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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 :  Η   ΑΠΟ  3.2.2014 COM (2014) 38 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ  
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Συντομογραφίες -Αρκτικόλεξα 

ΑΕΠ             Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  

ΓΔ                 Γενικές Διευθύνσεις 

Γ.Ε.Δ.Δ.        Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

CEPOL          Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία  

CIVEX           

Επιτροπή ιθαγένειας, διακυβέρνησης, θεσμικών και 

εξωτερικών υποθέσεων  

COCOF          Επιτροπή για το Συντονισμό των Ταμείων    

COCOLAF    

Συμβουλευτική Επιτροπή για την καταπολέμηση της 

Απάτης 

COCOBU     

Eπιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού του 

Κοινοβουλίου  

COTER         Επιτροπή πολιτικής για την εδαφική συνοχή  

Digital crime   Ψηφιακό έγκλημα  

ΕΓΤΕ             Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείου Εγγυήσεων  

ΕΓΤΠΕ           

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων   

ΕΓΤΑΑ           Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  

ΕΤΘΑ           Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  

ECOFIN       

Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών 

Υποθέσεων  

ECOS           Επιτροπή οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής  

EDUC             Επιτροπή εκπαίδευσης, νεολαίας και έρευνας  

Ε.Δ.Ε.            Ενορκη διοικητική εξέταση 

ΕΚΤ           Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Ε.Ε.                 Ευρωπαϊκή Ενωση  

EIB                Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  

ECB                 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

Eurojust 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας στον τομέα της 

ποινικής δικαιοσύνης 

Europol          Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 

ΕΕΠΔ             Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων  

ΕΕΠ            Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη  

ΕΕΣ            Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο  

ΕΚΑΧ            Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 

ΕΚΤ               Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

ΕΚΤ               Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

ENVE            

Επιτροπή περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και 

ενέργειας  

Ε.Ο.Κ.           Ευρωπαΐκή και Οικονομική κοινότητα 

ΕΟΚΕ            Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

ΕτΠ              Επιτροπή των Περιφερειών   

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/
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ΕΤΕπ           Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων  

ΕΤΠΑ          Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

ΕΥΡΑΤΟΜ   Ευρωπαΐκή κοινότητα ατομικής ενέργειας  

Eurogroup     Ευρωομάδα 

Ευρωπόλ       Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία  

Financial Action Task Force-FATF           Ομάδα  Χρηματοπιστωτικής Δράσης  

Fiscal or tax heavens                            Φορολογικός παράδεισος  

FRONTEX  

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα  

GRECO       Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς  

Κ-Μ              Κράτη-Μέλη 

ΜΚΟ             Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

NAT             Επιτροπή φυσικών πόρων (NAT) 

OLAF            Office européen de Lutte Anti-Fraude 

ΟΝΕ              Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

Π.Ο.Ε.          Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου  

ΣΛΕΕ           Συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαικής Ενωσης 

ΣΣΣΔ          

Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 

διακυβέρνηση στην οικονομική και  νομισματική ένωση   

ΣΔΕ             Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  

ΤΟ               Τεχνολογία των πληροφοριών 

ΤΣ               Ταμείο Συνοχής   

ΧΜΠΑ         Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 

 

 Στο σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο οι καταστροφικές επιπτώσεις της απάτης και διαφθοράς είναι 

διασκορπισμένες σε όλη την Παγκόσμια οικονομία και κοινωνία, πολλές φορές πολύ πέρα από το 

σημείο όπου έχει επιτελεσθεί μια μεμονωμένη πράξη, αυτή καθεαυτή. 

 Η παγκόσμια οικονομία περιλαμβάνει πλέον χάρτες περιοχών στις οποίες το οικονομικό 

έγκλημα δρα ανενόχλητα η και όταν αυτές εμφανίζουν να έχουν ανάλογους μηχανισμούς 

καταστολής τους, διαπιστώνεται η παντελής έλλειψη τους και πολλές φορές η ιδία συμμετοχή τους 

σε κυκλώματα απάτης και παρανομίας. Καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και στην επικαιρότητα 

ακούγονται περιπτώσεις απατών και διαφθοράς που σκοπό τους έχουν φυσικά οικονομικά 

ανταλλάγματα. 

  Η Ευρώπη η κατ’ εξοχήν γηραιότερη Ήπειρος αποτελούμενη από τις πλουσιότερες χώρες 

του κόσμου, δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος των αναζητήσεων κύκλων που αναζητούν την 

απάτη μέσω της διαφθοράς. Ιδιαίτερα δε στις σημερινές συγκυρίες, όπου η Ε.Ε. ως ομάδα 

ευρωπαϊκών χωρών, αποτελεί τον πόλο έλξης της παγκόσμιας αγοράς, δεδομένου ότι κατέχει ένα 

από τα ισχυρότερα νομίσματα του πλανήτη. 

   H Ε.Ε. σήμερα κατέχει πολύ σημαντικό κομμάτι του παγκόσμιου πλούτου. Τα κράτη-μέλη 

της συνεργάζονται σχεδόν με όλες τις δυνάμεις του πλανήτη σε διάφορους τομείς όπως ενέργεια, 

βιομηχανία κλπ και  ο ρόλος της καθίσταται γεωστρατηγικά πολύ σημαντικός για το μέλλον της 

παγκόσμιας οικονομίας αποτελώντας πόλο έλξης και στόχο ένταξης πολλών κρατών στους κόλπους 

της για πολύ σημαντικούς λόγους, μεταξύ των οποίων η ασφάλεια, η ευημερία και η πολιτιστική 

κουλτούρα που παρέχει στους πολίτες της σε όλα τα επίπεδα. Από το έτος 1993 όταν αριθμούσε 12 

μέλη ακολούθησαν νέες τροποποιητικές συνθήκες με βάση τις οποίες επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητές 

της και με σταδιακές διευρύνσεις αυξήθηκε ο αριθμός των κρατών-μελών της. Ως σήμερα 

θεωρείται η ισχυρότερη Ένωση κρατών στην παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, 

πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου και αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής 

διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  Διαθέτει πληθυσμό άνω των 500.000.000 κατοίκων ή 

7,3% του παγκόσμιου πληθυσμού και συνδυασμένο ονομαστικό ΑΕΠ περίπου 16,06 

τρισεκατομμύρια ευρώ το 2014 είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες 

στον κόσμο που έχει δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 

προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, διαθέτει κοινή αγροτική, αλιευτική, εμπορική πολιτική προς 

τις τρίτες χώρες και περιφερειακή πολιτική για την υποστήριξη των φτωχότερων περιφερειών της.  

