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Θέμα: Αναφορά 0303/2010 , του Wolfgang Suchomel, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη απάτη με επιδοτήσεις της ΕΕ στη Σλοβακία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι στη Σλοβακία, και εν γνώσει του σλοβακικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, διαπράττεται απάτη μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο έργων επεξεργασίας 
αποβλήτων. Ο αναφέρων αντιλήφθηκε την απάτη όταν η εταιρεία του συμμετείχε σε ένα έργο 
επεξεργασίας αποβλήτων. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εταιρεία του ενεπλάκη στο έργο, 
καθώς αυτοί που διέπραξαν την απάτη χρειάζονταν μια αλλοδαπή εταιρεία με την 
απαραίτητη τεχνογνωσία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις δημόσιου διαγωνισμού. Ο αναφέρων 
δηλώνει ότι ενώ καταβάλλεται χρηματοδότηση πολλών εκατομμυρίων από την ΕΕ στη 
Σλοβακία, δεν υλοποιείται κανένα από τα έργα. Ζητεί συνεπώς από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Ο αναφέρων είχε ήδη μερικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εν λόγω ζήτημα.

Στις 26 Νοεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) έλαβε 
επίσης καταγγελία από τον αναφέροντα, αντίγραφο της οποίας εστάλη από τον 
καταγγέλλοντα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην οποία εικάζει απάτη με 
επιδοτήσεις σχετικά με τρία έργα επεξεργασίας αποβλήτων στην πόλη Snina της Σλοβακίας 
συγχρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ο καταγγέλλων ενημερώθηκε 
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στις 22 Ιανουαρίου 2010 ότι η OLAF θα εξέταζε το θέμα.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2010 η OLAF επικοινώνησε με τις σλοβακικές αρχές ζητώντας 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα τρία έργα. Στις 15 Απριλίου 2010 η OLAF έλαβε 
έγγραφο υλικό το οποίο κατόπιν ανάλυσης έδειξε ότι απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες. 
Κατόπιν ζητήθηκε από τις σλοβακικές αρχές να παράσχουν τις εν λόγω επιπλέον 
πληροφορίες και η απάντησή τους ακόμα αναμένεται. Με την παραλαβή της απάντησης από 
τη Σλοβακία και υποθέτοντας ότι σε αυτή θα περιέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, 
η OLAF θα οριστικοποιήσει την αξιολόγησή της για το σύνολο των σχετικών ζητημάτων και 
θα αποφασίσει εάν θα διενεργήσει εξωτερική έρευνα επί του θέματος ή όχι.

Δεδομένων των συνθηκών, η OLAF θεωρεί αναγκαίο να αξιολογήσει περαιτέρω το ζήτημα 
αφού λάβει τις πληροφορίες που εκκρεμούν από τις εθνικές αρχές της Σλοβακίας. Μόλις η εν 
λόγω διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί 
καταλλήλως.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Στις 26 Νοεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έλαβε 
καταγγελία από τον αναφέροντα, αντίγραφο της οποίας εστάλη από τον καταγγέλλοντα και 
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην οποία εικάζει απάτη με επιδοτήσεις σχετικά με 
τρεις αιτήσεις χρηματοδότησης έργων επεξεργασίας αποβλήτων στην πόλη Snina της 
Σλοβακική Δημοκρατίας συγχρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. 
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, ορισμένα κατονομαζόμενα πρόσωπα 
ίδρυσαν πλασματικές εταιρείες με σκοπό να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την 
ΕΕ για τρία πανομοιότυπα έργα που επρόκειτο να υλοποιηθούν στην ίδια έκταση που 
βρίσκεται μεταξύ των 06901 Snina και 06735 Pcoline, στην Ανατολική Σλοβακία.

Κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών που έλαβε, η OLAF είχε εκτεταμένη ανταλλαγή
πληροφοριών με τις σλοβακικές αρχές σχετικά με το θέμα και πραγματοποίησε ανάλυση των 
εγγράφων που της προσκομίστηκαν. Εν προκειμένω, η OLAF επεσήμανε ότι τα έγγραφα 
αναφέρουν ότι, πράγματι, το 2005 ένα από τα εν λόγω πρόσωπα υπέβαλε αίτηση για 
χρηματοδότηση για έργο κατασκευής μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων στην περιοχή που 
αναφέρεται στην καταγγελία. Το έργο εγκρίθηκε από τις σλοβακικές αρχές και ποσό ύψους 
περίπου 1,1 εκατομμυρίου ευρώ επενδύθηκε από τον δικαιούχο του έργου για την κατασκευή 
των θεμελίων μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων κατά τα έτη 2006-2007 στην 
προαναφερθείσα έκταση. Έλεγχος της αίτησης που περιλάμβανε επιτόπιο έλεγχο στις 3 
Απριλίου 2007 από τον αρμόδιο ενδιάμεσο φορέα (το σλοβακικό Υπουργείο Περιβάλλοντος) 
αποκάλυψε ορισμένες παρατυπίες και η σλοβακική διαχειριστική αρχή έλαβε την απόφαση 
να αποσύρει το έργο από την παροχή ενίσχυσης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Δεν 
πραγματοποιήθηκαν πληρωμές από την ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 υποβλήθηκε αίτηση για νέο έργο, παρόμοιο με το πρώτο, στο 
όνομα άλλης εταιρείας. Αν και η αίτηση για το νέο έργο εγκρίθηκε από τη διαχειριστική 
αρχή, στη συνέχεια αποσύρθηκε από τον αιτούντα. Και στην περίπτωση αυτή, δεν 
πραγματοποιήθηκαν πληρωμές με πόρους της ΕΕ.

