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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τη στρατηγική της για 
την καταπολέµηση της απάτης. Γενικός στόχος της νέας αυτής στρατηγικής της Επιτροπής 
για την καταπολέµηση της απάτης είναι η βελτίωση της πρόληψης, της ανίχνευσης και των 
όρων διεξαγωγής των ερευνών για υποθέσεις απάτης, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς 
επανόρθωσης και αποτροπής, χάρη σε αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, και η 
εφαρµογή δίκαιων διαδικασιών, ιδίως µε την καθιέρωση στρατηγικών κατά της απάτης 
σε επίπεδο υπηρεσιών της Επιτροπής οι οποίες να σέβονται και να αποσαφηνίζουν τις 
διαφορετικές ευθύνες των διαφόρων εµπλεκοµένων. 

Το άρθρο 325 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να καταπολεµούν την απάτη και οιαδήποτε άλλη παράνοµη 
δραστηριότητα κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. Εποµένως, η πρόληψη και 
η ανίχνευση της απάτης αποτελούν γενική υποχρέωση όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής 
στο πλαίσιο των καθηµερινών δραστηριοτήτων τους οι οποίες περιλαµβάνουν τη 
χρησιµοποίηση πόρων.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό της ΕΕ σύµφωνα µε τις αρχές της 
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης (άρθρο 317 ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να 
διασφαλίζει ότι το πλαίσιο, οι πολιτικές, οι κανόνες και οι διαδικασίες που ισχύουν εν 
προκειµένω επιτρέπουν την αποτελεσµατική πρόληψη και ανίχνευση της απάτης1. 

Η δηµοσιονοµική διαχείριση και λογοδοσία έχουν ενισχυθεί. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής2 
είναι αρµόδιες για τη διαχείριση των λειτουργικών και διοικητικών πόρων που τους 
χορηγούνται µε σκοπό την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ ή τη συµβολή στην απρόσκοπτη 
λειτουργία των θεσµικών οργάνων της ΕΕ κατά τρόπο αποδοτικό σε σχέση µε το κόστος και 
µε όσο το δυνατό µεγαλύτερο περιορισµό του διοικητικού φόρτου. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής3 είναι αρµόδιες να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την παροχή 
εύλογης ασφάλειας όσον αφορά τη διασφάλιση της πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης4 και 
των τυχόν παρατυπιών5. 

                                                 
1 Ο ορισµός της απάτης δίδεται στο άρθρο 1 της σύµβασης η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 

της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 49). 

2 Οι αναφορές στις υπηρεσίες της Επιτροπής καλύπτουν το σύνολο των Γενικών ∆ιευθύνσεων και 
υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς και τους εκτελεστικούς οργανισµούς. 

3 Κύριοι διατάκτες, κατά την έννοια της ΣΛΕΕ (άρθρο 322) και του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
(κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1)). 

4 Βλ. άρθρα 28 και 28α του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
5 Ως παρατυπία νοείται κάθε παράβαση διάταξης του ενωσιακού δικαίου από µέρους ενός οικονοµικού 

φορέα η οποία συνεπάγεται, ή θα συνεπάγετο, βλάβη των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ, άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 
1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 
312 της 23.12.1995). 
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Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) διεξάγει διοικητικές έρευνες. 
Η πείρα και η εµπειρογνωσία τις οποίες διαθέτει χρησιµεύουν για την υποβοήθηση της 
πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης από άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής6.  

Η πρόληψη και η ανίχνευση της απάτης βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της 
Επιτροπής κατά της απάτης. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, εξίσου σηµαντικοί, παράγοντες, οι 
οποίοι περιλαµβάνουν την αποδοτική και αποτελεσµατική διερεύνηση των υποθέσεων, την 
ταχεία ανάκτηση χρηµάτων που αντλήθηκαν µε µη σύννοµο τρόπο από τον προϋπολογισµό 
της ΕΕ και αποτρεπτικές κυρώσεις.  

Τα κράτη µέλη διαχειρίζονται το σύνολο σχεδόν των εσόδων του προϋπολογισµού της ΕΕ. 
Επίσης, διαχειρίζονται, από κοινού µε την Επιτροπή, το 80 % περίπου των δαπανών του 
προϋπολογισµού. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαχειρίζονται απευθείας το υπόλοιπο 20 %, εν 
µέρει από κοινού µε τις δηµόσιες διοικήσεις τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισµούς.  

Σε συστάσεις σχετικά µε διαδικασίες απαλλαγής και σε µια πλειάδα άλλων ψηφισµάτων και 
εκθέσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)7, το Συµβούλιο8 και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο9 έχουν απευθύνει αίτηµα για την καλύτερη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της ΕΕ κατά των παρατυπιών και της απάτης. Εντούτοις, το Συµβούλιο10 και το 
Κοινοβούλιο11 έχουν επίσης ζητήσει την απλούστευση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και 
την αποφυγή διοικητικού φόρτου στο πλαίσιο της εφαρµογής τους. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή πρέπει να επιτύχει µια ισορροπία µεταξύ αποδοτικών από πλευράς κόστους 
ελέγχων και απλούστευσης. 

Το 2010, το Συµβούλιο εξέδωσε το πολυετές «Πρόγραµµα της Στοκχόλµης»12, το οποίο 
αφορά πολιτικές στον τοµέα της δικαιοσύνης, των πολιτικών ελευθεριών και της ασφάλειας. 
Το πρόγραµµα αυτό καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για την πάταξη της διαφθοράς και των υπολοίπων µορφών οικονοµικού εγκλήµατος. Τούτο 
συµπεριλαµβάνει τη συγκρότηση ικανοτήτων για τη διεξαγωγή χρηµατοοικονοµικών 

                                                 
6 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Πρόληψη της απάτης µε βάση τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα: µια 

δυναµική προσέγγιση της θωράκισης κατά της απάτης (fraud-proofing)» (COM(2007)806 τελικό). 
7 Π.χ. εκθέσεις σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων και την 

καταπολέµηση της απάτης – Ετήσιες εκθέσεις 2008 (2009/2167(INI)) και 2009 (2010/2247(INI)). 
8 Βλ. π.χ. το ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε σφαιρική πολιτική της ΕΕ για την καταπολέµηση της 

δωροδοκίας — 14 Απριλίου 2005· συµπεράσµατα της οµάδας εργασίας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 
που οργανώθηκε από την ισπανική Προεδρία (πρώτο εξάµηνο του 2010) και δήλωση της βελγικής 
Προεδρίας (δεύτερο εξάµηνο του 2010) σχετικά µε το πρόγραµµα της Στοκχόλµης. 

9 Γνώµη αριθ. 1/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου – Βελτίωση της δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης του προϋπολογισµού της ΕΕ: κίνδυνοι και προκλήσεις, ΕΕ C35 της 12.2.2010, σ. 4· έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε το οικονοµικό έτος 2009, ΕΕ C 303 της 9.11.2010, 
σσ. 10, 11, 26. 

10 Βλ. π.χ. EUCO 2/1/11 REV1 της 8ης Μαρτίου 2011 («Έχει ζωτική σηµασία να απλουστευθούν τα µέσα 
της ΕΕ που αποσκοπούν στην προαγωγή της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας (ΕΑΚ) 
προκειµένου να διευκολυνθεί η αποδοχή τους από τους καλύτερους επιστήµονες και τις πιο καινοτόµες 
επιχειρήσεις· βασικό προς τούτο είναι να συµφωνηθεί µεταξύ των αρµοδίων θεσµικών οργάνων µια νέα 
ισορροπία µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και µεταξύ της ανάληψης κινδύνων και της 
αποφυγής κινδύνων») 

11 Ψήφισµα του ΕΚ, της 11ης Νοεµβρίου 2010 – P7 TA(2010)0401 - (υπογραµµίζει το πόσο περίπλοκοι 
και χρονοβόροι είναι οι κανόνες που διέπουν τη συµµετοχή, τις υψηλές δαπάνες προσωπικού και τη 
γραφειοκρατία) 

12 ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1. 
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ερευνών και την αποσαφήνιση του ποιος είναι «πραγµατικός κύριος» ενός περιουσιακού 
στοιχείου. 

Το 2011, θα αναληφθούν διάφορες πρωτοβουλίες µε στόχο την αναβάθµιση της καταπολέµησης της 
απάτης και της διαφθοράς που σχετίζονται µε δηµόσια κονδύλια της ΕΕ: 

Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου της OLAF13 αποβλέπει στην 
αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της ταχύτητας των ερευνών της OLAF, στην ενδυνάµωση των 
διαδικαστικών εγγυήσεων, στην ενίσχυση της συνεργασίας της OLAF µε τα κράτη µέλη και στη 
βελτίωση της διακυβέρνησής της. 

Στην ανακοίνωση σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ µε µέσα του 
ποινικού δικαίου και µε διοικητικές έρευνες14 καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο η Επιτροπή 
σκοπεύει να διασφαλίσει τα χρήµατα των φορολογουµένων σε επίπεδο ΕΕ από παράνοµες 
δραστηριότητες, περιλαµβανοµένων των απειλών που συνιστά η διαφθορά εντός και εκτός των 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ. Στην ανακοίνωση επισηµαίνονται οι δυνατότητες βελτίωσης του πλαισίου 
του ποινικού δικαίου και των διαδικαστικών εργαλείων που διαθέτουν οι ανακριτικές και εισαγγελικές 
αρχές, καθώς και πιθανές θεσµικές εξελίξεις, όπως π.χ. η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

Προς συµπλήρωση των πρωτοβουλιών αυτών, στην ανακοίνωση σχετικά µε την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στην ΕΕ15, καθορίζεται ένας µηχανισµός αναφοράς περιπτώσεων διαφθοράς σε επίπεδο 
ΕΕ για την ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα αξιολόγηση των κρατών µελών («έκθεση της ΕΕ για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς»). 