Ως αγορά αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων 

σε όλο τον κόσμο. Η Ε.Ε. αποτελεί σήμερα χώρο έκφρασης ελευθερίας, δημοκρατίας, ασφάλειας 

και δικαιοσύνης για τους πολίτες της, μέσα στον οποίο τα κράτη μέλη της συνεργάζονται στενά 

σχετικά με ελέγχους στα σύνορα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, το άσυλο, τη μετανάστευση, 

τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, την αστυνομική συνεργασία, αλλά και 

σε γενικότερες πολιτικές και προωθεί κατά το δυνατόν μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας, προς το παρόν σε διακυβερνητικό επίπεδο. Αυτά όπως και πολλά άλλα, αποτελούν 

μόνο μερικά από τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής ένωσης έως και τώρα, όσον αφορά δε  το μέλλον 

η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βγάλει την Ευρώπη από την πολύ μεγάλη οικονομική κρίση 

που ταλανίζει τον πλανήτη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/2014
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  Στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης εισήχθη ως ενιαίο νόμισμα το Ευρώ, 

που έχει υιοθετηθεί όμως μόνο από τα δεκαεννέα (19) κράτη-μέλη μέχρι και σήμερα. Η δημιουργία  

προϋποθέσεων απάτης και διαφθοράς στην Ε.Ε. γίνεται καθημερινά πιο έντονη, καθιστώντας την 

αντιμετώπιση της ως μία από τις επιτακτικότερες ανάγκες της.  

  Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. αποτελεί προτεραιότητα των 

θεσμικών οργάνων της, με την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, όπως π.χ. της αποφυγής 

καταβολής δασμών και φόρων, της καταχρηστικής χρήσης της κοινοτικής χρηματοδότησης, της 

παραχάραξης του Ευρώ, της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της 

διαφθοράς κλπ.  

  Τα εγκλήματα κατά της Ε. Ε. ταξινομούνται γενικά σε (3) τρεις κατηγορίες πράξεων: 

α)σε πράξεις που στρέφονται κατά του κοινοτικού δικαίου, που παραβιάζουν διατάξεις της 

Συνθήκης της ΕΚ, των Οργάνων της Κοινότητας, της εθνικής νομοθεσίας, των κοινοτικών 

κανόνων κλπ 

β)σε πράξεις που στρέφονται κατά των δημοσιονομικών - οικονομικών της Κοινότητας και  

γ)σε πράξεις που τελούνται από υπαλλήλους της Κοινότητας εναντίον της. 

  Τα εγκλήματα αυτά παρουσιάζουν πολλά προβλήματα, νομικής ιδίως φύσης και 

εντάσσονται στο γενικότερο πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Χώρου. H E.E. καταπολεμά 

την απάτη θεσπίζοντας  νομοθετικές πράξεις. 

  Οι περιπτώσεις απάτης εις βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. πολλές φορές λαμβάνουν τη 

μορφή οργανωμένου εγκλήματος και οι δράστες εκμεταλλευόμενοι τα κενά της νομοθεσίας και των 

ελεγκτικών μηχανισμών, προσπαθούν να προσπορίσουν κοινοτικούς πόρους είτε στις εξαγωγικές 

επιδοτήσεις σε αγροτικά προϊόντα ή σε επιδοτήσεις καλλιεργειών ή για αναπτυξιακά έργα ή για 

εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε χώρες της Ένωσης.  

   Παράνομες εισπράξεις επιδοτήσεων, που συνήθως γίνονται με πλαστά ή εικονικά τιμολόγια 

έχουν απασχολήσει και τις ελληνικές αρχές και τα δικαστήρια και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων υπήρξαν παραπεμπτικά βουλεύματα και καταδικαστικές αποφάσεις.1 

  Η δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος των δαπανών των διαρθρωτικών πολιτικών της 

Ε.Ε., στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση κοινοτικών πολιτικών στα Κ-Μ, έχουν 

κατ' αρχήν ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στα εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια, σαν 

βασικά και κύρια όργανα επιφορτισμένα με ελεγκτικές δραστηριότητες. 

  Έχουν επίσης συσταθεί σε κάθε Κ-Μ ειδικές επιτροπές Δημοσιονομικού Ελέγχου για τον 

έλεγχο των κονδυλίων χρηματοδοτήσεων ή συγχρηματοδοτήσεων όπως π.χ. από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και λοιπά 

διαρθρωτικά ταμεία. 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει αρχικά τα θεσμικά 

όργανα της Ε.Ε. και τον ρόλο που διαδραματίζουν, με δεδομένο ότι καθένα απ’ αυτά μπορεί, 

στον βαθμό που οι αρμοδιότητες τους επιτρέπουν, να επηρεάζουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό 

τυχόν λήψεις αποφάσεων για  πάταξη της απάτης και της διαφθοράς που ασφαλώς 

προσεγγίζουν την οικονομία της, όπως επίσης να καταγράψει και προσεγγίσει τις μορφές 

απάτης και διαφθοράς που διαπιστώνονται στους κόλπους της Ε.Ε, όπως το λαθρεμπόριο, τη 

φορολογία, τις επιδοτήσεις, την αναπτυξιακή βοήθεια, τη διακυβέρνηση στις χώρες μέλη της 

αλλά και ευρύτερα σε οικονομικούς τομείς, στα πλαίσια της αποστολής και λειτουργίας της 

                                                           
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
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και τέλος να προτείνει τις στρατηγικές και πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσει για την 

ασφαλή  και νομικά θωρακισμένη  καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.  

  Ως γνωστόν η  Αστυνομική και Δικαστική συνεργασία των Κ –Μ έχει θεσμοθετηθεί  με τα 

κάτωθι όργανα: 

α) Τη Europol (Ευρωπόλ), ως Eυρωπαϊκή Αστυνομία για τον εύρυθμο συντονισμό των επιμέρους 

αστυνομικών δυνάμεων των μελών της Ένωσης, 

β) Τη Eurojust (Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ε.Ε.), με αντικείμενο τη συνεργασία μεταξύ 

των Εισαγγελικών αρχών και 

γ) Τη Frontex (Φρόντεξ), με αντικείμενο τη συνεργασία για την αποτελεσματική συνεργασία των 

συνοριακών αρχών ελέγχου, έτσι ώστε να προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης από 

απειλές, όπως η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη διακίνηση- εμπορία αγαθών και ανθρώπων 

και η  τρομοκρατία. 

             Πολύτιμο εργαλείο για την ομαλή λειτουργία του χώρου ασφάλειας αποτελεί το Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της Συνθήκης Σένγκεν και παρέχει μια 

ενιαία βάση δεδομένων για τη διευκόλυνση του έργου των αστυνομικών και μεταναστευτικών 

αρχών. Ως προς τη διακυβέρνηση τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. είναι τα εξής: 

1.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2.Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

3.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), 

4.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

5.Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 

6.Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

7. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). 

             Οι αρμοδιότητες τροποποίησης και ελέγχου της νομοθεσίας, κατανέμονται μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί εκτελεστικά 

καθήκοντα από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχοντας πιο περιορισμένα καθήκοντα. 

