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Στη Στοά του Βιβλίου στην Αθήνα πραγματοποιηθηκε η παρουσίαση του 

βιβλίου του οικονομικού επιθεωρητή του υπουργείου Οικονομικών Γιάννη 

Μάρκοβιτς, με τίτλο, «Στα ίχνη του οικονομικού εγκληματία: Ένα εγχειρίδιο 

θεωρίας και πρακτικής». 

 

Ομιλητές στην εκδήλωση παρουσίασης ηταν ο πρώην Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής και ο διευθυντής της εφημερίδας 

«Ελευθεροτυπία» Βαγγέλης Δεληπέτρος. 

Το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, που εκδόθηκε από τον οίκο University Studio 

Press, εξετάζει το οικονομικό έγκλημα σε σχέση με τους θύτες και τα θύματα 

και αναλύει το προφίλ και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του οικονομικού 

εγκληματία (τι είδους άνθρωποι είναι, πώς συμπεριφέρονται, πώς 

διαχειρίζονται την απειλή σύλληψης και πώς αντιδρούν ως ύποπτοι). 

Παρουσιάζονται, επίσης, τεχνικές ανάκρισης, καθώς και στοιχεία για την 

αποκάλυψη του ψεύδους, όπως και για τη μορφή και τον τύπο των ερωτήσεων 

που πρέπει να υποβάλλονται στις εξετάσεις-ανακρίσεις.Το οικονομικό έγκλημα 

είναι μια σοβαρή πληγή στη σύγχρονη κοινωνία, ένα πρόβλημα με οικονομικές, 

κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια, που διαβάζονται ως ανεξάρτητα κείμενα. 

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια «ψηφίδα»-διήγημα, που προσφέρει 

“μια γεύση” για το τι θα επακολουθήσει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και ποια 

ζητήματα πραγματεύεται αυτό. Συμπληρωματικά υπάρχουν οι «παρεκβάσεις», 

οι οποίες αποτελούν αυτοδύναμες ενότητες και επεξηγούν, αναλύουν και 

επεκτείνουν έννοιες και όρους που απαντώνται στο βασικό κείμενο. Επίσης 

υπάρχουν παραρτήματα που αναλύουν την ένορκη διοικητική εξέταση για τη 

διακρίβωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος, την έρευνα για παρεμπόριο 

και παραποιημένα προϊόντα και παρουσιάζουν μια πρακτική μέθοδο 



ανακρίσεων. Όλα αυτά συνοδεύονται με υποδείγματα εντύπων και οδηγίες 

συμπλήρωσης. 

Το εγχειρίδιο απευθύνεται τόσο στον ειδικό για τη δίωξη και καταπολέμηση 

του οικονομικού εγκλήματος, όσο και στην κοινωνία, η οποία πρέπει να είναι 

αρωγός στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πιέζοντας το 

πολιτικό σύστημα και τη νομοθετική εξουσία, ώστε να αντιμετωπίζει δυναμικά 

και με ένταση το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά. 

Ο Γιάννης Μάρκοβιτς κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο μάνατζμεντ (Aston 

Business School, Βρετανία) και είναι οικονομικός επιθεωρητής στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Έχει εμπλακεί σε έρευνες για υποθέσεις οικονομικών 

εγκλημάτων και διαφθοράς και διατέλεσε ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα 

δίωξης και καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος. Άρθρα και εμπειρικές 

μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες, ενώ 

εισηγήσεις του έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και ημερίδες. 

 