Το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2011 περιλαµβάνει επίσης πρόταση θέσπισης νέου 
νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε την κατάσχεση και την ανάκτηση στοιχείων του ενεργητικού 
από εγκληµατικές δραστηριότητες, υπό την επικεφαλίδα «Πρωτοβουλίες για την προστασία των 
νόµιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων»16. 

Προς συµπλήρωση των πρωτοβουλιών αυτών, η στρατηγική για την καταπολέµηση της 
απάτης αφορά πρωτίστως ζητήµατα χρηστής διοίκησης. Όλες οι προαναφερθείσες 
ανακοινώσεις από κοινού αναπτύσσουν τις µελλοντικές πολιτικές της ΕΕ για την 
καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς εντός ενός συνεκτικού και σφαιρικού πλαισίου. 

Η παρούσα στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης απευθύνεται κατά 
κύριο λόγο στις υπηρεσίες της Επιτροπής, θα ενισχύσει τις πολιτικές της ΕΕ και θα συµβάλει 
στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ. Συµπληρώνει τις θεµελιώδεις 
κατευθύνσεις πολιτικής της Επιτροπής οι οποίες παρουσιάστηκαν στις πρόσφατες 
ανακοινώσεις της σχετικά µε την Ευρώπη 202017 και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
προϋπολογισµού18, και οι οποίες τόνιζαν σηµαντικούς στόχους που τίθενται σε σχέση µε την 
απλούστευση και τη συνεκτικότητα των κανόνων της ΕΕ, µε ταυτόχρονη διατήρηση 
αυστηρών προτύπων λογοδοσίας και επίβλεψης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.  

                                                 
13 COM (2011)135 τελικό. 
14 Ανακοίνωση σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 

µέσα του ποινικού δικαίου και µε διοικητικές έρευνες: Μια ολοκληρωµένη πολιτική για τη διασφάλιση 
των χρηµάτων των φορολογουµένων, COM(2011)293 τελικό. 

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε την καταπολέµηση της δωροδοκίας στην ΕΕ 
(COM(2011) 308 τελικό). 

16 http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm. 
17 COM(2010)2020. 
18 COM(2010)700. 
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2. ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΤΗΣ 

Απάτες που ζηµιώνουν τον προϋπολογισµό της ΕΕ — Σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε και ποιες 
προκλήσεις αντιµετωπίζουµε;  

Η τελευταία στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης θεσπίστηκε το 
200019, τα δε επακόλουθα σχέδια δράσης για τις περιόδους 2001-2003 και 2004-2005 έθεσαν 
τη βάση για µια σφαιρική πολιτική της ΕΕ για την καταπολέµηση της απάτης20. Η Επιτροπή 
υπέβαλε αναφορά σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης και την πρόοδο που 
συντελείται σε σχέση µε την κατάστρωση πολιτικών καταπολέµησης της απάτης στις ετήσιες 
εκθέσεις που καταρτίζει σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Κοινοτήτων και την καταπολέµηση της απάτης, από το 2001 έως το 200521. Το 2007, η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε τη θωράκιση κατά της απάτης22, καθώς και 
ανακοίνωση σχετικά µε την κατανοµή ευθυνών µεταξύ της OLAF και των υπηρεσιών της 
Επιτροπής για τις δαπάνες υπό επιµερισµένη διαχείριση, βάσει της οποίας οι υπηρεσίες 
ανέλαβαν την ευθύνη για την από δηµοσιονοµική άποψη παρακολούθηση των παρατυπιών 
και των περιπτώσεων απάτης23. Η υλοποίηση των ανωτέρω ανακοινώσεων καταδεικνύει ότι η 
τεχνογνωσία της OLAF, η οποία είναι καρπός της πείρας της από τη διεξαγωγή ερευνών, 
είναι δυνατό να παράσχει πολύτιµη συνδροµή στο έργο της Επιτροπής.  

Το τρέχον πλαίσιο κατάρτισης του νέου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου (Π∆Π) παρέχει 
στην Επιτροπή την ευκαιρία να ενισχύσει τις µεθόδους πάταξης της απάτης ως προς µια 
πλειάδα πολιτικών της ΕΕ. Το Π∆Π που καλύπτει την περίοδο µετά το 2013 θα υποστηριχθεί 
µε νέες συγκεκριµένες νοµοθετικές προτάσεις για προγράµµατα της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές 
θα συµπληρώνουν τον γενικό στόχο εκτεταµένης απλούστευσης και είναι σκόπιµο να 
περιλαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση της απάτης. Η Επιτροπή είναι 
προσηλωµένη στον στόχο της περαιτέρω ενίσχυσης των νοµοθετικών διατάξεων κατά της 
απάτης κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και αναλογικό. Η διαδικασία αυτή θα 
λάβει υπόψη τις δράσεις τις οποίες ήδη θέτουν σε εφαρµογή οι υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Οι απατεώνες, ιδίως δε το οργανωµένο έγκληµα, προσαρµόζονται γρήγορα στις νέες 
συνθήκες. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τέτοιου είδους νέες 
προκλήσεις. Τα µεταβαλλόµενα δεδοµένα των πρακτικών απάτης επιβάλλουν την αέναη 
προσαρµογή των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέµηση της απάτης. Η πρόληψη και 
ανίχνευση της απάτης αποτελεί ένα καίριας σηµασίας ζήτηµα διακυβέρνησης, το οποίο η 
Επιτροπή είναι αποφασισµένη να διευθετήσει σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια του 
κύκλου δαπανών/εσόδων.  

Ο προϋπολογισµός της ΕΕ αποτελείται από χρήµατα των φορολογουµένων, τα οποία πρέπει 
να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την υλοποίηση πολιτικών οι οποίες έχουν εγκριθεί 
από το νοµοθετικό σώµα της ΕΕ. Ωστόσο, το 2009, τα κράτη µέλη ανέφεραν εικαζόµενες 

                                                 
19 COM (2000)358 τελικό. 
20 COM(2001)254 τελικό· COM(2004)544 τελικό. 
21 Βλ. COM(2006)378, σσ.5-12 για περισσότερες λεπτοµέρειες (αξιολόγηση της στρατηγικής για την 

περίοδο 2000-2005). 
22 COM(2007)806 τελικό. 
23 C(2007)5709. 
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υποθέσεις απάτης συνολικού ύψους 279,8 εκατ. ευρώ οι οποίες αφορούσαν κονδύλια της ΕΕ 
υπό διαχείριση στις οικείες χώρες24. 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία αποτελούν απλώς µια ένδειξη για τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο 
του υπό εξέταση ζητήµατος, καθώς δεν σηµαίνουν ότι οι σχετικές υποθέσεις θα αποδειχθούν, 
ούτε ότι δεν είναι δυνατή η ανάκτηση χρηµάτων. Πλην όµως, καταδεικνύουν την ανάγκη 
καταβολής προσπαθειών, αλλά και τακτικής προσαρµογής των µέτρων που βρίσκονται σε 
ισχύ µε σκοπό την αντιµετώπιση των νέων µεθοδεύσεων απάτης. 

Από την άλλη πλευρά, οι πρόσθετοι έλεγχοι των οποίων τη θέσπιση προτείνει η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι αναλογικοί, αποτελεσµατικοί και αποδοτικοί σε σχέση µε το κόστος τους. 
Επειδή για τη διάπραξη απάτης συχνά χρησιµοποιούνται περίπλοκες και προσεκτικά 
οργανωµένες µεθοδεύσεις απόκρυψης, ο κίνδυνος µη ανίχνευσης είναι µεγαλύτερος από 
αυτόν που ισχύει για άλλου είδους παρατυπίες και, κατά συνέπεια, τα συστήµατα κατά της 
απάτης, για να είναι αποτελεσµατικά, πρέπει να είναι πιο «έξυπνα» και πιο περίπλοκα και 
είναι πιθανό να απαιτούν µεγαλύτερο κόστος. Το οριακό χρηµατικό ύψος των περιπτώσεων 
απάτης που είναι πιθανό να ανιχνεύονται και να διορθώνονται από τα κράτη µέλη και την 
Επιτροπή χάρη στους πρόσθετους ελέγχους κατά της απάτης πρέπει να υπερβαίνει το οριακό 
κόστος των πρόσθετων ελέγχων και τα συναφή έξοδα, λαµβανοµένου επίσης υπόψη του 
κινδύνου φήµης.  

Επιπροσθέτως, πρέπει να επιτευχθούν µέτρα καταπολέµησης της απάτης που να 
ανταποκρίνονται στον δεδηλωµένο στόχο της Επιτροπής για µηδενική αύξηση των πόρων και 
ελάττωση των λειτουργιών διοικητικής υποστήριξης και συντονισµού25. Οι επιπλέον 
επενδύσεις, εφόσον υπάρξουν, πρέπει εποµένως να επιτευχθούν µέσω ενδοϋπηρεσιακών 
µετατάξεων προσωπικού σε συµµόρφωση µε τις ανωτέρω αρχές. 

