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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, υποβάλλει κατ’έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο έκθεση για τα µέτρα που ελήφθησαν κατ’εφαρµογή του άρθρου 280 σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας. Σύµφωνα µε την αρχή της 
επιµερισµένης ευθύνης στον τοµέα αυτό, η έκθεση για το 2003 παρουσιάζει διαδοχικά τις 
δραστηριότητες της Κοινότητας κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους και τα µέτρα που 
ελήφθησαν από τα κράτη µέλη. 

Οι προτεραιότητες της Κοινότητας για την προστασία των οικονοµικών της συµφερόντων και 
την καταπολέµηση της απάτης καθορίστηκαν µε την σφαιρική στρατηγική προσέγγιση της 
28ης Ιουνίου 20001 για την περίοδο 2000-2005 και τέθηκαν σε εφαρµογή µε το πρόγραµµα 
δράσης 2001-20032. Στο πρώτο µέρος της έκθεσης δίδεται έµφαση σε ορισµένες σηµαντικές 
πρωτοβουλίες της Κοινότητας κατά το 2003, χωρίς να παρουσιάζεται το σύνολο των 
ενεργειών που υλοποιήθηκαν για να τεθεί σε εφαρµογή το σχέδιο δράσης 2001-2003 και για 
να δοθεί συνέχεια στα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3 και στην ετήσια έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 20024. 

Το δεύτερο µέρος της έκθεσης παρουσιάζει συνοπτικά τα µέτρα που ελήφθησαν κατά το 
2003 από τα κράτη µέλη προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή η συνθήκη ΕΚ. Κατά το 2003 
δόθηκε έµφαση σε δύο τοµείς: στις διαρθρωτικές ενέργειες και στην είσπραξη στον τοµέα 
των άµεσων δαπανών.  

Η έκθεση συνοδεύεται από δύο έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών5, αφ’ενός, την εφαρµογή 
του Προγράµµατος ∆ράσης 2001-2003 και την απογραφή των µέτρων που ελήφθησαν από τα 
κράτη µέλη και, αφ’ετέρου, το µέρος που περιλαµβάνει τις σχετικές στατιστικές 
πληροφορίες.  

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την «προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων-

καταπολέµηση της απάτης: Για µια σφαιρική στρατηγική προσέγγιση» (έγγραφοCOM (2000) 358 
τελικό). 

2 Βλέπε το Πρόγραµµα ∆ράσης για την περίοδο 2001-2003 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM (2001) 254 τελικό της 15.5.2001) για την 
υλοποίηση της σφαιρικής στρατηγικής 2001-2005. 

3 Ψήφισµα της 27ης Μαρτίου 2003 για την Πράσινη Βίβλο σχετικά µε την ποινική προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας και τη δηµιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής και 
ψήφισµα της 13ης Μαρτίου 2003 για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων 
και την καταπολέµηση της απάτης – ετήσια έκθεση 2001. 

4 ΕΕ C 286 της 28.11.2003. 
5 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC (2004)1058) «Εφαρµογή του άρθρου 280 από 

τα κράτη µέλη και την Κοινότητα το 2003 – Παρακολούθηση του σχεδίου δράσης 2001-2003 και 
µέτρα που έλαβαν τα κράτη µέλη» και (SEC (2004)1059) «Στατιστική ανάλυση των παρατυπιών – 
Γεωργικό Ταµείο, ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής, Ίδιοι πόροι – Έτος 2003». 
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TΙΤΛΟΣ I-ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ: ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2003 

Η Επιτροπή καθόρισε τους γενικούς και πολιτικούς της στόχους µε την σφαιρική στρατηγική 
προσέγγιση η οποία εγκρίθηκε στις 28 Ιουνίου 20006 για την περίοδο 2001 – 2005. Η 
εφαρµογή της σφαιρικής αυτής στρατηγικής προσέγγισης από την Επιτροπή, 
περιλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης στα µη 
επιχειρησιακά της καθήκοντα, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης 2001-
20037.  

Στην ετήσια έκθεση δίδεται έµφαση σε ορισµένες µείζονες εξελίξεις που αφορούν τη δράση 
που ανέλαβε η Επιτροπή κατά το 2003. Στην παρουσίασή τους ακολουθούνται οι τέσσερις 
άξονες της σφαιρικής στρατηγικής προσέγγισης. Η έκθεση παρουσιάζει ορισµένα οριζόντια 
θέµατα όπως τα αποτελέσµατα των ελέγχων στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία ενώ αναφέρεται επίσης 
στην έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της OLAF8 και στις 
υποχρεώσεις που ανέλαβε η Επιτροπή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 18 
Νοεµβρίου 2003. Γίνεται επίσης απολογισµός σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί 
στην ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων, ιδίως όσον αφορά 
το σχέδιο για την ίδρυση ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής και τις σχέσεις µεταξύ της 
Επιτροπής και των οργάνων δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας. 

1. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

1.1. Σφαιρική αξιολόγηση των µέτρων που ελήφθησαν από την Κοινότητα στον 
τοµέα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ 1681/949 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1994 ορίζει το 
πλαίσιο για την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των παρατυπιών που έχουν 
διαπιστωθεί. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2, τα κράτη µέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις που θέσπισαν προκειµένου να 
διασφαλίσουν την κανονικότητα των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από την 
Κοινότητα, την πρόληψη των παρατυπιών και την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, καθώς και την περιγραφή των ισχυόντων συστηµάτων 
ελέγχου της διαχείρισης.  

Κατά το 2001, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ειδική έκθεση 10 που 
αφορά την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού σε έξι κράτη µέλη11. Το Συνέδριο 
διαπίστωσε πολλές παραλήψεις εκ µέρους των κρατών µελών και διατύπωσε 
σύσταση στην Επιτροπή να προβεί στην αξιολόγηση και τον έλεγχο της λειτουργίας 

                                                 
6 Βλέπε αναφορά ανωτέρω. 
7 Βλέπε αναφορά ανωτέρω. 
8 COM (2003) 154 τελικό της 2.4. 2003. 
9 ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 43. 
10 Ειδική έκθεση αριθ. 10/2001 σχετικά µε το δηµοσιονοµικό έλεγχο των διαρθρωτικών ταµείων, 

κανονισµοί (ΕΚ)αριθ. 2064/97 και 1681/94 – ΕΕ C 314 της 8.11.2001. 
11 Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο και Πορτογαλία. 
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των συστηµάτων ανίχνευσης και κοινοποίησης των παρατυπιών στα κράτη µέλη, 
προκειµένου να διασφαλίσει τον επίκαιρο χαρακτήρα, την πληρότητα και την 
ορθότητα της εν λόγω λειτουργίας. 

Η Επιτροπή12 εκπόνησε ανάλυση των συστηµάτων στα 15 κράτη µέλη. Σε µια 
δεύτερη φάση πραγµατοποίησε επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από 
κοινού από την Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής και την OLAF, σε εθνική ή 
περιφερειακή κλίµακα, προκειµένου να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των εν λόγω 
συστηµάτων. Μετά την ολοκλήρωση καθεµιάς από τις εν λόγω αποστολές 
εκπονήθηκε έκθεση ενώ µια σύνοψη των βασικών αποτελεσµάτων, των 
συµπερασµάτων και των συστάσεων απεστάλη στις αρχές του κάθε κράτους µέλους 
µετά από την κάθε αποστολή. 

Από τις εν λόγω αποστολές ελέγχου προκύπτει ότι συνολικά έχει σηµειωθεί 
αδιαµφισβήτητη πρόοδος από το 2001. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν 
ορισµένες από τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή 
του 10/2001.  

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν προβλήµατα στην 
ερµηνεία του κανονισµού ΕΚ αριθ 1681/94 καθόσον τα µισά κράτη µέλη δεν 
κοινοποιούσαν έγκαιρα τις παρατυπίες στην Επιτροπή (OLAF), ή δεν παρείχαν τις 
απαιτούµενες πληροφορίες13. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε επίσης ότι ακόµη και 
σε περιπτώσεις κοινοποίησης παρατυπιών, ο τρόπος παρακολούθησης των 
υποθέσεων και κοινοποίησής τους από ορισµένα κράτη µέλη δεν επέτρεπε την 
ενηµέρωση των βάσεων δεδοµένων της Επιτροπής.14  

Αφετέρου, η εσωτερική παρακολούθηση των παρατυπιών και οι διαδικασίες 
είσπραξης κρίθηκαν ικανοποιητικές στην πλειοψηφία των κρατών µελών-γεγονός 
που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα τελευταία οργανώνονται καλύτερα όσον αφορά 
τις αρµοδιότητές τους σε θέµατα ορθής διαχείρισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
καθώς και αντιµετώπισης των παρατυπιών και των εισπράξεων και ότι εκπληρώνουν 
γενικά τα καθήκοντά τους µε ικανοποιητικό τρόπο. 

Είναι λοιπόν σηµαντική η βελτίωση της ερµηνείας της έννοιας της παρατυπίας από 
τα κράτη µέλη καθόσον συµβάλλει στο να αποκτήσουν µια πιο πλήρη και αξιόπιστη 
εικόνα της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων και της καταπολέµησης της 
απάτης µε βάση πλήρη, συνεκτικά, ακριβή και ενηµερωµένα στοιχεία. Η Επιτροπή 
απηύθυνε ειδικές συστάσεις σε διάφορα κράτη µέλη. 

Εξάλλου, από τη συγκριτική ανάλυση των 15 εκθέσεων ελέγχου15 συνάγονται 
ορισµένα συµπεράσµατα όσον αφορά τις δυνατότητες βελτίωσης του συστήµατος 

                                                 
12 Στο πλαίσιο της απαλλαγής 2000 (COM (2002)696, σηµείο 71), η Επιτροπή ανέλαβε την υποχρέωση 

να πραγµατοποιήσει τους ελέγχους αυτούς . 
13 Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο και Βαλονία-Βέλγιο. Σε δύο 

περιπτώσεις (Λουξεµβούργο και Φλαµανδική κοινότητα του Βελγίου) η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν 
είχε θεσπισθεί κανένα σύστηµα κοινοποίησης παρατυπιών. 

14 Αυστρία, ∆ανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία. 
15 « Εξέταση των συστηµάτων και διαδικασιών κοινοποίησης και παρακολούθησης των παρατυπιών στο 

πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων » (Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 
19.12.2003). 
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κοινοποίησης και παρακολούθησης των παρατυπιών. Προβλέπεται να υποβληθεί το 
2005 πρόταση τροποποίησης των κανονιστικών διατάξεων (κανονισµός ΕΚ αριθ. 
1681/94). 

1.2. Οι εργασίες της Task Force Είσπραξη στον τοµέα·του ΕΓΤΠΕ-τµήµα 
εγγυήσεων 

Όσον αφορά τις κοινοτικές πολιτικές που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της 
αποκεντρωµένης διαχείρισης (ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις, διαρθρωτικές ενέργειες), 
εναπόκειται στα κράτη µέλη να προβούν στην είσπραξη των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κονδυλίων από τους τελικούς δικαιούχους και να επιστρέψουν τα εν 
λόγω ποσά στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, 
υποχρεούται να παρακολουθεί τις διαδικασίες είσπραξης που διενεργούνται από τα 
κράτη µέλη και να εφαρµόζει, εφόσον χρειαστεί, τις διαδικασίες εκκαθάρισης. Ο 
βραδύς ρυθµός των διαδικασιών αυτών και η σώρευση των κοινοτικών απαιτήσεων 
συνιστούν θέµα που προβληµατίζει την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και 
την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.  

Στην ανακοίνωσή της της 3ης ∆εκεµβρίου 200216 µε κύριο στόχο τη βελτίωση της 
είσπραξης, η Επιτροπή γνωστοποίησε την απόφασή της να συστήσει Task Force για 
την είσπραξη στον τοµέα του ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων αποτελούµενη από 
υπαλλήλους της ΟLAF και της Γ∆ Γεωργίας. Το συνολικό προς είσπραξη ποσό από 
τις παρατυπίες στον τοµέα του ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων είχε εκτιµηθεί το 2002 σε 
2,2 δισεκατ. ευρώ σύµφωνα µε τα στοιχεία που κοινοποίησαν τα κράτη µέλη 
δυνάµει των άρθρων 3 και 5 του κανονισµού 595/91. 

Όσον αφορά τις υποθέσεις παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν πριν το 1999 και 
αποτέλεσαν το αντικείµενο των εργασιών της Task force, το ποσό υπερβαίνει το 1 
δισεκατ. ευρώ. Σε σχέση µε τις υποθέσεις των ετών 1995 έως 1999 καθώς και τις 
υποθέσεις προ του 1995 που αφορούσαν την Ιταλία, η Task Force διενήργησε 
λεπτοµερή έλεγχο σε 433 υποθέσεις (εκ των οποίων 343 αφορούν την Ιταλία), 
εκάστη εκ των οποίων αφορά ποσό µεγαλύτερο των 500.000 ευρώ. Η ανάλυση αυτή 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το συνολικό προς είσπραξη ποσό ανέρχεται σε 700 
εκατ. ευρώ για 9 κράτη µέλη (εκ των οποίων 550 εκατοµµύρια για την Ιταλία), αντί 
του ενός δισεκατ. ευρώ που είχε αρχικά κοινοποιηθεί. Τελικά, σε όλα σχεδόν τα 
κράτη µέλη διαπιστώθηκαν κατά τους εν λόγω ελέγχους σοβαρές περιπτώσεις 
αµέλειας των υπηρεσιών και των αρχών οι οποίες δεν έλαβαν µέτρα ούτε 
διασφάλισαν την κατάλληλη δηµοσιονοµική παρακολούθηση. ∆ιαπιστώνεται 
εξάλλου ότι ο βραδύς ρυθµός και ενίοτε η αναποτελεσµατικότητα των εθνικών 
διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών καθώς και η έλλειψη σαφούς 
καταµερισµού των αρµοδιοτήτων, θέτουν σε κίνδυνο την είσπραξη των κοινοτικών 
κονδυλίων. 

Η Task force αφού ολοκληρώσει την εξέταση των υποθέσεων άνω των 500.000 
ευρώ, θα εξετάσει και τις υπόλοιπες υποθέσεις που αφορούν χαµηλότερα ποσά. 

                                                 
16 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 3.12.2002 (COM (2002) 671 τελικό) «Βελτίωση της είσπραξης των 

απαιτήσεων της Κοινότητας που προκύπτουν από την άµεση και επιµερισµένη διαχείριση των 
κοινοτικών δαπανών ». 
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1.3. Πολιτική για την πρόληψη: µια πιο διαφανής διαδικασία για την θωράκιση της 
νοµοθεσίας κατά της απάτης 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της σφαιρικής στρατηγικής προσέγγισής της στον τοµέα 
της προστασίας των οικονοµικών της συµφερόντων, προσδιόρισε την πρόληψη ως 
µια από τις τέσσερις κύριες προτεραιότητες της δράσης της. Η προτεραιότητα αυτή 
τίθεται σε εφαρµογή µε την δράση «θωράκιση κατά της απάτης» που παρουσιάζεται 
στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του 200117 η οποία τέθηκε σε εφαρµογή το 2003. 

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θέσπισε διαδικασία διαβούλευσης στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης συµµετέχει, σε όσο το δυνατόν 
πιο αρχική φάση, προκειµένου να συνεισφέρει την επιχειρησιακή εµπειρία της ήδη 
από το στάδιο της επεξεργασίας των νοµοθετικών προτάσεων. 

Η διαδικασία αυτή ενισχύει τη συνεργασία, ιδίως µεταξύ των αρµοδίων γενικών 
διευθύνσεων που προτείνουν νοµοθετικές πρωτοβουλίες και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης. Εξάλλου, η διαδικασία αυτή προβλέπει τη 
συµµετοχή και άλλων οργάνων δεδοµένου ότι οι πληροφορίες της Επιτροπής 
προέρχονται όχι µόνο από τη δική της εµπειρία αλλά και από τις εκθέσεις του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ελεγκτικών αρχών στα κράτη µέλη 
καθώς και από τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου και τα ψηφίσµατα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο µηχανισµός αυτός τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία το 2003. Ωστόσο, το 
πρώτο αυτό έτος πλήρους λειτουργίας ήταν κυρίως πειραµατικής φύσεως. 

Οι γνώµες που ζητήθηκαν από την OLAF εκ µέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής 
αφορούσαν κυρίως θέµατα γεωργικά, τελωνειακά, την παροχή µακροοικονοµικής 
βοήθειας στις τρίτες χώρες καθώς και τον τοµέα των άµεσων δαπανών, όπως η 
εκπαίδευση στον οποίο η OLAF συµµετείχε από το αρχικό στάδιο στην 
προετοιµασία κειµένων για την έγκριση προγραµµάτων επιχορήγησης. 

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Για να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά το οργανωµένο έγκληµα, κυρίως 
διακρατικού χαρακτήρα, που πλήττει τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας, 
απαιτείται η χάραξη στρατηγικής για τη συνεργασία και την αµοιβαία πληροφόρηση 
µεταξύ όλων των δηµόσιων εταίρων. Η Επιτροπή αναλαµβάνει τις ευθύνες της 
παρέχοντας ειδικότερα τη συνδροµή της στον τοµέα των πληροφοριών καθώς και 
στον επιχειρησιακό τοµέα. 

2.1. Ανάλυση της πληροφορίας στο πλαίσιο της αµοιβαίας συνδροµής 

Σε επιχειρησιακά θέµατα, η ανάλυση των απατών ή παρατυπιών που θίγουν τα 
συµφέροντα της Κοινότητας είναι απαραίτητη προκειµένου να δοθούν σαφέστερες 
κατευθυντήριες γραµµές για τις επιτόπιες ενέργειες. Η Επιτροπή συµβάλλει στο έργο 

                                                 
17 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 7.11.2001 σχετικά µε τη θωράκιση της νοµοθεσίας και της διαχείρισης 

των συµβάσεων κατά της απάτης - έγγραφο SEC (2001) 2029 τελικό. 
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αυτό θέτοντας στη διάθεση των κρατών µελών συστήµατα ανταλλαγής 
πληροφοριών. 

Τα κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες έχουν ήδη τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες µεταξύ τους και µε την Επιτροπή (OLAF) µέσω ενός ασφαλούς και 
αποδοτικού δικτύου επικοινωνίας που ονοµάζεται « Σύστηµα Πληροφοριών για την 
Καταπολέµηση της Απάτης ». Το 2003, το δίκτυο αυτό, AFIS, επεκτάθηκε στις 
υποψήφιες χώρες και σε ορισµένες τρίτες χώρες.  