             Η νομισματική πολιτική της ευρωζώνης, στην οποία συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 

της Ένωσης καθοδηγείται από την ΕΚΤ και ο οικονομικός προϋπολογισμός της Ένωσης ελέγχεται 

από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εκάστοτε ερμηνεία και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

δικαίου καθώς και των  Συνθηκών, που υπογράφονται, ελέγχονται και εξασφαλίζονται από 

Δικαστήριο της ΕΕ. Επίσης, υπάρχει και ένα πλήθος βοηθητικών οργάνων που λειτουργούν 

συμβουλευτικά προς την ΕΕ ενώ ορισμένα από αυτά εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς. Ο 

συνταγματικός χαρακτήρας της η Ε.Ε. με βάση τους νόμους που τη διέπουν και ειδικότερα για το 

αν πρόκειται για ένα συνταγματικό ή ένα υπερεθνικό όργανο, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων 

συζητήσεων και αντιπαραθέσεων. Ιστορικά αποτελεί έναν υπερεθνικό διεθνή οργανισμό, ενώ αν 

ληφθούν υπ’ όψιν ορισμένα κριτήρια θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια Συνομοσπονδία. 

Έχοντας αρκετά χαρακτηριστικά ενός ομόσπονδου οργάνου θεωρείται από πολλούς ως  

ομοσπονδία ανεξάρτητων κρατών ,για το λόγο αυτό νομικά της έχει αποδοθεί και ο όρος sui 

generis που σημαίνει, “μοναδικό στο είδος του”, που τα τελευταία χρόνια αμφισβητείται, καθώς 

αρχίζουν και θεσπίζονται νόμοι που υπονοούν ότι αποτελεί ενιαία κρατική οντότητα.  Οι δυσκολίες 

κατηγοριοποίησης της έγκεινται στην ίδια τη φύση των εθνικών και των διεθνών νόμων, καθότι  το 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο αποτελείται από συνδυασμούς και των δυο κατηγοριών.  Σύμφωνα με την 

καθαρά συνταγματική ορολογία και το Διεθνές Δίκαιο, ο όρος “ομοσπονδία” προσδιορίζει ένα 

ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος το οποίο συγκροτείται από τη συνένωση επιμέρους κρατών-μελών, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CF%8C%CE%BB
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%95&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%A3%CE%AD%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
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βάσει συνταγματικών διατάξεων, ως εκ τούτου η Ε.Ε. δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ομοσπονδιακό κράτος, χωρίς να έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά κάτι τέτοιο, παρ όλο που η φύση 

της είναι ομοσπονδιακή. Πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δε πρόκειται να συμβεί, 

τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, καθώς θα απαιτούσε την κατάργηση των συνταγμάτων των Κ-Μ. 

             Ως προς τη νομική διάσταση, η Ε.Ε. έχει νομική υπόσταση και προσωπικότητα από 

ιδρύσεώς της και υπογράφει διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Οι συνθήκες πάνω στις οποίες 

βασίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι αυτές που κατοχυρώνουν τη νομική της εξουσία, τους 

απαραίτητους θεσμούς για την άσκησή της και τους ευρύτερους στόχους της Ένωσης. Σύμφωνα με 

την αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου, τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να επιβάλουν τις 

συνθήκες που τα κράτη-μέλη τους έχουν επικυρώσει και να εφαρμόσουν τους νόμους που 

εκδόθηκαν βάσει αυτών, ακόμη και αν κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο των 

κρατών μελών. 

            Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Το δικαστικό σύστημα της ΕΕ 

διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Η δικαστική της 

διάρθρωση, που αποκαλείται στο σύνολό της ως Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελείται 

από (3) τρία επιμέρους δικαστήρια: 

α)Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που ασχολείται κυρίως με υποθέσεις που αφορούν τα ίδια τα κράτη 

μέλη, τα θεσμικά όργανα καθώς και με υποθέσεις των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών 

μετά από παραπομπή τους σε αυτό,   

β)Το Γενικό Δικαστήριο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρείες 

και 

γ)Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης που αποφαίνεται σε διενέξεις μεταξύ της ΕΕ και του 

προσωπικού διοίκησής της.  

             Οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου είναι εφέσιμες, μέχρι ενός σημείου, στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τέλος, το ειδικό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει 

ως έργο του τον έλεγχο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και την εκδίκαση προσφυγών από τους πολίτες με θέμα την παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη. 

             Ως τρόπος παρουσίασης του θέματος της Διπλωματικής αυτής εργασίας επιλέχτηκε αρχικά 

η με συντομία καταγραφή του θεσμικού ρόλου των οργάνων της Ε.Ε. και αυτό διότι συνολικά τα 

θεσμικά όργανα συντονίζουν, κατευθύνουν, οριοθετούν και τέλος καθορίζουν τις στρατηγικές και 

τις πολιτικές εκείνες, βάσει  των οποίων λαμβάνονται κρίσιμες Αποφάσεις που καθορίζουν το 

μέλλον της Ευρώπης. Οι τομείς που τα όργανα αυτά επεμβαίνουν και δρούν, έχουν να κάνουν σε 

πολλές περιπτώσεις με κοινή αντιμετώπιση δράσεων όπως π.χ. το μεταναστευτικό, οι εξωτερικές 

εμπορικές σχέσεις, η κοινή εξωτερική πολιτική κλπ που πολλές φορές εμπλέκονται και 

δημιουργούν συνθήκες κοινών πεδίων δράσης, τόσο σε  εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η καταγραφή των αρμοδιοτήτων και της αποστολής  των θεσμοθετημένων οργάνων της 

Ε.Ε. για την καταπολέμηση της Απάτης, κρίθηκε επίσης απαραίτητο να καταγραφεί στη συνέχεια 

και αυτό διότι κρίθηκε απαραίτητη η καταγραφή του θεσμικού ρόλου τους για την καταπολέμηση 

της απάτης. 

  Στη συνέχεια αναφερόμαστε ιδιαίτερα για την OLAF σχετικά με τις αρμοδιότητες της, τη 

δράση και το συντονισμό, τις διαδικασίες ερευνών της, την επιχειρησιακή ανάλυση και την 

αξιολόγηση των κινδύνων.      

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
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  Ο προτεινόμενος θεσμός και ρόλος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, που απασχολεί και σήμερα 

τους κόλπους των οργάνων της Ε.Ε., κρίθηκε απαραίτητο να καταγραφεί στη συνέχεια, 

αναφέροντας και  σχετικά παραδείγματα, τονίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση την ιδιαιτερότητα ως 

προς τη νομική κυρίως βάση, τόσο στους εθνικούς όσο και στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.   