Στις 16 Ιανουαρίου 2009, το οικόπεδο που αποτελούσε τον καθορισμένο τόπο υλοποίησης 
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του πρώτου έργου και που υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν και στο δεύτερο έργο 
πωλήθηκε σε εταιρεία, η οποία ανήκε στον δικηγόρο του πρώτου αιτούντος από κοινού με 
όλα τα έννομα δικαιώματα που σχετίζονταν με την κατασκευή του έργου που είχε ήδη 
ξεκινήσει. Σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν το έργο, το έργο αναλήφθηκε εξ 
ολοκλήρου από μια νέα εταιρεία και στη συνέχεια υπεβλήθη αίτηση για ένα τρίτο έργο, η 
οποία και εγκρίθηκε από τις σλοβακικές αρχές στις 14 Δεκεμβρίου 2009. Εγκρίθηκε για 
δημόσια χρηματοδότηση ύψους 11,7 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερο από το 74% της 
χρηματοδότησης να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Εξ όσων γνωρίζει η 
OLAF, μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές από την ΕΕ σε σχέση με αυτήν 
την αίτηση για το τρίτο έργο.

Στο πλαίσιο της εξέτασής της, η OLAF επεσήμανε ότι η σλοβακική διαχειριστική αρχή 
ενέκρινε την αίτηση για το τρίτο έργο, παρά το γεγονός ότι ο αιτών δεν απέδειξε πρότερη 
εμπειρία στον τομέα της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων. Η OLAF επεσήμανε επίσης ότι η 
εταιρεία καταχώρισε τις δηλωθείσες από την ίδια δραστηριότητές της στον τομέα της 
ανακύκλωσης αποβλήτων στο σλοβακικό Μητρώο Επιχειρήσεων μόλις στις 20 Φεβρουαρίου 
2009 – εννέα ημέρες μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
για το τρίτο έργο στις 11 Φεβρουαρίου 2009.

Η αίτηση για το έργο αναφέρει ρητά ότι δεν θα υποβάλλονταν αξιώσεις για το κόστος 
κατασκευής, το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο του πρώτου έργου. Ωστόσο, υπάρχει πιθανός 
κίνδυνος απάτης σχετιζόμενος με το γεγονός ότι το κόστος κατασκευής προέκυψε στο 
παρελθόν και έχει αναφερθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει απόπειρα παράτυπης υποβολής 
αξιώσεων για τέτοιου είδους κόστος. Η εν λόγω πτυχή πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις 
σλοβακικές αρχές και την Επιτροπή (ΓΔ REGIO) για μελλοντικούς ελέγχους του εν λόγω 
έργου. Η OLAF το επεσήμανε αυτό στη ΓΔ REGIO και της ζήτησε επίσης να εξετάσει το 
ζήτημα με τις σλοβακικές αρχές.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι σημειώνεται κατάχρηση των πόρων της ΕΕ από τις 
σλοβακικές αρχές μέσω της εφαρμογής υπερβολικών ποσοστών συγχρηματοδότησης (έως 
και 100%). Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των οκτώ προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
που δημοσιεύθηκαν το 2008 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον 
(ΕΠΠΕΡ) και βάσει των δεδομένων που συνελέγησαν από διάφορες πηγές (ετήσια έκθεση 
ΕΠΠΕΡ 2008, ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡ κ.λπ.), καταλήγει στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι η 
συγχρηματοδότηση από τον σλοβακικό προϋπολογισμό, όπως απαιτείται βάσει των 
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων, δεν υφίσταται και ότι, ως εκ τούτου, τα 317 
εκατομμύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύουν τη σλοβακική συνεισφορά στο ΕΠΠΕΡ χάθηκαν. 
Η Επιτροπή εξέτασε την καταγγελία και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισχυρισμοί 
βασίζονται σε παρανόηση του συστήματος χρηματοδότησης των έργων (πχ. σύγχυση των 
εγκεκριμένων έργων με τα έργα για τα οποία έγιναν πληρωμές, το ποσό των διαγωνισμών με 
το ποσό των εγκεκριμένων έργων κ.λπ.).