Το σύστηµα AFIS παρέχει πολλές επιχειρησιακές δυνατότητες και ιδίως:  

– γενικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο αµοιβαίας 
συνδροµής (µηνύµατα, κοινοποιήσεις σε περίπτωση υποψίας για 
παρατυπία ή απάτη)· 

– διαρθρωµένες πληροφορίες, παρεχόµενες από το σύστηµα έγκαιρης 
προειδοποίησης, σχετικά µε ευαίσθητα εµπορεύµατα στο πλαίσιο του 
καθεστώτος διαµετακόµισης· 

– κοινές ενέργειες επιτήρησης στον τελωνειακό τοµέα: οι ενέργειες αυτές 
επεκτάθηκαν στις µη θαλάσσιες επιχειρήσεις και ιδίως στις ενέργειες που 
αφορούν τα εµπορευµατοκιβώτια. Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 
2ας Οκτωβρίου 200318 για µια στρατηγική για την τελωνειακή 
συνεργασία, υπογράµµισε το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι εν λόγω 
επιχειρήσεις και την λογιστική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει η 
Επιτροπή· 

– ένα εργαλείο κοινοποίησης πληροφοριών σχετικών µε κατασχέσεις 
τσιγάρων (CIGinfo) µεταξύ των αρµοδίων αρχών και της OLAF. Στις 19 
Μαΐου 2003, η OLAF και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τελωνείων 
συµφώνησαν να επιτραπεί η συστηµατική µεταφορά πληροφοριών που 
έχουν καταχωρηθεί στο CIGinfo και αφορούν κατασχέσεις τσιγάρων 
προς την ειδική εφαρµογή « CEN » (Customs Enforcement Network)· 

– µέσο καταχώρησης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων (ECR) για τις απάτες 
και τις παρατυπίες στα κράτη µέλη που είναι απαραίτητες για τη 
µεταγενέστερη ανάλυση· 

– σύστηµα αµοιβαίας πληροφόρησης µε την Ρωσία (ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των εξαγωγών µε επιστροφές, συµβάλλοντας στην 
απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών).  

Ωστόσο, επειδή το δίκτυο AFIS δεν παρείχε τη δυνατότητα καταχώρησης 
ευαίσθητων πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το κενό αυτό καλύφθηκε από το 
τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών (ΤΣΠ). Από την 24η Μαρτίου 2003, το εν λόγω 
σύστηµα παρέχει στις αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των τελωνειακών και 
αγροτικών νοµοθετικών ρυθµίσεων τη δυνατότητα να υποβάλουν άµεσα ερωτήσεις 
σε κεντρική βάση δεδοµένων σχετικά µε τα εµπορεύµατα, τα µέσα µεταφοράς, τα 

                                                 
18 ΕΕ C 247 της 15.10.2003. 
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πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για παραβάσεις των 
κανονισµών στους εν λόγω τοµείς. Στόχος του συστήµατος αυτού πληροφοριών 
είναι να παράσχει τη δυνατότητα σε ένα κράτος µέλος που καταχωρεί δεδοµένα στο 
σύστηµα να ζητήσει από ένα άλλο κράτος µέλος µια από τις ακόλουθες ενέργειες: 
µελέτη και έκθεση, διακριτική παρακολούθηση ή ειδικό έλεγχο. 

Το τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών βασίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
515/9719 του Συµβουλίου και στη σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής 
στον τελωνειακό τοµέα 20, που τέθηκε προσωρινά σε εφαρµογή την 1η Νοεµβρίου 
2001. Το σύστηµα αυτό προβλέπει εξάλλου αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 14 από τα κράτη µέλη 21 έχουν καταθέσει 
τα έγγραφα επικύρωσης της Σύµβασης ΤΣΠ και είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν 
τη βάση δεδοµένων του τρίτου πυλώνα. Το εγχειρίδιο επιχειρησιακών διαδικασιών 
και ο οδηγός για τους χρήστες έχουν µεταφραστεί στις επίσηµες γλώσσες ενώ για να 
τεθεί σε ισχύ το σύστηµα οργανώθηκαν µαθήµατα κατάρτισης.  

Εξάλλου, τα κράτη µέλη αποφάσισαν να δηµιουργήσουν για τις έρευνες αρχείο 
φακέλων των τελωνειακών ερευνών (FIDE), ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των 
εθνικών υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη διακυβερνητική τελωνειακή 
συνεργασία22. Η διαχείριση του µέσου αυτού του τρίτου πυλώνα η οποία πρέπει να 
ολοκληρωθεί από ένα παρόµοιο µέσο που θα καλύψει τους τοµείς αρµοδιότητας της 
Κοινότητας, ανατέθηκε στην OLAF. Η Επιτροπή περιέλαβε την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ.515/97 στο πρόγραµµα εργασίας της για το 2004. 

2.2. Η συνεργασία για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών εγκληµατικότητας 
που θίγουν τα συµφέροντα της Κοινότητας: προστασία του ευρωπαϊκού 
νοµίσµατος 

Η προστασία των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ υπάγεται στην 
αρµοδιότητα των αρµόδιων εθνικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
της Europol και της Επιτροπής. Η Επιτροπή (OLAF) ασκεί τις αρµοδιότητές της µε 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους: µε το συντονισµό των ενεργειών των κρατών 
µελών για την τεχνική προστασία των κερµάτων ευρώ από την παραχάραξη, 
περιλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου(ETΕΚ), 
την εκπαίδευση και την παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Périclès» 23, τις νοµοθετικές ρυθµίσεις 24 για την προστασία των 
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ µε την επιβολή σχετικών κυρώσεων.  

                                                 
19 ΕΕ L 82 – 22.03.1997, σ.1. 
20 Σύµβαση της 26.07.1995 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995). Βλέπε την έκθεση της προσωρινής επιτροπής που 

προβλέπεται από το άρθρο 3 της συµφωνίας για την προσωρινή εφαρµογή της Σύµβασης ΤΣΠ 
(έγγραφο αριθ. 7361/04 της 12.03. 2004). 

21 Αυστρία, Γερµανία, ∆ανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, 
Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο. 

22 Πράξη του Συµβουλίου της 8.5.2003 για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί τη 
Σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία 
αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών (ΕΕ C 139 της 13.06.2003). 

23 Απόφαση του Συµβουλίου 2001/923 ΕΚ της 17.12.2001 για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον 
τοµέα των ανταλλαγών, της συνδροµής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την 
παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 339 της 21.12.2001). 
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Κατά το 2003 εκδόθηκε επίσης η δεύτερη έκθεση 25 της Επιτροπής για την 
εφαρµογή από τα κράτη µέλη της απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου της 29ης 
Μαΐου 2000. Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η έκθεση αυτή είναι η 
ικανοποιητική γενικά εφαρµογή και η συµµόρφωση συνολικά των εθνικών 
διατάξεων µε τον µηχανισµό που αφορά την ποινική προστασία του ευρώ από την 
παραχάραξη. 

Στον τοµέα της καταπολέµησης της παραχάραξης, η προστασία του µεταλλικού 
ευρώ έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστηµονικό Κέντρο η διαχείριση 
του οποίου έχει ανατεθεί σε δύο υπαλλήλους της Επιτροπής. Κατά το 2003, το 
Συµβούλιο ανέθεσε επίσηµα 26 στην Επιτροπή την αρµοδιότητα να διασφαλίσει την 
ικανοποιητική λειτουργία του Κέντρου αυτού καθώς και τον συντονισµό των 
ενεργειών για την προστασία των κερµάτων ευρώ από την παραχάραξη. 

Από τις στατιστικές και τις αναλύσεις που εκπονήθηκαν από το Κέντρο αυτό κατά 
το 2003 προκύπτει σηµαντική αύξηση της δραστηριότητας παραχάραξης των 
κερµάτων. Αυτό διαπιστώνεται όχι µόνο από τον µεγαλύτερο αριθµό των κίβδηλων 
κερµάτων σε κυκλοφορία που ανιχνεύθηκαν (από 2 339 το 2002 σε 26 191 το 2003) 
αλλά και από την σηµαντική αύξηση των ειδών παραχάραξης και των παραλλαγών 
τους (26 και 97 αντίστοιχα). 

Η εξέλιξη αυτή δεν δηµιουργεί ανησυχίες για αµφισβήτηση της αξιοπιστίας των 
κερµάτων ευρώ. Ο αριθµός των κίβδηλων κερµάτων που βρέθηκαν σε κυκλοφορία 
καθώς και τα είδη της παραχάραξης που εφαρµόζονται ή ενδέχεται να εκδηλωθούν 
είναι πολύ χαµηλός σε σχέση µε τα 49 δισεκατοµµύρια κερµάτων που έχουν τεθεί σε 
κυκλοφορία. Εξάλλου, όλα τα γνωστά είδη παραχάραξης θα ανιχνεύονται από τις 
µηχανές διαλογής κερµάτων ή από τα µηχανήµατα αυτόµατης διάθεσης αφού 
εξοπλιστούν και ρυθµιστούν κατάλληλα. 

2.3. Πρόγραµµα προώθησης ενεργειών στον τοµέα της προστασίας των οικονοµικών 
συµφερόντων της Κοινότητας: Hercule 

Στις 27 Μαΐου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη θέσπιση προγράµµατος 
κοινοτικής δράσης για την προώθηση ενεργειών στον τοµέα της προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας, το πρόγραµµα « Hercule»27. Το 
πρόγραµµα αυτό αποβλέπει στη χρηµατοδότηση ενεργειών κατάρτισης, τεχνικής 
βοήθειας και ανταλλαγής δεδοµένων σε θέµατα προστασίας των οικονοµικών 
συµφερόντων της Κοινότητας, ή ενεργειών που συµβάλλουν στο σχεδιασµό και στη 
διάδοση γνώσεων στον τοµέα αυτό, για παράδειγµα µέσω µελετών, διασκέψεων ή 
δηµοσιεύσεων. Το εν λόγω πρόγραµµα προβλέπει επίσης την επιχορήγηση της 
λειτουργίας των οργανισµών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τοµέα αυτό στα 

                                                                                                                                                         
24 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συµβουλίου της 28.6.2001 (ΕΕ L 181 της 4.7.2001) και 

Απόφασης Πλαίσιο του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 , για ενίσχυση της προστασίας από την 
παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων (ΕΕ L 140 
της 14.6.2000). 

25 Έκθεση βασισµένη στο άρθρο 11 της Απόφασης Πλαισίου της 29.5.2000 (COM (2003)532 τελικό, της 
3.9.2003). 

26 Αποφάσεις του Συµβουλίου 2003/861 και 2003/862 της 08.12.2003 σχετικά µε την ανάλυση και τη 
συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ (ΕΕ L 325, της 12.12.2003). 

27 COM (2003) 278 τελικό. 
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κράτη µέλη, στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και στις τρεις υποψήφιες χώρες (Βουλγαρία, 
Ρουµανία και Τουρκία).  

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράµµατος Hercule εκδόθηκε στις 6 Απριλίου 200428 και προβλέπει ότι το 
πρόγραµµα αυτό επιχορηγείται µε συνολικό ποσό 11.775.000 ευρώ για περίοδο 
τριών ετών που ξεκινάει το 2004.  

3. ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Από το Μάιο του 1999, η Κοινότητα διαθέτει ένα νοµικό πλαίσιο για την 
καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 
δραστηριότητας που πλήττει τα οικονοµικά συµφέροντά της καθώς και για την 
διεξαγωγή ερευνών εντός των κύριων και επικουρικών οργάνων και οργανισµών 
σχετικά µε παρατυπίες 29. Οι απόψεις για την ενίσχυση αυτού µηχανισµού που 
πλαισιώνει τις δραστηριότητες της OLAF σηµείωσαν πρόοδο κατά το 2003, βάσει 
και της έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής (« άρθρο 15 ») και της κτηθείσας 
εµπειρίας από την υπόθεση Eurostat.  

3.1. Εµβάθυνση της µεταρρύθµισης για την καταπολέµηση της απάτης  

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 των κανονισµών 1073/99 και 1074/9930, η Επιτροπή 
εξέδωσε στις 2 Απριλίου 2003, έκθεση για τα τις δραστηριότητες της OLAF, 
εστιασµένη στην αξιολόγηση του νοµικού πλαισίου για την καταπολέµηση της 
απάτης. 

Η έκθεση εξετάζει την εξέλιξη της πολιτικής στον τοµέα της καταπολέµησης της 
απάτης και τη µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε το 1999 µε την ίδρυση της 
OLAF, βάσει της απόλυτης προτεραιότητας που δόθηκε στην καταπολέµηση της 
απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας σε βάρος του 
κοινοτικού προϋπολογισµού. Η έκθεση εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο η OLAF, µε 
το ειδικό καθεστώς που διαθέτει, ασκεί τα διάφορα καθήκοντά της. Εκτός από το 
κύριο καθήκον της που είναι η διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ερευνών µε 
τη λειτουργική ανεξαρτησία που τη χαρακτηρίζει, η OLAF, ως υπηρεσία της 
Επιτροπής, διασφαλίζει το συντονισµό µε τις αρµόδιες εθνικές διοικητικές, 
δικαστικές και αστυνοµικές αρχές για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
απάτης, παρέχει τεχνική βοήθεια στα κράτη µέλη, συµβάλλει στο σχεδιασµό της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της απάτης και 
αναλαµβάνει τις απαιτούµενες πρωτοβουλίες για να ενισχύσει την υπάρχουσα 
νοµοθεσία. 

                                                 
28 Απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21.4.2004 για τη 

θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προώθηση ενεργειών στον τοµέα της προστασίας 
των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας (ΕΕ, L 143 της 30.4.2004). 

29 Απόφαση της Επιτροπής αριθ. 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Euratom της 28.4.1999 για την ίδρυση της 
Υπηρεσίας, κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 
(Euratom) αριθ.1074/1999 του Συµβουλίου, διοργανική συµφωνία σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες 
που πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία και υπόδειγµα απόφασης (ΕΕ L136 της 31.5.1999).  

30 COM (2003) 154 τελικό της 2.4.2003.  
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Η έκθεση αναδεικνύει τον υψηλό βαθµό συµπληρωµατικότητας µεταξύ των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και εκείνων των εταίρων της σε 
εθνικό, διοργανικό και διεθνές επίπεδο και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής και η εταιρική σχέση µε τα κράτη µέλη 
πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο εις βάθος στο µέλλον. Η έκθεση προβάλλει τη 
συνέργεια που αναπτύσσεται λόγω της σύνδεσης των επιχειρησιακών και γενικών 
αποστολών της Επιτροπής, όπως του σχεδιασµού και της εφαρµογής της πολιτικής 
για την καταπολέµηση της απάτης και της νοµοθεσίας. Στην έκθεση αναφέρεται 
επίσης ότι η µεικτή υπόσταση της OLAF µπορεί να περιπλέξει την διοικητική και 
δηµοσιονοµική διαχείρισή της και να καταστήσει δυσχερή την επικοινωνία µε τα 
όργανα.  

Η Επιτροπή διατύπωσε 17 συστάσεις η εφαρµογή των οποίων αφορά το σύνολο της 
πολιτικής για την καταπολέµηση της απάτης και συνεπάγεται νοµοθετικές 
προσαρµογές για την ενοποίηση της διάρθρωσης και τη λειτουργία της Υπηρεσίας. 
Η πλήρης οργανωτική ανεξαρτησία της OLAF αποτελεί ωστόσο, κατά την άποψη 
της Επιτροπής, µια προοπτική προς µελέτη στο πλαίσιο µιας µελλοντικής 
αναθεώρησης της συνθήκης ΕΚ και της ενίσχυσης της ποινικής διάστασης του 
αγώνα για την καταπολέµηση της απάτης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά την κριτική του στάση όσον αφορά τη λειτουργία 
της Υπηρεσίας, υποστήριξε την εστίαση στα καθήκοντα της διεξαγωγής ερευνών και 
τη βελτίωση της διαβίβασης των πληροφοριών µεταξύ της OLAF και των 
οργάνων31. Εξάλλου, υπογράµµισε τη σηµασία της παροχής εγγυήσεων όσον αφορά 
τα δικαιώµατα της υπεράσπισης, τον δικαστικό έλεγχο των εν λόγω δραστηριοτήτων 
και το ρόλο της εποπτικής επιτροπής της OLAF. Το Κοινοβούλιο αµφισβήτησε 
εξάλλου την επάρκεια των διορθωτικών µέτρων που έλαβε η Επιτροπή, µετά την 
υπόθεση της Eurostat, στην πολιτική της για την αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων 
στο δηµοσιονοµικό τοµέα καθώς και τα µέτρα για εφαρµογή µιας πολιτικής µε 
µηδενική ανοχή σε θέµατα απάτης και διαφθοράς. 

Η επιτροπή εποπτείας, στην γνωµοδότησή της32 της 18ης Ιουνίου 2003, κατέληγε 
στο συµπέρασµα ότι οι διατάξεις του κανονισµού 1073/99 δεν είχαν αποδώσει 
ακόµη πλήρη αποτελέσµατα. Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του της 22.12.2003 
33 ζητούσε, ως συµπλήρωµα της αξιολόγησης του νοµικού πλαισίου της Υπηρεσίας, 
µια αξιολόγηση της επιχειρησιακής της δραστηριότητας εκτιµώντας παράλληλα 
αναγκαία µια φάση σταθεροποίησης πριν επιχειρηθεί η τροποποίηση του 
καταστατικού ή της αποστολής της. 

Εκτός από τον ενδιάµεσο απολογισµό που προβλέπεται από το νοµοθέτη, η 
µεταρρύθµιση για την καταπολέµηση της απάτης προχωρεί µέσα σε ένα περίπλοκο 
θεσµικό περιβάλλον όπου ανακύπτουν απρόβλεπτες καταστάσεις στο πλαίσιο της 

                                                 
31 Ψήφισµα της 13.3.2003 για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας και την 

καταπολέµηση της απάτης – ετήσια έκθεση 2001.Ψήφισµα της 8.4.2003 για τη χορήγηση απαλλαγής 
για το 2001 και Ψήφισµα της 4.12.2003 για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης. 

32 Γνωµοδότηση αριθ. 2/03 που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής «αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέµησης της (OLAF) » της 18.6. 2003. 

33 Έγγρ. 16280/03 FIN 644. 
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επικαιρότητας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, κατά την παρέµβασή του της 25ης 
Σεπτεµβρίου 2003 και κατά την οµιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 18 
Νοεµβρίου 2003 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας αντλήσει 
διδάγµατα από την υπόθεση Eurostat, παρουσίασε σχέδιο δράσης που προχωρεί 
πέραν των 17 συστάσεων της έκθεσης αξιολόγησης. 