Η Επιτροπή έχει επεξεργασθεί κατά το παρελθόν και επεξεργάζεται και επί του παρόντος 
µέτρα καταπολέµησης της απάτης. Τα παρακάτω παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών 
καταδεικνύουν τα περιθώρια που υπάρχουν για καλοσχεδιασµένα µέτρα καταπολέµησης της 
απάτης: 

Για τις διαρθρωτικές δράσεις26, η Επιτροπή έχει καταστρώσει µια κοινή στρατηγική για την 
πρόληψη της απάτης, η οποία αποσκοπεί στο να ενισχύσει την ικανότητα της Επιτροπής να 
αντιµετωπίζει το πρόβληµα της απάτης, να ευαισθητοποιήσει τα κράτη µέλη και τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής σχετικά µε τη σπουδαιότητα της πρόληψης της απάτης και να ενισχύσει τη συνεργασία µε 
την OLAF. Η εν λόγω κοινή στρατηγική για την πρόληψη της απάτης ενισχύει τα υφιστάµενα µέτρα 
σε σχέση µε τα υπόψη ταµεία και θα διευκολύνει την υλοποίηση της παρούσας στρατηγικής 
καταπολέµησης της απάτης στον συγκεκριµένο τοµέα του προϋπολογισµού. Άλλες υπηρεσίες της 
Επιτροπής, π.χ. εκείνες που είναι αρµόδιες για τις πολιτικές έρευνας, έχουν επίσης θεσπίσει ειδικές 
στρατηγικές κατά της απάτης, οι οποίες αξιοποιούν τα διαθέσιµα δεδοµένα µε σκοπό την 
καταπολέµηση της απάτης.  

                                                 
24 COM(2010)382, σ. 6. Το ποσό αυτό αναφέρεται σε αρχικό στάδιο, µετά την έναρξη ερευνών σχετικά 

µε παρατυπίες, όταν υπάρχει κάποια αρχική υπόνοια για την τέλεση αξιόποινης πράξης. 
25 SEC(2007) 530. 
26 Πρόκειται, ειδικότερα, για τα Ευρωπαϊκά Ταµεία Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ). 



 

EL 8   EL 

Ωστόσο, µια τόσο συστηµατική προσέγγιση δεν ακολουθείται ακόµη από όλες τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής οι οποίες διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ. 

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας «Pluto» για την ανίχνευση και πρόληψη της απάτης: 
Το σχέδιο Pluto καταστρώθηκε µε στόχο να βοηθήσει τη Γενική ∆ιεύθυνση Κοινωνίας της 
Πληροφορίας της Επιτροπής να βελτιώσει τις ικανότητες διαχειριστικών ελέγχων που διαθέτει και τις 
ελεγκτικές λειτουργίες της µέσω της παροχής ισχυρών εργαλείων ανάλυσης και πληροφοριών σχετικά 
µε δείκτες απάτης µε βάση την επιχειρησιακή πείρα της OLAF. Χάρη στη µεθοδολογία αυτή, κατέστη 
δυνατή η ανίχνευση πολύ περισσότερων υποθέσεων εικαζόµενης απάτης27. 

Με βάση την επιτυχία του σχεδίου, ιδίως από την άποψη της έγκαιρης ανίχνευσης 
περιπτώσεων απάτης, έχει εκδηλωθεί ευρύ ενδιαφέρον από άλλες επιχειρησιακές υπηρεσίες 
της Επιτροπής για την εφαρµογή της µεθοδολογίας αυτής. Τούτο θα διευκολυνθεί. 

Έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενιαία τεχνική πλατφόρµα για την ασφαλή ανταλλαγή 
δεδοµένων µεταξύ τελωνειακών και άλλων συναφών εθνικών αρχών, περιλαµβανοµένων των 
µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της ΕΕ28 (πρόκειται για αρχές επιφορτισµένες µε την 
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες), η οποία είναι 
προσπελάσιµη µε τη χρήση λογισµικού πλοήγησης· η πλατφόρµα αυτή φέρει την ονοµασία «Mutual 
Assistance Broker» (MAB). Η εν λόγω πλατφόρµα επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά µε αποδεδειγµένες ή εικαζόµενες παράνοµες µεταφορές αγαθών και µετρητών από ή προς την 
ΕΕ, εξαλείφοντας την ανάγκη για επαχθείς διπλοκαταχωρίσεις δεδοµένων, µε ταυτόχρονη τήρηση των 
κανόνων περί προστασίας δεδοµένων. 

Ορισµένα νέα εργαλεία της τεχνολογίας πληροφοριών είναι ικανά να περιορίσουν σηµαντικά 
τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η ανίχνευση περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών 
επίσης για τη διαχείριση του σκέλους εσόδων του προϋπολογισµού. 

Η Επιτροπή ανέπτυξε ένα ενηµερωτικό µάθηµα κατάρτισης για τα θέµατα απάτης, µε βάση 
πραγµατικές υποθέσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει µια υπηρεσία της. 

Ένα τέτοιο ειδικά σχεδιασµένο µάθηµα κατάρτισης θα αναπτυχθεί µε τη χρήση πραγµατικών 
υποθέσεων που έχουν απασχολήσει και άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και θα προτείνεται σε 
τακτική βάση, όπως εξηγείται στο τµήµα 2.2.4.  

2.1. Βασικές αρχές και προτεραιότητες 

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης; 

Η στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης εφαρµόζεται τόσο στο 
σκέλος δαπανών όσο και στο σκέλος εσόδων του προϋπολογισµού.  

                                                 
27 Ετήσια έκθεση της OLAF 2010, σ. 30. 
28 Η ανάπτυξη αυτή αποσκοπεί, ειδικότερα, στην ικανοποίηση της απαίτησης για την ανταλλαγή 

πληροφοριών την οποία έχει διατυπώσει η Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης (FATF) στην 
ειδική σύσταση IX σχετικά µε τους µεταφορείς µετρητών, η οποία στην ΕΕ εφαρµόζεται µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που 
εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σσ. 9-12). 
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Οι κύριες κατευθυντήριες αρχές και τα πρότυπα-στόχοι της πολιτικής της Επιτροπής στον 
υπόψη τοµέα είναι τα εξής: 

∆εοντολογία. Η Επιτροπή και οι υπόλοιπες αρχές που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση 
κονδυλίων της ΕΕ πρέπει να τηρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας και 
ακεραιότητας. Το προσωπικό τους πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πρότυπα αυτά και να 
λαµβάνει επαρκή κατάρτιση, τόσο σχετικά µε τους κινδύνους που ενέχει η απάτη όσο και 
σχετικά µε την ανάγκη καταπολέµησής της. 

Ενίσχυση της διαφάνειας. Πρόκειται για σηµαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της 
καταπολέµησης της απάτης. Οι συναφείς πληροφορίες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση 
κονδυλίων της ΕΕ θα πρέπει στο µέτρο του δυνατού να είναι διαθέσιµες σε µορφότυπο το 
οποίο να είναι δυνατό να ελεγχθεί, συγκριθεί και αναλυθεί µε σκοπό την πάταξη της απάτης, 
τηρουµένων των σχετικών κανόνων προστασίας δεδοµένων29.  

Πρόληψη της απάτης. Ο σχεδιασµός των προγραµµάτων δαπανών αποτελεί το πρώτο 
στάδιο της αποτελεσµατικής πρόληψης της απάτης. Συνεπώς, η ανάλυση της πιθανότητας 
έκθεσης στον κίνδυνο απάτης θα συµπεριλαµβάνεται σε µελέτες σκοπιµότητας και 
εκτιµήσεις αντικτύπου, οσάκις τούτο κρίνεται σκόπιµο. Κατά το στάδιο υλοποίησης των 
διαφόρων προγραµµάτων, η προσφυγή σε αποδοτικούς από πλευράς κόστους και 
βασισµένους στους κινδύνους µηχανισµούς παρακολούθησης και ελέγχους αναµένεται να 
διασφαλίσει τη δέουσα άµβλυνση του κινδύνου απάτης. 

Ουσιαστική ικανότητα διερεύνησης των υποθέσεων. Η ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων 
και κινήτρων έχει σηµασία για την αποτελεσµατική ανίχνευση και διερεύνηση των 
περιπτώσεων απάτης. Οσάκις υπάρχουν υπόνοιες για τη διάπραξη απάτης, τα όργανα που 
είναι επιφορτισµένα µε την πάταξη της απάτης πρέπει να διαθέτουν διακριτική πρόσβαση 
στις αναγκαίες πληροφορίες, σε συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα και τους φορείς που 
συµµετέχουν στην εκάστοτε διαδροµή ελέγχου και σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς. Εξάλλου, τα συµµετέχοντα θεσµικά όργανα και φορείς χρειάζονται επαρκή και 
έγκαιρη πληροφόρηση από µέρους του οργάνου που διεξάγει την έρευνα, προκειµένου να 
λάβουν µέτρα πρόληψης και να αποτρέψουν τη συνέχιση των τυχόν παρατυπιών ή της 
απάτης εις βάρος του προϋπολογισµού της ΕΕ. Τα άτοµα που καταγγέλλουν παρατυπίες, οι 
µάρτυρες και οι πληροφοριοδότες χρειάζονται ευχερείς, ασφαλείς και ταχείες διαδικασίες για 
να γνωστοποιούν περιπτώσεις απάτης.  

