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«White Collar Crimes»

• Ο όρος εισήχθη για πρώτη φορά από τον Αμερικανό
εγκληματολόγο Εdwin Sutherland το 1939 και σ’ αυτή την 
κατηγορία των εγκλημάτων ανήκουν όχι μόνο τα οικονομικά 
και τραπεζικά εγκλήματα αλλά τα φαινόμενα διαπλοκής και 
διαφθοράς, τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο τα τελευταία 
χρόνια

• τα οικονομικά εγκλήματα στην εποχή που ζούμε είναι 
διασυνοριακά και πλήττουν το κύρος της χώρας μας ως 
κέντρο υπηρεσιών, του τραπεζικού τομέα και έχουμε κάθε 
λόγο να θέλουμε να τους δώσουμε τη δέουσα σημασία σε 
αυτά



«White Collar Crimes»

• Από την απάτη στο ηλεκτρονικό έγκλημα, από τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη 
δωροδοκία και απο τη δωροδοκία στην κατάχρηση αγοράς 
και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών - όλες 
αυτές είναι οι μορφές οικονομικού εγκλήματος που 
αυξάνονται, και μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: τα 
χρήματα



«White Collar Crimes»

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι με τον όρο 
«οργανωμένο οικονομικό έγκλημα» νοούνται όλες οι 
δραστηριότητες οργανωμένων εγκληματικών ομάδων οι 
οποίες κάνουν κατάχρηση χρηματοοικονομικών συστημάτων 
ή συστημάτων πληρωμών με σκοπό την αποκόμιση
οικονομικού οφέλους.





Κύπρος: Η ακτινογραφία του 
οικονομικού εγκλήματος

• Σχεδόν έξι χιλιάδες είναι οι υποθέσεις οικονομικού 
εγκλήματος που διερεύνησε η Αστυνομία την τελευταία 
δεκαετία.

• Μετά τη φούσκα του χρηματιστηρίου, η Αστυνομία 
βομβαρδίστηκε με καταγγελίες, ενώ σταδιακά οι αριθμοί
ξεφούσκωσαν 



Καταγγελίες 
• Σύμφωνα με το Γραφείο Διερεύνησης Του Οικονομικού 

εγκλήματος του Αρχηγείου της Αστυνομίας το οποίο 
ασχολείται με τη διερεύνηση σοβαρών και περίπλοκων 
αδικημάτων αλλά και την εκτέλεση αιτημάτων ξένων χωρών 
για παροχή νομικής συνδρομής σε οικονομικής φύσεως 
αδικήματα, η διαφθορά παραμένει αμείωτη.  

• Από το 2010, έχουν εξιχνιαστεί 5.259 υποθέσεις, δηλ. το 
90,5% των υποθέσεων 

• Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι το 2019, η Αστυνομία είχε 
ενώπιόν της 5.811 καταγγελίες. 



Καταγγελίες
• Οι περισσότερες καταγγελίες έγιναν το 2010 (1.220), ενώ 

σταδιακά ο αριθμός τους μειώνεται. 
• Το 2011, οι υποθέσεις ανήλθαν στις 1.033, 
• ενώ το 2012-2013 ήταν 955 και 773 αντίστοιχα. 
• Σταδιακά, παρατηρήθηκε μια μείωση των υποθέσεων που 

αφορούν το οικονομικό έγκλημα σε 636 (2014) και 583 
(2015), με τα τελευταία χρόνια να έχουν πέσει στις 182 
(2016) και 207 (2017). 

• Πέρσι, ο αριθμός των υποθέσεων που είχε ενώπιόν της η 
Αστυνομία ήταν 169 (2018), ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 
2019, ο αριθμός ήταν 53. 





Παράδειγμα δεκασμού






Νομοθεσία και Κανονισμοί 
• Δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία κατά της δωροδοκίας και 

διαφθοράς στην Κύπρο 

• Oι σχετικές διατάξεις σχετικά με τη διαφθορά (δημόσια και 
ιδιωτική)  μπορούν να βρεθούν σε διάφορους νόμους, όπως 
εκτίθενται παρακάτω.



Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος 
(ΚΕΦ.154)

• Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κεφ. 154,  που αφορά τον 
δεκασμό δημόσιου Λειτουργού 

Όποιος-
(α) είναι δημόσιος λειτουργός και είναι επιφορτισμένος με την 
εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος λόγω του λειτουργήματος 
του, με τέτοιο τρόπο που υποδηλώνει δεκασμό ζητά, δέχεται ή 
παίρνει ή συμφωνεί ή αποπειράται να δεχτεί ή να πάρει 
περιουσία ή ωφέλημα οποιουδήποτε είδους για τον εαυτό του 
ή για άλλον, για χάρη εκτέλεσης ή μελλοντικής ενέργειας ή 
παράλειψης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του 
λειτουργήματος του ή



Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος 
(ΚΕΦ.154)

(β) με τέτοιο τρόπο που υποδηλώνει δεκασμό, δίνει παρέχει ή 
προμηθεύει, ή υπόσχεται ή προσφέρεται να δώσει ή να παρέχει
ή να προμηθεύει ή να αποπειραθεί να προμηθεύσει, σε 
δημόσιο λειτουργό ή σε άλλο, περιουσία, ή ωφελήματα 
οποιουδήποτε είδους για χάρη τέτοιας ενέργειας ή παράλειψης
από τέτοιο δημόσιο λειτουργό,
• είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι 

επτά χρόνια και σε χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδες 
ευρώ ή και στις δύο ποινές, η δε περιουσία του, αντικείμενο
του δεκασμού, υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τον περί
Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες 
Εγκληματικές Πράξεις Νόμο.



Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος 
(ΚΕΦ.154)

• Απόσπαση από δημόσιο λειτουργό

Το άρθρο 101 αναφέρει ότι:
«Δημόσιος λειτουργός που παίρνει ή που δέχεται από άλλο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων που ανάγονται στην υπηρεσία 
του, οποιαδήποτε αμοιβή πέρα από τον κανονικό μισθό και των 
απολαβών του ή την υπόσχεση τέτοιας, είναι ένοχος 
πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων και σε 
χρηματική ποινή»



Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος 
(ΚΕΦ.154)

• Δωροληψία για επίδειξη εύνοιας από δημόσιο λειτουργό

Σύμφωνα με το άρθρο 102:
«Δημόσιος λειτουργός, που παίρνει περιουσία ή ωφέλημα 
πάσης φύσης υπό το ρητό ή σιωπηρό όρο, ότι αυτός θα 
ευνοήσει εκείνο που προσφέρει ή δίνει την περιουσία ή 
οποιοδήποτε άλλο, για τον οποίο ενδιαφέρεται εκείνος που 
προσφέρει, σε εκκρεμή συναλλαγή ή σε συναλλαγή η οποία 
ενδέχεται να προκύψει μεταξύ εκείνου που προσφέρει ή άλλου, 
για τον οποίο αυτός ενδιαφέρεται και οποιουδήποτε δημόσιου 
λειτουργού, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε 
φυλάκιση δύο χρόνων και σε χρηματική ποινή».



Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 
1990 (Ν. 1/1990)

• Ο νόμος αυτός ισχύει για όλα τα μέλη της Δημόσιας 
υπηρεσίας, εκτός από εκείνα που δεν εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή για τα 
οποία υπάρχει διαφορετική διάταξη σε οποιονδήποτε άλλο 
νόμο. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 69 (1) του Νόμου περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας, απαγορεύεται στους δημόσιους υπαλλήλους να 
λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα δώρα ή δώρα που συνίστανται 
σε χρήματα, άλλα αγαθά, ελεύθερα ταξίδια ή άλλες 
προσωπικές εύνοιες, εκτός από τα συνηθισμένα δώρα από 
προσωπικές φίλους ή σε προσωπικούς φίλους.



Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος 
του 1990 (Ν. 1/1990)
• η διάταξη αυτή μπoρεί vα χαλαρωθεί από τo Υπoυργικό

Συμβoύλιo σε καθoρισμέvες περιπτώσεις ή σε oπoιαδήπoτε
ειδική περίπτωση όπoυ τo Υπoυργικό Συμβoύλιo θεωρεί ότι 
θα ήταv αvεπιθύμητo ή αvτίθετo πρoς τo δημόσιo συμφέρov
vα απoρριφθεί τo δώρo.

• Στην περίπτωση αυτή, ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να 
αναφέρει το δώρο αμέσως στον ανώτερο του και το δώρο 
πρέπει να απορριφθεί κατά τον συνήθη τρόπο (άρθρο 69 (2)). 



Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος 
του 1990 (Ν. 1/1990)
• Υπάρχει επίσης η γενική υποχρέωση των δημοσίων 

υπαλλήλων να ενημερώνουν τους προϊσταμένους τους για 
την παραλαβή οποιουδήποτε δώρου που προσφέρεται με 
αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους ή για υπηρεσίες που 
παρέχονται από αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους (άρθρο.69 (4)). 