Μια πρώτη απάντηση στις βασικές ελλείψεις που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο της 
επικαιρότητας δόθηκε από τον κώδικα συµπεριφοράς 34 ο οποίος είχε εκπονηθεί από 
την Επιτροπή και την OLAF τον Ιούλιο του 2003, διασφαλίζοντας και βελτιώνοντας 
την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εσωτερικές έρευνες στην Επιτροπή. 
Κρίθηκε ωστόσο απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν νοµικά µέσα για να διασφαλισθεί 
η συνοχή των εν λόγω κανόνων στο σύνολο των οργάνων και να βελτιωθεί το 
περιεχόµενο των παρεχόµενων πληροφοριών.  

Οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές της πρότασης κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 10 
Φεβρουαρίου 2004 είναι για την Υπηρεσία οι ακόλουθες: 

– η εστίαση των δραστηριοτήτων της στις έρευνες για την καταπολέµηση 
της απάτης και στις επιχειρησιακές προτεραιότητες, 

– η βελτίωση της κυκλοφορίας των πληροφοριών µεταξύ των κύριων και 
επικουρικών οργάνων και οργανισµών προκειµένου να έχουν την 
δυνατότητα να ασκήσουν τις πολιτικές αρµοδιότητές τους και να λάβουν 
µέτρα προστασίας, 

– ο καθορισµός εγγυήσεων διαδικασίας για τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια 
των ερευνών, 

– η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των εξωτερικών ερευνών 
διευκρινίζοντας παράλληλα τις αρµοδιότητες έναντι των οικονοµικών 
παραγόντων, 

– εξάλλου, το νέο αυτό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της ΟLAF, χωρίς να 
παρακωλύει τη διεξαγωγή των ερευνών, ενισχύει το ρόλο που ασκεί η 
επιτροπή εποπτείας επιβλέποντας την εκτέλεση της έρευνας. 

3.2. Πρόοδος στην εφαρµογή της µεταρρύθµισης της Επιτροπής  

Ο εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης συνεχίστηκε κατά τη 
διάρκεια του 200335, παράλληλα µε τις εργασίες του Μαΐου 1999 για την εµβάθυνση 
της µεταρρύθµισης του τοµέα της καταπολέµησης της απάτης. Ειδικότερα, η 
δηµοσιονοµική και διοικητική µεταρρύθµιση που προβλέπεται από τη Λευκή Βίβλο 
του Μαρτίου 2000 για την εσωτερική µεταρρύθµιση της Επιτροπής, βρίσκεται στο 
στάδιο της ολοκλήρωσής της µε τη θέση σε ισχύ του νέου δηµοσιονοµικού 
κανονισµού, την 1η Ιανουαρίου 2003, µε τον οποίο ανανεώνεται ιδίως το σύστηµα 

                                                 
34 SEC (2003) 871. 
35 Έκθεση της Επιτροπής για την εκπλήρωση της εντολής για µεταρρύθµιση και µέτρα που πρόκειται να 

υλοποιηθούν το 2004 (COM (2004) 93 τελικό).  
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εσωτερικού ελέγχου καθώς και µε την απόφαση του Ιουλίου 2003 σχετικά µε την 
ειδικευµένη σε θέµατα δηµοσιονοµικών παρατυπιών υπηρεσία. Μετά την πολιτική 
συµφωνία που επετεύχθη στις 19 Μαΐου στο Συµβούλιο και τη γνώµη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2003, η Επιτροπή εξέδωσε 
τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού που τροποποιεί τον κανονισµό υπηρεσιακής 
κατάστασης 36. Η µεταρρύθµιση αυτή, από τη θέση της σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, 
έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στις διαχειριστικές πρακτικές των υπηρεσιών και θα 
συµβάλει ιδίως στην πρόληψη των παρατυπιών. 

Αφού η υπόθεση Eurostat κατέστησε προφανή την ανεπάρκεια των ισχυουσών 
διατάξεων, η Επιτροπή θέσπισε συµπληρωµατικά οριζόντια µέτρα: Έτσι ο κώδικας 
συµπεριφοράς για τις σχέσεις µεταξύ των επιτρόπων και των υπηρεσιών τους, του 
Σεπτεµβρίου 1999, αναθεωρήθηκε προκειµένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση των 
επιτρόπων και να µπορούν να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες.  

Για το σκοπό αυτό, οµάδα επιτρόπων µε συµµετοχή και του προέδρου φρόντισε 
ώστε όλες οι συναφείς πληροφορίες ή/και ισχυρισµοί για απάτη, παρατυπίες και 
άλλες µεµπτές πράξεις που προέρχονται ιδίως από την OLAF, την IDOC37 και από 
την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, να αποτελέσουν το αντικείµενο αυστηρής 
παρακολούθησης. Η οµάδα των επιτρόπων θα υποβοηθείται στο έργο από 
διοργανική οµάδα υψηλού επιπέδου. 

4. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

4.1. Προς την υλοποίηση των προτάσεων για τη δηµιουργία ευρωπαϊκής 
εισαγγελικής αρχής 

Η ανάγκη να διωχθούν πιο αποτελεσµατικά οι διαπράττοντες εγκλήµατα που θίγουν 
τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας, κατά µείζονα οµιλία στο πλαίσιο µιας 
διευρυµένης Ευρώπης, οδήγησε την Επιτροπή στο να προτείνει την ίδρυση 
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής38. Το 2001, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο39 
σχετικά µε την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας 
και τη δηµιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής και διεξήγε ευρεία συζήτηση 
καθόλη τη διάρκεια του έτους 2002 µε όλους τους ενδιαφερόµενους κύκλους. Το 
έτος 2003 χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση του διαοµιλίαυ αυτού και την 
αποκρυστάλλωσή του στις προτάσεις της ευρωπαϊκής σύµβασης για την ίδρυση 
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής. Αρµόδια για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι 
η διακυβερνητική διάσκεψη (∆Κ∆). 

Απολογισµός της δηµόσιας διαβούλευσης για την ίδρυση ευρωπαϊκής εισαγγελικής 
αρχής 

                                                 
36 COM (2003) 721 τελικό. 
37 Υπηρεσία ερευνών και πειθαρχικών κυρώσεων της Επιτροπής. 
38 COM (2000) 608.  
39 COM (2001) 715.  
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Το Μάρτιο του 2003, η Επιτροπή παρουσίασε σύνοψη των περίπου 200 
συνεισφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου40 και ενηµέρωσε 
τη Συνέλευση για το µέλλον της Ένωσης σχετικά µε την έκθεση αυτή. Οι 
αντιδράσεις είναι θετικές στην πλειοψηφία τους όσον αφορά την αρχή της ίδρυσης 
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής ενώ συνολικά οι κυβερνητικές αρχές δεν έχουν 
προχωρήσει στο θέµα αυτό όσο οι επαγγελµατίες του τοµέα και οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών. Εκδηλώθηκε έντονη αντίθεση από µια µειοψηφία. 

Η γενική αξιολόγηση παρουσιάζει τις απόψεις σχετικά µε την ανάγκη ίδρυσης 
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής και καταλήγει επιβεβαιώνοντας και παράλληλα 
προσδιορίζοντας την προστιθέµενη αξία που θα παρείχε η εν λόγω αρχή στην 
καταπολέµηση των εγκληµάτων που θίγουν τα οικονοµικά συµφέροντα της 
Κοινότητας. Στο πλαίσιο της θεµατικής αξιολόγησης, δίδεται έµφαση στα θεσµικά 
και νοµικά ζητήµατα που πρέπει στο εξής να εξετασθούν ενδελεχώς για να 
διευκολυνθεί η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου: σύνδεση µε τις υπάρχουσες 
ευρωπαϊκές αρχές, δικαίωµα υπεράσπισης και διαχείριση των αποδεικτικών 
στοιχείων, ένταξη στα εθνικά ποινικά συστήµατα. 

Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των 
συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειµένου να 
διασφαλισθεί αποτελεσµατική και ισότιµη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων µε παράλληλο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων. 

Εξάλλου, η Επιτροπή, εκδίδοντας την έκθεση αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης, στις 2 Απριλίου 200341, 
εντάσσει την εξέλιξη της OLAF στην προοπτική της ίδρυσης ευρωπαϊκής 
εισαγγελικής αρχής, προβλέποντας ότι η πρώτη θα µπορούσε να προσανατολιστεί 
προς επικουρικά δικαστικά καθήκοντα στην υπηρεσία της δεύτερης. Η Επιτροπή 
επανέλαβε επίσης την πρόθεσή της να προωθήσει ενεργά την ιδέα αυτή στο πλαίσιο 
της ∆Κ∆. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του, στο ψήφισµά του της 27ης 
Μαρτίου 2003, αποφάνθηκε θετικά για την Πράσινη Βίβλο και στήριξε την ιδέα της 
ίδρυσης ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής.  

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για τη σύσταση ευρωπαϊκής εισαγγελίας 

Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν ένα πρώτο θετικό βήµα στην υλοποίηση του 
σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκτήσει η Κοινότητα µηχανισµό ποινικής δίωξης. 
Βάσει του σχεδίου συνθήκης για τη θέσπιση συντάγµατος που υποβλήθηκε στις 18 
Ιουλίου 2003, η ευρωπαϊκή Συνέλευση πρότεινε τη νοµική βάση που επιτρέπει τη 
σύσταση ευρωπαϊκής εισαγγελίας (άρθρο III-175), οι αρµοδιότητες της οποίας θα 
είναι παρόµοιες µε εκείνες που προτάθηκαν από την Επιτροπή42. Η ευρωπαϊκή 
εισαγγελία θα είναι αρµόδια για την καταζήτηση, τη δίωξη και την παραποµπή 

                                                 
40 COM (2003) 128 : Η έκθεση για τη συνέχεια που δόθηκε στην Πράσινη Βίβλο και το σύνολο των 

απαντήσεων που παραλήφθηκαν έχουν καταχωρηθεί στο ∆ιαδίκτυο 
(http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/suivi/suivi_fr.pdf). 

41 COM (2003)154. 
42 ΕΕ C 169 της 18.7.2003. 
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ενώπιον της ∆ικαιοσύνης των δραστών και των συνεργών τους για τα εγκλήµατα 
που υπάγονται στην αρµοδιότητά της. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία θα ασκεί ενώπιον 
των αρµόδιων δικαστηρίων των κρατών µελών την ποινική δίωξη των αδικηµάτων 
αυτών. 

Αντίθετα, η οργάνωση της εν λόγω εισαγγελίας που συστάθηκε µε βάση την 
« Eurojust », και το πεδίο της καθ’ύλην αρµοδιότητάς της που επεκτάθηκε πέρα από 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας στα σοβαρά και 
διακρατικά εγκλήµατα, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία για την εξέλιξη του 
διαοµιλίαυ που ακολούθησε τις πρώτες προτάσεις της Επιτροπής και ξεκίνησε µε 
την έκθεση για τη συνέχεια που δόθηκε στην Πράσινη Βίβλο. 

∆ιατυπώνονται ωστόσο φόβοι ότι η λήψη των αποφάσεων µε οµοφωνία που 
επιλέχθηκε για την εφαρµογή των εν λόγω προτάσεων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο 
την υλοποίησή τους, κατά µείζονα µάλιστα οµιλία στο πλαίσιο µιας διευρυµένης 
Ευρώπης. Η Συνέλευση, αντί να προβλέψει την σύσταση της ευρωπαϊκής 
εισαγγελίας στην ίδια τη Συνθήκη για τη θέσπιση συντάγµατος, όπως πρότεινε η 
Επιτροπή, µεταβίβασε στο Συµβούλιο την επιλογή της λήψης απόφασης, µε 
οµοφωνία και µετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να 
υποχρεώνει σχετικά το Συµβούλιο και χωρίς να ορίζει συγκεκριµένη προθεσµία. 

Για το οµιλία αυτό, υποβάλλοντας τη γνώµη της στη ∆Κ∆ βάσει του άρθρου 48 
ΣΕΕ43, η Επιτροπή υπέδειξε µια συµπληρωµατική αλλά σαφώς οριοθετηµένη 
επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας σε σχέση µε το σχέδιο της Συνθήκης για τη 
θέσπιση συντάγµατος, που θα καλύπτει, όσον αφορά την απόφαση για την ίδρυση 
ευρωπαϊκής εισαγγελίας, µόνο την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας. Η οµοφωνία θα συνεχίσει να απαιτείται, σύµφωνα µε την πρόταση, για 
την ίδρυση εισαγγελίας µε ευρύτερες αρµοδιότητες. Στα τέλη του έτους 2003, η 
∆Κ∆ δεν είχε ακόµα αποφασίσει σχετικά µε το εν λόγω θέµα.  

4.2. Συνεργασία µε τη Eurojust και τη Europol 

Το Συµβούλιο του Tampere του Οκτωβρίου 1999, στο πλαίσιο του σχεδίου για 
ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, πρότεινε την ενίσχυση της 
εταιρικής σχέσης µεταξύ των οργάνων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του τρίτου 
πυλώνα και των αρµόδιων κοινοτικών αρχών για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων. Μετά από την επέκταση των αρµοδιοτήτων της Europol, την 1η 
Ιανουαρίου 200244, σε όλες τις σοβαρές µορφές διεθνούς εγκληµατικότητας, µεταξύ 
των οποίων η απάτη και η διαφθορά, και την ίδρυση της Eurojust45, η συνεργασία 
µεταξύ της Επιτροπής και των οργανισµών δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας 
παρουσίασε κατά το 2003 σηµαντική εξέλιξη. 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2003 υπεγράφη διοικητική συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της 
Επιτροπής και της Europol για τη διαβούλευση, την αµοιβαία συνδροµή και την 
ανταλλαγή πληροφοριών σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος που καλύπτουν και την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας. Βάσει των διατάξεων 

                                                 
43 COM (2003)548.  
44 Απόφαση του Συµβουλίου της 6.12.2001 (ΕΕ C 362 της 18.12.2001). 
45 Απόφαση του Συµβουλίου αριθ. 2002/187/JAI της 28.2.2002 (ΕΕ L 63 της 06.03.2002). 
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αυτών, η Europol και η OLAF, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τις έρευνες, 
συνήψαν διοικητική συµφωνία στις 8 Απριλίου 2004 στο πλαίσιο της οποίας δίνεται 
έµφαση στην ενίσχυση των ανταλλαγών στρατηγικών και τεχνικών πληροφοριών 
(αποκλείεται η ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων) καθώς και στην αξιολόγηση των 
απειλών και την ανάλυση των κινδύνων στους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. 

Το µνηµόνιο συνεννόησης που υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2003 µεταξύ της OLAF 
και της Eurojust προβλέπει το στενό συντονισµό µεταξύ της οµάδας δικαστών της 
OLAF και των µελών της Eurojust προκειµένου να αναπτυχθεί η συνεργασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 280 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ (µεταξύ των αρµοδίων 
αρχών και µε την Επιτροπή) και η συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που 
οργανώνεται µέσω των µελών της Eurojust στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα46. 

                                                 
46 Η απόφαση του Συµβουλίου αναφέρει στην αιτιολογική σκέψη 8 ότι «οι αρµοδιότητες της Eurojust 

ισχύουν µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Κοινότητας σε θέµατα προστασίας των οικονοµικών 
συµφερόντων». 
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TΙΤΛΟΣ II – ΕΦΑΜΡΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 280 ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟ 2003 - 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 280 της συνθήκης ΕΚ, το δεύτερο µέρος της ετήσιας έκθεσης της 
Επιτροπής παρουσιάζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια του 
προηγούµενου έτους για την καταπολέµηση της απάτης και των άλλων παρανόµων 
δραστηριοτήτων που πλήττουν τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας. 

Οι απαντήσεις των κρατών µελών βασίζονται σε ένα ερωτηµατολόγιο που έχει συµφωνηθεί 
µε τα κράτη στο πλαίσιο της συµβουλευτικής επιτροπής για το συντονισµό στον τοµέα της 
καταπολέµησης της απάτης (COCOLAF) και προσαρµόζεται κάθε έτος λαµβάνοντας υπόψη 
την κτηθείσα εµπειρία, προκειµένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των µέτρων που 
έχουν ληφθεί από τα κράτη µέλη. Κατά το εν λόγω έτος, τα ερωτήµατα τέθηκαν µε πιο 
αναλυτικό τρόπο απ’ότι τα προηγούµενα έτη, γεγονός που συνέβαλε στο να διατυπωθούν µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια οι απαντήσεις των κρατών µελών, αν και χρειάζεται να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες στο επίπεδο αυτό.  

Η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει έµφαση στον τοµέα των διαρθρωτικών ενεργειών. 
Πράγµατι, στην ειδική έκθεση αριθ. 10/2001 του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνονται 
ορισµένες αδυναµίες των εθνικών συστηµάτων ανίχνευσης, κοινοποίησης και 
παρακολούθησης των παρατυπιών στον εν λόγω τοµέα. Κατά τους ελέγχους που 
πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή σε πολλά κράτη µέλη, από το Νοέµβριο του 2002 έως 
τον Ιανουάριο του 2003, διαπιστώθηκε ότι έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος αλλά ότι 
εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν κενά. Λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις αυτές, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα νέα νοµοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά µέτρα που 
εκδόθηκαν το 2003 από τα κράτη µέλη τον τοµέα των διαρθρωτικών ενεργειών. 

Η αναλυτική παρουσίαση ενός συγκεκριµένου τοµέα καθώς και ο αναλυτικότερος 
χαρακτήρας του ερωτηµατολογίου κατέστησαν δυνατή την ακριβέστερη σύγκριση των νέων 
µέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη µέλη. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο να συνεχισθεί η 
µέθοδος αυτή στο µέλλον, προσαρµόζοντας κάθε έτος το αντικείµενο και τα θέµατα του 
ερωτηµατολογίου. 

Η µέθοδος που ακολουθήθηκε στη σύνταξη του τίτλου ΙΙ συνίσταται στην εκπόνηση, µε βάση 
τις απαντήσεις των κρατών µελών, µιας σύνοψης των σηµαντικότερων εξελίξεων. Η 
Επιτροπή εξέδωσε ταυτόχρονα µε την παρούσα έκθεση, ένα έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών που περιλαµβάνει αναλυτικά όλες τις απαντήσεις των κρατών µελών. 