Κυρώσεις. Η δικαιοσύνη πρέπει να απονέµεται µε ευθυδικία και εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος. Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να προβλέπουν ενισχυµένα πρότυπα ευθυδικίας, 
µε τη χρησιµοποίηση µηχανισµών που επιτρέπουν την ταχεία και ανεξάρτητη ανάληψη 
δράσης. Επιπλέον των επαρκών κυρώσεων, επιβάλλεται να αφαιρούνται µε 
αποτελεσµατικότητα από άτοµα που έχουν καταδικασθεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί 
διοικητικές κυρώσεις τα περιουσιακά οφέλη που έχουν αποκοµίσει από την παράνοµη 
συµπεριφορά τους, οι δε πόροι που αποκτήθηκαν µε απατηλές πρακτικές πρέπει να 
ανακτώνται. 

                                                 
29 Βλ. άρθρα 29 και 30 του δηµοσιονοµικού κανονισµού (αρχή της διαφάνειας). 
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Καλή συνεργασία µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Ειδικότερα, η καλή 
συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των αρµόδιων εθνικών αρχών, καθώς και µεταξύ των 
υπηρεσιών όλων των ενδιαφερόµενων θεσµικών οργάνων, αποτελεί προϋπόθεση για την 
αποτελεσµατική καταπολέµηση της απάτης. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τον σηµαντικό 
ρόλο των εταίρων εφαρµογής µε τους οποίους συνεργάζεται, ιδίως στο πλαίσιο συστηµάτων 
επιµερισµένης διαχείρισης. 

Ποιους τοµείς αφορούν οι καθοριζόµενες από την Επιτροπή προτεραιότητες;  

Η στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης θα προβλέπει µέτρα κατά της 
απάτης στους τοµείς της πρόληψης και ανίχνευσης (2.2.), των ερευνών (2.3.), των κυρώσεων 
(2.4.), της ανάκτησης (2.5.) και άλλων οριζόντιων πολιτικών πρόληψης της απάτης, όπως 
είναι η δεοντολογία και η ακεραιότητα· της διαφάνειας και της πρόσβασης σε πληροφορίες· 
των δηµόσιων συµβάσεων και των επιχορηγήσεων (2.6.).  

Τα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν κατά προτεραιότητα σχετίζονται µε την 
πρόληψη της απάτης:  

(1) Επαρκείς διατάξεις για την καταπολέµηση της απάτης στις προτάσεις της Επιτροπής 
σχετικά µε προγράµµατα δαπανών στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, µε γνώµονα τις σχετικές εκτιµήσεις αντικτύπου, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο τµήµα 2.2.1,  

(2) Κατάστρωση στρατηγικών για την καταπολέµηση της απάτης σε επίπεδο υπηρεσιών 
της Επιτροπής µε τη συνδροµή της OLAF (τµήµα 2.2.2.) και των κεντρικών 
υπηρεσιών, και εφαρµογή τους (τµήµατα 2.2.1 έως 2.2.3 και 2.2.4), και  

(3) Αναθεώρηση των οδηγιών περί δηµόσιων συµβάσεων µε σκοπό την αντιµετώπιση 
της ανάγκης για απλούστευση, µε ταυτόχρονο περιορισµό των κινδύνων διάπραξης 
απάτης στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων στα κράτη µέλη (τµήµα 2.6.4).  

Οι προτεραιότητες αυτές θα τεθούν σε εφαρµογή µέχρι το τέλος του 2013 το αργότερο. Τα 
υπόλοιπα µέτρα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα στρατηγική για την καταπολέµηση της 
απάτης θα τεθούν σε εφαρµογή µέχρι το τέλος του 2014 το αργότερο.  

2.2. Πρόληψη και ανίχνευση της απάτης 

Η πρόληψη και η ανίχνευση περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών30 αποτελούν στόχους που 
θα επιτευχθούν µέσω των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου στους κόλπους της Επιτροπής οι 
οποίοι εφαρµόζονται σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης31. Όλοι οι φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται 
κονδύλια της ΕΕ υπέχουν νοµική υποχρέωση να αποτρέπουν τις παρατυπίες και την απάτη εις 
βάρος του προϋπολογισµού της ΕΕ. Από πρακτική άποψη, η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και οι 

                                                 
30 Η απάτη είναι νοµικός χαρακτηρισµός µιας πράξης βάσει του ποινικού δικαίου ο οποίος καθορίζεται 

από δικαστή. Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης. η ανίχνευση περιπτώσεων απάτης και 
παρατυπιών αναφέρεται στην ανίχνευση πραγµατικών περιστατικών ή λίαν ύποπτων περιστάσεων που 
υποδηλώνουν την ύπαρξη παρατυπιών και, κατ’ επέκταση, πιθανής απάτης (π.χ. από υπαλλήλους 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών ή ελεγκτές) και επιβάλλουν διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στην 
OLAF µε σκοπό τη διερεύνηση από αυτή. 

31 Άρθρο 28α του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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λοιποί εταίροι εφαρµογής έχουν την υποχρέωση να θεσπίζουν διαδικασίες διαχείρισης και 
εσωτερικού ελέγχου ειδικά σχεδιασµένες για την πρόληψη και την ανίχνευση παρατυπιών, 
σφαλµάτων και περιπτώσεων απάτης32.  

Οι έλεγχοι που αποσκοπούν στην πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης είναι µέρος των 
ελέγχων µε τους οποίους επιδιώκεται η διασφάλιση της νοµιµότητας και κανονικότητας των 
πράξεων. Ως εκ τούτου, η παρούσα στρατηγική για την καταπολέµηση της απάτης δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται µία επιπλέον στρώση ελέγχων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να 
διασφαλισθεί ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που προβλέπονται σήµερα καλύπτουν 
επαρκώς τον κίνδυνο απάτης.  

Ναι µεν το ισχύον νοµικό πλαίσιο προβλέπει ήδη ένα πλήρες σύνολο απαιτήσεων για τη 
διασφάλιση της κανονικότητας και νοµιµότητας των διαδικασιών, αλλά χρειάζονται 
περαιτέρω βελτιώσεις για την ικανοποιητική αντιµετώπιση των ειδικών µορφών έκθεσης 
στον κίνδυνο απάτης. Οι κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής και ορισµένες από τις υπηρεσίες 
διαχείρισης έχουν αναπτύξει εργαλεία ανάλυσης κινδύνου τα οποία προσφέρονται επίσης για 
τη διαχείριση των κινδύνων απάτης, αλλά είναι αναγκαία η τακτική επανεξέτασή τους µε 
στόχο την καλύτερη διευθέτηση των σχετικών ζητηµάτων33. Η Επιτροπή θα προαγάγει 
ενεργά τη διαχείριση του κινδύνου απάτης και θα παρακολουθεί τα πρακτικά αποτελέσµατα 
που προκύπτουν από τα ήδη ισχύοντα µέτρα πρόληψης της απάτης. 

2.2.1. Στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης σε επίπεδο υπηρεσιών της Επιτροπής 

Αναλόγως της µεθόδου διαχείρισης και του τοµέα πολιτικής, οι ευθύνες των διαφόρων παραγόντων 
ποικίλλουν. Για τον λόγο αυτό απαιτείται µια ειδικά σχεδιασµένη προσέγγιση: οι στρατηγικές 
καταπολέµησης της απάτης σε επίπεδο υπηρεσιών της Επιτροπής πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο 
εξατοµικευµένο αλλά µε ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά, αναλόγως του τοµέα πολιτικής και της 
υπηρεσίας της Επιτροπής για την οποία πρόκειται κάθε φορά. Μια λύση µονοκόµµατη για όλες τις 
περιπτώσεις δεν θα αποτελούσε την πλέον αποτελεσµατική επιλογή. Κατά περίπτωση, η εφαρµογή 
πρέπει να στηρίζεται σε ειδικές τοµεακές στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης, οι οποίες 
πρέπει να υιοθετηθούν από όλες τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ ή επιβλέπουν τη 
χρησιµοποίησή τους. 

Σε ό,τι αφορά την άµεση διαχείριση, οι αρµόδιες για τις διάφορες πολιτικές υπηρεσίες της 
Επιτροπής είναι κατά πρώτο λόγο υπεύθυνες για την πρόληψη της απάτης, για τη 
δηµοσιονοµική παρακολούθηση των υποθέσεων απάτης στους τοµείς ευθύνης τους, καθώς 
επίσης, κατά περίπτωση και σε στενή συνεργασία µε την OLAF, για τη θέσπιση µέτρων 
καταστολής µε στόχο τη µη συνέχιση πρακτικών απάτης ή παρατυπιών34. 

Στο πεδίο της επιµερισµένης διαχείρισης, τα κράτη µέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την 
εκτέλεση σηµαντικού µέρους του προϋπολογισµού της ΕΕ (80 % περίπου)35. Το γεγονός αυτό 

                                                 
32 Άρθρο 60 παράγραφος 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 48 των κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού 

κανονισµού (ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σσ. 1-71). 
33 Βλ. ανακοίνωση προς την Επιτροπή «Για µια αποτελεσµατική και συνεκτική διαχείριση κινδύνου στις 

υπηρεσίες της Επιτροπής» (SEC(2005)1327). 
34 Στο πλαίσιο άµεσης διαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 53α του δηµοσιονοµικού κανονισµού, τα 

καθήκοντα εφαρµογής ασκούνται υποχρεωτικά είτε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής είτε από τις 
Αντιπροσωπείες της ΕΕ. 