Ο περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος 
(ΚΕΦ.161)

• Σε αντίθεση με το προαναφερθέν Κεφ. 154 και του Νόμου 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας, οι διατάξεις του οποίου 
περιορίζονται στη διαφθορά στον δημόσιο τομέα στην 
Κύπρο, το άρθρο 161 αναφέρεται επίσης στη διαφθορά που 
εμπλέκει ξένους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους 
διεθνών οργανισμών, καθώς και αντιπροσώπους στον 
ιδιωτικό τομέα.



Ο περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος 
(ΚΕΦ.161)
• Το άρθρο 3 του κεφ. 161 βρίσκει ένοχο αδικήματος και σε 

περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα επτά έτη, ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 
εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), ή και στις δύο αυτές ποινές της 
φυλάκισης και του προστίμου.

Αν-
• (α) οποιοσδήποτες αντιπρόσωπος άμεσα ή έμμεσα δέχεται ή 

λαμβάνει ή συμφωνεί να δεχτεί ή ζητά ή αποπειράται να λάβει από 
οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τρόπο που υποδηλώνει διαφθορά, για 
τον εαυτό του ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιοδήποτε
δώρο, ή αντιπαροχή ως κίνητρο ή αμοιβή για την τέλεση ή αποχή
από τέλεση οποιασδήποτε πράξης, ή για την τέλεση ή αποχή από 
τέλεση οποιασδήποτε πράξης που έλαβε χώρα μετά τη θέσπιση του 
Νόμου αυτού, η οποία αφορά υποθέσεις ή εργασίες του 
προϊσταμένου του, ή για την επίδειξη ή αποχή από επίδειξη εύνοιας 
ή δυσμένειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις υποθέσεις ή 
εργασίες του προϊσταμένου του ή



Ο περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος 
(ΚΕΦ.161)
• (β) οποιοδήποτε πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα δίνει ή συμφωνεί να 

δώσει ή υπόσχεται ή προσφέρει ή αποπειράται να δώσει, κατά
τρόπο που υποδηλώνει διαφθορά, για τον εαυτό του ή για 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε δώρα ή αντιπαροχή σε 
οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ως κίνητρο ή αμοιβή για την τέλεση ή 
αποχή από τέλεση οποιασδήποτε πράξης, ή για την τέλεση, ή αποχή
από τέλεση οποιασδήποτε πράξης που έλαβε χώρα μετά την 
θέσπιση του Νόμου αυτού, η οποία αφορά τις υποθέσεις ή εργασίες
του προϊσταμένου του, ή για την επίδειξη ή αποχή από επίδειξη
εύνοιας ή δυσμένειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις 
υποθέσεις ή εργασίες του προϊσταμένου του ή

• (γ) οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του δίνει σε οποιοδήποτε
αντιπρόσωπο, ή αν οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος εν γνώσει του 
χρησιμοποιεί, με πρόθεση να εξαπατήσει τον προϊστάμενο του, 
οποιαδήποτε απόδειξη, λογαριασμό, ή άλλο έγγραφο σε σχέση με 
το οποίο ο προϊστάμενος έχει συμφέρον, και το οποίο περιέχει
οποιαδήποτε δήλωση η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική ή 
ελλειπής σε οποιαδήποτε ουσιαστική λεπτομέρεια, και το οποίο
γνωρίζει ότι προορίζεται για να παραπλανήσει τον προϊστάμενο,



Ο περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος 
(ΚΕΦ.161)
• κάθε πρόσωπο που προβαίνει σε δωρεές, προσφορές ή υποσχέσεις, 

άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ως προτροπή ή 
ανταμοιβή για να κάνει ή να αναστείλει να ενεργήσει σε σχέση με 
τις υποθέσεις ή τις δραστηριότητες του εντολέα του ή του εργοδότη 
του, ανυπομονούμε να δείξουμε υπέρ ή δυσφήμιση σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με τις υποθέσεις ή τις 
δραστηριότητες του εντολέα (ή εργοδότη) του.