Όπως και το προηγούµενο έτος, το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει µια γενική ανασκόπηση των 
κυριότερων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών εξελίξεων που έχουν σχέση µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας από την απάτη και τις παρατυπίες 
στο επίπεδο των κρατών µελών. Για να καταστεί δυνατή η ακριβέστερη σύγκριση, η ανάλυση 
έχει βασιστεί σε ορισµένα σηµαντικά θέµατα, όπως η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων και 
η βελτίωση της κοινοποίησης των παρατυπιών. 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει την οργάνωση, από την άποψη του προσωπικού, των 
υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας, στον τοµέα των διαρθρωτικών ενεργειών (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ- τµήµα 
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προσανατολισµού, ΧΜΠΑ, Ταµείο Συνοχής). Η ανάλυση από την Επιτροπή των στοιχείων 
που κοινοποιούν τα κράτη µέλη, προβλέπεται να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση 
των εθνικών µηχανισµών για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας.  

Το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας ανάλυσης παρουσιάζει τις εξελίξεις στον τοµέα του 
συντονισµού µεταξύ των εθνικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του έτους 2003. Σύµφωνα µε 
το σχέδιο δράσης 2001-2003 για την καταπολέµηση της απάτης, η συνεργασία µεταξύ όλων 
των αρµοδίων αρχών είναι το κλειδί για την αποτελεσµατική κινητοποίηση των δυνάµεων και 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω ενός αποτελεσµατικού συντονισµού µεταξύ των 
αρµοδίων αρχών, τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται το θέµα της ανάκτησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών στον τοµέα των άµεσων δαπανών. ∆ιερευνώνται ειδικότερα οι 
δυνατότητες και οι όροι υπό τους οποίους οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες προβαίνουν στην 
ανάκτηση µέσω παράστασης πολιτικής αγωγής καθώς και οι όροι υπό τους οποίους οι αρχές 
λαµβάνουν συντηρητικά µέτρα (κατάσχεση και δήµευση) προκειµένου να διασφαλίσουν την 
εν λόγω ανάκτηση. 

5. ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 280 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 
ΕΚ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Οι εξελίξεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια αντιπροσωπεύουν µια ενδεικτική 
επιλογή των µέτρων που έχουν ληφθεί από τα κράτη µέλη κατά το έτος 2003, όσον 
αφορά την καταπολέµηση της απάτης σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας, στους τοµείς των ιδίων πόρων, των γεωργικών δαπανών και των 
διαρθρωτικών ενεργειών. 

Από την επισκόπηση αυτή προκύπτει ότι πέραν από την απλή εφαρµογή της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, πρέπει απαραιτήτως να χρησιµοποιηθεί το εθνικό δίκαιο για 
να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική και ισοδύναµη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Κοινότητας.  

Λαµβάνοντας υπόψη τον ετήσιο χαρακτήρα της έκθεσης της Επιτροπής, η απουσία 
νέων µέτρων κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου δεν πρέπει να θεωρηθεί 
ότι αντιπροσωπεύει το γενικό επίπεδο προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων 
από το εξεταζόµενο κράτος µέλος, καθόσον µπορεί απλά να είναι η συνέπεια 
ανάπτυξης εντονότερης δραστηριότητας κατά την περίοδο που προηγήθηκε. 

5.1. Εξελίξεις οριζόντιου χαρακτήρα 

Η Γαλλία επισηµαίνει την έκδοση του νόµου της 18ης Μαρτίου 2003 για την 
εσωτερική ασφάλεια που καθιστά σηµαντικά αυστηρότερες τις ποινικές κυρώσεις 
που προβλέπει ο τελωνειακός κώδικας για την εισαγωγή ή την εξαγωγή χωρίς 
διασάφηση και την κατ’επάγγελµα λαθρεµπορία. Η ποινική καταστολή των 
τελωνειακών αδικηµάτων ενισχύεται σηµαντικά δεδοµένου ότι ο µηχανισµός αυτός 
εφαρµόζεται τόσο στον τοµέα των ιδίων πόρων όσο και σε εκείνο του ΕΓΤΠΕ-
τµήµα εγγυήσεων. Πρέπει να υπογραµµισθεί ότι µε τον ίδιο αυτό νόµο έχουν 
θεσπισθεί πολλά άρθρα για τον κώδικα ποινικής δικονοµίας προκειµένου να δοθεί 
ένα νοµικό πλαίσιο στις έρευνες και στην πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδοµένα. 
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Η Γαλλία προέβη µε διάταγµα στη σύσταση εντός της γενικής διεύθυνσης τελωνείων 
(DGDDI), ενός συστήµατος πληροφορικής που συνδράµει το µηχανισµό 
καταπολέµησης των απατών (SILCF). Το σύστηµα αυτό προβλέπεται να βοηθήσει 
στην ορθή εκτέλεση των αποστολών έρευνας, βεβαίωσης, δίωξης και καταστολής 
των απατών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στην DGDDI 
σε θέµατα οικονοµικά, φορολογικά και προστασίας του εθνικού και κοινοτικού 
χώρου, περιλαµβανοµένων των απατών που θίγουν τον προϋπολογισµό της 
Κοινότητας. 

Στη Γερµανία, το οµοσπονδιακό υπουργείο οικονοµικών, σε συνεννόηση µε τα 
Länder, καθόρισε νέα µέθοδο για τις κοινοποιήσεις παρατυπιών, λαµβάνοντας 
υπόψη τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 και (ΕΚ) αριθ. 1681/94. Η µέθοδος 
αυτή λαµβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις στις κανονιστικές ρυθµίσεις καθώς και τις 
εξελίξεις στον τοµέα αυτό µετά την έκδοση των κανονισµών ενώ εξασφαλίζει την 
ενηµέρωση των εθνικών οδηγιών. Οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν εφεξής πρόσφατες 
εντολές για την κατάρτιση των κοινοποιήσεων για παρατυπίες και διαβιβάζουν τις 
κοινοποιήσεις στο υπουργείο µε ένα απλό πίνακα Excel. Με τον τρόπο αυτό έχει 
απλουστεύθηκε και η διοικητική διαδικασία. 

Στην Ισπανία, ο νόµος αριθ. 11/2003 διέπει τη σύσταση κοινών οµάδων έρευνας 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόµος αυτός 
εφαρµόζεται και στις κοινές υπηρεσίες έρευνας που ενδέχεται να συσταθούν στο 
πλαίσιο δραστηριότητας στην οποία συµµετέχει η OLAF. 

Μετά τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε το 2003 από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, 
στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1681/94, πραγµατοποιήθηκαν νέες 
βελτιώσεις σε διοικητικό και συµβασιακό επίπεδο στο σύστηµα των Κάτω Χωρών 
για την κοινοποίηση των παρατυπιών και την είσπραξη των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών.  

Στην Πορτογαλία, µετά την τροποποίηση που θεσπίστηκε µε το νοµοθετικό 
διάταγµα αριθ. 38/2003, ο ποινικός κώδικας προβλέπει εφ’εξής κυρώσεις σε βάρος 
του οφειλέτη που είναι αφερέγγυος έναντι τρίτων. Το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 
93/2003 ρυθµίζει τους όρους της συνεργασίας, την πρόσβαση και την ανάλυση των 
πληροφοριών για τους σκοπούς της ανακριτικής διαδικασίας σε φορολογικά 
αδικήµατα από τη δικαστική αστυνοµία και τη φορολογική διοικητική αρχή. 

5.2. Ίδιοι πόροι 

Μεταξύ των σηµαντικότερων εξελίξεων µπορούν κατ’αρχήν να αναφερθούν η 
µεταφορά από την Ελλάδα και την Πορτογαλία της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 2001/44 για 
την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη απαιτήσεων που προκύπτουν από 
ορισµένες εισφορές, τελωνειακούς δασµούς και άλλα µέτρα. Οι εκδοθείσες διατάξεις 
διευκρινίζουν το πεδίο εφαρµογής της αµοιβαίας συνδροµής η οποία εφαρµόζεται, 
µεταξύ άλλων, και για απαιτήσεις που αφορούν διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα. 

Ο προϋπολογισµός του 2003 εισάγει στη νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου ένα 
νέο σύστηµα αστικών κυρώσεων που εφαρµόζονται σε παραβάσεις της εθνικής και 
κοινοτικής τελωνειακής νοµοθεσίας. Οι κυρώσεις αυτές εφαρµόζονται κατά πρώτο 
οµιλία στις λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις διαφυγής δασµών ή/και ΦΠΑ κατά την 
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εισαγωγή· οι τελωνειακές υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωµα διεξαγωγής έρευνας για 
τις εν λόγω περιπτώσεις προκειµένου να ασκήσουν διώξεις. Κατά δεύτερο οµιλία, οι 
κυρώσεις αυτές επιβάλλονται σε υποθέσεις παράβασης της κοινοτικής και εθνικής 
τελωνειακής νοµοθεσίας σε θέµατα εισαγωγών και εξαγωγών, χωρίς να υπάρχει 
όµως το στοιχείο της διαφυγής. Οι κυρώσεις αυτές αναµένεται να συµβάλουν στην 
αποτελεσµατική και αναλογική καταστολή. 

Στην Πορτογαλία, το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 93/2003 της 30ης Απριλίου 2003 
καθορίζει το είδος, το εύρος και τα όρια της συνεργασίας µεταξύ της δικαστικής 
αστυνοµίας, της γενικής διεύθυνσης φόρων (DGCI) και της γενικής διεύθυνσης 
τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης (DGAIEC), κατά τρόπο συντονισµένο, 
στον τοµέα της πρόσβασης και της επεξεργασίας της πληροφορίας. 

Πρέπει ακόµη να επισηµανθεί η υποβολή τον Ιούνιο του 2003, ενός τελικού σχεδίου 
για τη νέα σύµβαση αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής, από την επιφορτισµένη µε το 
σχέδιο αυτό οµάδα στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τελωνείων υπό την προεδρία του 
Ηνωµένου Βασιλείου. Πρόκειται για τον εκσυγχρονισµό της πολυµερούς συνθήκης 
του Νάπολι II. Το σχέδιο προβλέπεται να εγκριθεί τον Ιούνιο του 2004. Κράτη µέλη, 
όπως οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο καθώς και η 
Κύπρος συµµετείχαν ενεργά στις εν λόγω εργασίες. Ορισµένες βέλτιστες πρακτικές 
που επισηµάνθηκαν στο επίπεδο της ΕΕ θα µπορούσαν να διαδοθούν σε παγκόσµια 
κλίµακα. 

Στο Βέλγιο, η διοικητική µονάδα «∆ιεθνής Τελωνειακή Συνεργασία» έχει αναλάβει 
στο εξής το ρόλο της κεντρικής υπηρεσίας συντονισµού προκειµένου να 
διασφαλίσει, όπου χρειάζεται, την επαφή µεταξύ των ξένων υπηρεσιών συντονισµού 
και της βελγικής δικαστικής αρχής. 

Η Ιρλανδία κοινοποίησε την έγκριση τροποποίησης της Criminal Justice Act του 
1994, που τέθηκε σε ισχύ την 5η Μαΐου 2003, ως αποτέλεσµα της οποίας απαιτείται 
η κοινοποίηση των υποθέσεων ύποπτων συναλλαγών στις αρµόδιες αρχές. 

5.3. Γεωργικές δαπάνες 

Μεταξύ των σηµαντικότερων εξελίξεων, η Ιταλία επεσήµανε την έκδοση 
νοµοθετικού διατάγµατος το οποίο προβλέπει διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε 
ποσό ίσο προς την εισπραχθείσα επιχορήγηση, σε επιχειρήσεις δικαιούχες 
επιχορήγησης από το ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων οι οποίες σε έλεγχο 
πραγµατοποιούµενο δυνάµει του κανονισµού ΕΟΚ αριθ. 4045/89, αρνούνται να 
υποβάλουν, δηλώνουν ότι δεν κατέχουν ή αποκρύπτουν από τον έλεγχο τα 
απαιτούµενα έγγραφα. Το διάταγµα προβλέπει επίσης πρόστιµο που µπορεί να 
ανέλθει µέχρι 10.500 ευρώ για τους τρίτους που, στο πλαίσιο ελέγχου µέσω 
αντιπαραβολής, αρνούνται να καταθέσουν τα έγγραφα.  

∆υνάµει ελληνικής νοµοθετικής ρύθµισης επιτρέπεται η επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων, στον τοµέα των ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις κοινοτικές και εθνικές 
διατάξεις, µετά από διάταγµα του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Γεωργίας. Οι 
κυρώσεις αυτές είναι ανάλογες µε τη σοβαρότητα και την διάρκεια της παράβασης, 
το µέγεθος της επιχείρησης, την ύπαρξη δόλου και υποτροπής. 
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Στην Πορτογαλία, το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 193/2003 διευκρινίζει ορισµένες 
έννοιες που περιλαµβάνονται στους κανονισµούς του ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων, 
ιδίως όσον αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. 

Ισπανική νοµοθετική ρύθµιση για την έγκριση φορολογικών, διοικητικών και 
κοινωνικών µέτρων εισάγει τροποποιήσεις στις παραβάσεις και τις επιβαλλόµενες 
κυρώσεις, όσον αφορά το καθεστώς των γαλακτοµικών ποσοστώσεων. 

5.4. Τοµέας διαρθρωτικών ενεργειών 

Μεταξύ των εξελίξεων που αφορούν το σύνολο των ταµείων, η Ελλάδα ανέφερε την 
έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία θεσπίζεται νέο εθνικό σύστηµα 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως 
καταβληθέντων ποσών κατά την υλοποίηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων 
στα πλαίσια του κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ), του Ταµείου Συνοχής και των 
κοινοτικών πρωτοβουλιών για την προγραµµατική περίοδο 2000-2006. Η υπουργική 
αυτή απόφαση ρυθµίζει την ανάκτηση που προκύπτει από τους ελέγχους που 
διενεργούνται σε τρία επίπεδα από τις διαχειριστικές αρχές, την αρχή πληρωµής και 
την Ε∆ΕΛ (Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου). 

Η Γαλλία ανέθεσε µε διάταγµα στην CICC-∆ιαρθρωτικά Ταµεία (διυπουργική 
επιτροπή συντονισµού των ελέγχων των χρηµατοδοτούµενων από τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταµεία δράσεων) νέα αρµοδιότητα ελέγχου των διαφόρων αρχών 
διαχείρισης και πληρωµής. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να ασκηθεί σε φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά και σε νοµικά και φυσικά πρόσωπα που υλοποιούν ενέργειες 
εγγεγραµµένες στα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τα εν λόγω ταµεία ή σε 
οργανισµούς µέσω των οποίων διαβιβάσθηκαν τα κονδύλια ή στις διάφορες 
διοικητικές αρχές. Η διυπουργική επιτροπή δύναται να απευθύνει άµεσα συστάσεις 
στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν οι τελευταίοι έχουν ορισθεί ως αρχή 
διαχείρισης και πληρωµής.  

Στον τοµέα του ΕΤΠΑ, η Φινλανδία αναφέρει νοµοθετική ρύθµιση καθώς και 
διάταγµα που τέθηκαν σε ισχύ το 2003 και αφορούν τη χρηµατοδότηση των µέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης. Τα κείµενα αυτά καθορίζουν τους κανόνες για την 
έγκριση, τη χορήγηση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την επιστροφή των 
επιχορηγήσεων. Οι εν λόγω διατάξεις επιτρέπουν σε ορισµένες περιπτώσεις 
ηθεληµένων και διακεκριµένων παραβάσεων να αυξηθεί το προς επιστροφή ποσό. 
Με τον τρόπο αυτό ενεργούν προληπτικά ενισχύοντας παράλληλα τα εκ των 
υστέρων µέτρα. 

6. OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Η προστασία των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων εναπόκειται κυρίως στην 
πρωτογενή αρµοδιότητα των κρατών µελών, τα οποία είναι υπεύθυνα για την 
διαχείριση άνω του 80% των δαπανών και για την είσπραξη του συνόλου των 
παραδοσιακών ιδίων πόρων. Στη διενέργεια των διαφόρων αυτών ελέγχων, οι οποίοι 
προβλέπονται από τους κανονισµούς για τους επιµέρους τοµείς, συµµετέχει 
πληθώρα φορέων και υπαλλήλων στα διάφορα επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης 
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(οργανισµοί πληρωµής, αρχές διαχείρισης, κεντρικές και αποκεντρωµένες εθνικές 
υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης). 

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν για την υπεράσπιση των κοινοτικών 
συµφερόντων προστασία αποτελεσµατική και ισοδύναµη µε αυτή που παρέχουν στα 
δικά τους οικονοµικά συµφέροντα. Κατά το εξεταζόµενο έτος, το κύριο θέµα της 
ετήσιας έκθεσης είναι οι διαρθρωτικές ενέργειες και για το οµιλία αυτό η µελέτη της 
οργάνωσης των υπηρεσιών θα εστιαστεί στις εν λόγω ενέργειες. Στον τοµέα αυτό, η 
καταπολέµηση των απατών και των παρατυπιών ενδιαφέρει ακόµη περισσότερο τα 
κράτη µέλη καθόσον αφορά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

Οι κανονιστικές ρυθµίσεις για τους επιµέρους τοµείς προβλέπουν τις βασικές 
λεπτοµέρειες του ελέγχου που πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή τα κράτη µέλη. 
Πρόκειται, αφενός, για τους λεγόµενους ελέγχους κανονικότητας, οι οποίοι 
προβλέπονται από τους τοµεακούς κανονισµούς, και, αφετέρου, για τους ελέγχους 
που εστιάζονται ειδικά στην καταπολέµηση της απάτης, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 280 της συνθήκης ΕΚ. 

Οι έλεγχοι κανονικότητας καλύπτουν, κατ’αρχάς, τον έλεγχο των εγγράφων, 
καλούνται ενίοτε «πρωτοβάθµιοι έλεγχοι» ή «εκ των προτέρων έλεγχοι» και στόχος 
τους είναι η αξιολόγηση της συµµόρφωσης προς τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
ορίζονται στις κανονιστικές ρυθµίσεις για τη χορήγηση χρηµατοδοτήσεων ή 
προνοµίων (βλ. υποσηµείωση 2 στο τέλος του εγγράφου). 

Οι έλεγχοι κανονικότητας περιλαµβάνουν επίσης δευτεροβάθµιους ελέγχους ή «εκ 
των υστέρων ελέγχους» που διενεργούνται µετά την καταβολή των κονδυλίων και 
έχουν ως στόχο να διασφαλισθεί ότι οι υπηρεσίες έχουν πράγµατι παρασχεθεί, ότι τα 
έργα έχουν λάβει την προβλεπόµενη χρηµατοδότηση ή ότι το σύστηµα ελέγχου είναι 
αξιόπιστο. Οι έλεγχοι αυτοί βασίζονται συχνά σε ανάλυση κινδύνων, όπως ορίζει η 
κοινοτική νοµοθεσία για διάφορους τοµείς. 

