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 خالصة وافية  - ثانيا   
 

 اليونان  
اإلطار القانوني والمؤسسي لليونان في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة مقدمة: لمحة عامة عن  -1 

 لمكافحة الفساد

ه علي ا 2003كانون األول/ يســـــم ر  10وقَّعت اليونان على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــا  في  . وصـــــدَّ
في القانون   2008حزيران/يونيه  9، ووقَّع علي ا رئيس الجم ورية ال يلينية في  2008أيار/مايو   21ال رلمان في  

من الجريدة الرســــــــميةت. وأو عت اليونان صــــــــ  التصــــــــدي  على   A 105/10.6.2008 )العد   3666/2008رقم 
 .2008أيلول/س تم ر  17االتفاقية لدى األمين العام لألمم المتحدة في 

انعة من الدورة األولى لالســتعرات، وُنشــرت واســُتعرت تنفيذ اليونان للفصــلين الثالل والرانع من االتفاقية في الســنة الر 
 ت. CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.32)   2016كانون الثاني/يناير    11خالصة وافية لذل  االستعرات في  

  ت 1) األمانة العامة لمكافحة الفســــــا وتشــــــمل المذســــــســــــات اات الصــــــلة نمكافحة الفســــــا  على و ه ال صــــــو    
التفتيش والمراقـبة المعنـية ـنار ارة العمومـية، وهيـئة التفتيش والمراقـبة المعنـية ـناألمــــــــــــــ ـال العمومـية، وو ارة   وهيـئة

ــان ــفافية وحقوه ارنســـــــ ــية العامة لم ارة العمومية، والمجلس األعلى الختيار المو فين  ت 2) العدل والشـــــــ ، والمفتشـــــــ
ــتقلة لميرا ات العمومية، وأمين الم الم، ومكت  المدنيين، و  ــتريات العمومية، وال يئة المســــــــ ال يئة الموحدة للمشــــــــ

المدعي العام، ووحدة مكافحة الجريمة المالية واالقتصــــا ية، والشــــراة اليونانية، وال يئة اليونانية لمكافحة  ســــل 
 .3213/2003ون رقم من القان  3Aاألموال، واللجنة المستقلة المنشأة نمو   الما ة 

  4320/2015وتشــــــــــــــمـل التشــــــــــــــريعـات المتعلقـة بتنفيـذ الفصــــــــــــــلين الثـاني وال ـامس من االتفـاقيـة القـانونين رقم  
ــية العامة لم ارة العمومية )على التواليت،   ت 3) 3074/2002و ــا  والمفتشــــ ــئين لألمانة العامة لمكافحة الفســــ المنشــــ

المتعل  بتمويـــل األحزاب    3023/2002نيـــة، والقـــانون رقم  المتعل  نـــال ـــدمـــة المـــد  3528/2007والقـــانون رقم  
المتعل    4412/2016المتعل  ـنققرارات اـلذمـة المـالـية، والـقانون رقم  3213/2003الســـــــــــــــياســـــــــــــــية، والـقانون رقم 

 المتعل  ن سل األموال وقانون ار راءات الجنائية. 4557/2018نالمشتريات العمومية، والقانون رقم 
  

 الثاني: التدابير الوقائية الفصل   - 2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض  1- 2 

 ت 6و   5سياسات وممارسات مكافحة الفسا  الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفسا  الوقائية )الما تان    
 ، وهي ال  ـة الثـالثـة من2021إلى   2018لـدى اليوـنان خ ـة عمـل وانيـة لمكـافحـة الفســــــــــــــا  ت  ي الفترة من  

ــارت فيه م تلا الو ارات وال يئات العمومية على    .ت 4) نوع ا ــت دام ن ع متعد  الوكاالت تشــ وتنفذ هذه ال  ة ناســ
 __________ 

والمراقبة المعنية نار ارة العمومية نعد الزيارة الق رية، أمارت السل ات اليونانية إلى إل اء األمانة العامة لمكافحة الفسا  وهيئة التفتيش  ت1) 
ة  وهيئة التفتيش والمراقبة المعنية ناألم ال العمومية والمفتشية العامة لم ارة العمومية ونقل صالحيات ا إلى ال يئة الوانية للشفافي

 . 2019آب/أ س س   7الذي أقرَّ في   2019/ 4622نمو   القانون رقم 

 سل ات اليونانية نأن االسم قد ت ير إلى "و ارة العدل". نعد الزيارة الق رية، أفا ت ال ت2) 

قد خضع للتعديل نمو   القانون  2002/ 3074و 2015/ 4320أفا ت السل ات اليونانية الحقا  أن عد ا  من أحكام القانونين رقم  ت3) 
 . 4622/2019 رقم

 . 2015لت ا في عام وعد 2013اعتمدت األمانة العامة لمكافحة الفسا  ال  ة األولى في عام  ت4) 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.32
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المســـــــتويين الواني والمحلي. وتتألا هذه ال  ة من إ راءات محد ة، من بين ا ولـــــــع خ ا لمكافحة الفســـــــا   
المســــــــــــــذولــة عن كــل إ راء.    على أســـــــــــــــاة الم ــاار ال ــاصـــــــــــــــة نكــل ق ــا ، و ــدول  مني وقــائمــة نــال يئــات

ــلحة، نما في ال  الق ا  ال ا  والمجتمع المدني،  ير أن هذا التعاون  وُتعقد مشـــــــاورات مع أصـــــــحاب المصـــــ
 .ت 5) يأخذ ال انع الرسمي نعد لم

ويجري تنفيذ مبا رات وممارسـات لمكافحة الفسـا ، كما يتضـن من التقارير نصـا السـنوية حول حالة تنفيذ خ ة  
ة لمكافحة الفســـــــا . وفي حين ُأ ري عد  قليل من الدراســـــــات االســـــــتقصـــــــائية والبحو ، ومن بين ا العمل الواني 

ــا ، لم ينجز أي تقييم لتأثير إ راءات    راســــــــــات أ رت ا الجامعات، للتعرء على ااراء والتجارب المتعلقة نالفســــــــ
 .ت 6) مكافحة الفسا  وممارسات ا أو كفايت ا في إاار خ ة العمل الوانية

ــا ــا  وتشــــــــ ــبكة تعزيز النزاهة ومبا رات مكافحة الفســــــــ ــا ، مثل مــــــــ رت اليونان في عد  من مبا رات مكافحة الفســــــــ
واالحتيال التانعة لالتحا  األوروبي. واليونان عضـــو أيضـــا  في مبا رة األ رياتي واأليوني، والفري  العامل المعني 

والتنمية في الميدان االقتصـــا ي، ومجموعة الدول    نالرمـــوة في المعامالت التجارية الدولية التانع لمن مة التعاون 
 المناهضة للفسا ، وفرقة العمل المعنية نار راءات المالية.

ــفافية  4320/2015ووفقا  للقانون رقم  ــا  لســـــــل ة نائ  و ير العدل والشـــــ ، ت ضـــــــع األمانة العامة لمكافحة الفســـــ
يد مرة واحدة، كما أن ميزانيت ا تعد  زءا من وحقوه ارنســــــــــــان، وُيعين رئيســــــــــــ ا لمدة أربع ســــــــــــنوات قابلة للتجد

ــا  مســــذولية ولــــع  ــفافية وحقوه ارنســــان. وتتولى األمانة العامة لمكافحة الفســ الميزانية العامة لو ارة العدل والشــ
خ ة العمل الوانية لمكافحة الفسا  وتنسيق ا وتحديث ا ومتانعت ا وتقييم ا. ويمكن لألمانة العامة لمكافحة الفسا  

ع برامع محد ة، وتقديم توصــيات ومقترحات تشــري ية، وتقديم المســاعدة وتلقي الشــكاوى فيما يتعل  نالفســا . ولــ 
وال ُيمكن لألمانة العامة لمكافحة الفســـا  إ راء التحايقات، ولان ا مســـذولة عن تنســـي  أنشـــ ة ســـل ات التحقي  

 .ت 7) التفتيش والمراقبة المعنية ناألم ال العموميةمثل هيئة التفتيش والمراقبة المعنية نار ارة العمومية وهيئة 

ن المفتش العام لم ارة العمومية لمدة خمس ســــنوات نقرار من مجلس الو راء، ، ُيعيَّ 2002/ 3074ووفقا  للقانون رقم 
اليوناني. وللمفتشـية العامة لم ارة العمومية ميزانيت ا ال اصـة، وهي مسـذولة عن مراقبة وتقييم    رهنا  نموافقة ال رلمان 

آليات الرقانة ال اصــــــــــة نار ارة العمومية، وفحأل بيانات األصــــــــــول وال صــــــــــوم، واســــــــــت الل ار راءات التأ ي ية  

 __________ 

أنشأت هيئة التنسي  الوانية لمرا عة   4622/2019من القانون رقم  103نعد الزيارة الق رية، أمارت السل ات اليونانية إلى أن الما ة  ت5) 
ومرا عة الحسانات التي أل يت الحسانات والمساءلة لتاون محفال  لتعزيز التآ ر والتعاون األفقي ولتحل محل ال يئة التنسياية للتفتيش 

افحة والتي كانت تانعة للمفتش العام لم ارة العمومية. وأبرمت ال يئة الوانية للشفافية عد ا  من المذكرات لتنفيذ خ ة العمل الوانية لمك
 ،الداخلية وو ارة الصحةالفسا  مع مجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، نما في ال  ال يئة المستقلة لميرا ات العمومية وو ارة 

، ولع  ليل متاامل لم راءات ب دء متانعة خ ة العمل وتقييم ا ومرا عت ا. وأصبن التعاون مع المجتمع المدني 2020وفي عام 
 أحد اختصاصات المديرية العامة للتوعية والعالقات المجتم ية التانعة لل يئة الوانية للشفافية.