  Περαιτέρω αναφέρουμε τη διάσταση της διαφθοράς στην Ε.Ε. και την Ελλάδα, σε τομείς 

που κρίναμε ότι  κυρίως εμπίπτουν τέτοιου είδους φαινόμενα και ειδικότερα αναφερόμαστε στην 

κατάσταση Διαφθοράς στην Ελλάδα.  

  Για το λόγο ότι η από 3.2.2014 com(2014) 38 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εμπεριέχει μεταξύ άλλων 

και αποτελέσματα έρευνας, ειδικούς τομείς κινδύνου, ευάλωτους τομείς και πολιτικές, κρίναμε 

σκόπιμη την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, προκειμένου να τονίσουμε την ιδιαίτερη 

σημασία της για τα επόμενη έτη.   

Τέλος κλείνοντας αναφέρουμε τις τελικές παρατηρήσεις μας και κυρίως τους 

προτεινόμενους άξονες ανάπτυξης σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της απάτης  και της 

διαφθοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 
 

2.1.Ιστορικό των Συνθηκών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

 

 

 Το ιστορικό των Συνθηκών με συντομία, που εφαρμόστηκαν από το έτος 1950 έως και σήμερα  

έχει ως εξής: 

α)Το 1950, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν πρότεινε να ολοκληρωθούν οι 

βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα της δυτικής Ευρώπης, ιδέες που εφαρμόστηκαν στην συνθήκη 

του Παρισιού την επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα να γεννηθεί ο πρόδρομος της Ε.Ε. η ΕΚΑΧ 

(Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα). 

 Έκτοτε η Ε.Ε. επικαιροποιεί και προσθέτει νέα στοιχεία στις Συνθήκες, για να εξασφαλίζει 

την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και λήψης αποφάσεων. 

β)στις 18-4-1951 υπογράφηκε η Συνθήκη του Παρισιού που θέσπισε την ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα) και άρχισε να ισχύει το 1952 με λήξαν έτος το 2002. 

γ)στις 25-3-1957 υπογράφηκαν οι Συνθήκες που θέσπισαν την Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαΐκή και Οικονομική 

κοινότητα) και την Ευρωπαΐκή κοινότητα ατομικής ενέργειας ΕΥΡΑΤΟΜ και άρχισαν να ισχύουν 

από το έτος 1958. 

δ)Κατά τον Φεβρουάριο του έτους 1986 υπογράφηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) και 

άρχισε να ισχύει την 1-2-1987, τροποποίησε τη Συνθήκη ΕΚ και άνοιξε το δρόμο για την 

υλοποίηση της Ενιαίας Αγοράς.  

ε)Στις 7-2-1992 υπογράφηκε στο Μάαστριχτ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) —

Συνθήκη του Μάαστριχτ— που άρχισε να ισχύει την 1-11-1993. Η συνθήκη αυτή ίδρυσε την Ε.Ε., 

ενίσχυσε τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως προς τη λήψη αποφάσεων και πρόσθεσε νέους τομείς 

πολιτικής συνεργασίας.  

στ)Στις 2-10-1997 υπογράφηκε και άρχισε να ισχύει από την 1-5-1999 η Συνθήκη του Άμστερνταμ 

που τροποποίησε τις προηγούμενες Συνθήκες.  

ζ)Στις 26-2-2001 υπογράφηκε και άρχισε να ισχύει το 2003 η Συνθήκη της Νίκαιας. Η συνθήκη 

αυτή εκσυγχρόνισε το θεσμικό σύστημα της Ε.Ε., έτσι ώστε να μπορεί να εξακολουθήσει να 

λειτουργεί αποτελεσματικά, μετά την προσχώρηση των νέων Κ-Μ που προσχώρησαν το 2004.  

η)Στις 13-12- 2007 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας και άρχισε να ισχύει το 2009. Η 

συνθήκη αυτή απλοποίησε τις μεθόδους εργασίας και τους κανόνες ψηφοφορίας, δημιούργησε το 

θεσμό του Προέδρου της Ε.Ε. και εισήγαγε νέες δομές, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη δράση της 

Ε.Ε. στο παγκόσμιο τοπίο.  

θ)Τον Μάρτιο του 2012 υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., εκτός από την Τσεχική 

Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 

διακυβέρνηση στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΣΣΣΔ), ως μια διακυβερνητική συνθήκη 

που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου σε όλα τα κράτη μέλη που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία 

κύρωσης. Η ΣΣΣΔ προορίζεται να υποστηρίξει τη δημοσιονομική πειθαρχία, να ενισχύσει και να 

συντονίσει τις οικονομικές πολιτικές και να βελτιώσει τη διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ.  
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 Σημείωση: Δεν είναι Συνθήκη της Ε.Ε. αλλά διακυβερνητική συνθήκη και επιδιώκεται να ενταχθεί 

στη νομοθεσία της τελικά.  

 

 

2.2.H λειτουργία της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΄΄Ευρωπαϊκής Ένωσης΄΄
2
, εννοείται γενικά ο τρόπος λήψης  

Αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. και ποιοί λαμβάνουν τις Αποφάσεις αυτές. Τα θεσμικά όργανα της 

Ε.Ε. όπως το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται στον πυρήνα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της  Ε.Ε. θα πρέπει να αναφερθεί 

ο τρόπος παραγωγής της νομοθεσίας και στη συνέχεια πληροφορίες για το κάθε θεσμικό όργανο 

της Ε.Ε. και για τα υπόλοιπα όργανα και τους οργανισμούς που τα στηρίζουν. 

  Η Ευρωπαΐκή Ένωση ως γνωστόν αποτελείται από 28 Κ-Μ, στα οποία ανήκουν οι πολίτες 

τους. Η ιδιαιτερότητα της είναι ότι παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα κράτη μέλη είναι χώρες που 

διατηρούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους, ΄΄φαίνεται΄΄ να έχουν παραχωρήσει ένα μέρος 

τους, ώστε να αποκτήσουν δύναμη και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα κλίμακας. 

 Στην πράξη τα Κ-Μ έχουν μεταβιβάσει ορισμένες από τις εξουσίες λήψης αποφάσεων που 

διαθέτουν στα κοινά θεσμικά τους όργανα, τα οποία έχουν συστήσει τα ίδια, προκειμένου ΄΄ οι 

Αποφάσεις΄΄ για συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος να λαμβάνονται δημοκρατικά σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΄΄βρίσκεται΄΄ κάπου ανάμεσα στο πλήρως Ομοσπονδιακό σύστημα 

των Η.Π.Α.  και στο ΄΄χαλαρό΄΄ διακυβερνητικό σύστημα των Ηνωμένων εθνών. Βασίζεται στο 

κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι κάθε ενέργεια της στηρίζεται σε συνθήκες που έχουν εγκριθεί με 

δημοκρατικό τρόπο από τα Κ-Μ της, ότι για τις συνθήκες γίνονται διαπραγματεύσεις και τέλος 

εφόσον συμφωνήσουν όλα, τις επικυρώνουν με τα Κοινοβούλιά τους ή μέσω δημοψηφίσματος.  