Εκτός των ανωτέρω, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να αναλαµβάνουν πιο 
στοχοθετηµένες δράσεις κατά της απάτης, δηλαδή ελέγχους (έρευνες κατά της 
απάτης) που διενεργούνται όταν διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες, ανάλογα µε το 
κράτος µέλος, έχουν υπόνοιες για διάπραξη απάτης: αστυνοµία, οικονοµικές 
υπηρεσίες, δικαστικές αρχές σε πιο προχωρηµένο στάδιο.  

Καθώς η οργάνωση των υπηρεσιών υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 
κρατών µελών, ζητήθηκε από τα τελευταία να οργανώσουν από λειτουργικής 
άποψης τις δραστηριότητες ελέγχου σύµφωνα µε την ανωτέρω τυπολογία. Στην εν 
λόγω τυπολογία λαµβάνεται ως σηµείο αφετηρίας ο υπό έλεγχο τοµέας και όχι η 
οργανωτική οντότητα από την οποία προέρχονται οι εµπλεκόµενοι υπάλληλοι1 (Οι 
υποσηµειώσεις του τίτλου ΙΙ βρίσκονται στο τέλος του εγγράφου).  

Στους διάφορους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιµήσεις των κρατών 
µελών όσον αφορά το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το 2003 σε κάθε είδος 
ελέγχου (εκ των προτέρων, εκ των υστέρων και κατά της απάτης) στους πέντε 
καλυπτόµενους τοµείς (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-τµήµα προσανατολισµού, ΧΜΠΑ, 
Ταµείο Συνοχής). Προκειµένου να είναι συγκρίσιµα τα αριθµητικά στοιχεία, τα είδη 
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των πληροφοριών που ζητούνται και οι παράµετροι των ελέγχων προσδιορίστηκαν 
µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια2.  

Στις δύο τελευταίες στήλες κάθε πίνακα, οι µηχανισµοί ελέγχου των κρατών µελών 
συσχετίσθηκαν µε το ποσό προς έλεγχο. Χάρη στα δεδοµένα αυτά τα κράτη µέλη 
αποκτούν µια πρώτη εικόνα του βαθµού συµµόρφωσής τους µε τις αρχές της 
εξοµοίωσης, της αποτελεσµατικότητας και της ισοδυναµίας που προβλέπει το άρθρο 
280 της συνθήκης. Επειδή κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν ήταν 
διαθέσιµα τα ενοποιηµένα αριθµητικά στοιχεία, τα ποσά που χρησιµοποιήθηκαν 
αντιστοιχούν στα προσωρινά στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης 2003 της Γ∆ 
Προϋπολογισµού, στις 28 Απριλίου 2004. 

Ωστόσο, καθώς πρόκειται για εκτιµήσεις βασισµένες σε ενδεχοµένως αποκλίνουσες 
ερµηνείες των ορισµών των ελέγχων και του προσωπικού, είναι σηµαντικό τα 
δεδοµένα αυτά να ερµηνεύονται µε σύνεση, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αξία τους 
είναι αποκλειστικά ενδεικτική. Κύριος στόχος είναι να εξαχθούν απλώς οι γενικές 
τάσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα προσδιοριστούν περαιτέρω σε συνεργασία µε τα 
κράτη µέλη, στο πλαίσιο ενός δοµηµένου διαοµιλίαυ. 

6.1. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συµβάλλει κυρίως στην 
παροχή βοήθειας στις αναπτυξιακά καθυστερηµένες περιφέρειες, τις περιφέρειες υπό 
οικονοµική ανασυγκρότηση και εκείνες που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικές 
δυσκολίες. 

Πίνακας 6.1 - ΕΤΠΑ : προσωπικό που έχει διατεθεί από κάθε κράτος µέλος στα τρία είδη 
ελέγχου 
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BE 1054 94,26% 65 5,74% - 6 0,00% 112 64,04 0,57 

DK 30 95,19% 1 4,00% 0,25 0,80% 32 25,42 0,81 

DE 8697 88,49% 1138 11,51% -9 0,00% 982 1818,68 1,85 

EL 81 79,41% 21 20,59% - 0,00% 102 1005,36 9,86 

ES10 314 70,40% 132 29,60% -  0,00% 446 4394,96 9,85 

FR11 313 84,37% 58 15,63% - 0,00% 371 1268,69 3,42 
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IE 344 56,39% 266 43,61% - 0,00% 610 294,30 0,48 

IT12 531 60,14% 208 23,56% 144 16,30% 883 2869,57 3,25 

LU 3 60,00% 1 20,00% 1 20,00% 513 0,25 0,05 

NL 1 50,00% 1 50,00% - 0,00% 214 116,97 -15 

AT 98 90,74% 10 9,26% -16 0,00% 108 151,85 1,41 

PT 684 58,26% 246 20,95% 24417 20,78 1174 2392,51 2,04 

FI18 10719 81,31% 2220 16,72% 321 2,27% 132 116,85 0,89 

SE 100 83,35% 18,5 15,40% 1,522 1,25% 120 195,36 1,63 

UK23 20424 49,67% 143 34,75% 64 15,50% 411 938,39 2,28 

Σύνο
λο 3 784 68,95% 1 247 22,72% 457 8,33% 5 489 15 653, 20 2,85 

Στον τοµέα του ΕΤΠΑ, οι εκ των προτέρων έλεγχοι φαίνεται να απασχολούν το 
µεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναµικού στην πλειονότητα των κρατών 
µελών (στο σύνολο των κρατών µελών, εκ των προτέρων έλεγχοι : 68,95 %· εκ των 
υστέρων έλεγχοι: 22,72 %· έρευνες κατά της απάτης : 8,33 %). Ωστόσο, υπάρχει 
ανοµοιογένεια µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά το ποσοστό των υπαλλήλων 
που διατίθεται σε κάθε ένα από τα τρία είδη ελέγχων.  

Πρέπει να επισηµανθούν οι περιπτώσεις της Αυστρίας, της ∆ανίας και του Βελγίου 
που διαθέτουν περισσότερο από το 90% του προσωπικού τους για τους εκ των 
προτέρων ελέγχους, στο πλαίσιο µιας στρατηγικής για την πρόληψη. Συνεπώς οι 
πόροι προορίζονται για την ανίχνευση ενδεχόµενων προβληµάτων σε αρχικό στάδιο 
της διαδικασίας ελέγχου. 

Όσον αφορά τις έρευνες κατά της απάτης, σύµφωνα µε τα κοινοποιηθέντα στοιχεία, 
µόνο τέσσερα κράτη µέλη (Λουξεµβούργο, Ιταλία, Πορτογαλία και Ηνωµένο 
Βασίλειο) είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι διέθεσαν για τις έρευνες αυτές 
ποσοστό άνω του 15% των ανθρώπινων πόρων τους. 

Πρέπει ωστόσο να υπογραµµισθεί ότι ορισµένα κράτη µέλη αντιµετώπισαν 
δυσκολίες στην κατανοµή του προσωπικού ανά τύπο ελέγχου και ότι άλλα κράτη 
υπογράµµισαν ότι οι αρµόδιοι για τον έλεγχο υπάλληλοί τους κάλυπταν πολλούς 
τοµείς, γεγονός που δεν επιτρέπει τη διενέργεια πιο ενδελεχών αναλύσεων. 

Επιπλέον, πολλά κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να παράσχουν αριθµητικά στοιχεία 
για τους ανθρώπινους πόρους που ασχολούνται µε τις έρευνες κατά της απάτης. 
Αυτό µπορεί να εξηγηθεί είτε από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες που 
ασχολούνται ειδικά µε την καταπολέµηση της απάτης (για παράδειγµα η περίπτωση 
της Αυστρίας), είτε από το γεγονός ότι οι αρµόδιοι υπάλληλοι δεν περιορίζονται 
απλά στη διεξαγωγή ερευνών σε κάθε επιµέρους τοµέα. Υφίσταται λοιπόν 
επικάλυψη δραστηριοτήτων και είναι δύσκολο να καταρτισθούν σαφείς πίνακες 
προσωπικού ανά τύπο ταµείου 
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Παρά τις εν λόγω επιφυλάξεις, από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα κράτη µέλη 
ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές ελέγχου οι οποίες βασίζονται σε µικρότερο ή 
µεγαλύτερο βαθµό στη µία ή την άλλη µεθοδολογία. 

6.2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο παρεµβαίνει ουσιαστικά στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. 

Πίνακας 6.2 - ΕΚΤ : ΕΤΠΑ : προσωπικό που έχει διατεθεί από κάθε κράτος µέλος στα τρία 
είδη ελέγχου 

 (1) 

Εκ των 
προτέ-
ρων 

(2) = 
(1)/(7) 

%  

 

(3) 

Εκ 
των 
υστέ-
ρων 

(4) = 
(3)/(7) 

%  

 

(5) 

Έρευνες 
κατά της 
απάτης25 

(6) = 
(5)/(7) 

% 

 

(7) = 
(1)+(3)+(5) 

Σύνολο 
(τρία είδη 
ελέγχων) 

(8) 

Ποσό προς 
έλεγχο 
(εκατ. 
ευρώ) 

(9) = 
(8)/(7) 

 
Ποσό προς 
έλεγχο ανά 
υπάλληλο 

(εκατ. 
ευρώ) 

BE 3826 71,70% 1527 28,30% - 28 0,00% 53 33,34 0,63 

DK 20 28,57% 40 57,14% 1029 14,29% 70 44,49 0,64 

DE 59630 84,90% 10631 15,10% -32 0,00% 702 1392,42 1,98 

EL 38 71,70% 15 28,30%  0,00% 53 684,39 12,91 

ES33 1292 84,17% 243 15,83% - 0,00% 1535 1738,36 1,13 

FR34 120 63,83 68 36,17 - 0,00% 188 579,97 3,08 

IE 16 71,11% 6,5 28,89%  0,00% 22,5 113,85 5,06 

IT35 589 67,82% 215 24,81% 64 7,37% 869 1078,73 1,24 

LU 2 50,00% 2 50,00% - 0,00% 4 5,28 1,32  

NL 40 72,73% 14 25,45% 1 1,82% 55 77,72 1,41 

AT 264 99,44% 1,5 0,56% -36 0,00% 265,5 112,92 0,42 

PT 486 77,64% 140 22,36% -37 0,00% 626 740,27 1,18 

FI38 85,539 87,51% 1040 10,34% 2 2,15% 98 172,06 1,76 

SE 108 83,72% 19,541 15,12% 1,542 1,16% 129 167,29 1,29 

UK43 70 48,61% 64 44,44% 10 6,94% 144 357,61 2,48 

Σύνο
λο 3 764 78,21% 960 19,95% 89 184% 4 813 7 298, 70 1,52 

Για µια ακόµη φορά, παρατηρείται ελάχιστη οµοιογένεια µεταξύ των κρατών µελών 
όσον αφορά την κατανοµή του προσωπικού στα τρία είδη ελέγχου (εκ των 
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προτέρων, εκ των υστέρων και κατά της απάτης). Το προσωπικό που διατέθηκε από 
τα κράτη µέλη για τους εκ των προτέρων ελέγχους ξεπερνούσε κατά πολύ το 
αντίστοιχο που διατέθηκε για τις άλλες δύο κατηγορίες ελέγχων το 2003 (στο 
σύνολο των κρατών µελών, εκ των προτέρων έλεγχοι: 78,21 %· εκ των υστέρων 
έλεγχοι: 19,95 %· έρευνες κατά της απάτης: 1,84 %)  

Τέσσερα µόνο κράτη παρουσιάζουν σηµαντική απόκλιση από τον προαναφερόµενο 
µέσο όρο. Η ∆ανία διέθεσε λιγότερο από το ήµισυ του προσωπικού της για τους εκ 
των προτέρων ελέγχους, ενώ το Λουξεµβούργο και το Ηνωµένο Βασίλειο διέθεσαν 
περίπου το 50% των ανθρώπινων πόρων τους. Αντίθετα, η Αυστρία διέθεσε ποσοστό 
άνω του 99% του δυναµικού της για τους εκ των προτέρων ελέγχους.  

Στην πλειονότητα των κρατών µελών, οι έρευνες κατά της απάτης είναι η κατηγορία 
ελέγχων στην οποία διατέθηκε πολύ περιορισµένο ποσοστό του προσωπικού 
(λιγότερο από 10 %). Ένα κράτος ωστόσο αποτελεί εξαίρεση (∆ανία: 14,29%).  

Από τα ανωτέρω δεδοµένα συνάγεται το συµπέρασµα ότι στον τοµέα του ΕΚΤ, όπως 
και σε εκείνο του ΕΤΠΑ, η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας φαίνεται να διασφαλίζεται κυρίως µε τους εκ των προτέρων ελέγχους. 

6.3. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)-
τµήµα προσανατολισµού 

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) τµήµα 
«προσανατολισµού» συµβάλλει στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρµογή των 
αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα 
των δοµών παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας των γεωργικών και βασικών 
προϊόντων. 
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Πίνακας 6.3 – ΕΓΤΠΕ –τµήµα προσανατολισµού: προσωπικό που έχει διατεθεί από κάθε 
κράτος µέλος στα τρία είδη ελέγχου 

 (1) 
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%  
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Ποσό προς 
έλεγχο 
(εκατ. 
ευρώ) 

(9) = 
(8)/(7) 

 

Ποσό προς 
έλεγχο ανά 
υπάλληλο 

(εκατ. 
ευρώ) 

BE 1145 92,52% 146 7,48% - 47 0,00% 12 16,22 1,32 

DK 1 31,25% 2 68,75% -48 0,00% 3 1,04 0,33 

DE 332 57,24% 248 42,76% -49 0,00% 580 545,41 0,94 

EL 40 71,43% 16 28,57% - 0,00% 56 136,28 2,43 

ES50 299 85,43% 51 14,57% - 0,00% 350 810,06 2,31 

FR51 55 94,83% 3 5,17%  0,00% 58 102,36 1,76 

IE 113 85,93% 15,5 11,79% 3 2,28% 131,5 16,61 0,13 

IT52 179,5 61,90% 46,5 16,03% 24 8,28% 250 577,76 2,31 

LU 653 75,00% 254 25,00%  0,00% 855 0,105 0,01 

NL 3 34,15% 5 59,76% 0,5 6,10% 8 4,20 0,51 

AT 14 66,67% 7 33,33% -56 0,00% 21 25,93 1,23 

PT 559 93,95% 36 6,05% -57 0,00% 595 294,15 0,49 

FI58 4059 91,11% 460 8,89% - 0,45% 44 23,43 0,53 

SE 42 90,67% 3 6,07% 1,561 3,25% 46 22,24 0,48 

UK62 6063 48,78% 33 26,83% 30 24,39% 123 37,00 0,30 

Σύνο
λο 1 755 76,75% 472 20,66% 59 2,59% 2 286 2 612,80 1,14 

Στον τοµέα ΕΓΤΠΕ-τµήµα προσανατολισµού το µεγαλύτερο µέρος του αρµόδιου για 
τον έλεγχο προσωπικού των κρατών µελών (76,75%) διατέθηκε επίσης για τους εκ 
των προτέρων ελέγχους. ∆ιαπιστώνονται για µια ακόµη φορά διαφορές µεταξύ των 
κρατών µελών όσον αφορά την κατανοµή του αρµόδιου για τον έλεγχο προσωπικού 
στα τρία είδη ελέγχων. 

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία και η Σουηδία διέθεσαν ποσοστό 
άνω του 90% του προσωπικού τους για τους εκ των προτέρων ελέγχους. Αντίθετα, η 
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∆ανία, και στον τοµέα αυτό, ευνοεί τους εκ των υστέρων ελέγχους (68,75 %) σε 
σχέση µε τους εκ των προτέρων ελέγχους (31,25 %).  

Στον εν λόγω τοµέα, και οι Κάτω Χώρες διέθεσαν κατά το 2003 περισσότερους 
ανθρώπινους πόρους για τους εκ των υστέρων ελέγχους απ’ότι για τους εκ των 
προτέρων ελέγχους. 

Σχετικά περιορισµένοι ήταν οι πόροι που διατέθηκαν για τις έρευνες κατά της 
απάτης (2,59%). Ορισµένα κράτη µέλη επεσήµαναν ότι οι έρευνες κατά της απάτης 
είχαν ενσωµατωθεί στα άλλα είδη ελέγχου. 

Συνολικά, το προσωπικό που διατέθηκε από τα κράτη µέλη στον τοµέα αυτό, 
λαµβανοµένων υπόψη όλων των ειδών ελέγχου, ήταν χαµηλότερο αριθµητικά (2286) 
σε σύγκριση µε το συνολικό προσωπικό ελέγχου στους τοµείς του ΕΓΤΠΕ (5.489) 
και του ΕΚΤ (4.813), ο αριθµός όµως αυτός είναι αναλογικός προς το ποσό προς 
έλεγχο. Πράγµατι, το υψηλότερο ποσό προς έλεγχο από τους αρµόδιους υπαλλήλους 
παραµένει εκείνο του ΕΤΠΑ (2,85 εκατ. ευρώ ανά υπάλληλο) ενώ το χαµηλότερο 
αντιστοιχεί στο ΕΓΤΠΕ-τµήµα προσανατολισµού (1,14 εκατ. ευρώ ανά υπάλληλο).  

6.4. Χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της αλιείας (ΧΜΠΑ) 

Το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) παρέχει στήριξη 
στις διαρθρωτικές µεταβολές στον τοµέα της αλιείας. 

Πίνακας 6.4 -ΧΜΠΟ : προσωπικό που έχει διατεθεί από κάθε κράτος µέλος στα τρία είδη 
ελέγχου 
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%  
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Ποσό προς 
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(εκατ. 
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(9) = 
(8)/(7) 

 

Ποσό προς 
έλεγχο ανά 
υπάλληλο 

(εκατ. 
ευρώ) 

BE 1 62,50% 165 37,50% - 0,00%- 2 1,44 0,90 

DK 5 79,03% 1 20,97% -66 0,00%- 6 25,51 4,11 

DE 27 52,94% 24 47,06% -67 0,00%- 51 34,78 0,68 

EL 21268 100,00% - 0,00%  0,00%- 212 42,01 0,19 

ES69 87 64,44% 48 35,56% - 0,00%- 135 281,72 2,08 

FR70 27 93,10% 2 6,90% - 0,00%- 29 19,42 0,67 

IE 3 60,00% 2 40,00% 0 0,00%- 5 6,94 1,38 

IT71 46 52,38% 28 31,75% 14 15,87% 88 12,68 0,14 
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LU72 - - - - - - - 0,150 - 

NL 2 66,67% 1 33,33% - 0,00% 3 10,09 3,25 

AT 5,5 52,38% 5 47,62% -73 0,00% 10,5 0,22 0,02 

PT 39 76,47% 12 23,53% -74 0,00% 51 36,95 0,72 

FI75 1276 82,76% 2,577 17,24% - 0,00% 14,5 8,94 0,62 

SE 10 74,07% 2 14,81% 1,578 11,11% 13,5 3,83 0,28 

UK79 1080 46,51% 0 0,00% 11 52,33% 2181 10,19 0,47 

Σύνο
λο 487 77,01% 129 20,38% 16,5 2,61% 632 494, 87 0,78 

Στον τοµέα ΧΜΠΑ, το µεγαλύτερο µέρος του αρµόδιου για τον έλεγχο προσωπικού 
των κρατών µελών (77,01%) διατέθηκε, όπως και στα υπόλοιπα διαρθρωτικά ταµεία, 
για τους εκ των προτέρων ελέγχους. 