وبعد التشاور مع   2019 ت السل ات اليونانية نأن ال يئة الوانية للشفافية قررت، في كانون األول/ يسم ر نعد الزيارة الق رية، أفا ت6) 
وانية ممثلي المديرية العامة للشذون االقتصا ية والمالية التانعة للمفولية األوروبية، االستعانة نماي ِّم خار ي لاياة تأثير خ ة العمل ال

 لمكافحة الفسا .
زيارة الق رية، أمارت السل ات اليونانية إلى إل اء األمانة العامة لمكافحة الفسا ، وهيئة التفتيش والمراقبة المعنية نار ارة نعد ال ت7) 

نية العمومية، وهيئة التفتيش والمراقبة المعنية ناألم ال العمومية، والمفتشية العامة لم ارة العمومية ونقل صالحيات ا إلى ال يئة الوا
. وتأسست وكالة الشذون الداخلية أل  زة إنفاا القانون 2019آب/أ س س   7الذي أقرَّ في   2019/ 4622ية نمو   القانون رقم للشفاف

من الجريدة الرسمية الحكوميةت ناعتبارها هيئة خاصة تقدم تقاريرها   A ‘78)العد   2019/ 4613من القانون رقم  21نمو   الما ة 
انين، وتتولى إ راء التحايقات والمالحقة القضائية نشأن  رائم الفسا  التي يرتا  ا أو يتورط في ا لباط  مبامرة إلى و ير حماية الموا 

خفر السواحل اليونانية وأفرا  فره ارافاء والمو فون العموميون وكذل  مو فو االتحا  األوروبي  -أفرا  هيئة الموانئ  الشراة أو
 لي اليونانية. المن مات الدولية العاملة على األرا أو



 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.26 

 

4/16 V.21-01781 

 

ــا  ال  ــ ة أخرى. ويترأة المفتش العام أيضـــــــ ــائية، من بين أنشـــــــ ــياية للتفتيش ومرا عة  والمالحقات القضـــــــ  يئة التنســـــــ
 وفي وقت الزيارة الُق رية، كانت هنات  راسة رمكانية  مع م تلا هيئات التفتيش والرقانة.   . ت 8) الحسانات 

  
الق ا  العام؛ مدونات قواعد سلوت للمو فين العموميين؛ التدابير المتعلقة نالج ا  القضائي وأ  زة النيانة    

 ت 11و   8و   7العامة )الموا   
ُيو ا أ لـ  مو في ال ـدمـة المـدنيـة على أســــــــــــــاة  ائم في ار ارة المركزـية أو يو فون نمو ـ  عقو  القـانون 
ال ا  لمدة محد ة أو  ير محد ة في الق ا  العموم نشــكل عام. والتشــريع الرئيســي الذي ُين م مــذون مو في  

ال اصــــــــة نمو في ال دمة المدنيةت. ويتضــــــــمن  مدونةال)  3528/2007ال دمة المدنية الدائمين هو القانون رقم 
أحكاما  مماثلة فيما ي أل ال لديات. وت ضـــــــــــع عقو  العمل المحد ة المدة للمرســـــــــــوم   3584/2007القانون رقم 
 .410/1988الرئاسي رقم 

ويجري التو يف عن اري   عوة مفتوحة على الموقع الشــــــــبكي للحكومة وامتحان ق ول تنافســــــــي، أو من خالل  
من  ســــــــــــتور اليونانت.    103من الما ة  7االختيار على أســــــــــــاة معايير محد ة مســــــــــــبقا  ومولــــــــــــوعية )الفقرة 

،  3812/2009ورقم    2190/1994المجلس األعلى الختيار المو فين المدنيين على تنفيذ القانونين رقم   ويشرء
وهما النصان التشري يان األساسيان اللذان يحكمان ن ام التعيين وفقا  لألحكام الدستورية. وتتولى مجالس خاصة  
ــترات مع المجلس األعلى )القانون   ــاء الوكاالت، ناالمـــــــــــ تعيين المو فين في المناصـــــــــــــ  ار ارية العليا ور ســـــــــــ

لمسـجلين تقديم ال عون/االعترالـات ع ر ارنترنت ناسـت دام اسـتمارة ويمكن للمرمـحين ا .ت 9) ت4369/2016 رقم
 .ت 10) موحدة ومتانعة التقدم المحر  نشأن ال  ال ل . ويمكن تقديم ال عون في القرارات إلى المحاكم ار ارية

وتعتمــد الترقيــة على الوقـت الم لوب من المو ا المــدني قضـــــــــــــــا ه في ال ــدمـة وعلى تقــارير أ ائـه على مـدى 
ال دمة   نمو فيال اصــــة   مدونةالمن  83-80لســــنوات ال مس الســــانقة. وال يو د ن ام إلزامي للتناوب )الموا  ا

ــة ـنالمو فين المـدنيين على ح  هذالء المو فين في الـتدرـي ،  مـدوـنةالمن   47المـدنـيةت. وتنأل المـا ة  ال ـاصــــــــــــ
ــال  عن  ورات  وهنات  ورات عامة تتعل  ناراار القانو  ــفافية ومكافحة االحتيال في الق ا  العمومي، فضـ ني للشـ

 م صصة لمرا عة الحسانات وار ارة المالية.

معايير الترمـــــن للمناصـــــ    2010/ 3842من القانون رقم    15و   14من الدســـــتور والما تان    58إلى   55وُتحد  الموا   
ــة خ يرة،  نجريمــ ــة  ــائيــ الجنــ ــة  ار انــ ــة. وتذ ي  المحليــ ــة  ــا على مســـــــــــــتوى الحكومــ ــ ل ــ ــاب من يشـــــــــــ وانت ــ ــة  العموميــ

من   60الرمــــــوة، إلى تجريد الشــــــ أل المدان من األهلية للترمــــــن للمناصــــــ  العمومية أو مــــــ ل ا )الما ة   ال   في  نما 
رقم   القــــانون  وين م  الجنــــائيت.  رقم    2002/ 3023القــــانون  المعــــدلــــة نمو ــــ  القوانين  ــي تــــه    2014/ 4304)نصـــــــــــ

ــيـــة واالئتالفـــات    ت 11) ت 2017/ 4509و   2017/ 4483و   2017/ 4475و   2017/ 4472و  ــيـــاســـــــــــ تمويـــل األحزاب الســـــــــــ
القواعد ال اصــة   2002/ 3023والمرمــحين على المســتوى الواني وعلى مســتوى االتحا  األوروبي. ويحد  القانون رقم  

 __________ 

نية نعد الزيارة الق رية، أمارت السل ات اليونانية إلى إل اء ال يئة التنسياية للتفتيش ومرا عة الحسانات وتأسيس ال يئة التنسياية الوا ت8) 
 لمرا عة الحسانات والمساءلة ككيان تانع لل يئة الوانية للشفافية.

 4622/2019أل يت وبأن القانون رقم  4369/2016ألحكام اات الصلة من القانون رقم نعد الزيارة الق رية، أفا ت السل ات نأن ا ت9) 
ولع إ راء   ديدا  ين م عملية اختيار األمناء ار اريين الدائمين في  ميع الو ارات التي يتوالها المجلس األعلى الختيار المو فين  

 جلس األعلى وفي الجريدة الرسمية الحكومية.المدنيين. وتنشر نتائع عملية التعيين على الموقع الشبكي للم 

نعد الزيارة الق رية، أفا ت السل ات نأن القانون الجديد ال يتضمن أي أحكام نشأن س ل معينة لتقديم استئناء أمام القضاء، ولان يمكن   ت10) 
 ضاء ار اري. تقديم البات االستئناء من خالل القانون ار اري والنصو  التشري ية المتعلقة نق راءات الق

ل نمو   القوانين رقم  2002/ 3023نعد الزيارة الق رية، أمارت السل ات إلى أن القانون رقم  ت11)    4604/2019و 4531/2018عد ِّ
 . 4635/2019و



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.26 
 

 

V.21-01781 5/16 

 

المقدمة إلى لجنة التدقي  والتي ت ضــع لمرا عة اللجنة التي تنشــر ال يانات المقدمة إلي ا على ناريرا ات والمصــروفات  
موقع ا الشــــــــبكي. وُيســــــــمن بتلقي التمويل من األمــــــــ ا  العا يين )من نفس الشــــــــ أل خالل نفس العامت في حدو  

يورو نالنسـبة للمرمـحين األفرا  أو    5 000يورو نالنسـبة لألحزاب السـياسـية أو ائتالفات األحزاب وفي حدو     20 000
ت. ويج  نـشر الت رعات  2002/ 3023 من القانون رقم   8األعـضاء المنت  ين في ال رلمانين اليوناني واألوروبي )الما ة  
را عة الحســانات. ويمكن تقديم ت رعات مج ولة المصــدر التي تزيد عن حد أقصــى معين على الموقع الشــبكي للجنة م 

ــائم على أال يتجـاو  إ ـمالي هـذه الت رعـات    15تـقل عن     75 000يورو لألحزاب/ائتالـفات األحزاب عن اري  القســـــــــــ
في المائة من مجمو  المســاعدات العمومية المحصــل علي ا في العام الســاب . وبالنســبة لألحزاب    4يورو أو ما يعا ل 

 يورو.   20 000ال تتلقى تمويال  عموميا ، يج  أال يتجاو  الم لغ ار مالي التي 

ــلوت مو في ال دمة المدنية. وتتناول    مدونة ال و  ــاة القانوني الذي ين م ســــ ــة نمو في ال دمة المدنية هي األســــ ال اصــــ
وال ُيـسمن   ت 12) تحديد تـضارب المـصالن. من قانون ار راءات ار ارية على و ه ال   7من ا والما ة    36و   32و   31الموا   

ــة أو   ــت ال في األعمال ال اصــ ــكل احترافي، ولان يمكن م االمــ ــة األعمال التجارية نشــ لمو في ال دمة المدنية نممارســ
العمـل مقـاـبل أ ر متى أاـنت ل م ار ارة ـبذـل . وُيمنن هـذا اران نمو ـ  قرار معـلل من مجلس ال ـدمـة، اـلذي يتاون  

ــالن مع وا بات من ثالثة مديرين واثنين من ممثلي المو في  ن، مـــــري ة أال يشـــــكل ال  العمل أي تضـــــارب في المصـــ
ــارـكة في القرارات  ــا  أن ي ل وا إعـفاءهم من المشـــــــــــ مو ا الـ دـمة الـمدنـية. ويتعين على مو في الـ دـمة الـمدنـية أيضـــــــــــ

ال اصـــة    نة مدو ال من    36المتعلقة نالمســـائل التي يكون ل م أو ألي قري  ل م حتى الدر ة الثالثة مصـــلحة في ا )الما ة  
نمو في ال ـدمـة المـدنـيةت. ويتعين على مو في ال ـدمـة المـدنـية إبالا إ ارة الموار  البشـــــــــــــرـية ـلدى   ـات عمل م ـنأي  
ــتثناء الجم يات   ــيات االعتبارية الداخلة في إاار القانون ال ا ، ناسـ ــ صـ ــكال الشـ ــكل من أمـ ــاركة ل م في أي مـ مشـ

ــات ال يرية )الفقرة   ــســـــ ــاحات مماثلة    32الما ة من   1والمذســـــ ــاء ال رلمان تقديم إفصـــــ من المدونةت. ويتعين على أعضـــــ
 نمو   مدونة قواعد السلوت ال اصة ب م. 