35 Άρθρο 53β του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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συνεπάγεται ειδικές προκλήσεις για τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής από την άποψη της 
πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης. Σε σχέση µε την επιµερισµένη διαχείριση, τα κράτη 
µέλη είναι κατεξοχήν υπεύθυνα για τη θέσπιση συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου για να 
διασφαλίζεται ότι τα επιχειρησιακά προγράµµατα συµµορφώνονται µε το κανονιστικό 
πλαίσιο. Τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν για την αποτελεσµατική λειτουργία των 
συστηµάτων αυτών, ούτως ώστε να προλαµβάνονται, να ανιχνεύονται και να διορθώνονται οι 
παρατυπίες, περιλαµβανοµένων των πρακτικών απάτης. Η Επιτροπή οφείλει ακολούθως να 
εφαρµόζει διαδικασίες εκκαθάρισης λογαριασµών ή µηχανισµούς δηµοσιονοµικής διόρθωσης 
που της επιτρέπουν να αναλάβει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
υπό επιµερισµένη διαχείριση. 

Σε ό,τι αφορά την έµµεση, την από κοινού και αποκεντρωµένη36 και την επιµερισµένη 
διαχείριση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής βασίζονται σε εξωτερικούς εταίρους για την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού της ΕΕ. Οποιαδήποτε στρατηγική καταπολέµησης της απάτης 
σε επίπεδο υπηρεσιών της Επιτροπής θα πρέπει να συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας 
και να διασφαλίζει ικανοποιητική σχέση κόστους-ωφέλειας των µέτρων που προβλέπεται να 
εφαρµοσθούν, στηριζόµενη, οσάκις τούτο είναι εφικτό, σε υφιστάµενη στρατηγική. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαχείρισης από εξωτερικούς εταίρους ποικίλλουν και, για τον 
λόγο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιβάλλεται να αποφασίζουν πώς µπορούν να 
προασπίσουν µε τον καλύτερο τρόπο τα οικονοµικά συµφέροντα της ΕΕ στον κάθε τοµέα, 
λαµβανοµένων υπόψη των παραµέτρων κόστους-ωφέλειας. Η OLAF θα συνδράµει τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, όπως εξηγείται στο τµήµα 2.2.2. Οσάκις το κρίνει σκόπιµο, η 
Επιτροπή θα προτείνει τη θέσπιση νοµοθεσίας ή την ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας 
νοµοθεσίας, θα τροποποιεί συµφωνίες ή θα διαπραγµατεύεται τις αναγκαίες αλλαγές µε τα 
κράτη µέλη και µε άλλους εξωτερικούς εταίρους. Για τις προτάσεις αυτές, θα λαµβάνονται 
επίσης υπόψη οι συναφείς εκτιµήσεις κινδύνου απάτης και άλλες αναλύσεις. 

Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνουν οι στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης σε επίπεδο 
υπηρεσιών της Επιτροπής; 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προσαρµόζουν τα οικεία συστήµατα και τις διαδικασίες 
εσωτερικού ελέγχου κατά τρόπο συνεκτικό, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας. 

Οι τοµεακές στρατηγικές είναι σκόπιµο να καλύπτουν το σύνολο του κύκλου καταπολέµησης της 
απάτης, δηλαδή την πρόληψη και ανίχνευση της απάτης, τη συνεργασία µεταξύ της OLAF και των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, την ανάκτηση και τις κυρώσεις. Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα πρέπει να 
προσαρµόζονται στις ειδικές ανάγκες και περιστάσεις του εκάστοτε τοµέα πολιτικής, 
περιλαµβανοµένου του κινδύνου απάτης που υπάρχει σε αυτόν.  

Οι υφιστάµενες τοµεακές στρατηγικές είναι δυνατό να χρησιµεύσουν ως βάση, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα ενισχυθούν και συµπληρωθούν καταλλήλως.  

Η Επιτροπή ενδέχεται επίσης να θεσπίσει περιφερειακές στρατηγικές, οι οποίες θα καλύπτουν 
ειδικούς τύπους απάτης. Ένα νέο παράδειγµα οριζόντιας προσέγγισης είναι το σχέδιο δράσης για την 

                                                 
36 Άρθρα 54, 53, 56 και 163 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών κατά µήκος των ανατολικών 
συνόρων της ΕΕ, το οποίο συνοδεύει την παρούσα στρατηγική ως έγγραφο εργασίας37. 

Η Επιτροπή θα αναπτύξει στενή συνεργασία και συνέργειες και επίσης θα προαγάγει τα 
συναφή πρότυπα που καθορίζονται στην παρούσα στρατηγική για την καταπολέµηση της 
απάτης στους κόλπους των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, περιλαµβανοµένης της ΕΥΕ∆, των 
γραφείων, υπηρεσιών και οργανισµών, µη εξαιρουµένων των κοινών επιχειρήσεων.  

2.2.2. Ο ρόλος της OLAF για την κατάστρωση και εφαρµογή στρατηγικών 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, η OLAF «συµβάλλει στο σχεδιασµό και 
στην ανάπτυξη των µεθόδων καταπολέµησης της απάτης καθώς και κάθε άλλης παράνοµης 
δραστηριότητας που πλήττει τα οικονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»38. Η 
OLAF θα πρέπει να συµµετέχει στη διαδικασία αυτή από πρώιµο στάδιο. Καίτοι η πρόληψη 
και η ανίχνευση της απάτης αποτελούν πρωτίστως ευθύνη του κάθε προϊσταµένου υπηρεσίας 
της Επιτροπής (µε βάση τα δεδοµένα της κάθε µεθόδου διαχείρισης), η OLAF διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας.  

Η OLAF θα διαδραµατίζει προδραστικό και ενισχυµένο ρόλο, συνδράµοντας τις υπηρεσίες µε την 
παροχή, µεταξύ άλλων, µεθοδολογίας και κατευθύνσεων σχετικά µε την κατάστρωση και εφαρµογή 
τοµεακών στρατηγικών καταπολέµησης της απάτης.  

Επί του παρόντος, πραγµατοποιείται απλώς ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ 
ορισµένων υπηρεσιών της Επιτροπής που διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ, αλλά δεν µετέχουν 
όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής σε αυτή. Η «∆ιυπηρεσιακή οµάδα ανταποκριτών για τη 
θωράκιση κατά της απάτης» πρόκειται να µετεξελιχθεί σε ένα «∆ίκτυο πρόληψης και 
ανίχνευσης της απάτης», το οποίο θα συγκροτηθεί από την OLAF. Το κέντρο αυτό θα 
χρησιµοποιείται ως κέντρο εµπειρογνωσίας και θα παρέχει υποστήριξη και συµβουλές. Το 
κέντρο θα διαχέει βέλτιστες πρακτικές (µε παράδειγµα το προαναφερόµενο σχέδιο άντλησης 
δεδοµένων «Pluto») και εκτιµήσεις κινδύνου απάτης µε βάση την επιχειρησιακή πείρα της 
OLAF, καθώς και τις συναφείς πληροφορίες που προέρχονται από κράτη µέλη, τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισµούς και βρίσκονται στην κατοχή της OLAF. Το εν λόγω δίκτυο θα 
κληθεί επίσης να υποβοηθεί την κατάστρωση και τακτική επικαιροποίηση των τοµεακών 
στρατηγικών που θεσπίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Η OLAF συµβάλλει στον συντονισµό της συνεργασίας των κρατών µελών για την πάταξη της 
απάτης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 325 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και του εφαρµοστέου 
κανονιστικού πλαισίου39. Η δράση των κρατών µελών υποστηρίζεται µε τακτικές 

                                                 
37 SEC(2011) 791 
38 Άρθρο 1· στην τροποποιηµένη πρόταση για τη µεταρρύθµιση της OLAF (COM(2011)135), το 

συγκεκριµένο τµήµα έχει προσαρµοσθεί ελαφρώς κατά την έννοια ότι η OLAF πρέπει να συµβάλλει 
στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη των µεθόδων πρόληψης και καταπολέµησης της απάτης, της 
διαφθοράς καθώς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας που πλήττει τα οικονοµικά συµφέροντα 
της Ένωσης. 

39 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας 
συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1) και 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), άρθρο 1 (ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1). 



 

EL 14   EL 

διαβουλεύσεις, π.χ. στο πλαίσιο της επιτροπής συντονισµού για την καταπολέµηση της 
απάτης (COCOLAF)40. Η επιτροπή αυτή θα µπορούσε να περιλαµβάνει περισσότερες 
τοµεακές υποοµάδες, διασφαλίζοντας έτσι την παρουσία εµπειρογνωµόνων για τους 
διάφορους τοµείς πολιτικής. Οι εν λόγω υποοµάδες θα πρέπει να προάγουν τη συνεργασία 
µεταξύ των υπηρεσιών καταπολέµησης της απάτης των κρατών µελών, ενθαρρύνοντάς τες να 
ανταλλάσσουν µεταξύ τους την επιχειρησιακή τους πείρα και να ενηµερώνουν σχετικά µε τις 
πρακτικές απάτης που ανιχνεύονται στα διάφορα κράτη µέλη. 

Το στοιχείο αυτό αντανακλά τον ρόλο της OLAF, ο οποίος συνίσταται στη διερεύνηση 
εικαζόµενων περιπτώσεων απάτης και στην ενεργό παροχή υποστήριξης σε όλες τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής για την εκπόνηση πολιτικών πρόληψης της απάτης. 

2.2.3. Συστηµατικοί έλεγχοι και αναλύσεις κινδύνου 

Με γνώµονα τα δεδοµένα εκάστης µεθόδου διαχείρισης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα 
συγκροτήσουν, µε τη συνδροµή της OLAF, συστήµατα που θα τους προσπορίζουν εύλογη 
βεβαιότητα για την ανίχνευση των σοβαρών παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον εντοπισµό ύποπτων 
συναλλαγών και των προσώπων που τις πραγµατοποιούν, χάρη στην ύπαρξη συγκεκριµένων 
δεικτών («κόκκινες σηµαίες»).  