∆ιαπιστώνονται και στον τοµέα αυτό διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον 
αφορά την κατανοµή του δυναµικού στα τρία είδη ελέγχου, καθόσον η Γερµανία, η 
Ιρλανδία και η Αυστρία διέθεσαν ισοδύναµους σχεδόν ανθρώπινους πόρους για τους 
εκ των υστέρων και εκ των προτέρων ελέγχους, η Φινλανδία και η ∆ανία διέθεσαν 
περίπου το 80% του δυναµικού τους για τους εκ των προτέρων ελέγχους, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τη Γαλλία ήταν άνω του 90% και για την Ελλάδα 100%. 

6.5. Ταµείο συνοχής 

Το Ταµείο συνοχής συµβάλλει στη χρηµατοδότηση σχεδίων στον τοµέα του 
περιβάλλοντος καθώς και στον τοµέα των ευρωπαϊκών δικτύων σε θέµατα 
υποδοµών των µεταφορών. 

Πίνακας 6.5 – Ταµείο συνοχής: προσωπικό που έχει διατεθεί από κάθε κράτος στα τρία είδη 
ελέγχου 
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Ποσό προς 
έλεγχο ανά 
υπάλληλο 

(εκατ. 
ευρώ) 

EL 16 61,54% 10 38,46% - - 26 40,08 1,54 

ES83 90 72,58% 34 27,42% - - 124 1724,73 13,91 

IE 18 69,23% 8 30,77% - - 26 172,09 6,62 
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PT 20 62,50% 12 37,50% -84 - 32 258,12 8,01 

Σύνο
λο 

144 69,23% 64 30,77% - - 208 
2195,02 10,55 

∆ιαπιστώνεται ότι το ποσό προς έλεγχο ανά υπάλληλο είναι πολύ υψηλότερο απ’ότι 
στους υπόλοιπους τοµείς (10,55 εκατ. ευρώ έναντι 2,85 εκατ. ευρώ για το ΕΤΠΑ και 
1,52 εκατ. ευρώ για το ΕΚΤ). Πρέπει να επισηµανθεί ότι πρόκειται γενικά για έργα 
ευρύτερης κλίµακας απ’ότι στα υπόλοιπα ταµεία. Το γεγονός αυτό ευνοεί τις 
οικονοµίες κλίµακας κατά τις ενέργειες ελέγχου και εξηγεί κατά συνέπεια το 
µειωµένο αριθµό υπαλλήλων σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό προς έλεγχο.  

Το µεγαλύτερο µέρος του αρµόδιου για τον έλεγχο προσωπικού των κρατών µελών 
διατέθηκε στον τοµέα του Ταµείου συνοχής, για τους εκ των προτέρων ελέγχους 
(στο σύνολο των κρατών µελών, εκ των προτέρων έλεγχοι: 69,23 % ·εκ των υστέρων 
έλεγχοι: 30,77 %).  

Παρατηρείται µια σχετική οµοιογένεια µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την 
κατανοµή του προσωπικού στα τρία είδη ελέγχων (εκ των προτέρων, εκ των 
υστέρων και κατά της απάτης), και συγκεκριµένα, τα δύο τρίτα του δυναµικού έχουν 
διατεθεί για τον εκ των προτέρων έλεγχο και το ένα τρίτο για τον εκ των υστέρων 
έλεγχο. 

Στον τοµέα αυτό, δεν έχουν αναφερθεί η διάθεση ανθρώπινων πόρων αποκλειστικά 
για τις έρευνες κατά της απάτης. 

Συµπέρασµα 

Κατά την ανάγνωση του πίνακα που ακολουθεί πρέπει να ληφθούν υπόψη 
πολυάριθµες επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από τα κράτη µέλη και οι οποίες έχουν 
καταχωρηθεί στις υποσηµειώσεις των πινάκων 6.1 έως 6.5. 

Πίνακας 6.6 – ∆ιαρθρωτικές ενέργειες: προσωπικό που έχει διατεθεί από κάθε κράτος µέλος 
στα τρία είδη ελέγχου 
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Ποσό προς 
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υπάλληλο 

(εκατ. 
ευρώ) 

BE 155 86,06 % 23 12,94% - 0,00% 178 115,04 0,64 

DK 56 50,27% 45 40,46% 10 9,27% 111 96,46 0,87 

DE 1 824 78,79% 491 21,21% - 0,00% 2 315 3 791,29 1,64 

EL 387 86,19% 62 13,81% - 0,00% 449 1 908,12 4,42 
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ES 2 082 80,39% 508 19,61% - 0,00% 2 590 8 949,83 3,46 

FR 515 79,72% 131 20,28% - 0,00% 646 1 970,44 3,05 

IE 494 62,14% 298 37,48% 3 0,38% 795 603,79 0,76 

IT 1 346 64,40% 498 23,83% 246 11,77% 2 090 4 538,74 2,17 

LU 11 64,71% 5 29,41% 1 5,88% 17 5,79 0,34 

NL 46 67,06% 21 30,75% 1,5 2,20% 68 208,98 3,07 

AT 381,5 94,20% 23,5 5,80%  0,00% 405 290,92 0,72 

PT 1 788 72,15% 446 18,00% 244 9,85% 2 478 3 722,00 1,50 

FI 245 85,03% 38 13,27% 5 1,70% 288 321,28 1,11 

SE 2600 84,19% 43 13,86% 6 1,94% 309 388,72 1,26 

UK 344 49,43% 240 34,83% 105 15,24% 689 1 343,19 1,92 

Σύνο
λο 9 934 73,98% 2 872 21,39% 622 4,63% 12 535 28 254,59 2,25 

Από τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα προκύπτει ότι, για το σύνολο των κρατών µελών 
και για το σύνολο των καλυπτόµενων τοµέων, η µεγάλη πλειοψηφία των 
ανθρώπινων πόρων διατέθηκε κατά το 2003 για τους εκ των προτέρων ελέγχους (εκ 
των προτέρων έλεγχοι:73,98 % ·εκ των υστέρων έλεγχοι: 21,39 % ·έρευνες κατά της 
απάτης: 4,63 %).  

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, γενικά, δόθηκε προτεραιότητα στους 
µηχανισµούς επιτήρησης και εκ των προτέρων επαλήθευσης που χρησιµοποιούνται 
κατά την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης.  

Από ποσοτικής άποψης, στους ελέγχους χρησιµοποίησης των πόρων ή εκτέλεσης 
των έργων (εκ των υστέρων έλεγχοι) διατίθενται γενικά λιγότεροι πόροι, στο βαθµό 
που διενεργούνται βάσει προγραµµατισµού, τεχνικών δειγµατοληψίας ή 
στοχοθέτησης των κινδύνων.  

Χωρίς να εκφέρεται κρίση για τον επιλεχθέντα τρόπο οργάνωσης των ελέγχων, που 
υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών, η Επιτροπή εκφράζει 
τη λύπη της για το γεγονός ότι µόνο εννέα κράτη µέλη υπέβαλαν αξιολόγηση του 
δυναµικού που διατέθηκε για τις έρευνες κατά της απάτης. 

Συνολικά, τα κράτη µέλη διέθεσαν περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό στους 
ελέγχους που διεξήχθησαν στον τοµέα του ΕΤΠΑ: 5.489 υπάλληλοι, έναντι 4.813 
για το ΕΚΤ, 2.286 για το ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων, 632 για το ΧΜΠΑ και 208 για 
το Ταµείο συνοχής. Οι αριθµοί αυτοί είναι αναλογικοί προς τα προς έλεγχο ποσά 
καθόσον αυτά είναι επίσης υψηλότερα για το ΕΤΠΑ απ’ότι για τα υπόλοιπα ταµεία. 
Το ποσό προς έλεγχο ανά υπάλληλο ανέρχεται σε 2,85 εκατ. ευρώ για το ΕΤΠΑ, 
1,52 για το ΕΚΤ, 1,14 για το ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων και 0,78 για το ΧΜΠΑ. 



 

EL 34   EL 

Στον τοµέα του Ταµείου Συνοχής, το εν λόγω ποσό είναι κατά πολύ µεγαλύτερο και 
συγκεκριµένα 10,55 εκατ. ευρώ ανά υπάλληλο. 

Εάν συγκρίνουµε τα αριθµητικά στοιχεία ανά κράτος µέλος, το προς έλεγχο ποσό 
για το σύνολο των ταµείων κυµαίνεται από 0,34 έως 4,42 εκατ. ευρώ ανά υπάλληλο. 
Όταν εξετάζονται τα αριθµητικά στοιχεία για το κάθε ταµείο ξεχωριστά, οι διαφορές 
αυξάνονται αισθητά, για παράδειγµα για το ΕΤΠΑ: 0,05 έως 9,86 εκατ. ευρώ ανά 
υπάλληλο, για το ΕΚΤ: 0,42 έως 12,91 εκατ. ευρώ ανά υπάλληλο.  

Η γενική διαπίστωση είναι ότι η πλειονότητα των κρατών µελών έδωσε ιδιαίτερη 
έµφαση στην πρόληψη, γεγονός που εξηγεί τη συγκέντρωση ανθρώπινων πόρων 
στους εκ των προτέρων ελέγχους. Μόνο ορισµένα κράτη µέλη επέλεξαν µια πιο 
οµοιογενή κατανοµή ανάµεσα στα τρία είδη ελέγχων, γεγονός που αντικατοπτρίζει 
µια προσέγγιση αποτροπής µε επανειληµµένους ελέγχους και έρευνες κατά της 
απάτης. Οι τάσεις που είχαν επισηµανθεί στην έκθεση για το έτος 2002 
επιβεβαιώθηκαν. 

7. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ85 

Η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων και των ερευνών σε σχέση µε τους κοινοτικούς 
πόρους και δαπάνες εξαρτάται από το στενό συντονισµό µεταξύ των αρµοδίων 
υπηρεσιών. Η ειδική έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 10/200186, 
καθώς και οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή σε πολλά κράτη 
µέλη από το Νοέµβριο του 2002 έως τον Ιανουάριο του 2003 οδήγησαν στη 
διαπίστωση ελλείψεων στον εν λόγω τοµέα σε διάφορα επίπεδα. Ακολούθησαν νέες 
εξελίξεις τις οποίες τα κράτη µέλη θέλησαν να γνωστοποιήσουν µέσω των 
απαντήσεών τους στο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε το άρθρο 280. 

Πρέπει να υπογραµµισθούν ορισµένα σηµαντικά οριζόντια µέτρα. Στην Ιταλία, οι 
περιφέρειες, οι αυτόνοµες επαρχίες και οι περιφερειακές διοικήσεις της Guardia di 
Finanza συνήψαν νέα πρωτόκολλα συµφωνίας προκειµένου να συντονίσουν όλους 
τους ελέγχους και τις ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά µε τις διαρθρωτικές 
ενέργειες. Εξάλλου, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία αποτέλεσαν το αντικείµενο ξεχωριστών 
ενεργειών εκ µέρους µιας κεντρικής επιτροπής και είκοσι περιφερειακών επιτροπών 
δηµοσιονοµικού συντονισµού αποτελούµενων από εκπροσώπους της 
προαναφερόµενης οικονοµικής αστυνοµίας, της Ragioneria Generale dello Stato και 
της Agenzia delle Entrate. 

Πρέπει ακόµη να αναφερθούν διάφορες οδηγίες που δόθηκαν από τις κεντρικές 
αρχές µε σκοπό την ενιαία εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου και κοινοποίησης 
των παρατυπιών. Κατά την εκπόνηση των οδηγιών αυτών έχουν ληφθεί υπόψη τα 
διδάγµατα από το κλείσιµο των προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της 
περιόδου 1994-99 και οι εκθέσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 
Επιτροπής. Η εκπόνηση τέτοιου είδους οδηγιών κατά τη διάρκεια του έτους 2003 
επισηµάνθηκε από τις αρχές της Ιταλίας (περιφέρειες Βενετίας, Τοσκάνης και 
Καµπανίας), της Βρετανίας (κατευθυντήριες γραµµές της « Compliance Group » που 
συστάθηκε πρόσφατα µε συµµετοχή διαφόρων υπηρεσιών επιφορτισµένων µε τη 
διαχείριση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Αγγλία) και της Γαλλίας (νέα εντολή 
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ελέγχου των τελωνείων, οδηγός διαδικασιών προοριζόµενος για τους οργανισµούς 
πληρωµών και για τους φορείς ελέγχου στον τοµέα ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων). 

Όλα σχεδόν τα κράτη µέλη επεσήµαναν διατάξεις που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της συνεργασίας: σύσταση µονάδων 
συντονισµού, διοργάνωση συνεδριάσεων, παροχή κατάρτισης, ανάπτυξη 
συστηµάτων µηχανοργάνωσης. Η βελτίωση αυτή αποσκοπεί ιδίως στην διευκόλυνση 
της κοινοποίησης παρατυπιών στην Επιτροπή (OLAF), και ως εκ τούτου αξίζει να 
τύχει ιδιαίτερης προσοχής στην παρούσα έκθεση. 

Το Βέλγιο ανέφερε τη σύσταση οργάνου για τον συντονισµό των οργανισµών 
πληρωµής στον τοµέα του ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων. Υπεγράφη συµφωνία 
συνεργασίας µεταξύ του οµοσπονδιακού κράτους και των περιφερειών στους τοµείς 
της αλιείας και της γεωργίας. Ορισµένοι υπάλληλοι της υπηρεσίας τελωνείων και 
ειδικών φόρων κατανάλωσης καθώς και υπάλληλοι των φορολογικών διοικητικών 
αρχών απέκτησαν την ιδιότητα του επίκουρου αξιωµατικού της δικαστικής 
αστυνοµίας του βασιλικού εισαγγελέα προκείµενου να διευκολύνουν τη διεξαγωγή 
των ερευνών κατά της απάτης. 

Ορισµένα κράτη µέλη δηµιούργησαν µονάδες αποτελούµενες από υπευθύνους 
ελέγχων διαφόρων τοµέων. Έτσι, στη ∆ανία, οι αρµόδιοι για τους ελέγχους του ΕΚΤ 
και του ΕΤΠΑ συγκεντρώθηκαν στο ίδιο υπουργείο (υπουργείο οικονοµικών, 
εµπορίου και βιοµηχανίας) και στην ίδια διοικητική µονάδα. Παροµοίως, το 
Ηνωµένο Βασίλειο συγκέντρωσε στην ίδια υπηρεσία του υπουργείου περιβάλλοντος, 
τροφίµων και αγροτικών υποθέσεων τους αρµόδιους για τους οργανισµούς 
πληρωµών για τα δύο τµήµατα του ΕΓΤΠΕ. Στην Ιρλανδία, συστάθηκε επίσηµος 
µηχανισµός ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών σχετικά µε τη δηµοσιονοµική 
διαχείριση και τους ελέγχους του ΕΚΤ (ESF Financial Steering Group). 

Πολλά κράτη µέλη επεσήµαναν τη διεξαγωγή, από το έτος 2003, τακτικών 
συνεδριάσεων µεταξύ των υπευθύνων για τους ελέγχους στους διάφορους τοµείς 
(όπως για παράδειγµα η οµάδα EURONET της Βορείου Ιρλανδίας) ή µεταξύ των 
υπευθύνων για τα διάφορα είδη ελέγχου εντός του ίδιου τοµέα (όπως για παράδειγµα 
στη ∆ανία στον τοµέα του ΧΜΠΑ) προκειµένου να διευκολύνουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών και µεθόδων. 

Στη Γαλλία και στη Φινλανδία οργανώθηκαν κύκλοι κατάρτισης και σεµινάρια για 
το προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών µε στόχο τη βελτίωση του συντονισµού και της 
συνεργασίας µεταξύ υπηρεσιών. 

Το ελληνικό υπουργείο οικονοµίας και οικονοµικών και ο οργανισµός πληρωµών 
(OΠEKEΠE) υπέγραψαν µνηµόνιο συνεργασίας που προσδιορίζει το πλαίσιο των 
ανταλλαγών πληροφοριών για τις περιπτώσεις παρατυπιών στον τοµέα των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή. Παρόµοια συµφωνία υπεγράφη µεταξύ ιρλανδικών 
αρχών προκειµένου να διασφαλισθεί η εκτέλεση των εκ των υστέρων ελέγχων και 
των ελέγχων των συστηµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στο γεωργικό 
τοµέα. 

Όσον αφορά τη βελτίωση στον τοµέα της ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει τέλος να 
επισηµανθούν οι βελτιώσεις στα συστήµατα πληροφορικής που διευκολύνουν τη 
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µεταφορά των δεδοµένων. Τέτοιες ενέργειες γνωστοποιήθηκαν ιδίως από τις αρχές 
της Βρετανίας (εκσυγχρονισµός του συστήµατος πληροφοριών που χρησιµοποιείται 
από την κυβέρνηση της Σκοτίας για τη διαχείριση του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ), του 
Βελγίου (αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών αρχείων σε εθνικό επίπεδο προκειµένου 
να αποφευχθεί η µη αιτιολογηµένη επιστροφή ΦΠΑ·ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ διαχειριστών ευρωπαϊκών προγραµµάτων προκειµένου να αποφευχθούν οι 
κίνδυνοι συγχρηµατοδότησης από δύο ταυτόχρονα φορείς) και της Ιταλίας (σύστηµα 
πληροφορικής της περιφέρειας της Αόστας που χρησιµοποιείται στον τοµέα του 
σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης). 

8. Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Η είσπραξη των απαιτήσεων της Κοινότητας που προκύπτουν από δαπάνες που 
διαχειρίζεται άµεσα η Επιτροπή («άµεσες δαπάνες») αποτελεί σηµαντικό θέµα για 
τη βελτίωση της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε δύο ανακοινώσεις για τη βελτίωση της 
είσπραξης (2000 et 200287). Στις ανακοινώσεις αυτές, η Επιτροπή διασαφήνισε το 
ρόλο που διαδραµατίζει η ΟLAF προκειµένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
Επιτροπής να ασκήσει πολιτική αγωγή, µετά από έρευνα της OLAF, στον τοµέα των 
άµεσων δαπανών. 