• Υπάρχει τεκμήριο διαφθοράς σε οποιαδήποτε διαδικασία στο κεφ. 
161 εάν αποδειχθεί ότι έχει καταβληθεί, χορηγηθεί ή ληφθεί 
οποιοδήποτε χρήμα, δώρο ή άλλη αντιπαροχή από πρόσωπο που 
απασχολείται στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη κρατική 
υπηρεσία ή δημόσιο φορέα από πρόσωπο ή αντιπρόσωπο 
προσώπου που κατέχει ή επιδιώκοντας τη σύναψη σύμβασης με τη 
Δημοκρατία ή οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή δημόσιο φορέα



Ο Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 
2012 (Ν. 175(I)/2012)

• Το άρθρο 5 του νόμου περί πολιτικών κομμάτων επιτρέπει 
στα πολιτικά κόμματα ή τις συνδεδεμένες οργανώσεις να 
λαμβάνουν νόμιμες ιδιωτικές νομισματικές ή σε είδος 
εισφορές, ονομαστικές ή ανώνυμες, και περιορίζει το ποσό 
που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συνεισφέρει 
ένα μέρος 50.000 ευρώ ετησίως. 

• Ιδιωτικές εισφορές από εταιρείες καταχωρημένες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή από φυσικά 
πρόσωπα επιτρέπονται εφόσον οι δραστηριότητες των εν 
λόγω εταιρειών ή προσώπων δεν είναι παράνομες



Ο Περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους 
από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του 
Δημοσίου Νόμος του 2004 (Ν. 51(I)/2004)

• Το άρθρο 3 του νόμου, ποινικοποιεί το αδίκημα της 
παράνομης απόκτησης ακινήτου (κινητής και ακίνητης 
περιουσίας, περιλαμβανομένων των κερδών νομισματικής ή 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μετοχών, κινητών αξιών, 
τραπεζικών καταθέσεων και όλων είδη αξιόγραφων) κατά 
κατάχρηση ή εκμετάλλευση του καθεστώτος ή του γραφείου 
ενός δημόσιου υπαλλήλου ή αξιωματούχου, κατά πόσο η 
παροχή αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από τον δράστη ή μέσω 
μέλους της οικογένειας ή συγγενή του έως τον τρίτο βαθμό 
συγγένειας. 



Ο Περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από 
Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου 
Νόμος του 2004 (Ν. 51(I)/2004)
• Όποιος βρεθεί ένοχος υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι 

επτά ετών ή σε πρόστιμο μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων λιρών 
(£25.000) ή και στις δύο ποινές και το δικαστήριο το οποίο
εκδικάζει την υπόθεση μπορεί επιπρόσθετα να διατάξει τη 
δήμευση οποιουδήποτε περιουσιακού οφέλους αποκτήθηκε
αθέμιτα



Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 
(73(I)/2016)

• κάθε πρόσωπο που χωρίς νόμιμη εξουσία είτε προσωπικά 
είτε μέσω άλλου προσώπου ή για λογαριασμό άλλου 
προσώπου επιδιώκει ή επιχειρεί να επηρεάσει την απόφαση 
ή την απόφαση, είτε τελική είτε όχι, σώμα, επιτροπή ή 
οποιοδήποτε μέλος του ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
υπάλληλο, κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων ή 
εξουσιών του σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία, εξέταση, 
αποσαφήνιση, αξιολόγηση, αξιολόγηση ή οτιδήποτε 
σχετίζεται με μια διαδικασία ανάθεσης σύμβασης (υπό το 
πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων νόμων) είναι ποινικώς 
υπεύθυνη. 



Διεθνείς Συμβάσεις

• Η Κύπρος συμμετέχει επίσης σε διάφορες συμβάσεις κατά 
της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων 
συμβάσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση, μεταξύ 
άλλων, τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας διαφθοράς:

• Η Σύμβαση του Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 
Σύμβασης όπως έχει κυρωθεί με τον περί της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της 
Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 (Ν. 23(III)/2000)
(όπως τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ. 22(III)/ 2012) και 
22(III)/ 2006 (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ.23 
(III)/2012) αντίστοιχα.



• Η Σύμβαση Πολιτικού Δικαίου για τη Διαφθορά του 
Συμβουλίου της Ευρώπης όπως επικυρώθηκε με το Νόμο 
αριθ.7(III)/2004 και 

• Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, που 
επικυρώθηκε με το νόμο αριθ.25(III)/2008. 
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• Δωροδοκία 

• Μια αλιευτική εταιρεία δωροδόκησε αξιωματούχους τρίτης 
χώρας και χρησιμοποίησε τη μεγαλύτερη τράπεζα άλλης 
χώρας για να μεταφέρει 70 εκατομμύρια δολάρια σε 
«φορολογικούς παραδείσους» ανάμεσα σε αυτούς και η 
Κύπρος. 

• Ανάλυση περίπτωσης 
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