ووفقا  للسل ات اليونانية، يعت ر الدليل اررما ي  ير الملزم للسلوت ار اري الجيد نمثانة مدونة لقواعد السلوت ال اصة  
ال اصـــــة نمو في ال دمة المدنية. وقد    مدونة ال القواعد المنصـــــو  علي ا في   نمو في ال دمة المدنية، نارلـــــافة إلى 

ولـــــعت نعن المن مات مدونات لقواعد الســـــلوت خاصـــــة نفئات محد ة من األمـــــ ا ، وهي  ير ملزمة فيما عدا 
الرئــــاســـــــــــــي رقم   ال ــــاصـــــــــــــــــة بر ــــال الشـــــــــــــراــــة )المرســـــــــــــوم  الســـــــــــــلوت  قواعــــد   ت واألابــــاء.  2004/ 254مــــدونتي 

 وما يلي ا من المدونةت.   107د يذ ي انت ات هاتين المدونتين إلى إ راءات تأ ي ية )الما ة  وق 

من قانون ار راءات الجنائية على الوا   الواقع على عات  مو في ال دمة المدنية   37من الما ة    2وتنأل الفقرة 
ـناربالا عن أفعـال الفســــــــــــــا  التي تنمو إلى علم م أثـناء ممـارســــــــــــــة وا ـبات م.  ير أن ـتدابير حمـاـية الم ل ين عن 

مــدونــة ال من    125و   101و   26والموا     ت 13) من قــانون ار راءات الجنــائيــة   B45الم ــالفــات المســـــــــــــتنــدة إلى المــا ة  
 . ت 14) ال اصة نمو في ال دمة المدنية مجزأة وال ت  ي  ميع  رائم الفسا ، مما يقوت اربالا عن الفسا  

 __________ 

لحاالت عدم األهلية يتضمن فصال  كامال  )الفصل الرانعت م صصا   2019/ 4622نعد الزيارة الق رية، أفا ت السل ات نأن القانون رقم  ت12) 
وحاالت التضارب وقواعد تجن  تضارب المصالن فيما ي أل أعضاء الحكومة ووكالء الو ارات واألمناء العامين وال اصين لمجالس 
ا  إ ارة هيئات الق ا  العمومي والمو فين  ير الدائمين و يرهم. وقد ُأسست لجنة لألخالقيات  اخل ال يئة الوانية للشفافية وأوكلت إلي 

 م مة تنفيذ هذه األحكام وفرت العقوبات عند االقتضاء.

وبأن المرا ع الوار ة  2019تمو /يوليه  1نعد الزيارة الق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن قانون ار راءات الجنائية قد است دل في  ت13) 
 . 47والما ة  38ت من الما ة 2القانون الجديد هي الفقرة ) في

من قانون ار راءات الجنائية الجديد تنأل على االمتنا  عن المالحقة   47ة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن الما ة نعد الزيار  ت14) 
الجنائية بت مة الش ا ة الزور أو االت ام الاااب أو التش ير أو انت ات السرية الرسمية في حاالت  رائم الفسا  و يرها من الجرائم  

في ا الش أل معلومات لسل ات إنفاا القانون ويوصا نأنه "ماهد ي دم المصلحة العامة". واكرت السل ات   الصلة التي يقدم اات
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المعني بتقـديم إقرارات الـذمـة المـاليـة اراـار القـانوني ل ـذه ارقرارات التي تقـدم   3213/2003وُيحـد  القـانون رقم  
ال دمة المدنية ومسذولي الشراة وأعضاء ال رلمان والقضاة و يرهم من األم ا   من فئات محد ة من مو في  

المعرلين سياسيا . ويشكل ارقرار تقريرا  مفصال  عن المو و ات المحلية واأل ن ية، مثل الدخل المتاح، والحقوه  
مين نمو   هذا القانون  العقارية وحقوه الملاية، واالســـــــــتثمارات والو ائع المالية. ويتعين على األمـــــــــ ا  الملز 

ــون  ــميا ، وفي كل عام نعد ال  التاريإ، إلى  90تقديم إقرارات نالذمة المالية في  ضـ يوما  من تولي م م ام م رسـ
عدة مذســســات محد ة، من بين ا وحدة التحقي  في مصــا ر األموال التانعة لوحدة االســت بارات المالية اليونانية، 

ــققرارات الـــ  ــة نـ ــة المعنيـ ــةأو اللجنـ ــام لم ارة العموميـ ــاني أو المفتش العـ ــان اليونـ ــة لل رلمـ ــانعـ ــة التـ ــاليـ ــة المـ ، ت 15) ذمـ
حســــ  الفئة التي ينتمي إلي ا المســــذول. ولال من هذه المذســــســــات صــــالحية متانعة إقرارات الذمة المالية  وال 

، أصــــبحت ارقرارات  2016ال اصــــة نفئات معينة من األمــــ ا  المعينين ومرا عت ا. ومنذ كانون الثاني/يناير  
لجم يات والمذســســات ال يرية إال في حالة  ال تقدم إال إلاترونيا  وبصــي ة موحدة. وال تقدم إقرارات المشــاركة في ا

 .ت 16) وحيدة وهي مشاركة ُمقدم ارقرار في إ ارة مثل هذه المذسسات

وتجري وحـدة التحقي  في مصــــــــــــــا ر األموال، الـتانعـة لل يـئة اليوـنانـية لمكـافحـة  ســــــــــــــل األموال، عملـيات محـد ة  
المرا عـة عمليـات تـدقي  ومرا عـة لجميع ال ـدء لمرا عـة ارقرارات المقـدمـة وفحأل عينـات من ـا. وتجري لجنـة 

 3إقرارات الذمة المالية ال اصـــة نالمســـذولين المنت  ين واألمـــ ا  المعرلـــين ســـياســـيا ، وتنشـــر نتائج ا )الفقرة  
ت. وقـد يذ ي عـدم تقـديم ارقرارات أو تقـديم إقرارات كـاانـة إلى فرت  3213/2003من القـانون رقم    2من المـا ة  

تو د   ال ن. وتن م مدونة قواعد السلوت ال اصة نال رلمانيين تلقي ال رلمانيين لل دايا، بينماعقوبات من بين ا السج
 لوائن تن م تقديم ال دايا لمو في ال دمة المدنية.

ــاء الج ا     1756/1988من الدســــتور والقانون رقم  93إلى  87وُتن م الموا  من  )قانون المحاكم وولــــع أعضــ
لترقية والنقل والتأ ي   اخل الج ا  القضــــــائي، نما في ال  النيانة العامة. ويتعين  القضــــــائيت عمليات التعيين وا

ــ يل المثال،  ــالن ويشـــــــــــمل ال ، على ســـــــــ ــائية ارعالن عن تضـــــــــــارب المصـــــــــ ــاء الســـــــــــل ة القضـــــــــ على أعضـــــــــ
 من تل  الحاالت. ويتعين علي م أيضـــــــــا  تقديم إقرارات بذمت م المالية، كما هو مولـــــــــن أعاله.  نعن في التنحي

العديد من  وان  قواعد الســـــــــلوت، ولانه ال يتضـــــــــمن تو ي ات نشـــــــــأن  ميع   1756/1988وين م القانون رقم 
 .ت 17) الجوان . وال تو د مدونة سلوت أو أخالقيات محد ة خاصة نأعضاء السل ة القضائية

ــة ت  ــائية خاصـ ــائية ااتيا  من خالل عدة مجالس قضـ ــل ة القضـ ــتثناء المناصـــ  العليا، تدار السـ انعة لم تلا  وباسـ
 فرو  ن ام العدالة والمحاكم المت صصة.