Παράσταση πολιτικής αγωγής : « Η άσκηση πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο ποινικής 
διαδικασίας» θεωρείται αποτελεσµατικό µέσο για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Κοινότητας, καθόσον συµβάλλει στη µείωση της διάρκειας της 
διαδικασίας συνδυάζοντας την ποινική διαδικασία µε την πολιτική αγωγή. Η 
συνδυασµένη αυτή  

διαδικασία παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα και θα διευκολύνει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από την Επιτροπή για την είσπραξη των απαιτήσεων στον τοµέα των 
άµεσων δαπανών.  

Υπό την προοπτική αυτή κρίθηκε σηµαντικό να καθοριστούν οι όροι υπό τους 
οποίους η Επιτροπή, δυνάµει του εθνικού δικαίου, δύναται να ασκήσει τέτοια 
πολιτική αγωγή ή να λάβει αντίστοιχα µέτρα εξ ονόµατος των Κοινοτήτων, σε 
περιπτώσεις απατών στον τοµέα των άµεσων δαπανών. 

Προκειµένου να αξιολογηθεί η εν λόγω δυνατότητα είσπραξης, ζητήθηκε από τα 
κράτη µέλη να κοινοποιήσουν µια αρχική παρουσίαση της νοµικής βάσης που 
προβλέπει η νοµοθεσία τους για µια τέτοια αγωγή.  

Οι απαντήσεις των κρατών µελών 88 παρείχαν στην Επιτροπή µια συνολική θεώρηση 
των εθνικών νοµοθεσιών όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης «πολιτικής αγωγής 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας».  

Εξαιρουµένων των κρατών µελών που το νοµικό τους σύστηµα βασίζεται στο 
εθιµικό δίκαιο (common law) 89, όλα τα κράτη µέλη 90 επιτρέπουν στις Κοινότητες, 
που εκπροσωπούνται από την Επιτροπή, την άσκηση «πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο 
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ποινικής διαδικασίας», όταν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από το εθνικό 
δίκαιο. 

Στα εν λόγω κράτη µέλη, όταν είναι πιθανή µια τέτοια αγωγή, το αίτηµα 
«παράστασης πολιτικής αγωγής» πρέπει να υποβάλλεται από το «θιγόµενο µέρος» 
ενώπιον των δικαστικών ή των αρµοδίων για την δίωξη αρχών. Εξάλλου, σε 
ορισµένα κράτη µέλη 91, µια τέτοια διαδικασία µπορεί να κινηθεί και από την 
εισαγγελική αρχή. 

Τα κράτη µέλη92 ανέφεραν ότι ο χρόνος άσκησης της αγωγής αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο προκειµένου αυτή να µπορεί να γίνει αποδεκτή. Σε ορισµένα κράτη µέλη93, 
η «παράσταση πολιτικής αγωγής» είναι δυνατή µόνο πριν από την έναρξη της 
δικαστικής διαδικασίας. Ωστόσο, σε άλλα νοµικά συστήµατα94. απαιτείται να έχει 
κινηθεί η δικαστική διαδικασία τη στιγµή που υποβάλλεται η αίτηση. Στα εν λόγω 
νοµικά συστήµατα, η αίτηση «άσκησης πολιτικής αγωγής» πρέπει να έχει υποβληθεί 
το αργότερο κατά τη διάρκεια της κύριας ακροαµατικής διαδικασίας και 
οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των συζητήσεων για την περάτωσή της. 

Στα κράτη µέλη των οποίων το νοµικό σύστηµα βασίζεται στο εθιµικό δίκαιο 
(common law), παρόλο που η Επιτροπή δεν νοµιµοποιείται στην άσκηση πολιτικής 
αγωγής, έχει το δικαίωµα να υποβάλει αίτηµα «αποζηµίωσης». 

Σε σχέση µε αρµόδιες εθνικές αρχές, διαπιστώθηκε σε πολλά κράτη µέλη ότι ο 
δικαστής ή η ποινική δικαστική αρχή διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι 
απαντήσεις των κρατών µελών παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία όσον αφορά 
τους όρους που ισχύουν για την άσκηση πολιτικής αγωγής. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν 
έχει λάβει για το θέµα αυτό επαρκείς πληροφορίες από όλα τα κράτη µέλη ώστε να 
είναι σε θέση να εκπονήσει µια πιο ενδελεχή ανάλυση. 

Σε όλα τα κράτη µέλη προβλέπονται προθεσµίες παραγραφής. Ωστόσο, από τη 
γενική εικόνα, προκύπτουν µεγάλες διαφορές όσον αφορά τη διάρκεια των εν λόγω 
προθεσµιών. Σε πολλά κράτη µέλη το αστικό δίκαιο προβλέπει σχετικές µε το εν 
λόγω θέµα διατάξεις. Σε γενικά πλαίσια, η διάρκεια των προθεσµιών παραγραφής 
κυµαίνεται από µακρόχρονες περιόδους 20-30 ετών95 έως συντοµότερες προθεσµίες 
3-5 ετών96. 

Συντηρητικά µέτρα : κατά τη διάρκεια µιας ποινικής διαδικασίας, και επικουρικά 
προς την άσκηση πολιτικής αγωγής, µπορεί να ζητηθεί η λήψη συντηρητικών 
µέτρων. Τα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών προβλέπουν διάφορα µέσα, όπως 
τη δήµευση ή την κατάσχεση των κεφαλαίων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Τα 
εν λόγω µέσα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε ορισµένες περιπτώσεις από την 
προκαταρκτική ήδη φάση της δίκης. 

Η περιπλοκότητα των εθνικών νοµικών συστηµάτων υπαγορεύει στην Επιτροπή την 
ανάγκη διατήρησης στενής συνεργασίας µε τις δικαστικές αρχές. Αυτό θα µπορούσε 
να συµβάλει στην εξασφάλιση αποτελεσµατικής προστασίας των οικονοµικών 
συµφερόντων της Κοινότητας, ιδίως όταν η διαχείριση των κονδυλίων γίνεται από 
την Επιτροπή.  
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1 Zητήθηκε από τα κράτη µέλη, στην περίπτωση που ορισµένοι υπάλληλοι ασκούσαν πολλά είδη ελέγχου (εκ 

των προτέρων, εκ των υστέρων ή/και κατά της απάτης), να υπολογίσουν τον αριθµό των υπαλλήλων µε βάση 
την εκτίµηση της σχετικής διάρκειας του κάθε είδους ελέγχου που πραγµατοποιείται από το αντίστοιχο 
προσωπικό. 

Οµοίως, εάν ορισµένοι υπάλληλοι ήταν αρµόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων σε πολλά ταµεία, ζητήθηκε από 
τα κράτη µέλη να υπολογίσουν τον αριθµό των υπαλλήλων βάσει εκτίµησης της σχετικής διάρκειας των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν από κάθε µέλος του προσωπικού σε κάθε τοµέα. 

Στην περίπτωση που ορισµένες αποστολές ελέγχου είχαν ανατεθεί σε εξωτερικές (ιδιωτικές) υπηρεσίες ή 
οργανισµούς, ζητήθηκε από τα κράτη µέλη να περιλάβουν το δυναµικό που χρησιµοποιήθηκε από τις εν 
λόγω υπηρεσίες ή οργανισµούς για την εκτέλεση των εν λόγω αποστολών στα αριθµητικά στοιχεία που 
υπέβαλαν. 

Έχει γίνει στρογγυλοποίηση των αριθµητικών στοιχείων προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Για το 
οµιλία αυτό ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στη στήλη που αφορά τα συνολικά στοιχεία µεταξύ των 
πραγµατικών και των στρογγυλοποιηµένων αριθµών. 

2 Ως «εκ των προτέρων» έλεγχοι νοούνται: 

– Για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, οι έλεγχοι και επαληθεύσεις έργων ή ενεργειών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στα διάφορα επίπεδα (αρχή διαχείρισης, αρχή πληρωµής, εξουσιοδοτηµένες ή 
ενδιάµεσες αρχές, τελικοί δικαιούχοι) για την επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων και 
υπηρεσιών που συγχρηµατοδοτούνται και το αληθές της δηλούµενης δαπάνης (έλεγχοι 
παρασχεθεισών υπηρεσιών) όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 9 (παράγραφοι 2, 3 και 4) του 
κανονισµού αριθ. 438/2001· 

– για το Ταµείο συνοχής, οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται στα διάφορα επίπεδα (οργανισµοί 
υλοποίησης, αρχή διαχείρισης, αρχή πληρωµής, ενδιάµεσοι οργανισµοί) προκειµένου να 
επαληθευθεί η πραγµατοποίηση της αιτηθείσας δαπάνης και η εκτέλεση του έργου, από τη φάση 
της ανάθεσης έως την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 8 
(παράγραφοι 2, 3 και 4) του κανονισµού αριθ.1386/2002. 

- Κατά την έννοια της παρούσας έκθεσης, ως έλεγχοι «εκ των υστέρων» νοούνται: 
– για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, οι «δειγµατοληπτικοί έλεγχοι» που καλύπτουν τουλάχιστον το 5% 

της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης και προβλέπονται από το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
2064/97 (για την περίοδο προγραµµατισµού 1994-1999) και από το άρθρο 10 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 438/2001(για την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006)· 

– για το Ταµείο συνοχής, οι «δειγµατοληπτικοί έλεγχοι» καλύπτουν τουλάχιστον το 15% των 
συνολικών επιλέξιµων δαπανών, προβλέπονται από το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1386/2002 και έχουν στόχο την επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου και των δηλώσεων δαπανών των έργων. 

Ως έρευνες κατά της απάτης νοούνται όλες οι έρευνες που διεξάγονται µετά από υπόνοιες για απάτη. 
3 Ζητήθηκε από τα κράτη µέλη που έχουν τη σχετική δυνατότητα να περιλάβουν επίσης το προσωπικό των 

υπηρεσιών ποινικής δίωξης (αστυνοµία, δικαστικές αρχές) που διατέθηκε για το είδος αυτό ερευνών. 

4 Εκ των οποίων 4 υπάλληλοι της Κοινότητας της Φλάνδρας, 95 της περιφέρειας Βαλονίας, 6 της περιφέρειας 
Bruxelles-Capitale (εκ των οποίων 0,42 για την περίοδο προγραµµατισµού 94-99). 

5 Εκ των οποίων 5 υπάλληλοι της φλαµανδικής κοινότητας, 2 της περιφέρειας Βαλονίας, 1,4 της περιφέρειας 
Bruxelles-Capitale (εκ των οποίων 0,4 για την περίοδο προγραµµατισµού 94-99). 

6 Περιλαµβάνονται στις δύο πρώτες στήλες.  
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7 Η Γερµανία επιθυµεί να επισηµάνει ότι λόγω των πολυάριθµων µέτρων και αρµόδιων υπηρεσιών, ο αριθµός 

των υπαλλήλων που διεξάγουν τους ελέγχους είναι µεγάλος. Για το οµιλία αυτό δύναται µόνο να προβεί σε 
εκτίµηση. 

 

8 Λαµβανοµένης υπόψη της διασταύρωσης, το 2003, των στοιχείων των εκ των υστέρων ελέγχων που 
αφορούν τις περιόδους στο πλαίσιο ενίσχυσης, 1994-1999 και 2000-2006, τα δεδοµένα για τους 
ανεξάρτητους οργανισµούς βασίζονται σε εκτίµηση του χρόνου που έχει διατεθεί από το προσωπικό στις 
διάφορες περιόδους στο πλαίσιο ενίσχυσης κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση. 

9 Είναι αδύνατο να παρασχεθούν πληροφορίες για τον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται στον τοµέα 
των δικαστικών ερευνών στο πλαίσιο µιας ποινικής αρχής. Τα άτοµα αυτά είναι αρµόδια για µεγάλο αριθµό 
υποθέσεων που δεν περιορίζονται σε γενικές γραµµές στον συγκεκριµένο τοµέα 

10 Ορισµένα όργανα µε τα οποία οι ισπανικές αρχές πραγµατοποίησαν διαβουλεύσεις δεν υπέβαλαν πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά µε το δυναµικό. ∆εν κοινοποιήθηκε κανένα στοιχείο σχετικά µε το αστυνοµικό και 
δικαστικό προσωπικό. Για το οµιλία αυτό δεν συµπληρώθηκε η στήλη των υπαλλήλων κατά της απάτης, 
αλλά τα διαθέσιµα στοιχεία προστέθηκαν σε εκείνα των δύο πρώτων στηλών. 

11 Η Γαλλία υπογραµµίζει ότι οι στατιστικές αυτές δεν είναι αξιόπιστες γεγονός που εξηγεί την 
επιφυλακτικότητα στην κοινοποίησή της 

12  Για την Ιταλία, τα κοινοποιηθέντα στοιχεία αφορούν τις περιόδους προγραµµατισµού 1988/1993, 1994/1999, 
2000/2006, για τις διοικητικές αρχές που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο. 

13  Εκτός Intereg και πρώην στόχο 3β 

14  Λόγω του αποκεντρωµένου χαρακτήρα των σχετικών προγραµµάτων, δεν είναι γνωστός σε κάθε υπουργείο 
ο αριθµός των υπαλλήλων που συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες ελέγχου. 

15  Επειδή τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τις Κάτω Χώρες παρουσίαζαν σηµαντικά κενά στον τοµέα του 
ΕΤΠΑ, δεν έχει υπολογισθεί το ποσό προς έλεγχο ανά υπάλληλο προκειµένου να είναι πιο αξιόπιστο το 
συνολικό αποτέλεσµα 

16  Στην Αυστρία δεν υπάρχουν υπάλληλοι ή υπηρεσίες που έχουν αναλάβει ειδικά την καταπολέµηση της 
απάτης 

17  Στον αριθµό αυτό περιλαµβάνονται 195 υπάλληλοι της PJ, 18 υπάλληλοι της DCIAP και τέλος, 31 
υπάλληλοι της DIAP. Οι εν λόγω υπάλληλοι είναι επιφορτισµένοι µε τις έρευνες κατά της απάτης σε όλους 
τους τοµείς (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-τµήµα εγγυήσεων, ΧΜΠΑ και Ταµείο Συνοχής). 

18  . Για τη Φινλανδία, τα δεδοµένα δεν περιλαµβάνουν τα αριθµητικά στοιχεία που αφορούν τη χρησιµοποίηση 
των ανθρώπινων πόρων της αστυνοµίας 

19  Εκ των οποίων 5 υπάλληλοι της περιφέρειας Åland 

20  Εκ των οποίων 3 υπάλληλοι της υπηρεσίας ελέγχου της περιφερειακής κυβέρνησης Åland (δύο ελεγκτές 
διοίκησης και ένας εσωτερικός ελεγκτής). 

21  Σύµφωνα µε τη δήλωση του υπουργείου εσωτερικών, η συµµετοχή των εισαγγελέων αντιπροσωπεύει 0,1 
άτοµο/ετησίως. Ο εν λόγω αριθµός δεν µπορεί να κατανεµηθεί ανά ταµείο και καλύπτει το σύνολο των 
ταµείων. Σύµφωνα µε την δήλωση του υπουργείου εσωτερικών της Φινλανδίας, η συµµετοχή της 
αστυνοµίας αντιπροσωπεύει 1,5 άτοµο/ετησίως για το σύνολο των ταµείων και ο αριθµός αυτός δεν µπορεί 
να κατανεµηθεί ανά ταµείο. Για την περιφέρεια Åland, ο αριθµός των υπαλλήλων υπολογίστηκε 
λαµβάνοντας υπόψη τους υπαλλήλους που έχουν διατεθεί για τα δύο πρώτα είδη ελέγχων 
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22 Όλες οι έρευνες στον ποινικό τοµέα που αφορούν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία διενεργούνται από την ΕΒΜ. 

Συνολικά έχουν αποσπασθεί 6 υπάλληλοι ετησίως για τις έρευνες σχετικά µε τις απάτες και τις κοινοτικές 
επιχορηγήσεις, εκ των οποίων 2 εισαγγελείς, 2 αστυνοµικοί και 2 ορκωτοί λογιστές. ∆εν είναι δυνατόν να 
αναφερθεί η κατανοµή του φόρτου εργασίας ανά ταµείο. Μεταξύ των τεσσάρων ταµείων έχει διατεθεί 
ισοµερώς 1,5 άτοµο/έτος 

23  Το Ηνωµένο Βασίλειο επισηµαίνει ότι 32 υπάλληλοι για τους εκ των προτέρων ελέγχους, 19 υπάλληλοι για 
τους εκ των υστέρων ελέγχους, και 8 υπάλληλοι για τις έρευνες κατά της απάτης, δηλαδή συνολικά 59 
υπάλληλοι, εργάζονται για όλα τα ταµεία, κυρίως στις αποκεντρωµένες διοικητικές αρχές. Οι υπάλληλοι 
αυτοί έχουν υπολογισθεί µεταξύ αυτών που έχουν διατεθεί για το ΕΤΠΑ. 

24  22 υπάλληλοι που διενεργούν εκ των προτέρων ελέγχους στον τοµέα του ΕΤΠΑ στην Αγγλία εργάζονται 
επίσης και για τον τοµέα του ΕΓΤΠΕ. 

 
25  Ζητήθηκε από τα κράτη µέλη που έχουν τη σχετική δυνατότητα να περιλάβουν επίσης το προσωπικό των 

υπηρεσιών ποινικής δίωξης (αστυνοµία, δικαστικές αρχές) που διατέθηκε για το είδος αυτό ερευνών 

26  Εκ των οποίων 3 υπάλληλοι της φλαµανδικής κοινότητας, 3,69 της περιφέρειας Bruxelles Capitale και 26 
του αρµόδιου οργανισµού για το ΕΚΤ. 

27  Εκ των οποίων 8 υπάλληλοι της φλαµανδικής κοινότητας, 2 της περιφερείας Βαλονίας, 1,14 της περιφερείας 
Bruxelles-Capitale και 4 του αρµόδιου οργανισµού για το ΕΚΤ 

28  Περιλαµβάνονται στις δύο πρώτες στήλες.. 

29  Η ∆ανία εκτιµά ότι κατά τη διάρκεια του 2003 η εισαγγελία για ειδικά οικονοµικά εγκλήµατα απασχολούσε 
έναν υπάλληλο για έρευνες κατά της απάτης στον τοµέα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  

30  Η Γερµανία επιθυµεί να επισηµάνει ότι λόγω των πολυάριθµων µέτρων και αρµόδιων υπηρεσιών, ο αριθµός 
των υπαλλήλων που διεξάγουν τους ελέγχους είναι µεγάλος. Για το οµιλία αυτό δύναται µόνο να προβεί σε 
εκτίµηση. 