  Οι συνθήκες προσδιορίζουν τους στόχους της Ε.Ε., τους κανόνες των θεσμικών της 

οργάνων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και τη σχέση ανάμεσα στην Ε.Ε. και τα Κ-Μ, 

τροποποιήθηκαν με κάθε προσχώρηση νέων Κ-Μ και πολλές φορές τροποποιούνται για να 

αναμορφωθούν τα θεσμικά όργανα και να της δώσουν νέους τομείς αρμοδιότητας. 

 

 

2.3.Οι λήψεις Αποφάσεων και κατηγορίες νομοθετικών πράξεων στην 

Ευρωπαΐκή  Ένωση.  

 

 

 Για λήψη αποφάσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν διάφορα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα και ιδίως:  

α)Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης και εκλέγεται 

απευθείας από αυτούς.  

                                                           
1
 Oδηγός  για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα θεσμικά όργανα.  
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β)Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 

κρατών μελών της Ε.Ε.  

γ)Το Συμβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ε.Ε.  

δ)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά.  

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις 

προτεραιότητες της Ένωσης, αλλά δεν ασκεί νομοθετική δραστηριότητα. Γενικότερα, η Επιτροπή 

είναι εκείνη που προτείνει νέες νομοθετικές πράξεις, οι οποίες όμως εγκρίνονται από το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στη συνέχεια τις εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή.  

 Οι κατηγορίες νομοθετικών πράξεων, που εφαρμόζονται με διαφορετικούς τρόπους είναι:  

α. Οι Κανονισμοί, που ως νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν και δεσμεύουν απευθείας κάθε κράτος 

μέλος. Δεν απαιτείται να μεταφερθούν στο Εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, αλλά ενδέχεται να 

χρειαστεί να τροποποιηθούν οι εθνικοί νόμοι, ώστε να μην αντιβαίνουν στους κανονισμούς.  

β. Οι Οδηγίες, που ως νόμοι δεσμεύουν τα Κ-Μ ή μια ομάδα κρατών μελών να επιτύχουν έναν 

συγκεκριμένο στόχο. Συνήθως οι οδηγίες πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο ώστε να 

αρχίσουν να ισχύουν. Η οδηγία προσδιορίζει το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί και κάθε Κ-

Μ  μπορεί να αποφασίσει ξεχωριστά για το πώς θα το πετύχει αυτό.  

γ. Οι Αποφάσεις, που μπορεί να απευθύνονται σε Κ-Μ, ομάδες ανθρώπων ή ακόμα και σε 

συγκεκριμένα άτομα και είναι δεσμευτικές προς όλα τα μέρη τους.  

 Οι αποφάσεις χρησιμοποιούνται, π.χ. στις περιπτώσεις προτεινόμενων συγχωνεύσεων μεταξύ 

εταιρειών.  

δ.  Οι συστάσεις και γνωμοδοτήσεις, που δεν έχουν δεσμευτική ισχύ.  

 Κάθε ευρωπαϊκός νόμος βασίζεται σε συγκεκριμένο άρθρο της Συνθήκης, που αποκαλείται 

«νομική βάση» της νομοθεσίας, η δε νομική βάση προσδιορίζει τη νομοθετική διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθηθεί. Η Συνθήκη καθορίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων της Επιτροπής, των διαδοχικών αναγνώσεων από το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και των γνωμοδοτήσεων των συμβουλευτικών οργάνων. Η 

Συνθήκη καθορίζει πότε απαιτείται ομοφωνία ή ειδική πλειοψηφία, ώστε να εκδώσει το Συμβούλιο 

τη νομοθεσία.  

  Το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας της Ένωσης εγκρίνεται με χρήση της «συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας». Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, το Κοινοβούλιο ασκεί νομοθετική 

εξουσία από κοινού με το Συμβούλιο. 

  Οι συνθήκες μνημονεύουν τους τομείς πολιτικής, για τους οποίους μπορεί να αποφασίζει η 

Ε.Ε.  

 -Σε ορισμένους τομείς πολιτικής η Ε.Ε. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, που σημαίνει ότι οι 

αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο Ε.Ε. από τα Κ-Μ που συνεδριάζουν στο Συμβούλιο και από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τομείς αυτοί πολιτικής καλύπτουν τα τελωνεία, τους κανόνες 

ανταγωνισμού, τη νομισματική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ, την αλιεία και το εμπόριο.  

 -Σε άλλους τομείς πολιτικής, αρμοδιότητες για τη λήψη αποφάσεων έχουν από κοινού η Ένωση 

και τα Κ-Μ. Αυτό σημαίνει ότι, αν εκδοθεί νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, τότε έχουν προτεραιότητα οι 

νόμοι αυτοί. Ωστόσο, αν δεν εγκριθεί νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, τότε κάθε Κ-Μ χωριστά μπορεί να 

νομοθετεί σε εθνικό επίπεδο. Οι μεταξύ της Ένωσης και των Κ-Μ συντρέχουσες αρμοδιότητες 

υπάρχουν σε πολλούς τομείς πολιτικής όπως η εσωτερική αγορά, η γεωργία, το περιβάλλον, η 

προστασία των καταναλωτών και οι μεταφορές.  
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-Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς πολιτικής οι αποφάσεις παραμένουν στην αρμοδιότητα των Κ-

Μ. Επομένως αν ένας τομέας πολιτικής δεν αναφέρεται μέσα σε Συνθήκη, η Επιτροπή δεν μπορεί 

να προτείνει κάποιο νόμο γι' αυτόν τον τομέα.  

-Ωστόσο, σε ορισμένα πεδία, όπως το διάστημα, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο τουρισμός, η 

Ένωση μπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες των Κ-Μ. 

-Σε άλλους τομείς, όπως είναι η εξωτερική βοήθεια και η επιστημονική έρευνα, η ΕΕ μπορεί να 

ασκεί παράλληλες δραστηριότητες, όπως τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας.  

 

 

2.4.Οικονομικός συντονισμός, πολιτικές και στρατηγικές  των Κ-Μ  της Ε.Ε. 

 

  

 Όλα τα Κ-Μ της Ε.Ε. αποτελούν μέρος της ΟΝΕ (Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης), 

χαράσσουν την οικονομική τους στρατηγική και αντιμετωπίζουν τις Αποφάσεις για τα οικονομικά 

ζητήματα ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της ΟΝΕ κανένα θεσμικό όργανο δεν 

βαρύνεται με τη συνολική οικονομική πολιτική. Οι ευθύνες αυτές χωρίζονται ανάμεσα στα Κ-Μ  

και στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.  