وُيعين مـــا لو أعلى مناصـــ  الســـل  القضـــائي والنيانة العامة نمو   مرســـوم رئاســـي لمدة أقصـــاها أربع ســـنوات 
من الدســتورت، على أســاة انت اب يجريه مجلس الو راء لالختيار من بين ســتة أســماء  90من الما ة  5)الفقرة 

 __________ 

الصا ر عن ال رلمان األوروبي والمجلس األوروبي بتاريإ   2019/1937 (EU)اليونانية أيضا  أن ا تعمل على تنفيذ التو يه رقم 
 عن انت اكات قانون االتحا .نشأن حماية الم ل ين  2019تشرين األول/أكتوبر  23

 -تبعا  لفئة المو فين العموميين  -نعد الزيارة الق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن المذسسات المكلفة نمرا عة إقرارات الذمة المالية  ت15) 
و"الوحدة ج" المعنية نققرارات الذمة المالية هي ال يئة الوانية للشفافية، واللجنة المعنية نققرارات الذمة المالية التانعة لل رلمان اليوناني، 

 لقانون.والتانعة لوحدة االست بارات المالية اليونانية، والمدعي العام لمحكمة االستئناء، الذي يراق  وكالة الشذون الداخلية ل يئات إنفاا ا

ن ام إقرار الذمة المالية أ خلت من خالل القانون نعد الزيارة الق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن التعديالت التي ُأ خلت على  ت16) 
 . 4571/2018 رقم

، نمو   قرار صا ر عن 2019تشرين الثاني/نوفم ر  21نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن رئيس المحكمة أنشأ، في   ت17) 
لسل ة القضائية العاملين في مجلس الدولة والمحاكم مجلس الدولة، لجنة خاصة مكلفة نصيا ة مدونة لقواعد السلوت خاصة نأعضاء ا

ات ار ارية األخرى وهيئة المحاكم ار ارية. كما أفا ت السل ات اليونانية نأن  يوان مرا عة الحسانات اليوناني اعتمد ميثاقا  لألخالقي
 من الجريدة الرسمية الحكوميةت.   B’ 4942/09.11.2020ين    على قضات ا )العد  
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عدل والشــــــــفافية وحقوه ارنســــــــان. ويج  أن يكون المرمــــــــحون المذهلون أعضــــــــاء في الســــــــل ة  يقترح ا و ير ال
القضـائية يعملون نالفعل في المحاكم اات الصـلة. وال يمكن ات اا ار راءات التأ ي ية ال اصـة نأعلى المناصـ   

 أ ي ي ال ا .من ق ل و ير العدل والشفافية وحقوه ارنسان، على أن ينفذها نعد ال  المجلس الت  إال
  

 ت 9المشتريات العمومية وإ ارة األموال العمومية )الما ة    
الذي نقل نمو به    4412/2016تنفذ ال يئات العمومية أنشـــــ ة االمـــــتراء لـــــمن اراار المحد  في القانون رقم 

ت إلى قانون واني. ويحد  القانون القواعد EU/2014/25و  EU/2014/24الصــــــلة ) اواتو ي ا االتحا  األوروبي  
نالنســبة لجميع عقو  المشــتريات العمومية، وار راءات الم تلفة الممكنة حســ  قيمة عقد الشــراء، وتفاصــيل تل  

ــم  ، مبا ئ تو ي ية وران ا  يقو  Prometheusار راءات. وتتضــــــــمن بوانة المشــــــــتريات المركزية، المعروفة ناســــــ
 لاترونية الرئيسية، وهي الن ام ارلاتروني الواني للمشتريات العمومية.لمنصة المشتريات ار

)نصـــــــــي ته المعدلة نمو      4013/2011وال يئة الموحدة للمشـــــــــتريات العمومية، المنشـــــــــأة نمو   القانون رقم 
ت، هي الســـــل ة التن يمية الرئيســـــية للمشـــــتريات العمومية. وتصـــــدر 4446/2016و  4320/2015القانونين رقم 

 يـئة اللوائن التن يمـية، وـتدق  في عيـنات من العقو ، وتراـق  أ اء الن ـام، وُتعـد تـقارير ســــــــــــــنوـية تنشــــــــــــــر على ال
 ت.4013/2011من القانون رقم  2موقع ا الشبكي وُتعرت على ال رلمان )الما ة  

ولــع  داول   وُتحد  مــروط المشــاركة في المناقصــات واختيار مقدمي الع اءات وترســية العقو  وتنشــر مســبقا ، مع 
 منـية محـد ة لـال إ راء. وفي اـلدعوة إلى تـقديم الع ـاءات، تاون الســـــــــــــل ـة المتـعاـقدة ملزـمة بتحـدـيد الم ـيار المقرر 

 اعتما ه في ترسية الع اءات، أي إما الترسية على العرت األكثر فائدة من الناحية االقتصا ية أو األقل سعرا . 

المذكورة ناالة. ويمكن ألي مـ أل له مصـلحة قانونية ال عن  لقواعدا  على نحو ي الاالمنفذة  وتعد المشـتريات 
ــتئناء ار ارية  ــائية أو مجلس الدولة أو محاكم االســــــ ــتما  لل عون ق ل القضــــــ في القرارات من خالل هيئة االســــــ
الم تصـة. وتشـمل التدابير المتاحة تدابير االنتصـاء المذقت، والبات إن ال ار راءات، والحكم نالتعويضـات.  

  ميع القرارات الاال  العموم.  وُتتاح

من الدســـــــــــتور وإلى القانون    79و 75ويســـــــــــتند اراار القانوني الذي ين م عملية الميزانية الوانية إلى الما تين  
ــيل المتعلقة نالمن جية وار راءات نمو   قرارات و ارية يصـــدرها و ير المالية 4270/2014 رقم . وُتحد  التفاصـ

ــيل أخرى م تلفة على وُتتاح الاال  العموم. ويُ  ــرو  الميزانية األولي وكذل  الميزانية المعتمدة وتفاصــــ ــر مشــــ نشــــ
الموقع الشـــــبكي للو ارة. وُيعد مكت  المحاســـــبة العامة تقارير  ورية عن تنفيذ الميزانية واريرا ات والمصـــــروفات، 

 وتنشر هذه التقارير أيضا  على الموقع الشبكي للو ارة.

حســــــــانات مرا عة الحســــــــانات القومية وميزانية الدولة وارنفاه العام على أســــــــاة مدونة ويتولى  يوان مرا عة ال
 .ت 18) 4270/2014ت والقانون رقم 4129/2013قوانين  واوين مرا عة الحسانات )القانون رقم 

ــاـنات المـالـية لاـياـنات الق ـا  العمومي ومر  ا عـة  وتتولى المـديرـية العـامـة لعملـيات المرا عـة المـالـية ـتدقي  الحســــــــــــ
امتثاالها للقواعد والقوانين، وتايم أيضــــــــــــــا  مدى كفاية أن مة الرقانة الداخلية. ويتولى  يوان مرا عة الحســــــــــــــانات  

 مسذولية مرا عة الحسانات ال ار ية.

ــ ية أو الســـــــجالت أو ال يانات المالية أو  يرها من  وُيعد أي مـــــــكل من أمـــــــكال انت ات ســـــــالمة الدفاتر المحاســـــ
 من القانون الجنائيت. 259و 242و 216نائية )الموا   المستندات  ريمة  

 __________ 

الذي يضم إاارا  قانونيا  متاامال  فيما يتعل     2020/ 4700نمو   القانون رقم  4129/2013د الزيارة الُق رية، ُعدل القانون رقم نع ت18) 
 بوالية  يوان مرا عة الحسانات وكذل  صالحياته عند التصرء ك يئة إ ارية فيما يتعل  نمرا عة عقو  المشتريات العمومية ق ل التعاقد. 
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 ت 13و   10إبالا الناة؛ مشاركة المجتمع )الما تان    
نشـــــــرت اليونان قدرا  ك يرا  من المعلومات حول القوانين والميزانيات على و ه ال صـــــــو . والموقعان الشـــــــبكيان  

( المفتوحـــــــة  الحكومـــــــة  ــا رة  مبـــــ موقع  ــا  همـــــ ــافيـــــــة www.opengov.grالمركزيـــــــان  الشــــــــــــــفـــــ ــامع  برنـــــ وموقع  ت 
(www.diavgeia.gov.gr  ت، حيل تنشـــر  ميع مشـــاريع النصـــو  التشـــري ية ق ل تقديم ا لل رلمان نحيل يمكن

 ،ت 19) 4048/2002من القـانون رقم    6من المـا ة    4ترحـات م علي ـا. ووفقـا  للفقرة  للمواانين إبـداء مالح ـات م ومق
يعد مكت  المبا رة التشـــــــــري ية في الو ارة المعنية تقريرا  اســـــــــتشـــــــــاريا  بناء  على مالح ات المواانين ومقترحات م  

 ويرفعه على الموقع الشبكي للو ارة ويلحقه نمشرو  القانون عند تسليمه إلى ال رلمان.

ات عن الم ام المنواة ب ا وبارلـــــافة إلى ال ، تتع د العديد من المذســـــســـــات مواقع مـــــبكية تنشـــــر في ا معلوم
وأمين الم الم تقارير سـنوية   ت 20) وتصـدر تقارير سـنوية. فعلى سـ يل المثال، ُيصـدر المفتش العام لم ارة العمومية

 عن الفسا  وسوء ار ارة.

وقد ات ذت اليونان خ وات متعد ة لتبســـــيا ار راءات ار ارية من أ ل تســـــ يل الوصـــــول إلى ســـــل ات صـــــنع 
ــين التن يم  ت 21) 4048/2012قانون رقم القرار. فال المتعل  نالحوكمة والمبا ئ التن يمية وإ راءات وأ وات تحســـــــــ

ينأل على لــــــرورة الحر  على تبســــــيا ار راءات أثناء عملية صــــــيا ة مشــــــاريع القوانين الجديدة أو المعدلة  
ــاء مراكز خدمة المواانين، وه أو ــصـــــــــة  القرارات التن يمية. ومن األمثلة على ال  إنشـــــــ ي مراكز  امعة م صـــــــ

ــركات تنفذ أكثر من  ــارة   60إ راء إ اري موحد وتقدم  1 000للمواانين والشــــ خدمة ع ر ارنترنت. وتجدر ارمــــ
ــا  إلى بوانة الحكومة المركزية لم ارة العمومية ) ت، التي توفر معلومات للمواانين والشــــركات حول  ERMISأيضــ

  ميع معامالت م مع ار ارة العمومية.

أت اليونـان أيضــــــــــــــا  في تنفيـذ م ـدأ "مرة واحـدة فقا" لتقليـل العـ ء ار اري على المواانين فيمـا يتعل  بتقـديم  وبـد
ــتندات 4325/2015من القانون رقم    12الوثائ . ووفقا  للما ة  ــيع ن اه البحل التلقائي عن المســـــــــ ،  رى توســـــــــ

لســــــل ات المحلية وهيئات وأ  زة القانون المو و ة ليشــــــمل  ميع الشــــــ ا ات التي أصــــــدرت ا الدوائر الحكومية وا
 العام ناعتبارها وثائ   اعمة رصدار ص  إ اري.