Το σύστημα συγχρηματοδότησης έργων καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου και ειδικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 
(ΕΠΠΕΡ) ορίζεται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C(2007) 5500 της 
8/11/2007). Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ 
έχει οριστεί στο 85%. Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συστήθηκε για το ΕΠΠΕΡ και 
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έγινε αποδεκτό από τη ΓΔ REGIO στις 26/5/2010. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά το 
ΕΠΠΕΡ στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης, των ετήσιων συνεδριάσεων, των 
ετήσιων εκθέσεων, των τεχνικών συνεδριάσεων, κ.λπ. και αξιολογεί όλες τις αξιώσεις 
πληρωμών που υποβάλλονται για να διασφαλίσει τη συνεκτικότητά τους με τις κανονιστικές 
απαιτήσεις. Οι ελεγκτές της Επιτροπής (ΓΔ REGIO) πραγματοποίησαν πέρσι έλεγχο του 
συστήματος για το ΕΠΠΕΡ (τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα) και ένας ακόμα 
έλεγχος για το ΕΠΠΕΡ προβλέπεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2011 ή για το 2012. 

Συμπεράσματα

Η OLAF ανέλυσε εις βάθος τα έγγραφα που παρασχέθηκαν από τις σλοβακικές αρχές σε 
σχέση με τους ισχυρισμούς αυτούς. Φαίνεται ότι, πράγματι, αιτήσεις σχετικά με έργο 
κατασκευής μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων υποβλήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές 
στιγμές χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά ονόματα εταιρειών. Ωστόσο, τα δύο πρώτα έργα 
αποσύρθηκαν για διαφορετικούς λόγους και ως εκ τούτου δεν έλαβαν χρηματοδότηση από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η αίτηση για το τρίτο έργο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 
και βρίσκεται στην αρχική φάση υλοποίησής της και εξ όσων γνωρίζει η OLAF, μέχρι 
στιγμής δεν έχουν υποβληθεί αξιώσεις και δεν έχουν γίνει πληρωμές τυχόν πόρων της ΕΕ.

Βάσει της ανάλυσης από την OLAF των πληροφοριών και των εγγράφων που παρασχέθηκαν, 
και κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας με δεδομένο ότι άλλες υπηρεσίες είναι 
περισσότερο αρμόδιες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, η OLAF αποφάσισε ότι 
δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρήσει ότι σημειώθηκαν παρατυπίες με επιπτώσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εξέταση της υπόθεσης περατώθηκε από την OLAF 
στις 3 Δεκεμβρίου 2010 ως υπόθεση που τίθεται στο αρχείο, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
ζητούσε από τη ΓΔ REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τις σλοβακικές αρχές να 
παρακολουθήσουν πολύ προσεκτικά την πορεία υλοποίησης του έργου και να διασφαλίσουν 
ότι δεν θα σημειωθούν παρατυπίες ή διπλή χρηματοδότηση.

Ο καταγγέλλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο κ. Jorgo Chatzimarkakis, βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημερώθηκαν επίσης σχετικά με την απόφαση της OLAF εν 
προκειμένω και τους λόγους της απόφασης.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του αναφέροντος σχετικά με τη συγχρηματοδότηση των 
έργων βάσει του προγράμματος «Περιβάλλον», η ΓΔ REGIO δεν διαθέτει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι σλοβακικές αρχές δεν εφαρμόζουν τις απαιτήσεις συγχρηματοδότησης 
με ορθό τρόπο. Εκτιμά ότι ο αναφέρων παρανόησε τη βάση στην οποία 
συγχρηματοδοτούνται τα έργα που λαμβάνουν ενίσχυση από την ΕΕ. Με βάση την τακτική 
παρακολούθηση του προγράμματος και την αξιολόγηση των αξιώσεων πληρωμής που 
υποβλήθηκαν από τη σλοβακική αρχή πιστοποίησης, η ΓΔ REGIO εκτιμά ότι το σύστημα 
συγχρηματοδότησης, όπως εγκρίθηκε μέσω της απόφασης για το ΕΠΠΕΡ, λειτουργεί ορθώς.

Αναφορικά με τα συμπεράσματα της εξέτασης της OLAF, η ΓΔ REGIO θα ζητήσει από τη 
διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡ πλήρη εξήγηση της βάσης επί της οποίας επιλέχθηκε το εν 
λόγω έργο για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και θα της ζητήσει επίσης να διασφαλίσει ότι 
υπαχθεί σε στενή παρακολούθηση κατά τη φάση της υλοποίησής του. Βάσει των εξηγήσεων 
που θα λάβει από τη διαχειριστική αρχή, η ΓΔ REGIO θα εξετάσει κατά πόσον το έργο 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου είτε από τη σλοβακική ελεγκτική αρχή είτε από 
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τους ελεγκτές της ΓΔ REGIO. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πρέπει να επιστηθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αξιολόγηση από τη διαχειριστική αρχή της ικανότητας του τελικού δικαιούχου 
να εκπληρώσει τους όρους συγχρηματοδότησης και ότι δεν θα υπάρξουν αξιώσεις για το 
κόστος κατασκευής που προέκυψε από το πρώτο έργο. Η αρχή πιστοποίησης επιβεβαίωσε ότι 
οι δαπάνες που σχετίζονται με το εν λόγω έργο δεν συμπεριελήφθησαν σε καμία από τις 
αξιώσεις πληρωμών που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην Επιτροπή.