-Η νομισματική πολιτική, που έχει να κάνει με τη σταθερότητα των τιμών και τα επιτόκια, αποτελεί 

αντικείμενο ανεξάρτητης διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη ζώνη του 

ευρώ, δηλαδή των χωρών που χρησιμοποιούν το Ευρώ ως νόμισμά τους.  

-Η δημοσιονομική πολιτική, που ασχολείται με αποφάσεις για τη φορολογία, τις δαπάνες και τον 

δανεισμό, αποτελεί ευθύνη των κυβερνήσεων των (είκοσι οκτώ) 28  Κ-Μ.  

-Το ίδιο ισχύει και με τις πολιτικές σχετικά με την πολιτική εργασίας και πρόνοιας.  

 Ωστόσο, επειδή οι δημοσιονομικές αποφάσεις που παίρνει ένα Κ-Μ που ανήκει στη ζώνη 

του ευρώ, μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, οι αποφάσεις αυτές θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζονται σε επίπεδο Ε.Ε. Κατά συνέπεια, είναι 

αναγκαίο να συντονιστούν τα υγιή δημόσια οικονομικά και οι διαρθρωτικές πολιτικές, ώστε να 

μπορεί η ΟΝΕ να λειτουργεί αποτελεσματικά και να διασφαλίζονται η σταθερότητα και η 

ανάπτυξη. 

   Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 προέβαλε την ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική 

διακυβέρνηση στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ μέσω, μεταξύ άλλων, στενότερου συντονισμού των 

πολιτικών, εποπτείας και επίβλεψης.  

  Το Συμβούλιο εποπτεύει τα δημόσια οικονομικά κα τις οικονομικές πολιτικές των Κ-Μ και 

μπορεί να κάνει συστάσεις σε χώρες της ΕΕ, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής. Μπορεί για  

παράδειγμα να συστήσει  διάφορα μέτρα προσαρμογής ή να επιβάλλει ποινές σε χώρες της ζώνης 

του ευρώ που δεν έχουν λάβει διορθωτικά μέτρα όπως π.χ. να μειώσουν το υπερβολικό έλλειμμα 

και τα επίπεδα του δημόσιου χρέους τους. Η διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, καθώς και μεγάλες 

μεταρρυθμίσεις της οικονομικής πολιτικής συζητούνται και στις Συνόδους Κορυφής, όπου 

συναντιούνται οι αρχηγοί  των Κ-Μ  της ζώνης του ευρώ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3: ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε. -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.  
 

3.1.Τα όργανα και οργανισμοί της Ε.Ε.  
 
 

Όπως αναφέραμε στην Εισαγωγή, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας δεν είναι να 

παρουσιάσουμε αναλυτικά και από νομική σκοπιά τη λειτουργία των οργάνων και οργανισμών της 

Ε.Ε., αλλά  απεναντίας και προκειμένου να συσχετιστεί η λειτουργία τους με την καταπολέμηση 

της απάτης και της διαφθοράς στους κόλπους της Ε.Ε., κρίνουμε ότι απαιτείται μια σύντομη 

καταγραφή του θεσμικού ρόλου τους, δεδομένου όπως αναφέραμε, ότι τα όργανα αυτά 

συντονίζουν, κατευθύνουν, οριοθετούν και καθορίζουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές εκείνες, 

βάσει  των οποίων λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον της Ευρώπης. Οι 

τομείς που τα όργανα αυτά επεμβαίνουν και δρούν,  έχουν να κάνουν σε πολλές περιπτώσεις με την 

αντιμετώπιση και την εμπλοκή απάτης και  διαφθοράς ,όπως θα αναφέρουμε σε επόμενα κεφάλαια. 

 Επιγραμματικά τα όργανα και οργανισμοί της Ε.Ε. είναι οι εξής: 

       1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

o Η Επιτροπή Προϋπολογισμών  

o Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού  

2.Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

o Οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα  

o Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις  

3.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

o Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)  

o Τμήμα Προϋπολογισμού  

o Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού  

o Φορολογία και τελωνειακή ένωση  

o Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος  

4.Το Ελεγκτικό Συνέδριο  

o Το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο προϋπολογισμός της ΕΕ  

5.Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

o Τμήμα "Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή"  

6.Η Επιτροπή των Περιφερειών  

o Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ECOS)  

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/BUDG/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/CONT/home.html
http://www.consilium.europa.eu/council/council-configurations?lang=el#ecofin
http://www.consilium.europa.eu/council/council-configurations?lang=el#jha
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_el.htm
http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.xml
http://ec.europa.eu/justice/criminal/index_el.htm
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ECAWork.aspx
http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/ecos/Pages/ecos.aspx
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o Επιτροπή Ιθαγένειας, Διακυβέρνησης, Θεσμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων 

(CIVEX)  

7.Οι Οργανισμοί της ΕΕ  

o Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)  

o Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)  

o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX)  

 

  Η οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και όλα τα Κ-Μ της Ε.Ε. αποτελούν μέρος της. Η δημοσιονομική πολιτική όσον 

αφορά τη φορολογία και τις δαπάνες παραμένει στα χέρια των επιμέρους εθνικών κυβερνήσεων, 

όπως και οι πολιτικές σχετικά με την εργασία και την πρόνοια, ωστόσο ο συντονισμός των υγιών 

δημόσιων οικονομικών και των διαρθρωτικών πολιτικών είναι ζωτικής σημασίας για την 

αποτελεσματική λειτουργία της ΟΝΕ.  

  Οι αρμοδιότητες μεταξύ των Κ-Μ  και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. μοιράζονται ως 

εξής:  

α)Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους βασικούς προσανατολισμούς πολιτικής, συντονίζει τη 

χάραξη της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. και λαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες μπορεί είναι 

δεσμευτικές για τις χώρες της Ε.Ε.  

β)Οι χώρες της Ε.Ε. καθορίζουν τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς ,εντός συμφωνημένων ορίων 

για το έλλειμμα και το χρέος και θεσπίζουν δικές τους διαρθρωτικές πολιτικές, που αφορούν το 

εργατικό δίκαιο, τις συντάξεις, την κοινωνική πρόνοια και τις αγορές. Οι χώρες της ζώνης του ευρώ 

συντονίζουν τις πολιτικές τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για τη ζώνη του ευρώ σε επίπεδο 

αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων στη «σύνοδο κορυφής για το ευρώ» και σε επίπεδο υπουργών 

Οικονομικών στην «Ευρωομάδα».  

γ)Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαράσσει τη νομισματική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ, με 

πρωταρχικό στόχο τη σταθερότητα των τιμών.  

δ)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις ενέργειες κάθε Κ-Μ της ΕΕ και εκδίδει συστάσεις 

πολιτικής και  

ε)Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει από κοινού με το Συμβούλιο τη σύνταξη νομοθεσίας 

και ασκεί εποπτεία της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης. 