31  Λαµβανοµένης υπόψη της διασταύρωσης, το 2003 των στοιχείων των εκ των υστέρων ελέγχων που αφορούν 
τις περιόδους στο πλαίσιο ενίσχυσης, 1994-1999 και 2000-2006, τα δεδοµένα για τους ανεξάρτητους 
οργανισµούς βασίζονται σε εκτίµηση του χρόνου που έχει διατεθεί από το προσωπικό στις διάφορες 
περιόδους στο πλαίσιο ενίσχυσης κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση. 

32  Είναι αδύνατο να παρασχεθούν πληροφορίες για τον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται στον τοµέα 
των δικαστικών ερευνών στο πλαίσιο µιας ποινικής αρχής. Τα άτοµα αυτά είναι αρµόδια για µεγάλο αριθµό 
υποθέσεων που υπερκαλύπτει σε γενικές γραµµές τον συγκεκριµένο τοµέα. 

33  Ορισµένα όργανα µε τα οποία οι ισπανικές αρχές πραγµατοποίησαν διαβουλεύσεις δεν υπέβαλαν πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά µε το δυναµικό. ∆εν κοινοποιήθηκε κανένα στοιχείο σχετικά µε το αστυνοµικό και 
δικαστικό προσωπικό. Για το οµιλία αυτό δεν συµπληρώθηκε η στήλη των υπαλλήλων κατά της απάτης, 
αλλά τα διαθέσιµα στοιχεία προστέθηκαν σε εκείνα των δύο πρώτων στηλών. 

34  Η Γαλλία υπογραµµίζει ότι οι στατιστικές αυτές δεν είναι αξιόπιστες γεγονός που εξηγεί την 
επιφυλακτικότητα στην κοινοποίησή της 

35  Για την Ιταλία, τα κοινοποιηθέντα στοιχεία αφορούν τις περιόδους προγραµµατισµού 1988/1993, 1994/1999, 
2000/2006 για τις διοικητικές αρχές που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο. 

36 Στην Αυστρία δεν υπάρχουν υπάλληλοι ή υπηρεσίες που έχουν αναλάβει ειδικά την καταπολέµηση της 
απάτης. 
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37  Όλοι οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στο δυναµικό για το ΕΤΠΑ διαδραµατίζουν επίσης ρόλο στις 

έρευνες κατά της απάτης του τοµέα αυτού. 

38  Οι δραστηριότητες της αστυνοµίας και των δικαστηρίων δεν έχουν περιληφθεί στα αριθµητικά στοιχεία που 
κοινοποίησε το φινλανδικό υπουργείο εργασίας όσον αφορά το ΕΚΤ. 

39  Εκ των οποίων 3 υπάλληλοι της περιφερείας d’Åland. 

40  Εκ των οποίων 3 υπάλληλοι της υπηρεσίες ελέγχου της περιφερειακής κυβέρνησης του Åland (2 ελεγκτές 
διοίκησης και 1 εσωτερικός ελεγκτής). 

41  Εκ των οποίων 5 υπάλληλοι αποσπασµένοι για διοικητικές έρευνες. 

42  Όλες οι έρευνες στον ποινικό τοµέα που αφορούν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία διενεργούνται από την ΕΒΜ. 
Συνολικά έχουν αποσπασθεί 6 υπάλληλοι ετησίως για τις έρευνες σχετικά µε τις απάτες και τις κοινοτικές 
επιχορηγήσεις, εκ των οποίων 2 εισαγγελείς, 2 αστυνοµικοί και 2 ορκωτοί λογιστές. ∆εν είναι δυνατόν να 
αναφερθεί η κατανοµή του φόρτου εργασίας ανά ταµείο. Μεταξύ των τεσσάρων ταµείων έχει διατεθεί 
ισοµερώς 1,5 άτοµο/έτος. 

43  Το Ηνωµένο Βασίλειο επισηµαίνει ότι 32 υπάλληλοι για τους εκ των προτέρων ελέγχους. 19 υπάλληλοι για 
τους εκ των υστέρων ελέγχους, και 8 υπάλληλοι για τις έρευνες κατά της απάτης, δηλαδή συνολικά 59 άλλοι 
υπάλληλοι, εργάζονται για όλα τα ταµεία, κυρίως στις αποκεντρωµένες διοικητικές αρχές. Οι υπάλληλοι 
αυτοί έχουν υπολογισθεί µεταξύ αυτών που έχουν διατεθεί για το ΕΤΠΑ. 

44  Ζητήθηκε από τα κράτη µέλη που έχουν τη σχετική δυνατότητα να περιλάβουν επίσης το προσωπικό των 
υπηρεσιών ποινικής δίωξης (αστυνοµία, δικαστικές αρχές) που διατέθηκε για το είδος αυτό ερευνών. 

45  Eκ των οποίων 11,3 της περιφέρειας Βαλονίας, 0.08 της περιφέρειας Bruxelles-Capitale (περίοδος 
προγραµµατισµού 94-99). 

46  Εκ των οποίων 0,8 της περιφέρειας Βαλονίας, 0,12 της περιφέρειας Bruxelles-Capitale (περίοδος 
προγραµµατισµού 94-99). 

47  Περιλαµβάνονται στις δύο πρώτες στήλες.  

48  Η ∆ανία εκτιµά ότι κατά τη διάρκεια του 2003 η εισαγγελία για ειδικά οικονοµικά εγκλήµατα απασχολούσε 
έναν υπάλληλο για έρευνες κατά της απάτης στον τοµέα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

49  Είναι αδύνατο να παρασχεθούν πληροφορίες για τον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται στον τοµέα 
των δικαστικών ερευνών στο πλαίσιο µιας ποινικής αρχής. Τα άτοµα αυτά είναι αρµόδια για µεγάλο αριθµό 
υποθέσεων που δεν περιορίζονται σε γενικές γραµµές στον συγκεκριµένο τοµέα. 

50  Ορισµένα όργανα µε τα οποία οι ισπανικές αρχές πραγµατοποίησαν διαβουλεύσεις δεν υπέβαλαν πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά µε το δυναµικό. ∆εν κοινοποιήθηκε κανένα στοιχείο σχετικά µε το αστυνοµικό και 
δικαστικό προσωπικό. Για το οµιλία αυτό δεν συµπληρώθηκε η στήλη των υπαλλήλων κατά της απάτης, 
αλλά τα διαθέσιµα στοιχεία προστέθηκαν σε εκείνα των δύο πρώτων στηλών. 

51  Η Γαλλία υπογραµµίζει ότι οι στατιστικές αυτές δεν είναι αξιόπιστες γεγονός που εξηγεί την 
επιφυλακτικότητα στην κοινοποίησή της.. 

52  Για την Ιταλία, τα κοινοποιηθέντα στοιχεία αφορούν τις περιόδους προγραµµατισµού 1988/1993, 1994/1999, 
2000/2006, για τις διοικητικές αρχές που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο. 

53  ∆εν ασχολούνται µε πλήρη απασχόληση στους εν λόγω ελέγχους. 

54  ∆εν ασχολούνται µε πλήρη απασχόληση στους εν λόγω ελέγχους. 
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55  ∆εν ασχολούνται µε πλήρη απασχόληση στους εν λόγω ελέγχους. 

56  Στην Αυστρία δεν υπάρχουν υπάλληλοι ή υπηρεσίες που έχουν αναλάβει ειδικά την καταπολέµηση της 
απάτης. 

57  Όλοι οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στο δυναµικό για το ΕΤΠΑ διαδραµατίζουν επίσης ρόλο στις 
έρευνες κατά της απάτης του τοµέα αυτού. 

58  Οι δραστηριότητες της αστυνοµίας και των δικαστηρίων δεν περιλαµβάνονται στα αριθµητικά στοιχεία που 
κοινοποιήθηκαν από το υπουργείο γεωργίας και δασών της Φινλανδίας σχετικά µε το ΕΓΤΠΕ-τµήµα 
προσανατολισµού. 

59  Εκ των οποίων 2,75 υπάλληλοι της περιφέρειας Åland. 

60  Εκ των οποίων 0,5 υπάλληλος της περιφέρειας Åland έχει διατεθεί στην υπηρεσία του ελέγχου και 0,5 
υπάλληλος στην υπηρεσία γεωργίας της περιφέρειας Åland. 

61  Όλες οι έρευνες στον ποινικό τοµέα που αφορούν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία διενεργούνται από την ΕΒΜ. 
Συνολικά έχουν αποσπασθεί 6 υπάλληλοι ετησίως για τις έρευνες σχετικά µε τις απάτες και τις κοινοτικές 
επιχορηγήσεις, εκ των οποίων 2 εισαγγελείς, 2 αστυνοµικοί και 2 ορκωτοί λογιστές. ∆εν είναι δυνατόν να 
αναφερθεί η κατανοµή του φόρτου εργασίας ανά ταµείο. Μεταξύ των τεσσάρων ταµείων έχει διατεθεί 
ισοµερώς 1,5 άτοµο/έτος. 

62  Το Ηνωµένο Βασίλειο επισηµαίνει ότι 32 υπάλληλοι για τους εκ των προτέρων ελέγχους. 19 υπάλληλοι για 
τους εκ των υστέρων ελέγχους, και 8 υπάλληλοι για τις έρευνες κατά της απάτης, δηλαδή συνολικά 59 άλλοι 
υπάλληλοι, εργάζονται για όλα τα ταµεία, κυρίως στις αποκεντρωµένες διοικητικές αρχές. Οι υπάλληλοι 
αυτοί έχουν υπολογισθεί µεταξύ αυτών που έχουν διατεθεί για το ΕΤΠΑ. 

63  122 υπάλληλοι που διενεργούν στην Αγγλία εκ των προτέρων ελέγχους στον τοµέα του ΕΤΠΑ καλύπτουν 
επίσης το ΕΓΤΠΕ και έχουν υπολογισθεί µεταξύ των υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για τον τοµέα του 
ΕΤΠΑ. Στον αριθµό των υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για τους εκ των προτέρων ελέγχους στον τοµέα του 
ΕΓΤΠΕ περιλαµβάνονται επίσης 6 σκωτσέζοι υπάλληλοι των οποίων τα καθήκοντα δεν µπορούν να 
επιµερισθούν στις διάφορες κατηγορίες. 

64  Ζητήθηκε από τα κράτη µέλη που έχουν τη σχετική δυνατότητα να περιλάβουν επίσης το προσωπικό των 
υπηρεσιών ποινικής δίωξης (αστυνοµία, δικαστικές αρχές) που διατέθηκε για το είδος αυτό ερευνών. 

65  0,4 υπάλληλοι της φλαµανδικής κοινότητας, 0,2 της περιφέρειας Βαλονίας. 

66  Η ∆ανία εκτιµά ότι κατά τη διάρκεια του 2003 η εισαγγελία για ειδικά οικονοµικά εγκλήµατα απασχολούσε 
έναν υπάλληλο για έρευνες κατά της απάτης στον τοµέα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

67  Είναι αδύνατο να παρασχεθούν πληροφορίες για τον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται στον τοµέα 
των δικαστικών ερευνών στο πλαίσιο µιας ποινικής αρχής. Τα άτοµα αυτά είναι αρµόδια για µεγάλο αριθµό 
υποθέσεων που δεν περιορίζονται σε γενικές γραµµές στον συγκεκριµένο τοµέα.. 

68  Στον αριθµό αυτό περιλαµβάνονται 200 ελεγκτές που υπηρετούν στις τοπικές νοµαρχιακές αρχές για την 
παρακολούθηση σχεδίων του ΕΠ Αλιείας (2000-2006), 6 υπάλληλοι του ΚΠΣ και 6 ακόµη ελεγκτές του 
τοµέα της αλιείας. 

69  Ορισµένα όργανα µε τα οποία οι ισπανικές αρχές πραγµατοποίησαν διαβουλεύσεις δεν υπέβαλαν πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά µε το δυναµικό. ∆εν κοινοποιήθηκε κανένα στοιχείο σχετικά µε το αστυνοµικό και 
δικαστικό προσωπικό. Για το οµιλία αυτό δεν συµπληρώθηκε η στήλη των υπαλλήλων κατά της απάτης, 
αλλά τα διαθέσιµα στοιχεία προστέθηκαν σε εκείνα των δύο πρώτων στηλών. 
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70  Η Γαλλία υπογραµµίζει ότι οι στατιστικές αυτές δεν είναι αξιόπιστες γεγονός που εξηγεί την 

επιφυλακτικότητα στην κοινοποίησή της . 

71  Για την Ιταλία, τα κοινοποιηθέντα στοιχεία αφορούν τις περιόδους προγραµµατισµού 1988/1993, 1994/1999, 
2000/2006 για τις διοικητικές αρχές που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο. 

72  Χωρίς αντικείµενο για το Λουξεµβούργο. 

73  Στην Αυστρία δεν υπάρχουν υπάλληλοι ή υπηρεσίες που έχουν αναλάβει ειδικά την καταπολέµηση της 
απάτης. 

74  Όλοι οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στο δυναµικό για το ΕΤΠΑ διαδραµατίζουν επίσης ρόλο στις 
έρευνες κατά της απάτης του τοµέα αυτού. 

75  Οι δραστηριότητες της αστυνοµίας και των δικαστηρίων δεν έχουν περιληφθεί στα αριθµητικά στοιχεία που 
κοινοποίησε το φινλανδικό υπουργείο εργασίας όσον αφορά το ΕΚΤ. 

76  Εκ των οποίων 1,5 υπάλληλοι της περιφέρειας Åland. 

77  Εκ των οποίων 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας ελέγχου της περιφερειακής κυβέρνησης της Åland . 

78  Όλες οι έρευνες στον ποινικό τοµέα που αφορούν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία διενεργούνται από την ΕΒΜ. 
Συνολικά έχουν αποσπασθεί 6 υπάλληλοι ετησίως για τις έρευνες σχετικά µε τις απάτες και τις κοινοτικές 
επιχορηγήσεις, εκ των οποίων 2 εισαγγελείς, 2 αστυνοµικοί και 2 ορκωτοί λογιστές. ∆εν είναι δυνατόν να 
αναφερθεί η κατανοµή του φόρτου εργασίας ανά ταµείο. Μεταξύ των τεσσάρων ταµείων έχει διατεθεί 
ισοµερώς 1,5 άτοµο/έτος. 

79  Το Ηνωµένο Βασίλειο επισηµαίνει ότι 32 υπάλληλοι για τους εκ των προτέρων ελέγχους. 19 υπάλληλοι για 
τους εκ των υστέρων ελέγχους, και 8 υπάλληλοι για τις έρευνες κατά της απάτης, δηλαδή συνολικά 59 άλλοι 
υπάλληλοι, εργάζονται για όλα τα ταµεία, κυρίως στις αποκεντρωµένες διοικητικές αρχές. Οι υπάλληλοι 
αυτοί έχουν υπολογισθεί µεταξύ αυτών που έχουν διατεθεί για το ΕΤΠΑ. 

80  Στα αριθµητικά στοιχεία του ΧΜΠΑ δεν περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι της Βορείου Ιρλανδίας που 
εργάζονται επίσης για το ΕΓΤΠΕ (έχουν περιληφθεί στα αριθµητικά στοιχεία ΕΓΤΠΕ-54 υπάλληλοι για τους 
εκ των προτέρων ελέγχους, 6 υπάλληλοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους). 

81  Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει επίσης έναν εκ των υπαλλήλων της Σκοτίας τα καθήκοντα του οποίου δεν 
µπορούν να επιµερισθούν σε κατηγορίες. 

82  Ζητήθηκε από τα κράτη µέλη που έχουν τη σχετική δυνατότητα να περιλάβουν επίσης το προσωπικό των 
υπηρεσιών ποινικής δίωξης (αστυνοµία, δικαστικές αρχές) που διατέθηκε για το είδος αυτό ερευνών. 

83  Ορισµένα όργανα µε τα οποία οι ισπανικές αρχές πραγµατοποίησαν διαβουλεύσεις δεν υπέβαλαν πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά µε το δυναµικό. ∆εν κοινοποιήθηκε κανένα στοιχείο σχετικά µε το αστυνοµικό και 
δικαστικό προσωπικό. Για το οµιλία αυτό δεν συµπληρώθηκε η στήλη των υπαλλήλων κατά της απάτης, 
αλλά τα διαθέσιµα στοιχεία προστέθηκαν σε εκείνα των δύο πρώτων στηλών. 

84   Όλοι οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στο δυναµικό για το ΕΤΠΑ διαδραµατίζουν επίσης ρόλο στις 
έρευνες κατά της απάτης του τοµέα αυτού. 

85  Το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από τα κράτη µέλη παρουσιάζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες 
στους πίνακες 2.1 και 2.2 του εγγράφου των υπηρεσιών. 

86  Ειδική έκθεση αριθ.10/2001 σχετικά µε το δηµοσιονοµικό έλεγχο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, κανονισµοί 
ΕΚ αριθ. 2064/97 και 1681/94 – ΕΕ C 314 της 8.11.2001. 
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87  Βλέπε τις ανακοινώσεις της Επιτροπής: 

- Ενέργεια της Λευκής Βίβλου: «Αποτελεσµατική διαχείριση της είσπραξης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών» (SEC (2000) 2204/3, 12.12.2000, σηµείο 4.4). 

- « Βελτίωση της είσπραξης των απαιτήσεων της Κοινότητας που προκύπτουν από την άµεση και 
επιµερισµένη διαχείριση των κοινοτικών δαπανών» (COM (2002) 671 τελικό, 03.12.2002). 

88  Βλέπε το έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής που εκδόθηκε ταυτόχρονα µε την παρούσα έκθεση. 

89  Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο. 

90  Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω 
Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία. 

91  Φινλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία. 

92  Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω 
Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία. 

93  Aυστρία, Φινλανδία, Κάτω Χώρες. 

94  Γερµανία, Ελλάδα, και Ιταλία (όπου η δυνατότητα αυτή υφίσταται µετά την έναρξη της δικαστικής 
διαδικασίας και κατά την έναρξη των διαδικασιών στο Πρωτοδικείο). 

95  Bέλγιο, ∆ανία, Κάτω Χώρες, Ισπανία (όπου η προθεσµία παραγραφής της πολιτικής αγωγής που ασκείται 
µετά από ποινική παράβαση ανέρχεται σε 15 έτη, σύµφωνα µε την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της 
Ισπανίας). 

96  Γαλλία, Ελλάδα, Λουξεµβούργο. 