ت الح  في االاال  على المعلومـات التي 5ت وقـانون ار راءات ار اريـة )المـا ة  5Aويكفـل الـدســــــــــــــتور )المـا ة  
تحتفظ ب ا ال يئات االتحا ية، مع مراعاة قيو  محدو ة ت دء إلى حماية المصـلحتين العامة وال اصـة. وفي حال  
ُرفن الح  في االاال  على هذه المعلومات، يمكن تقديم اعن إلى المفتش العام لم ارة العمومية في  ضــون 

من المرســــــــــــــوم الرئــــاســــــــــــــي   9من المــــا ة    4ابتــــداء من ارخ ــــار نــــالرفن )الفقرة  أيــــام    10مــــدة ال تتجــــاو   
ت. ون را  ألن الوكـــاالت المســــــــــــــتلمـــة لل لبـــات تعـــالع البـــات االاال  على المعلومـــات ن ريقـــة 28/2015 رقم
 مركزية، ال تو د إحصاءات عن عد  ال لبات أو حاالت الرفن. ال

التثايف والتوعـية المو  ـة للشـــــــــــــــباب في م تلا مســــــــــــــتوـيات التعليم. وـبدأت اليوـنان في تنفـيذ نعن أنشــــــــــــــ ـة 
 خ ة العمل الوانية لمكافحة الفسا  على ات اا مزيد من ار راءات في هذا الصد . وتنأل

 __________ 

من القانون   119من الما ة  1قد أل ي نمو   الفقرة   4048/2002الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن القانون رقم نعد  ت19) 
إلى مكات  التنسي  التانعة للو ارات الم تصة   2002/ 4048التي نقلت نمو   ا االمتيا ات المحد ة في القانون رقم   4622/2019 رقم

 . 4622/2019قانون رقم من ال   38وفقا  للما ة 

ة نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن هذه الم مة أصبحت موكلة إلى ال يئة الوانية للشفافية عق  إل اء المفتشية العام ت20) 
 لم ارة العمومية. 

 . 4622/2019انون رقم نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن هذا القانون قد ُأل ي نمو   الق ت21) 
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ــية العامة لم ارة   ــا  والمفتشـــــــ ــا ، نما في ال  األمانة العامة لمكافحة الفســـــــ وتســـــــــمن مع م هيئات مكافحة الفســـــــ
وال تمتل     .ت 22) بتقديم ال ال ات  ون الاشــــا عن هويت م والتعلي  على نتائع هذه ال ال اتالعمومية، للمواانين 

 ال يئة المستقلة لميرا ات العمومية و يوان مرا عة الحسانات ن ما  رسمية لتقديم ال ال ات خاصة نالمواانين.
  

 ت 12الق ا  ال ا  )الما ة    
حوكمة الشركات واالمتثال والرقانة الداخلية واألخالقيات في الق ا    ولعت اليونان إاارا  قانونيا  من أ ل تعزيز

ــركات المدر ة و ير المدر ة في   ــة نالشــــــ ــركات خاصــــــ ــعت الحكومة مدونات قواعد حوكمة الشــــــ ال ا . وولــــــ
ال ورصــــــــــة. ويتمحور التعاون بين أ  زة إنفاا القانون والق ا  ال ا  حول التعاون في الق ا  المصــــــــــرفي في  

ــي راني. مجال مكاف ــل األموال ومكافحة تمويل اررهاب، وكذل  التعاون في مجال األمن الما ي والســـــــــــ حة  ســـــــــــ
المتعل    3016/2002وتنأل عــدة قوانين على تــدابير النزاهــة في الق ــا  ال ــا ، نمــا في الــ  القــانون رقم  
المســــــذولية المحدو ة،  نحوكمة الشــــــركات والمســــــائل المتعلقة ناأل ور واألحكام األخرى المتعلقة نالشــــــركات اات

 ،ت 23) المتعل  نشركات المساهمة 4548/2018والقانون رقم 

ومدونتا قواعد الحوكمة المذســســية المذكورتان وال اصــتان نالشــركات المدر ة و ير المدر ة قد ولــع ما مجلس  
ت قواعد ب دء متانعة تنفيذ الشـــــــــركات اليونانية لمدونا  2012الحوكمة المذســـــــــســـــــــية اليوناني الذي تأســـــــــس في 

 الحوكمة المذسسية والعمل نصفته   ة م تصة لنشر مبا ئ الحوكمة المذسسية.

المتعل  نمعايير المحاســـــبة اليونانية واللوائن التن يمية اات الصـــــلة واألحكام   4308/2014ويســـــري القانون رقم 
ق اعين العام وال ا ، األخرى على األم ا  االعتباريين أو ال  يعيين الساعين أو  ير الساعين للربن في ال

،  4174/2013 ويتضمن المبا ئ ال اصة نحفظ سجالت الحسانات وإعدا  ال يانات المالية. وبمو   القانون رقم
  IE.19 يتعين االحتفاظ نالســـــجالت لمدة ال تقل عن خمس ســـــنوات. وُيجرم تزييف الحســـــانات وفقا  للفقرة الفرعية

، كمـا أـنه يعت ر م ـالـفة إ ارـية. ويجو  ت  ي  أحكـام الـقانون الجـنائي 4254/2014من الـقانون رقم   1من المـا ة 
 ت.222ت أو سرقة المستندات أو إتالف ا عمدا  )الما ة 216نشأن تزوير المستندات )الما ة  

ــام للمرا عة الداخلية واالمتثال لقواعد محد ة. ويتعين على  ــاء أقســـــــــ  ميع األمـــــــــــ ا     ويتعين على الشـــــــــــركات إنشـــــــــ
االعتباريين التسـجيل في السـجل التجاري ارلاتروني العام الذي يمكن للجم ور االاال  عليه إليه ع ر الرانا الشـبكي  

 (www.businessregistry.gr ــريعات اليونانية )الما ة  ت. وفي وقت الزيارة الُق رية، وعلى الر م من نأل ا من   20لتشــــ
من خ ة العمل الوانية لمكافحة الفســـــــا  على أحكام نشـــــــأن و و  ســـــــجل   4- 1ت وار راء  2018/ 4557القانون رقم  

 . ت 24) مركزي للملاية النف ية، ال تزال األمانة العامة لن م المعلومات في مراحل الت  يا لتفعيل هذا السجل 

 __________ 

يئة الوانية نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نقل اء األمانة العامة لمكافحة الفسا  والمفتشية العامة لم ارة العمومية وبأن ال  ت22) 
 للشفافية تسمن بتقديم ال ال ات  ون الاشا عن ال وية.

المتعل  نحوكمة الشركات وتحديل أسواه المال   4706/2020ونانية نأن القانون رقم نعد الزيارة الق رية، أفا ت السل ات الي ت23) 
استحد  أحكاما  تتعل  نقعا ة ال يكلة وتحديل ن ام الحوكمة المذسسية للشركات التي ل ا أس م أو أوراه مالية أخرى مدر ة   قد
 خالعة للتن يم. سوه  في

 . 2021مباط/ف راير    1ونانية نأنه كان على األم ا  الملزمين تقديم المعلومات الم لوبة للسجل نحلول  نعد الزيارة الق رية، أفا ت السل ات الي  ت 24)  

file:///C:/TSA/DOCS/www.businessregistry.gr
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ــبة لابار  ت 25) 4440/2016القانون رقم  من 23إلى  20وتنأل الموا  من  على "فترة انت ار" مدت ا عامين نالنســ
المســذولين في ار ارة العمومية. ولان ي دو أن هذا القيد ال يســري على  ميع المو فين العموميين الذين ينتقلون  

 .ت 26) إلى الق ا  ال ا 

ــلوت ف ــاوى أو للنفقات األخرى المتحملة لتعزيز ســ ــري ي للنفقات التي تمثل رمــ ــم الضــ ــد نمو    وُيح ر ال صــ اســ
ــريبة الدخل )القانون رقم  31الما ة  ــي ت ا المعدلة نمو   الما ة 2238/1994من قانون لـ من القانون   8ت نصـ
 .3522/2006رقم 
  

 ت 14تدابير منع  سل األموال )الما ة    
ــلة في فرقة العمل المعنية نار راءات المالية   لدى اليونان إاار قانوني وتن يمي يتانع عن كث  الت ورات اات الصـــــــــــ

ــتند اراار القانوني لمكافحة  ســــــل األموال ومكافحة تمويل اررهاب 2018  يوليه / تمو  واالتحا  األوروبي. ومنذ  ، اســــ
موالت الذي نقل  ميع مبا ئ تو يه االتحا  األوروبي الرانع  )قانون مكافحة  ســــــــــــل األ   2018/ 4557إلى القانون رقم  

 . ت 27) نشأن مكافحة  سل األموال وبعن مبا ئ تو يه االتحا  األوروبي ال امس نشأن مكافحة  سل األموال 

يكفي،   ت األمـــــ ا  الملزمين ن بارات واســـــعة الن اه نما 5من الما ة   1وُيعر ِّء قانون مكافحة  ســـــل األموال )الفقرة 
تشــــــــمل أيضــــــــا  المنشــــــــآت والم ن  ير المالية المحد ة. وفي حين أن بن  اليونان وهيئة الســــــــوه المالية اليونانية هما 

ــراء على األمـــــ ا  الملزمين )الفقرة  ــ لعان نارمـــ ــيتان اللتان تضـــ ــاســـ ــل تان األســـ من القانونت،    3 من الما ة   7الســـ
 من القانونت.   6 من الما ة   1سل ات م تصة أخرى )الفقرة    ت ضع المنشآت والم ن  ير المالية المحد ة رمراء 

وُي ل  من األمـــ ا  الملزمين، نمو   قانون مكافحة  ســـل األموال، توخي العناية الوا بة تجاه العمالء وتحديد 
 ت. 22ت واربالا عن المعامالت المش وهة )الما ة 30ت وحفظ السجالت )الما ة 13هوية المال  الفعلي )الما ة 

عتمد اليونان ن جا  إمرافيا  قائما  على الم اار وال  ن رت مكافحة  سل األموال ومكافحة تمويل اررهاب، وهو  وت 
ن ع يستند في تصميمه إلى المبا ئ التو ي ية لفرقة العمل المعنية نار راءات المالية وسل ات ارمراء األوروبية.  