Οι υπηρεσίες θα εξετάσουν την ανάγκη βελτίωσης της εκτίµησης του κινδύνου απάτης, µε 
την ανάπτυξη ενός πιο συστηµατικού και τυποποιηµένου µηχανισµού για τον προσδιορισµό 
των τοµέων στους οποίους υπάρχει κίνδυνος απάτης. Συγχρόνως, αξιοποιώντας µε τον πλέον 
αποτελεσµατικό τρόπο τους υπάρχοντες πόρους, οι υπηρεσίες είναι σκόπιµο να θεσπίσουν 
«έξυπνους» ελέγχους στηριζόµενους στη χρήση εργαλείων πληροφορικής και κατάλληλα 
προσαρµοσµένους στις ανάγκες τους, όπως αυτοί που έχουν αναπτυχθεί από ορισµένες 
υπηρεσίες σε συνεργασία µε την OLAF41. Τα εργαλεία αυτού του τύπου επιτρέπουν, επί 
παραδείγµατι, τη συνένωση υφιστάµενων δεδοµένων που σχετίζονται µε περατωθέντα ή υπό 
υλοποίηση σχέδια τα οποία χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ. Τούτο είναι χρήσιµο για την 
πρόληψη της απάτης, αλλά επιτρέπει επίσης την ανίχνευση περιπτώσεων λογοκλοπής και 
διπλοχρηµατοδοτήσεων µε σκοπό την απάτη. Για να είναι πλήρως αποτελεσµατικά αυτά τα 
εργαλεία, πρέπει οπωσδήποτε τα σχετικά συστήµατα πληροφοριών να περιέχουν πλήρη, 
συνεκτικά και αξιόπιστα δεδοµένα σχετικά µε τα κονδύλια της ΕΕ. Η δυνατότητα ανάλυσης 
δεδοµένων µε σκοπό την πρόληψη της απάτης θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη κατά 
τον καθορισµό επιχειρησιακών απαιτήσεων για τα νέα συστήµατα πληροφορικής. 

Είναι δυνατό να βελτιωθεί η επικοινωνία µεταξύ υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τους 
κινδύνους απάτης. Η χρήση του εσωτερικού «Συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης» 
(EWS) της Επιτροπής42 θα επανεξετασθεί µε στόχο να αυξηθεί ακόµη περισσότερο η 
αποτελεσµατικότητά του ως εργαλείου πρόληψης της απάτης στο πλαίσιο άµεσης 
διαχείρισης. Είναι σκόπιµο να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πιο εκτεταµένη 
ανταλλαγή πληροφοριών µε εξωτερικούς ενδιαφεροµένους µέσω της Κεντρικής Βάσης 

                                                 
40 Απόφαση 94/140/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 61 της 4.3.1994, σ. 27. 
41 Παράδειγµα αποτελεί το σχέδιο άντλησης δεδοµένων «Pluto», το οποίο αναφέρεται στο τµήµα 1 κι έχει 

αναπτυχθεί από τις υπηρεσίες που ασχολούνται µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας και από την OLAF. 
42 Απόφαση της Επιτροπής C(2008) 3872, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, σχετικά µε το σύστηµα έγκαιρης 

προειδοποίησης το οποίο θα χρησιµοποιείται από τους διατάκτες της Επιτροπής και των εκτελεστικών 
οργανισµών, ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 125 
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∆εδοµένων Αποκλεισµού43, δυνάµει της συναφούς νοµοθεσίας και σε συµµόρφωση µε τους 
κανόνες περί προστασίας δεδοµένων. 

Η αποτελεσµατική παρακολούθηση ενδέχεται να παρεµποδίζεται από την ανεπαρκή 
πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες σε ορισµένους τοµείς κοινής διαχείρισης στην 
οποία εµπλέκονται διεθνείς οργανισµοί44. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να καταβάλλει 
προσπάθειες για τη βελτίωση των νοµικών πράξεων που διέπουν τη συνεργασία µε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισµούς, καθώς και για τη σωστή θέση σε ισχύ και εφαρµογή τους. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν σε διεθνείς συµφωνίες και 
µνηµόνια συναντίληψης, κατά το πρότυπο των υφιστάµενων κανονισµών σχετικά µε τις 
έρευνες, διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, περιλαµβανοµένης της διεξαγωγής κοινών ερευνών. 

2.2.4. ∆ράσεις ενηµέρωσης και κατάρτιση 

Η Επιτροπή θα εφαρµόζει τακτικά δράσεις ενηµέρωσης για το ενδεχόµενο απάτης µεταξύ του 
προσωπικού της, και ιδίως µε αποδέκτες τους υπεύθυνους σχεδίων, τους υπαλλήλους 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και τους ελεγκτές, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά µε την ΕΥΕ∆ και µε άλλους 
φορείς της ΕΕ µε στόχο την προώθηση της πολιτικής αυτής. Επίσης, θα διαχέει πληροφορίες 
σχετικά µε το Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης, τις διαδικασίες γνωστοποίησης 
περιπτώσεων απάτης και τα µέτρα πάταξης της απάτης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο 
περιορισµός των επιπτώσεων της απάτης και των παρατυπιών µε την ανάληψη έγκαιρης και 
ενδεδειγµένης δράσης για την αποτροπή της συνέχισής τους, µε έµφαση κατά το αρχικό 
στάδιο σε φορείς και οντότητες τα οποία αφορά περισσότερο το συγκεκριµένο πρόβληµα. Οι 
πληροφορίες που διαχέονται θα πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα 
καταπολέµησης της απάτης και την OLAF. 

Όλο το προσωπικό το οποίο ασχολείται µε τη διαχείριση σχεδίων και δηµοσιονοµικές 
πράξεις φέρει ευθύνη για την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης και θα πρέπει να 
λαµβάνει επαρκή κατάρτιση, περιλαµβανοµένων των θεµάτων που σχετίζονται µε την 
καταπολέµηση της απάτης. Η OLAF θα δηµιουργήσει έναν εσωτερικό ειδικό δικτυακό τόπο 
της Επιτροπής σχετικό µε την καταπολέµηση της απάτης, ο οποίος θα περιλαµβάνει 
µεθοδολογικές οδηγίες, προκειµένου να βοηθούνται οι υπηρεσίες και οι εκτελεστικοί 
οργανισµοί να αναπτύξουν στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης, περιλαµβανοµένων 
βέλτιστων πρακτικών και συνηθισµένων µεθοδεύσεων απάτης· εκτός αυτού, θα συνεισφέρει 
την εµπειρογνωσία που διαθέτει για την εκπόνηση προγραµµάτων κατάρτισης.  

Το «∆ίκτυο πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης» της OLAF και, ενδεχοµένως, άλλες 
υπάρχουσες οµάδες εµπειρογνωµόνων θα συµβάλλουν στις δράσεις ενηµέρωσης και 
κατάρτισης. 

Η Επιτροπή, και ειδικότερα η OLAF, θα εξακολουθήσουν επίσης να ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές, να συνδράµουν και να συνεργάζονται µε άλλους διεθνείς οργανισµούς και 

                                                 
43 Άρθρο 95 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
44 Γνώµη αριθ. 1/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου — Βελτίωση της δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης του προϋπολογισµού της ΕΕ: κίνδυνοι και προκλήσεις, ΕΕ C35 της 12.2.2010, σηµείο 14. 
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εξειδικευµένους φορείς για την κατάστρωση πολιτικών καταπολέµησης της απάτης και της 
διαφθοράς. Οι δράσεις που σχετίζονται µε αυτές τις τελευταίες θα συντονισθούν µε τον 
µηχανισµό καταγγελίας πράξεων διαφθοράς της ΕΕ. 

2.3. Έρευνες 

2.3.1. Έρευνες της OLAF 

Η Επιτροπή έχει υποβάλει την τροποποιηµένη της πρόταση για τη µεταρρύθµιση της 
OLAF45. Με την εν λόγω πρόταση ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα της OLAF κατά τη 
διεξαγωγή των ερευνών της46. Η πρόταση προβλέπει επίσης βελτίωση της συνεργασίας µε τις 
άλλες αρχές. Προβλέπει συγκεκριµένα διαδικαστικά δικαιώµατα και εγγυήσεις για την 
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων κατά το πρότυπο του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της ΕΕ.  

Η ροή πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και της OLAF πριν, κατά τη 
διάρκεια και µετά τις έρευνες, θα πρέπει να επιτρέπει στην Επιτροπή να λαµβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα πρόληψης, π.χ. να αναστέλλει επιχορηγήσεις, συµβάσεις ή πληρωµές και 
να θέτει τέλος σε συνεχιζόµενες µη σύννοµες πρακτικές. Τούτο θα βοηθά επίσης την OLAF 
να αποκτά πρόσβαση στο σύνολο των συναφών πληροφοριών για τη διεξαγωγή των ερευνών 
της.  

Όταν οι έρευνες αφορούν µέλη του προσωπικού των θεσµικών οργάνων της ΕΕ («εσωτερικές 
έρευνες»), απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία τους αποτελεί η εντατική συνεργασία 
µεταξύ της OLAF και των υπόλοιπων υπηρεσιών που διεξάγουν έρευνα. Η συνεργασία 
αυτή θα πρέπει να ενισχύεται, οσάκις κρίνεται αναγκαίο, ιδίως µεταξύ της OLAF και των 
υπολοίπων υπηρεσιών των θεσµικών οργάνων της ΕΕ που διεξάγουν έρευνες και 
επιθεωρήσεις47. 

