα (OCTA). 

 Σύσταση 5: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Eurojust να 
δώσει λεπτομερή εξήγηση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον νομικό ορισμό 
του οργανωμένου εγκλήματος (ειδικότερα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
και τον ορισμό της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος) κατά το επιχειρησιακό της 
έργο, και κατά πόσο διαφορές στους ορισμούς σε εθνικό επίπεδο παρακωλύουν την 
Eurojust στο έργο της. 

 Σύσταση 6: Με βάση το αποτέλεσμα της λεπτομερούς αξιολογήσεως της εφαρμογής 
της απόφασης-πλαίσιο του 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το κατά πόσον είναι 
σκόπιμο να υποστηρίξει την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου. 

 Σύσταση 7: Κατά την εξέταση των προτάσεων τροποποίησης της απόφασης-πλαισίου 
του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν του την πληθώρα 
στόχων και λειτουργιών της ποινικοποιήσεως της συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση όπως διατυπώνονται ανωτέρω, καθώς και τις επιπτώσεις που θα είχε η 
άκριτη ποινικοποίηση στην ασφάλεια δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

 Σύσταση 8: Κατά την εξέταση των προτάσεων τροποποίησης της απόφασης-πλαισίου 
του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποσκοπεί στην διασφάλιση τόσο 
ενός μεγαλύτερου βαθμού εναρμόνισης όσο και μια πιο ορισμένη ποινικοποίηση της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Αυτό θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και θα 
δικαιολογήσει την ανάγκη χωριστής και διακριτής ποινικοποιήσεως της συμμετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση σε σχέση με άλλα, συναφή αδικήματα. 