 ، وحد ت نقاط الضعا التي يتعين معالجت ا. 2018مايو  وأكملت اليونان أول تقييم واني للم اار في أيار/ 

ــارمـة في حـاالت عـدم  ــل األموال على عقوـبات  ـنائـية وكـذلـ  عقوـبات إ ارـية صــــــــــــ وينأل قـانون مكـافحـة  ســــــــــــ
 ت.46و 39االمتثال اللتزامات مكافحة  سل األموال، ون اه العقوبات واسع نما يكفي )الما تان 

ــتقلة تانعة لل يئة اليونانية لمكافحة   ــســــــت وحدة االســــــت بارات المالية لتاون واحدة من ثال  وحدات مســــ وقد تأســــ
 ســــــــــــــل األموال، إلى  ـانـ  وحـدة العقوبـات المـاليـة ووحـدة التحقي  في مصــــــــــــــا ر األموال. وتضــــــــــــــ لع وحـدة  

معلومات المتعلقة ن سـل األموال وتمويل االسـت بارات المالية بتقييم ال ال ات الوار ة عن المعامالت المشـ وهة وال
اررهاب من مصـــــا ر محلية وأ ن ية، والتحقي  في ا. وعلى الصـــــعيد المحلي، تتبا ل وحدة االســـــت بارات المالية 

 __________ 

الذي فرت هذه القيو  على فئات   4622/2019نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نقل اء هذا القانون واست داله نالقانون رقم  ت25) 
ن بين م أعضاء الحكومة ووكالء الو ارات واألمناء العامون وال اصون لمجالس إ ارة هيئات الق ا  معينة من المسذولين المعينين، م

العام، والمو فون  ير الدائمين نعد م ا رة مناص  م. ولمدة عام واحد نعد م ا رة المنص ، يتعين على األم ا  الذين عينوا في هذه 
أو تجاري يرتبا بنشاط الج ة التي كانوا معينين لدي ا، وال  من خالل   المناص  الحصول على ترخيأل نممارسة أي نشاط م ني

 تقديم التماة إلى لجنة األخالقيات التانعة لل يئة الوانية للشفافية. 

  عد ل اراار القانوني الحالي وأخضع فئات محد ة من 4622/2019نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن القانون رقم  ت26) 
األم ا ، لمدة عام واحد نعد م ا رة مناص  م، لاللتزام نالحصول على ترخيأل ق ل مزاولة أي نشاط م ني أو تجاري  ديد يرتبا  

 بنشاط الج ة التي كانوا معينين لدي ا في الساب .

قد ُنقل على نحو كامل إلى القانون نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن التو يه ال امس نشأن مكافحة  سل األموال  ت27) 
 وفقا  لذل ت. 4557/2018)مع تعديل للقانون رقم   4734/2020اليوناني نمو   القانون رقم 
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ــل ات وال يئات األخرى المنوط ب ا م ام التحقي  أو مرا عة   ــرية مع أ  زة النيانة العامة والســــــــــ المعلومات الســــــــــ
من قانون مكافحة  ســل األموالت. أما على الصــعيد الدولي، فالوحدة عضــو    34)الما ة  الحســانات أو ارمــراء  

ت، ويمكن ـا تـبا ل FIU.netنشــــــــــــــا في مجموعة إي مونت والشــــــــــــــبكـة األوروبـية لوحدات االســــــــــــــت ـبارات المـالـية )
ــام   ــا . وحتى عـ ــائيـ ــ  وتلقـ ــد ال لـ ــات عنـ ــة أو أنوا  أخرى من المعلومـ ــاليـ ــات المـ ــت ال2017المعلومـ ــدة  ، وقعـ وحـ

 مذكرة تفاهم مع وحدات ن يرة أ ن ية. 21

التي تن    مبامرة  في  ميع أنحاء االتحا  األوروبي، يج  أن   2015/847ووفقا  لالئحة االتحا  األوروبي رقم  
تاون عمليات تحويل األموال مصـــــحوبة نمعلومات حول المرســـــل والمرســـــل إليه. وفي حال لم يتضـــــمن التحويل 

ــأن تنفيذ التحويل أو رفضـــــه أو تعليقه وفقا  معلومات كافية، يتعي  ن على مقدم خدمات نقل األموال ات اا قرار نشـــ
 لم راء القائم على الم اار المعتمد لديه.

وولــعت اليونان ن اما  لمفصــاح لرصــد حركة النقد والصــكوت القابلة للتداول لحامل ا ع ر الحدو  التي تتجاو  
فصــــــاح أي مــــــ أل عن هذه التحركات النقدية لســــــل ة الجمارت، ُتفرت يورو. وفي حالة عدم إ 10 000م لغ  

من قانون  147من الما ة  8في المائة من قيمة المو و ات  ير المفصـــــــــن عن ا )الفقرة  25عليه  رامة تعا ل 
 الجمارت الوانيت.

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة  2- 2 

 ت؛9من الما ة  1ات العمومية )الفقرة المنصة ارلاترونية المست دمة في المشتري  • 

ــبكة  •  ــفافية الذي ُيلزم ار ارة العمومية بنشـــــــر  ميع الوثائ  ار ارية الم مة على مـــــ برنامع  يافجيا للشـــــ
 ت.10ارنترنت )الفقرة )أت من الما ة 

  
يات التي تواجه التنفيذ  3- 2   التحد ِّ

 توصى اليونان نما يلي 

ــرات  ميع  •  ــمان إمـ ــا  وتنفيذها ولـ ــات مكافحة الفسـ ــياسـ ــع سـ ــاركة المجتمع في ولـ ــلة تعزيز مشـ مواصـ
 ت.5من الما ة  2و 1الج ات الفاعلة المعنية بتنفيذها )الفقرتان  

الســــعي إلى تعزيز الرصــــد والتقييم الدوريين للصــــكوت القانونية والتدابير ار ارية اات الصــــلة، نما في  • 
ــات ا وخ  ــياســ ــرات  ال  ســ ــ يل المثال من خالل تحديد مذمــ ــا ، على ســ ا عمل ا المتعلقة نمكافحة الفســ
 ت.5من الما ة  3لتقييم النتائع )الفقرة 

مواصــلة تحديد االختصــاصــات المتداخلة بين الج ات المعنية وحل مشــكل التداخل فيما بين ا من أ ل   • 
انا والتفتيش، نما يشـمل مجال إنفاا العقوبات تعزيز الافاءة و يا ة الفعالية، وال سـيما فيما يتعل  نالضـو 

 .ت 28) ت6من الما ة  1ار ارية والجنائية )الفقرة 

ــية لمعرفة كي ية  •  ــا  الرئيســــــــ تقييم احتيا ات الميزانية واالحتيا ات من المو فين لدى هيئات منع الفســــــــ
  ال يئات من االلـ ال   تعزيز المواءمة بين الموار  والقدرات الم  ا ل ا والفعلية من أ ل تمكين تل
 ت.6من الما ة  2بواليات ا، وال سيما فيما يتعل  نال يئات الجديدة والم ام المنقولة إلي ا )الفقرة 

 __________ 

فعل نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن تأسيس ال يئة الوانية للشفافية كان ي دء إلى إعا ة هيكلة ستة كيانات قائمة نال ت28) 
 كامل وولع حد لالختصاصات المتداخلة وعوائ  التنسي  وحالة التجز  التي تعاني من ا هيئات مرا عة الحسانات.  على نحو
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الن ر في اعتما  إ راءات التناوب نالنســبة للمناصــ  العمومية التي تعت ر عرلــة للفســا  بو ه خا    • 
 ت.7)بت من الما ة  1)الفقرة 

لشـــفافية في تمويل المرمـــحين للمناصـــ  العمومية المنت بة وكذل ، عند االقتضـــاء، الن ر في تعزيز ا • 
 ت.7من الما ة  3في تمويل األحزاب السياسية )الفقرة 

الســـــعي إلى تعزيز منع تضـــــارب المصـــــالن من خالل م البة مو في ال دمة المدنية نالحصـــــول على  • 
ــة أي عمل أو و يفة  ون مقابل، وإعا ة ال ــذون ال رلمانيين  إان لممارســــــ ن ر في القواعد التي تن م مــــــ

 ت.7من الما ة  4)الفقرة 

الن ر في  عم وتنســـــــــي  التدابير الرامية إلى تســـــــــ يل قيام المو فين العموميين المعنيين ناربالا عن   • 
ــمي لحماية  ــع ن ام رســــــــ ــا ، و مع المعلومات حول فعالية تل  التدابير، والن ر في ولــــــــ أفعال الفســــــــ

 ت.8من الما ة  4ن الم الفات ي  ي  ميع  رائم الفسا  وفقا  لالتفاقية )الفقرة الم ل ين ع

لــــمان ت  ية أن مة ارفصــــاح عن المصــــالن  ميع  وان  ان راط المو فين العموميين المعنيين في  • 
 ت.8من الما ة  5الجم يات والمذسسات ال يرية )الفقرة 

الن ر في  مع معلومات حول اســــــت دام المعلومات المنشــــــورة لتعزيز ســــــ ولة االســــــت دام، و مع معلومات  • 
ــيا ار را  و)بت   ءات في تقليل األعباء ار ارية وتعزيز االلتزام نالمواعيد )الفقرتان )أت حول فعالية   و  تبسـ

 ت. 10من الما ة  

مرا عـة وتناين ن ـام الترمــــــــــــــين والـتأ ـي  ال ـا  ـنالمو فين من اوي المـناصــــــــــــــ  العلـيا في الج ـا   • 
خالقيات  القضـــائي، نما في ال  النيانة العامة، والن ر في ولـــع إرمـــا ات مـــاملة نشـــأن الســـلوت واأل

 ت.11خاصة بتل  ال يئات )الما ة 

ــالعا فيه، مثل تعزيز   •  ــا  الذي يكون الق ا  ال ا  لـــــــــ ــافية لمنع الفســـــــــ الن ر في ات اا تدابير إلـــــــــ
ــتراط "فترة انت ار" تن    على مجموعة  التعاون بين أ  زة إنفاا القانون وكيانات الق ا  ال ا ، وامــ