Για όλες τις µεθόδους διαχείρισης, οι κεντρικές αρχές που λειτουργούν ως σηµεία επαφής 
θα πρέπει να προσδιορίζονται στο εσωτερικό των κρατών µελών48, των τρίτων χωρών και 
των διεθνών οργανισµών. Στη συνέχεια, η OLAF µπορεί να χρησιµοποιεί τα εν λόγω σηµεία 
επαφής ως απευθείας σύνδεσµο για τη διεξαγωγή των ερευνών της, όπως προτείνεται στην 
τροποποιηµένη πρόταση για τη µεταρρύθµιση της OLAF. 

Οσάκις κρίνεται σκόπιµο, και για τους σκοπούς των ερευνών της OLAF, η συνεργασία 
µεταξύ της OLAF και των εξωτερικών ελεγκτών των υπηρεσιών της Επιτροπής θα 
πρέπει να αναβαθµίζεται περαιτέρω, ούτως ώστε να αξιοποιείται η εµπειρογνωσία που 

                                                 
45 COM(2011)135. 
46 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας. Βλ. ειδική έκθεση αριθ. 2/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
«Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης αριθ. 1/2005 σχετικά µε τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης». 

47 Για τον σκοπό αυτό, η τροποποιηµένη πρόταση για τη µεταρρύθµιση της OLAF (COM(2011)135) 
προβλέπει ότι η OLAF θέτει προτεραιότητες για τις έρευνές της, βλ. άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
αιτιολογική έκθεση, σ. 4. 

48 Τούτο προβλέπεται στο άρθρο 3 της τροποποιηµένης πρότασης για τη µεταρρύθµιση της OLAF 
(COM(2011)135). Βλ. επίσης αιτιολογική έκθεση, σ. 4. 
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διαθέτουν και οι δύο πλευρές. Προς τον σκοπό αυτό, ελεγκτές της Επιτροπής µπορούν να 
συµµετέχουν σε αποστολές και επιτόπιους ελέγχους της OLAF. 

Η OLAF προάγει και µοιράζεται µε τα κράτη µέλη την επιχειρησιακή της πείρα και βέλτιστες 
πρακτικές για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ. Η OLAF είναι σκόπιµο 
να στηρίζει τα κοινά µέτρα καταπολέµησης της απάτης που λαµβάνονται από τα κράτη 
µέλη49. Οι εταίροι θα πρέπει να ενηµερώνουν την OLAF ήδη σε αρχικό στάδιο σχετικά µε 
την ανίχνευση περιπτώσεων απάτης και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες παράλληλα µε 
την πρόοδο της σχετικής διαδικασίας, σε συµµόρφωση µε το εφαρµοστέο νοµικό πλαίσιο. 

Ενόψει του νέου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, τα προγράµµατα δαπανών και όλες οι 
σχετικές αποφάσεις, συµβάσεις και συµφωνίες επιχορήγησης που χρηµατοδοτούνται από την 
ΕΕ πρέπει να ορίζουν ότι η OLAF είναι αρµόδια να διερευνά υποθέσεις εικαζόµενης απάτης 
στο πλαίσιο προγραµµάτων και σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ50. Οι σχετικές 
ρήτρες θα πρέπει να προβλέπουν την υποχρέωση όλων των εργοληπτών και των δικαιούχων 
επιχορηγήσεων, καθώς και του προσωπικού τους να παρέχουν στην OLAF, εφόσον το 
ζητήσει, πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται µε την υλοποίηση 
προγραµµάτων και σχεδίων. Θα πρέπει να απαιτείται από τους εργολήπτες και τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων να συµπεριλαµβάνουν στις συµβάσεις που υπογράφουν µε τους 
υπεργολάβους τους τις αναγκαίες ρήτρες, µε τις οποίες να αναγνωρίζονται στην OLAF τα 
ίδια δικαιώµατα πρόσβασης ως προς όλους τους υπεργολάβους.  

2.3.2. Πληροφοριοδότες και άτοµα που καταγγέλλουν παρατυπίες  

Το πλαίσιο διατάξεων που διέπει τη γνωστοποίηση εικαζόµενων περιπτώσεων απάτης και 
διαφθοράς και την προστασία κάθε πληροφοριοδότη που ενεργεί καλοπίστως είναι 
σηµαντικό για την ανίχνευση της απάτης. Η νοµοθεσία της ΕΕ περιλαµβάνει κανόνες για την 
καταγγελία παρατυπιών από υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ51. Όλοι οι λοιποί 
ενδιαφερόµενοι (πληροφοριοδότες) θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στις 
αρχές που διεξάγουν έρευνες, όπως είναι η OLAF52. Η Επιτροπή θα εξετάσει µε ποιους 
τρόπους τα άτοµα που αποκαλύπτουν παρατυπίες µπορούν να λαµβάνουν καλύτερες οδηγίες 
και προστασία από τις οικείες αρχές και µε ποιους τρόπους είναι δυνατό να ενθαρρυνθούν 
περαιτέρω οι πληροφοριοδότες να γνωστοποιούν περιπτώσεις παρατυπιών, απάτης και 
διαφθοράς (π.χ. µέτρα παροχής κινήτρων σε πληροφοριοδότες και ενθάρρυνσης της 
αυτόβουλης αποκάλυψης τέτοιων περιπτώσεων). 

2.4. Κυρώσεις 

Η Επιτροπή θα εξορθολογίσει και θα ενισχύσει την προσφυγή σε οικονοµικές και/ή 
διοικητικές κυρώσεις, περιλαµβανοµένου του αποκλεισµού από ενωσιακή χρηµατοδότηση 
σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών, απάτης και διαφθοράς. Κάθε φορά που λαµβάνεται 

                                                 
49 Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της τροποποιηµένης πρότασης για τη µεταρρύθµιση της OLAF 

(COM(2011)135), η OLAF «στηρίζει τις κοινές δράσεις για την καταπολέµηση της απάτης οι οποίες 
αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη σε οικειοθελή βάση». 

50 Βλ, για το θέµα αυτό το έγγραφο SEC(2007)1676 σχετικά µε τις δραστηριότητες θωράκισης κατά της 
απάτης σε σχέση µε προγράµµατα δαπανών στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2001-2006. 

51 Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρα 22α και 22β (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385). 
52 Για παράδειγµα, το «Σύστηµα κοινοποίησης απάτης» (FNS) µπορεί να χρησιµοποιείται για 

εµπιστευτικές καταγγελίες: https://fns.olaf.europa.eu/. 
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απόφαση για τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν σε νοµικές οντότητες, θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη τα µέτρα που οι οντότητες αυτές έχουν λάβει κατά των προσώπων που 
είναι υπεύθυνα για την απάτη ή τη διαφθορά. Θα πρέπει να δίδεται κατάλληλη δηµοσιότητα 
στις κυρώσεις αυτές, όπως επιβάλλει το ισχύον νοµικό πλαίσιο. 

Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να γνωστοποιούν ορισµένες περιπτώσεις απάτης κατά του 
προϋπολογισµού της ΕΕ οι οποίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν το έρεισµα για τον 
αποκλεισµό ορισµένων δικαιούχων από περαιτέρω χρηµατοδότηση της ΕΕ53. Παρόλα αυτά, 
δεν είναι υποχρεωµένα να διατηρούν τις πληροφορίες αυτές σε κάποιο κεντρικό σύστηµα µε 
το οποίο να διοχετεύονται ροές πληροφοριών µέσω µιας ενιαίας αρµόδιας αρχής, πράγµα που 
θα καθιστούσε το σύστηµα περισσότερο αποτελεσµατικό. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα 
παροτρύνει τα κράτη µέλη να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραµµές µε αποδέκτη τις αρχές που 
λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή διαβίβαση των 
κοινοποιήσεων στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων Αποκλεισµού (CED) της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή θα ενθαρρύνει την ανάληψη δράσης στους κόλπους των αρχών των κρατών µελών 
και των φορέων της ΕΕ µε στόχο την αύξηση της ενηµέρωσης σχετικά µε τη βάση δεδοµένων 
CED. 

Προκειµένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισµού σε ολόκληρη την ΕΕ54, η Επιτροπή 
θα εξετάσει κατά πόσον οι οικονοµικές και/ή διοικητικές κυρώσεις που εφαρµόζονται 
από τα κράτη µέλη βάσει της εθνικής τους νοµοθεσίας είναι αρκούντως αποτελεσµατικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Η Επιτροπή θα καταρτίσει επίσης σχετικές νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες, ιδίως στον τοµέα των τελωνείων, όπως επιτάσσει το σχέδιο δράσης της 
Στοκχόλµης55. 

Προκειµένου να αυξηθεί η αποτρεπτική επίδραση των πειθαρχικών κυρώσεων, θα πρέπει να 
γνωστοποιείται αποτελεσµατικότερα η έκβαση των πειθαρχικών διαδικασιών, µε ταυτόχρονο 
σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των εµπλεκοµένων προσώπων και των κανόνων 
προστασίας δεδοµένων. Οι πληροφορίες σχετικά µε τους υπαλλήλους στους οποίους έχουν 
επιβληθεί κυρώσεις είναι σκόπιµο να φυλάσσονται και να τίθενται στη διάθεση άλλων 
αρχών µε γνώµονα τις ανάγκες ενηµέρωσης στο πλαίσιο της καταπολέµησης της απάτης, σε 
συµµόρφωση µε τους κανόνες περί προστασίας δεδοµένων και µε κατάλληλες ειδικές 
εγγυήσεις56. 