 

 

3.2.Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

 

 Οι κύριες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου είναι οι κάτωθι:  

α)Ασκεί από κοινού με το Συμβούλιο αρμοδιότητες σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ένωσης 

επηρεάζοντας τις δαπάνες της και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίνει ή απορρίπτει τον 

προϋπολογισμό στο σύνολό του.  

β)Ασκεί από κοινού με το Συμβούλιο τη νομοθετική εξουσία, θεσπίζει δηλαδή νόμους.  

http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/civex/Pages/civex.aspx
http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/civex/Pages/civex.aspx
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γ)Ασκεί έλεγχο σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και ιδίως στην Επιτροπή, έχοντας την 

εξουσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον διορισμό του προέδρου της Επιτροπής και των επιτρόπων, 

καθώς και να κάνει δεκτή πρόταση δυσπιστίας κατά της Επιτροπής συλλογικά.  

Το Κοινοβούλιο, σε δύο διαδοχικές αναγνώσεις συζητά τον προϋπολογισμό, ο οποίος δεν 

θεωρείται ότι έχει τελικά εγκριθεί πριν υπογραφεί από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Η επιτροπή 

ελέγχου του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου (COCOBU) παρακολουθεί την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει αν θα εγκρίνει την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους από την Επιτροπή. Αυτή η διαδικασία 

έγκρισης είναι γνωστή με τον τεχνικό όρο «χορήγηση απαλλαγής».Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον 

πρόεδρό του για θητεία δυόμισι ετών. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στα άλλα όργανα 

της ΕΕ, καθώς και στον έξω κόσμο, και επικουρείται από 14 αντιπροέδρους. Ο πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από κοινού με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις 

νομοθετικές πράξεις μόλις εγκριθούν. 

 

 

3.3.Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  

 

 

 Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζουν οι κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες της Ε.Ε., δηλαδή οι 

πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο 

της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών ή 

κυβερνήσεων όλων των χωρών της Ένωσης και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής 

συνεργασίας των κρατών μελών. Κατά τις συνεδριάσεις τους οι ηγέτες αποφασίζουν με συναίνεση 

για τη γενική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ένωσης και παρέχουν την αναγκαία ώθηση 

για την ανάπτυξή της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θεσπίζει νομοθεσία. Στο τέλος κάθε 

συνεδρίασης εκδίδει «Συμπεράσματα», τα οποία αντικατοπτρίζουν τα κυριότερα πορίσματα που 

προέκυψαν από τις συζητήσεις και καταγράφουν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, καθώς επίσης 

και ό,τι αφορά την παρακολούθησή τους. Τα Συμπεράσματα προσδιορίζουν τα σημαντικότερα 

θέματα που πρέπει να εξεταστούν από το Συμβούλιο, δηλαδή τις συνεδριάσεις των υπουργών και  

μπορούν επίσης να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια 

ιδιαίτερη δυσκολία ή ευκαιρία που αντιμετωπίζει η Ένωση.  

Οι κύριες αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι εξής:  

α)Θεσπίζει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στους περισσότερους τομείς, το Συμβούλιο νομοθετεί από 

κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

β)Συντονίζει τις πολιτικές των κρατών μελών π.χ. στον οικονομικό τομέα.  

γ)Αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ε.Ε. βάσει 

κατευθυντήριων γραμμών, τις οποίες καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  

δ)Συνομολογεί διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και ενός ή περισσοτέρων κρατών ή διεθνών 

οργανισμών.  

ε)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 Το Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και εάν τα 2 (δύο) όργανα δεν συμφωνήσουν, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες 

συνδιαλλαγής μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. 
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3.4.Ο ρόλος του Eurogroup (Ευρωομάδα).  

 

 

 Όλα τα Κ-Μ συμμετέχουν στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), γεγονός που σημαίνει 

ότι συντονίζουν τη χάραξη των οικονομικών τους πολιτικών και αντιμετωπίζουν τις οικονομικές 

αποφάσεις, ως θέμα κοινού συμφέροντος για όλους. Ωστόσο όλα τα Κ-Μ δεν έχουν ενταχθεί στη 

ζώνη του ευρώ, ούτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα. 

 Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν να μη συμμετάσχουν προς το παρόν, ενώ άλλα 

προετοιμάζουν ακόμα τις οικονομίες τους για να ανταποκριθούν στα κριτήρια εισόδου στη ζώνη 

του ευρώ. Τα Κ-Μ της ζώνης του ευρώ πρέπει να συνεργάζονται στενά και υπόκεινται επίσης στην 

ενιαία νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Επομένως τα Κ-Μ της ζώνης του ευρώ χρειάζονται ένα βήμα για να συζητούν και να 

αποφασίζουν σχετικά με τις πολιτικές για τη ζώνη του ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να είναι το 

Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), δεδομένου ότι αυτό 

περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη.  

Τη λύση δίνει το Eurogroup ή Ευρωομάδα, η οποία αποτελείται από τους υπουργούς 

Οικονομίας και Οικονομικών των μελών της ζώνης του ευρώ.  

Η Ευρωομάδα λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ μέσω του συντονισμού των οικονομικών 

πολιτικών.  

Δεδομένου ότι μόνο το Συμβούλιο Ecofin μπορεί να λαμβάνει επίσημες αποφάσεις για τα 

οικονομικά θέματα, η Ευρωομάδα συνεδριάζει ανεπίσημα την ημέρα πριν από τις συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου Ecofin, περίπου μία φορά τον μήνα. Την επόμενη ημέρα, οι συμφωνίες που 

επιτεύχθηκαν στην άτυπη σύνοδο της Ευρωομάδας αποφασίζονται επίσημα από τα μέλη της 

Ευρωομάδας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin. Μόνο οι υπουργοί του Ecofin που 

εκπροσωπούν τα μέλη της ζώνης ευρώ ψηφίζουν για τις υποθέσεις της Ευρωομάδας.  

 

 

3.5.Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί και υπερασπίζεται 

τα συμφέροντα της Ε.Ε. Είναι η κινητήριος δύναμη του θεσμικού συστήματός της, διότι προτείνει 

νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα δράσης και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των 

αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 Εκπροσωπεί την Ε.Ε στον υπόλοιπο κόσμο, με εξαίρεση τον τομέα της κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Τα μέλη της Επιτροπής αποκαλούνται ανεπισήμως 

«Επίτροποι». Όλοι οι επίτροποι κατείχαν παλαιότερα πολιτικές θέσεις και πολλοί από αυτούς έχουν 

ασκήσει υπουργικά καθήκοντα, αλλά ως μέλη της Επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά τους προς το 

γενικό συμφέρον της Ένωσης και δεν δέχονται υποδείξεις από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.  