وتعزيز حمـايـة الم ل ين عن    ،ت 29) تقلون إلى الق ـا  ال ـا أوســــــــــــــع من المو فين العموميين الـذين ين 
 ت.12من الما ة  2الم الفات ومواصلة الج و  الرامية إلى تعزيز ن ام تسجيل الملاية النف ية )الفقرة 

رصـــــد حجم الشـــــكاوى أو ال ال ات التي تتلقاها م تلا المذســـــســـــات كأســـــاة للن ر فيما إاا كان من  • 
 ت.13من الما ة  2أو التنسي  فيما بين ا لضمان االتساه والفعالية )الفقرة المفيد تعزيز التو يه 

تعزيز اراار التن يمي وارمـــــــــــــرافي لمعالجة المســـــــــــــائل المحد ة في التقييم الواني للم اار، مثل مواان  •  
ــآت والم ن  ير المالية المحد ة  ــل األموال التي تت ذها المنشــ ــعا في تدابير مكافحة  ســ )أت  1 )الفقرة الضــ

 ت. 14من الما ة  
  

 __________ 

فرلت التزامات معينة، لمدة عام واحد نعد  2019/ 4622من القانون رقم   73عق  الزيارة الق رية، أفا ت السل ات اليونانية نأن الما ة  ت29) 
الحكومة ووكالء الو ارات واألمناء العامين وال اصين ومنسقي ار ارات الالمركزية ور ساء أو مديري م ا رة المنص ، على مسذولي  

ال يئات المستقلة، وعلى الر ساء ونواب الر ساء والمديرين أو نواب المديرين أو المستشارين المعينين لألم ا  االعتباريين ال العين 
االلتزام نالحصول على ترخيأل نممارسة أي نشاط م ني أو تجاري يتعل  بنشاط الايان الذي للقانون العام والقانون ال ا ، وتحديدا  

من القانون.   71متى كان من الممكن أن يذ ي ال  إلى حدو  أي تعارت في المصالن على النحو الم ين في الما ة  نهكانوا معينين 
 األخالقيات. ويج  الحصول على هذا الترخيأل من خالل تقديم التماة إلى لجنة 
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 الفصل الخامس: استرداد الموجودات  - 3 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض  1- 3 

 ت 59و   56و   51حكم عام؛ التعاون ال ا ؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعد ة األاراء )الموا     
تعت ر اليونان اســـــتر ا  المو و ات م دأ أســـــاســـــيا  من مبا ئ االتفاقية. وتتمثل الســـــل ات الم تصـــــة المعنية ناســـــتر ا   
ــتر ا  المو و ات التانع   ــفافية وحقوه ارنســـان، ووحدة االســـت بارات المالية، ومكت  اسـ المو و ات في و ارة العدل والشـ

 . ت 30) كافحة الفسا  خ  ا  لتعزيز آليات استر ا  المو و ات وإ ارت ا لو ارة المالية. وتتضمن خ ة العمل الوانية لم 

ويمكن لســل ات إنفاا القانون الم تصــة في اليونان تبا ل المعلومات مع ن يرات ا في ســائر الدول األعضــاء في  
ــ  . وفيما يتعل  نالدول األخرى، يمكن تبا ل المعلومات تلقائيا  من خالل   االتحا  األوروبي  ون أي ال  مســـــــــــ

المعاهدات الثنائية لتبا ل المســـــــــاعدات القانونية. ويمكن أن تاون هذه االتفاقية أيضـــــــــا  أســـــــــاســـــــــا  قانونيا  لتبا ل 
 المعلومات، نشرط المعاملة نالمثل.

ــافـة إلى االتفـاقـية، وقعـت اليوـنان اتفـاقـيات ثـنائـية ومتعـد ة األاراء للتعـاون اـلدولي على الصــــــــــــــعـيدين  وـبارلــــــــــــ
 ي.ارقليمي والدول

  
 ت 58و   52منع وكشا إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات االست بارية المالية )الما تان    

يحـد  قـانون مكـافحـة  ســــــــــــــل األموال ـتدابير العـناـية الوا ـبة تجـاه العمالء ومت لـبات تحـدـيد هوـية المـاـل  الفعلي، 
ــ ا  الملزمين نمو   القانون   كما ــيا . ويتعين على األمـ ــياسـ ــين سـ ــ ا  المعرلـ ــة ناألمـ ُيحد  التدابير ال اصـ

ت  ي  تدابير معز ة للعناية الوا بة إ اء األمـــــ ا  المعرلـــــين ســـــياســـــيا ، نمن في م أفرا  أســـــرهم واألمـــــ ا   
األمــــــــــــــ ـــا  المحليين واأل ـــانـــ   من القـــانونت. وال يو ـــد تمييز بين    18من المـــا ة    1المقربون من م )الفقرة  

يتعل  ناألمـــــــــ ا  المعرلـــــــــين ســـــــــياســـــــــيا . ويحتوي الموقع الشـــــــــبكي لل رلمان اليوناني على قائمة محد ة   فيما
 م أل في المجملت. 700ناألم ا  المعرلين سياسيا  )نحو 

ــ ا  الملزمي  ــرط المن    على  ميع األمـ ــيا  هو نفس الشـ ــياسـ ــين سـ ــ ا  المعرلـ ــرط تحديد هوية األمـ ن، ومـ
 ير أن ار راءات الم بقة من  ان  م قد ت تلا وفقا  للموار  المتاحة للمذسسات المعنية، مما يذ ي إلى   ور  

 م اار ل سل األموال.

وينأل قانون مكافحة  ســل األموال على أنه يمكن للســل ات إصــدار قرارات تن يمية لألمــ ا  الملزمين حول  
ت. فعلى ســـــ يل المثال، يحد  بن  اليونان  6من الما ة  3ة المعز ة )الفقرة  العناصـــــر الال مة لتدابير العناية الوا ب 

الحـد األ نى لفـئات العمالء والمعـامالت التي يجـ  ت  ي  هـذه الـتدابير علي ـا )قرار لجـنة المصــــــــــــــارء واالئتمـان  
وي على ت، مثل األمـــ ا  المعرلـــين ســـياســـيا ، والعمالء  ير المايمين، والمعامالت التي تن 281/2009رقم 

 صنا ي  ائتمانية وعالقات المراسلة المصرفية ع ر الحدو ، والعمالء المايمين في الدول العالية الم اار.

ووحـدة االســــــــــــــت ـبارات المـالـية هي واحـدة من الوحـدات الثال  الـتانعـة لل يـئة اليوـنانـية لمكـافحـة  ســــــــــــــل األموال، 
ــســــــت نمو   القانون رقم  وقد مســــــذولة عن  مع وتحليل ونشــــــر ال ال ات ، وهي A49/10-3-2011/3932تأســــ

ــرية مع أ  زة   ــ وهة التي يقدم ا األمــــــ ا  الملزمون. وتتبا ل الوحدة المعلومات الســــ المتعلقة نالمعامالت المشــــ

 __________ 

، الذي تشكلت نمو به لجنة تشري ية 2019-6-58506/4نعد الزيارة الُق رية، أفا ت السل ات اليونانية نقصدار القرار الو اري المشترت  ت30) 
إلاترونية لتعزيز اراار المذسسي ر ارة المو و ات المحجو ة والمصا رة. وعالوة على ال ، أفا ت السل ات اليونانية بت وير منصة 

 متااملة ل ذا ال رت. 
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النيـانـة العـامـة والســــــــــــــل ـات وال يئـات األخرى المعنيـة المكلفـة نصــــــــــــــالحيـات التحقي  أو مرا عـة الحســـــــــــــــانـات  
 .4557/2018ن القانون رقم م 49ارمراء، وفقا  للما ة  أو

من قانون مكافحة  ســــل األموال، يتعين على األمــــ ا  الملزمين الن ر في قوائم العقوبات اات    43وبمو   الما ة  
 الصلة المعتمدة لدى المن مات الدولية )أي األمم المتحدة واالتحا  األوروبيت والتي يترت  علي ا وقا المعامالت. 

جالت حول العمالء والمالاين وينأل قانون مكافحة  ســــل األموال على و وب احتفاظ األمــــ ا  الملزمين نســــ 
 ت.30من الما ة  3الفعليين لمدة ال تقل عن خمس سنوات نعد انت اء عالقة العمل )الفقرة 

ت، ويح ر على المذســســات  4261/2014من القانون رقم  13وتح ر اليونان إنشــاء المصــارء الوهمية )الما ة 
لة مصـــرفية مع المصـــارء الوهمية أو مع المصـــارء  االئتمانية والمالية الدخول أو االســـتمرار في عالقات مراســـ 
 من قانون مكافحة  سل األموالت. 17من الما ة  2التي تسمن للمصارء الوهمية ناست دام حسانات ا )الفقرة 

ويتعين على المو فين العموميين المعنيين الملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية ارفصــــاح عن  ميع الحســــانات  
عت رون مســتفيدين من ا ســواء منفر ين أو ناالمــترات مع  يرهم، ن ن الن ر عما إاا كان الحســاب  ي  التيالمالية 

ت )ان ر ال نــد ال ــا   3213/2003من القــانون رقم    2من المــا ة    1مو و ا   اخــل اليونــان أو خــار  ــا )الفقرة  
دي م من مصـــــــــــلحة في حســـــــــــاب  أعالهت. ولان ليس هنات ما يلزم المو فين العموميين ناربالا عما ل 8نالما ة 

 مالي في بلد أ ن ي أو سل ة توقيع أو أي سل ة أخرى عليه.
  