2.5. Ανάκτηση 

Στο πλαίσιο επιµερισµένης διαχείρισης, τα κράτη µέλη είναι κατά κύριο λόγο αρµόδια για τη 
διερεύνηση παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης και για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία 
εισπράχθηκαν παρανόµως, µεταξύ άλλων ως επακόλουθο ερευνών της OLAF57. Στην τοµέα 
της άµεσης διαχείρισης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής οφείλουν να εκδίδουν χωρίς χρονοτριβή 
διαταγές ανάκτησης ως επακόλουθο ερευνών της OLAF. Είναι σηµαντικό οι πληροφορίες 

                                                 
53 Άρθρο 95 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
54 Βλ. σχετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες εξετάζονται στην ανακοίνωση σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε µέσα του ποινικού δικαίου και µε διοικητικές 
έρευνες, COM(2011)293. 

55 COM(2010)171, σ. 22. 
56 Βλ. άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 45/2001. 
57 Άρθρο 53β παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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σχετικά µε τις εν λόγω ανακτήσεις να αξιοποιούνται συστηµατικά για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της OLAF. Η Επιτροπή θα 
βελτιώσει περαιτέρω την πληρότητα, την ποιοτική στάθµη και τον τρόπο παρουσίασης των 
δεδοµένων περί ανακτήσεων στο πλαίσιο της έκθεσης που συντάσσει σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης58. 

2.6. Άλλα εγκάρσια µέσα πρόληψης της απάτης 

2.6.1. ∆ιεθνή νοµοθετικά πρότυπα 

Η Επιτροπή θα µεριµνά για τη σωστή εφαρµογή των συναφών διεθνών συµβάσεων και 
προτύπων όσον αφορά τις πολιτικές κατά της απάτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σύµβαση 
κατά της διαφθοράς του ΟΗΕ (UNCAC), στις συναφείς πράξεις του Συµβουλίου της 
Ευρώπης (GRECO) και στα πρότυπα και τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και του G2059. 

2.6.2. ∆εοντολογία και ακεραιότητα 

Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της ένα πλήρες σύστηµα κανόνων σχετικά µε την δεοντολογία 
και την ακεραιότητα του προσωπικού60 αλλά και των Μελών της Επιτροπής61. Οι κανόνες 
αυτοί ανανεώθηκαν πρόσφατα. Η Επιτροπή παρέχει σε όλους τους νεοπροσλαµβανόµενους 
υπαλλήλους σχετική κατάρτιση, ενώ είναι επίσης διαθέσιµα µαθήµατα υπενθύµισης για το 
σύνολο του προσωπικού. 

Η Επιτροπή θα µεριµνά ούτως ώστε οι κανόνες και οι αξίες δεοντολογίας που ισχύουν για τη 
δηµόσια διοίκηση της ΕΕ να γνωστοποιούνται καταλλήλως και σε τακτική βάση από τις πιο 
υψηλές βαθµίδες της ιεραρχίας στο σύνολο του προσωπικού, καθώς επίσης για την παροχή 
κατάλληλης κατάρτισης.  

Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται αποτελεσµατικά µέτρα πρόληψης της 
απάτης στο πλαίσιο των πολιτικών της για τις προσλήψεις και το προσωπικό. Τα µέτρα αυτά 
θα πρέπει να περιλαµβάνουν αποτελεσµατικούς ελέγχους σε σχέση µε το παρελθόν των 
υποψηφίων. 

2.6.3. ∆ιαφάνεια και πρόσβαση σε πληροφορίες 

Η διαφάνεια συµβάλλει στην πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης. Για να διασφαλισθεί η 
µε διαφανή τρόπο διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών της ΕΕ, και µε την επιφύλαξη των 
εφαρµοστέων νοµικών απαιτήσεων, οι πολίτες πρέπει να απολαύουν ευχερή πρόσβαση στις 
σχετικές πληροφορίες.  

                                                 
58 http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/anti-fraud_en.html. 
59 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Η καταπολέµηση της διαφθοράς στην ΕΕ», (COM(2011)308), σσ. 9-

10. 
60 Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385), κώδικας ορθής διοικητικής 

συµπεριφοράς (ΕΕ L 267 της 20.10.2000), πρακτικός οδηγός για τη δεοντολογία και τη συµπεριφορά 
του προσωπικού και λοιποί ειδικοί κανόνες. 

61 Κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων (C(2011)2904): http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/pdf/code_conduct_en.pdf). 
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Μετά την «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια»62, η Επιτροπή θέσπισε επίσης ένα 
προαιρετικό καθεστώς µε σκοπό την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την εκπροσώπηση 
συµφερόντων σε επίπεδο ΕΕ. Έχει δηµιουργηθεί σχετικό µητρώο και θεσπισθεί κώδικας 
δεοντολογίας. Στις 23 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή υπέγραψε διοργανική συµφωνία µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δηµιουργία κοινού µητρώου63.  

2.6.4. ∆ηµόσιες συµβάσεις και επιχορηγήσεις 

Η Επιτροπή προβαίνει επί του παρόντος σε επανεξέταση των οδηγιών της ΕΕ σχετικά µε τις 
δηµόσιες συµβάσεις64. Με τον τρόπο αυτό αναµένεται να απλουστευθούν οι διαδικασίες 
ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων και να αυξηθεί η διαφάνειά τους σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών µελών. Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης, η Επιτροπή 
θα εξετάσει πρόσθετους πιθανούς τρόπους πρόληψης των πρακτικών απάτης και των 
συγκρούσεων συµφερόντων στο πλαίσιο της διανοµής δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

Η Επιτροπή µελετά επίσης το ενδεχόµενο να προτείνει κανόνες σχετικά µε την ανάθεση 
συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών, που ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη χρησιµοποίηση 
κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και οι οποίες 
σήµερα δεν υπόκεινται σε καµία σαφή απαίτηση περί διαφάνειας. 

Οι οντότητες που λαµβάνουν κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν, 
εφόσον τους ζητηθεί, ότι το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς είναι διαφανές. Όλες οι οντότητες 
οι οποίες έχουν κάποια συµµετοχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα πρέπει να µπορούν να 
εξακριβωθούν από τις αρχές µε βάση τις κατά περίπτωση ανάγκες συλλογής στοιχείων. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει οµοίως για τους εταίρους κοινοπραξιών και για τους τρίτους οι οποίοι 
λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη κατά την υλοποίηση µιας επιχορήγησης.  

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η αναφορά στην εφαρµογή της παρούσας στρατηγικής καταπολέµησης της απάτης είναι 
σκόπιµο να ενσωµατωθεί στον υφιστάµενο κύκλο στρατηγικού σχεδιασµού και 
προγραµµατισµού της Επιτροπής, ο οποίος περιλαµβάνει µια πλήρη δέσµη µηχανισµών 
σχεδιασµού, παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων. Οι στρατηγικές κατά της απάτης 
δεν απαιτούν επιπρόσθετες στρώσεις ελέγχων και διοικητικού φόρτου, αλλά είναι αναγκαίο 
να ενσωµατώνονται καταλλήλως στους υπάρχοντες µηχανισµούς σχεδιασµού, ελέγχου και 
κατάρτισης εκθέσεων. 

Στο επίπεδο των υπηρεσιών της Επιτροπής, τα ετήσια σχέδια διαχείρισης χρησιµοποιούνται 
για τις εργασίες σχεδιασµού και παρακολούθησης· θα πρέπει επιπλέον να συµπεριλαµβάνουν 
την εφαρµογή των οικείων στρατηγικών καταπολέµησης της απάτης. Η ετήσια έκθεση 
δραστηριότητας αποτελεί το εργαλείο αναφοράς µε το οποίο εξηγούνται τα επιτεύγµατα 
εκάστης υπηρεσίας κατά το συγκεκριµένο έτος, καθώς και ο τρόπος βελτίωσης των 
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 
περιλαµβανοµένων των ζητηµάτων καταπολέµησης της απάτης. Οι ετήσιες εκθέσεις 

                                                 
62 SEC(2005)1300 και SEC(2005)1301. 
63 http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm. 
64 Πράσινη Βίβλος σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της πολιτικής δηµόσιων συµβάσεων της ΕΕ 

(COM(2011)15). 
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δραστηριότητας65 είναι σκόπιµο να περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε την πρόληψη της 
απάτης στο πλαίσιο της αξιολόγησης των οικείων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 
αντανακλώντας την υλοποίηση της τοµεακής στρατηγικής και περιγράφοντας µέτρα για τον 
µετριασµό των κινδύνων απάτης66. Θα πρέπει επιπλέον να περιλαµβάνουν τακτικές 
επικαιροποιήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των τοµεακών στρατηγικών καταπολέµησης της 
απάτης. 

Η Επιτροπή θα υποβάλλει εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας στρατηγικής 
καταπολέµησης της απάτης, αρχής γενοµένης από την έκθεση της Επιτροπής του 2013 περί 
της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ. 

Με τις εν λόγω ρυθµίσεις θα εξασφαλισθεί ότι τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης θα 
παραµείνουν ψηλά στην ατζέντα της Επιτροπής και θα υπογραµµισθεί η σπουδαιότητά τους 
σε σχέση µε τη διαδικασία απαλλαγής. 

                                                 
65 Οι εκθέσεις αυτές δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΕ: 

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm. 
66 Για συνολική υποβολή έκθεσης σχετικά µε την παρούσα στρατηγική καταπολέµησης της απάτης, βλ. 

τµήµα 3. 


