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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1025/2010, του Γεωργίου Δημητρακόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της δικηγορικής εταιρείας «Χριστιανός & Συνεταίροι», η οποία 
συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με το νέο σύστημα FNS («σύστημα 
γνωστοποίησης περιπτώσεων απάτης») της OLAF

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί τη νομιμότητα του νέου συστήματος "γνωστοποίησης περιπτώσεων 
απάτης" (FNS) της OLAF, το οποίο παρέχει στους πληροφοριοδότες τη δυνατότητα 
διατήρησης της ανωνυμίας τους. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή 
ανώνυμων αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε και ανώνυμων καταγγελιών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ομοίως, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων δεν κάνουν δεκτές ανώνυμες καταγγελίες. Ο αναφέρων τονίζει ότι 
προβλέπεται η δυνατότητα να ζητηθεί από τα προαναφερθέντα θεσμικά όργανα η εξέταση 
αναφορών ή καταγγελιών με εμπιστευτικό τρόπο, και ότι η εν λόγω διαδικασία παρέχει στους 
καταγγέλλοντες επαρκείς εγγυήσεις ανωνυμίας. Θεωρεί επίσης ότι το νέο σύστημα FNS θα 
επιβάλει πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της OLAF λόγω του μεγαλύτερου 
αριθμού γνωστοποιήσεων. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διερευνήσει το ζήτημα, το οποίο συνεπάγεται, κατά την άποψή του, σοβαρές παραβιάσεις 
των γενικών νομικών αρχών της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Ο αναφέρων αμφισβητεί τη νομιμότητα του νέου συστήματος «γνωστοποίησης περιπτώσεων 
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απάτης» (FNS) της OLAF, το οποίο παρέχει στους πληροφοριοδότες τη δυνατότητα 
διατήρησης της ανωνυμίας τους. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι:

 το σύστημα FNS της OLAF, καθώς είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται ρητά και 
αποκλειστικά στη διατήρηση της ανωνυμίας κατά την επικοινωνία, αντιβαίνει στις 
θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης·

 η ενθάρρυνση της ανώνυμης επικοινωνίας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει 
ως αποτέλεσμα την προσβολή των δικαιωμάτων των προσώπων που αποτελούν 
αντικείμενο των γνωστοποιήσεων·

 ο μηχανισμός καταπολέμησης της απάτης (FNS) είναι πιθανόν να παραλύσει από τον 
τεράστιο όγκο των λαμβανόμενων πληροφοριών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το σύστημα FNS είναι ένα εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση της 
διαβίβασης στην OLAF πληροφοριών σχετικά με απάτες και παρατυπίες. Οι πληροφορίες 
που λαμβάνονται μέσω του FNS αναλύονται στο πλαίσιο μιας αρχικής αξιολόγησης 
προκειμένου να αποφασιστεί αν συντρέχει λόγος για την κίνηση διοικητικής έρευνας από την 
OLAF. 

Ο σκοπός του FNS είναι να βελτιωθεί το σύστημα FREEPHONE, μέσω του οποίου οι 
πληροφοριοδότες ενημέρωναν την OLAF σχετικά με πιθανές περιπτώσεις απάτης πριν από τη 
δημιουργία του FNS. Αμφότερα τα συστήματα έχουν δημιουργηθεί από την OLAF. Το 
σύστημα FNS της OLAF δεν απαιτεί οι πληροφοριοδότες να παραμένουν ανώνυμοι. Έχουν 
εγκατασταθεί όλες οι αναγκαίες τεχνικές εφαρμογές στο σύστημα FNS για τον εντοπισμό και 
την πρόληψη αβάσιμων καταγγελιών.

Σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού 1073/19991, οι διοικητικές έρευνες της OLAF 
διενεργούνται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών2 και βασίζονται αποκλειστικά σε στοιχεία με αποδεικτική αξία. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες που προέρχονται από ανώνυμες πηγές και μόνο δεν μπορούν να αποτελέσουν τη 
βάση για τη διατύπωση τελικών συμπερασμάτων κατά το πέρας μιας έρευνας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1073/1999, η OLAF είναι αρμόδια για τη διενέργεια διοικητικών 

                                               
1 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), ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

2 Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού, οι έρευνες αυτές «πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με τη συνθήκη, και ιδίως το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
τηρώντας τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών […]καθώς και με πλήρη σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως της αρχής της ισότητας, του δικαιώματος 
του ενδιαφερομένου ατόμου να εκφραστεί για τα γεγονότα που το αφορούν και του δικαιώματος σύμφωνα με το 
οποίο τα συμπεράσματα μιας έρευνας πρέπει να βασίζονται μόνο σε στοιχεία με αποδεικτική αξία»
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ερευνών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να φέρει εις πέρας την αποστολή της, η OLAF πρέπει να αναλύει 
όλες τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις απάτης εις βάρος των συμφερόντων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνει από ανώνυμες πηγές. Οι εν λόγω 
πληροφορίες, εφόσον επιβεβαιωθούν από άλλες επώνυμες πηγές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της αρχικής αξιολόγησης των καταγγελιών απάτης 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν συντρέχει λόγος για την κίνηση διοικητικής έρευνας από 
την OLAF.

Η χρήση πληροφοριών από ανώνυμες πηγές για την έναρξη μιας διοικητικής έρευνας από την 
OLAF ζητήθηκε ρητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων στον κανονισμό 1073/1999 το 20081 υπό την προϋπόθεση ότι 
οι ανώνυμες πληροφορίες αποκαλύπτουν σοβαρές υπόνοιες. Στο νομοθετικό του ψήφισμα 
σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 1073/1999, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην συντριπτική του πλειοψηφία, υπερψήφισε την τροποποίηση 
του άρθρου 5 του κανονισμού 1073/1999 ως εξής:

Άρθρο 5 

Έναρξη των ερευνών

1. Η Υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει έρευνα όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες που αφήνουν να 
υποτεθεί ότι έχουν διαπραχθεί πράξεις απάτης ή δωροδοκίας ή άλλες παράνομες πράξεις κατά 
την έννοια του άρθρου 1. Στην απόφαση για την έναρξη έρευνας ή όχι λαμβάνονται υπόψη οι 
προτεραιότητες της πολιτικής έρευνας και του προγράμματος δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας σε 
θέματα έρευνας που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11α και το άρθρο 12, παράγραφος 6. 
Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι καλώς τεκμηριωμένες ανώνυμες καταγγελίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 αφορά την 
έναρξη μιας διοικητικής έρευνας από την OLAF και όχι την έγκριση των τελικών 
συμπερασμάτων στο τέλος της έρευνας.

Σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού 45/20012 και του κανονισμού 1073/1999, οι 
διοικητικές έρευνες της OLAF διενεργούνται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και βασίζονται αποκλειστικά σε στοιχεία με 
αποδεικτική αξία. Συνεπώς, οι πληροφορίες που προέρχονται από ανώνυμες πηγές και μόνο 
δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διατύπωση τελικών συμπερασμάτων κατά το 
πέρας μιας έρευνας.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0553&language=EL

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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Όσον αφορά τα συστήματα FNS και FREEPHONE της OLAF, o Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) δήλωσε σε δύο γνωμοδοτήσεις του αντίστοιχα ότι «δεν 
υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υφίσταται παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού
45/2001 υπό την προϋπόθεση ότι [ορισμένες] παράμετροι….. λαμβάνονται πλήρως υπόψη»1.

Συμπέρασμα

Η OLAF οφείλει να αναλύει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει σχετικά με πιθανές 
περιπτώσεις απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από ανώνυμες πηγές, προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τις υποχρεώσεις της δυνάμει του κανονισμού 1073/1999. Η χρήση πληροφοριών από 
ανώνυμο πληροφοριοδότη που ελήφθησαν μέσω του συστήματος FNS της OLAF 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν συντρέχει λόγος για την κίνηση διοικητικής διαδικασίας 
από την OLAF δεν αντιβαίνει στη σχετική νομοθεσία εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες είναι 
τεκμηριωμένες και μπορούν να επιβεβαιωθούν από άλλες επώνυμες πηγές. Όλες οι 
πληροφορίες που λαμβάνει η OLAF πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς 1073/1999 και 45/2001. 

                                               
1 Υπόθεση 2007/0074 και υπόθεση 2007/0481.