تدابير االستر ا  المبامر للممتلاات؛ آليات استر ا  الممتلاات من خالل التعاون الدولي في مجال    
 ت 55و   54و   53المصا رة؛ التعاون الدولي أل رات المصا رة )الموا   

األ ن ية مــــــ صــــــا  اعتباريا ، ويمكن ا إقامة  عوى مدنية للتعوين أمام المحاكم المدنية  في اليونان، تعت ر الدولة
ــلة    66و 64و  62)الموا    ــاركة في محاكمة  نائية اات الصـــــــــ من قانون ار راءات المدنيةت، كما يمكن ا المشـــــــــ

كم نمصا رة الممتلاات من قانون ار راءات الجنائيةت. ويجو  أن يحد  الح  70-63كمدٍ  نالح  المدني )الموا   
ــا رة لمالا ا الشـــــــــــرعي )الما ة  من قانون ار راءات الجنائيةت. وفي هذه األحكام،  373إعا ة الممتلاات المصـــــــــ

يجو  للمحكمة أن تعترء نالم البات المقدمة من  ولة أخرى ناعتبارها المالاة الشرعية لتل  الممتلاات. ويجو  
حصـــول على تعوين عن األلـــرار التي تا دت ا في الدعاوى المدنية وأن للدولة ال رء أن ترفع  عوى مدنية لل

 تشارت كمدٍ  نالح  المدني في الدعاوى الجنائية.

وُيمكن أن ُتنفذ اليونان أمرا  نالمصــــــــــــا رة صــــــــــــا را  عن  ولة ارء أخرى من خالل المعاهدات الثنائية والمتعد ة 
ة ن ســـــــل عائدات الجريمة وكشـــــــف ا ولـــــــب  ا ومصـــــــا رت ا األاراء، نما في ال  اتفاقية مجلس أوروبا المتعلق

. وفي حالة  4478/2017، التي صـا قت علي ا اليونان من خالل سـن القانون رقم 2005وبتمويل اررهاب لعام 
من قانون   461-458عدم و و  معاهدات من هذا الق يل، ي    القانون المحلي نشــــرط المعاملة نالمثل )الموا  

ار راءات الجنائيةت. وتنأل التشــريعات اليونانية أيضــا  على مصــا رة الممتلاات اات المنشــأ األ ن ي من خالل  
الشـرو  في إ راءات  نائية ل سـل األموال وفقا  للقانون المحلي )القانون الجنائي وقانون مكافحة  سـل األموالت. 

من قانون مكافحة  ســل األموالت، وُيمكن ا   40من الما ة  3الفقرة وتســمن اليونان نالمصــا رة  ون إ انة  نائية )
ت.  4478/2017من القانون رقم   10و 3تقديم المســاعدة القانونية المتبا لة على أســاة هذه المصــا رة )الما تان  

 ويمكن است دام هذه االتفاقية كأساة قانوني ل ذا ال رت.

األاراء، يمكن لليوـنان تنفـيذ أمر أو اـل  ـنالتجمـيد أو الحجز    وفي حـاـلة عـدم و و  معـاهـدات ثـنائـية أو متعـد ة
ير  من الدول األاراء في اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ن ســل عائدات الجريمة وكشــف ا ولــب  ا ومصــا رت ا 

ت.  4478/2017من القـانون رقم   11و  2وبتمويـل اررهـاب والـدول األعضــــــــــــــاء في االتحـا  األوروبي )المـا تـان  



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.26 
 

 

V.21-01781 15/16 

 

نفـيذ أوامر أو الـبات التجمـيد أو الحجز الوار ة من الـدول  ير األاراء في تلـ  الصــــــــــــــكوت بـناء  على ويمكن ت 
 من قانون ار راءات الجنائية وعلى أساة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا . 461إلى  436الموا  من  

خا  أو بدون ال  خا  من ويمكن للسـل ات اليونانية أن تحافظ على الممتلاات من أ ل مصـا رت ا ن ل   
  ولة ارء أخرى بناء  على توقيف أو ات ام  نائي أ ن ي.

وتحال البات وأوامر المصــــــا رة األ ن ية الوار ة من الدول األاراء في اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ن ســــــل عائدات  
ألوروبي إلى المجلس القضـائي  الجريمة وكشـف ا ولـب  ا ومصـا رت ا وبتمويل اررهاب والدول األعضـاء في االتحا  ا 

ــت ــدام اتفــاقيــة األمم 2017/ 4478من القــانون رقم    10ت من المــا ة  b)   2والفقرة    3الم تأل )المــا ة   ت. ويمكن اســـــــــــ
ــا  و يرها من المعاهدات الثنائية أو المتعد ة األاراء كأســـــــــــــاة للتعامل مع  ول  ير الدول  المتحدة لمكافحة الفســـــــــــ

أو المجلس األوروبي، ألن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا  تلقائية التنفيذ أل رات   األعضاء في االتحا  األوروبي 
ــتبــانــة عــائــدات الجريمــة أو تعق  ــا أو تجميــدهــا أو  55من المــا ة    2و   1الفقرتين   . ويمكن لليونــان ات ــاا تــدابير الســـــــــــ

ت. وفي 2017/ 4478من القانون رقم    10ت من الما ة b)   2مصـــــــــا رت ا عق  تلقي ا البا بذل  من  ولة أخرى )الفقرة 
 ت. 461- 458حالة عدم و و  معاهدة، ي    قانون ار راءات الجنائية )الموا   

وترى اليونان في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــا  األســـــــــــاة التعاهدي الال م والاافي للتعاون الدولي وفقا  
. وال تضـــــــــــع اليونان حدا  أ نى لايمة المو و ات أل رات التعاون الدولي، وتحمي 55من الما ة  2و  1للفقرتين  

من قانون  40من قانون ار راءات الجنائية والما ة    76من الما ة  4حقوه األاراء الثالثة الحســنة النية )الفقرة  
 مكافحة  سل األموالت.

  
 ت 57إر ا  المو و ات والتصرء في ا )الما ة    

وحدة الجريمة المالية واالقتصا ية، وتحديدا  المكت  اليوناني الستر ا  المو و ات، هي الج ة المسذولة عن إ ارة  
ــبما تنأل عليه الما ة  ــا رة، حســـــــ . وتقرر المحكمة  4478/2017من القانون رقم  5المو و ات المجمدة والمصـــــــ

لتعوين الضــــحايا.  وو أل رات ا تماعية أإاا كانت المو و ات المصــــا رة ســــتســــت دم في الصــــالن العام، أ ما
الملاية للدولة، يمكن إعا ة المو و ات لمالا ا الشرعي   أثر نقلحين أن مصا رة المو و ات ل ا نشكل عام   وفي

الســــــاب  من خالل الم البة نالتعوين أو   ر األلــــــرار في  عوى  نائية أو مدنية. وفي وقت الزيارة الق رية، 
ت وير ن ام معلومات متاامل السـتر ا  المو و ات وإ ارت ا ن رت  مع وت زين وتحليل  كان العمل  اريا  على

 ال يانات ال اصة نالمو و ات المجمدة والمصا رة.

 من قانون مكافحة  سل األموالت. 40من الما ة  2وتحمي اليونان حقوه األاراء الثالثة الحسنة النية )الفقرة 

ت وتعيـدهـا بنـاء  على حكم مصــــــــــــــا رة ن ـائي من الـدولـة ال رء ال ـالـبة.  ويمكن لليوـنان أن تصــــــــــــــا ر المو و ا
 تنأل قوانين اليونان على إمكانية إسقاط مرط الحكم الن ائي. وال

وال تو د قواعد محد ة ل صم النفقات المتحملة إال في حالة إعا ة المو و ات إلى  ول أاراء في اتفاقية مجلس  
مة وكشـف ا ولـب  ا ومصـا رت ا وبتمويل اررهاب و ول أعضـاء في االتحا  أوروبا المتعلقة ن سـل عائدات الجري 

 األوروبي. ولان يمكن إ راء هذه ال صومات من خالل اتفاقيات م صصة.

ــرء في المو و ات، وهو ما يمكن   ــأن التصـ ــالحيت ا في إبرام االتفاقيات مع  ول أ ن ية نشـ ــت اليونان صـ ومارسـ
 عاهدات ثنائية أو متعد ة األاراء.تحايقه من خالل اتفاقيات م صصة وم
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)جت   2يمكن أن تحـافظ اليونـان على الممتلاـات اوعـا   ون الـ  محـد  من  ولـة ارء أخرى )الفقرة   • 
 ت.54من الما ة 
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 توصى اليونان نما يلي 

لــــمان ات اا  ميع المذســــســــات المالية والمنشــــآت والم ن  ير المالية المحد ة تدابير كافية لمكافحة   • 
ــيا ، ن ن الن ر عن   ــياســ ــبة للمعامالت التي يشــــترت في ا أمــــ ا  معرلــــون ســ  ســــل األموال نالنســ

 ت.52من الما ة  1الموار  المتوفرة لدي م لرصد هذه المعامالت )الفقرة 

الن ر في ات اا تدابير لتعزيز تبا ل المعلومات التي ُيفصــــن عن ا المو فون العموميون مع الســــل ات   • 
 ت.52الما ة من  5المعنية في الدول األاراء األخرى )الفقرة 

ــانات المالية  •  ــالن في الحســـ الن ر في توســـــيع ن اه ارقرارات لتشـــــمل ما للمو فين العموميين من مصـــ
 ت.52من الما ة  6المو و ة في الدول األ ن ية أو سل ة توقيع أو أي سل ة أخرى علي ا )الفقرة 

من  1مواصـــلة   و  ت وير ن ام إلاتروني مركزي لتعزيز إ ارة المو و ات المصـــا رة وإعا ت ا )الفقرة  • 
 ت.57الما ة 

اعتمــا  تــدابير تنأل على إعــا ة العــائــدات إلى الــدول ال ــالبــة في حــاالت اختالة األموال العموميــة  • 
أي  رم آخر مشـــــمول ناالتفاقية عندما تث ت  الم تلســـــة وفي حالة عائدات ســـــل األموال العمومية   أو

الدولة ال رء ال البة على نحو معقول ملايت ا الســـــــــانقة لتل  الممتلاات المصـــــــــا رة أو عندما تعترء 
الممتلاـات الـدولـة ال رء متلايـة ال لـ  نـقلحـاه الضــــــــــــــرر نـالـدولـة ال رء ال ـالبـة كـأســــــــــــــاة رعـا ة  

 ت.57من الما ة  3)الفقرة حتى في حالة عدم و و  اتفاه مع الدولة ال البة  ،المصا رة

 