  Η Επιτροπή είναι πολιτικά υπόλογη στο Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να την εξαναγκάσει 

σε παραίτηση, αν κάνει δεκτή πρόταση δυσπιστίας. Η Επιτροπή συμμετέχει σε όλες τις συνόδους 
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του Κοινοβουλίου, όπου οφείλει να διευκρινίζει και να δικαιολογεί τις πολιτικές της. Επίσης 

απαντά τακτικά σε προφορικές και γραπτές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τα μέλη του 

Κοινοβουλίου.  Οι κύριες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:  

α)Να εκπροσωπεί την Ε.Ε. σε όλο τον κόσμο,  

β)Να διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές και τον προϋπολογισμό της Ένωσης,  

γ)Να επιβάλλει το Ευρωπαϊκό δίκαιο από κοινού με το Δικαστήριο και  

δ)Να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

Ειδικότερα έχουμε να παρατηρήσουμε  πως: 

α)Ως προς τη διεθνή εκπροσώπηση της Ε.Ε. 

 Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος επίτροπος θα είναι αρμόδιος για 

κάθε τομέα πολιτικής και ανακατανέμει αυτές τις αρμοδιότητες εφόσον απαιτείται κατά τη 

διάρκεια της θητείας της Επιτροπής και μπορεί να ζητήσει την παραίτηση κάποιου επιτρόπου. Η 

ομάδα των 28 επιτρόπων γνωστή και ως «Σώμα των Επιτρόπων» συνεδριάζει μια φορά την 

εβδομάδα, συνήθως τις Τετάρτες, στις Βρυξέλλες. Κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης 

παρουσιάζεται από τον επίτροπο που είναι αρμόδιος για τον αντίστοιχο τομέα πολιτικής και το 

Σώμα των Επιτρόπων αποφασίζει συλλογικά. Το προσωπικό της Επιτροπής κατανέμεται σε 36 

τμήματα, γνωστά ως «Γενικές Διευθύνσεις» (ΓΔ) και σε «Υπηρεσίες» (όπως η Νομική Υπηρεσία). 

Κάθε ΓΔ είναι αρμόδια για έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής —για παράδειγμα, η ΓΔ Εμπορίου 

και η ΓΔ Ανταγωνισμού— και έχει επικεφαλής της γενικό διευθυντή ο οποίος αναφέρεται σε έναν 

επίτροπο.  

 

β)Ως προς την εφαρμογή πολιτικών και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Ε.Ε.  

 Η Επιτροπή ως εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση 

και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, των πολιτικών και προγραμμάτων που 

εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας δουλειάς 

και δαπανών εκτελείται από τις εθνικές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά η Επιτροπή είναι 

αρμόδια για την επίβλεψή τους. Εκτελεί τον προϋπολογισμό υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Στόχος και των δύο οργάνων είναι να εξασφαλίζουν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί στην Επιτροπή απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, μόνον εφόσον η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι θετική.  

 

γ)Ως προς την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.  

  Η Επιτροπή ενεργεί ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών» και μαζί με το Δικαστήριο είναι αρμόδια 

να εξασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται ορθά σε όλα τα Κ-Μ. Η Επιτροπή αν 

διαπιστώσει ότι μια χώρα της Ένωσης δεν εφαρμόζει έναν ευρωπαϊκό νόμο και συνεπώς δεν τηρεί 

τις έννομες υποχρεώσεις της, λαμβάνει μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης. Πρώτα, κινεί 

νομική διαδικασία που ονομάζεται «διαδικασία επί παραβάσει». Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή 

αποστέλλει στην κυβέρνηση του Κ-Μ επίσημη επιστολή στην οποία εκθέτει τους λόγους για τους 

οποίους πιστεύει ότι η συγκεκριμένη χώρα παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και θέτει προθεσμία 

για την αποστολή λεπτομερούς απάντησης. Εάν η εν λόγω διαδικασία δεν αποδώσει καλά 

αποτελέσματα, η Επιτροπή παραπέμπει στο επόμενο στάδιο την υπόθεση στο Δικαστήριο, το οποίο 

μπορεί να επιβάλει κυρώσεις. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη 

και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.  
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δ)Ως προς την υποβολή νομοθετικών προτάσεων.  

 Η Επιτροπή διαθέτοντας το «δικαίωμα πρωτοβουλίας» είναι η μόνη υπεύθυνη για την εκπόνηση 

προτάσεων νέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τις οποίες υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. Οι προτάσεις πρέπει να αποβλέπουν σε προώθηση των συμφερόντων της Ένωσης και 

των πολιτών της και όχι των συμφερόντων συγκεκριμένων χωρών ή κλάδων της οικονομίας. Πριν 

εκπονήσει κάποια πρόταση, η Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τις νέες καταστάσεις και τα 

προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και πρέπει να εξετάσει αν η θέσπιση ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπισή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ευρύ φάσμα ομάδων συμφερόντων και με δύο 

συμβουλευτικά όργανα, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (η οποία απαρτίζεται από 

αντιπροσώπους των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων) και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

περιφερειακής διοίκησης και ζητεί επίσης τη γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων 

και του κοινού. Προτείνει την ενέργεια στο επίπεδο της Ένωσης, μόνον αν κρίνει ότι ένα πρόβλημα 

δεν μπορεί να επιλυθεί πιο αποτελεσματικά με δραστηριοποίηση στο περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο. Αυτή η αρχή που συνίσταται στην αντιμετώπιση των ζητημάτων στο χαμηλότερο δυνατό 

επίπεδο καλείται «αρχή της επικουρικότητας». Αν όμως η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι απαιτείται να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία, συντάσσει πρόταση με την οποία πιστεύει ότι θα 

επιλύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα και θα ικανοποιήσει το ευρύτερο δυνατό φάσμα 

συμφερόντων. Η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες που απαρτίζουν τις διάφορες 

επιτροπές και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων.  

 

 

3.6. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

 

 Σκοπός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι η διατήρηση της νομισματικής 

σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, με εξασφάλιση χαμηλού και σταθερού πληθωρισμού των τιμών 

καταναλωτή. Οι σταθερές τιμές και ο χαμηλός πληθωρισμός θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την 

αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επενδύουν και να 

δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο 

των Ευρωπαίων πολιτών. Η ΕΚΤ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο και λαμβάνει τις αποφάσεις του 

χωρίς να ζητά ή να δέχεται υποδείξεις από κυβερνήσεις ή άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Ιδρύθηκε 

το 1998 όταν εισήχθη το ευρώ, για να διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ. 

Πρωταρχικός στόχος της είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Ενεργεί προς υποστήριξη 

της απασχόλησης και της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση, καθορίζει τα επιτόκια 

δανεισμού στις εμπορικές τράπεζες, τα οποία επηρεάζουν την τιμή και την ποσότητα του χρήματος 

στην οικονομία και ως εκ τούτου το ποσοστό του πληθωρισμού. Για να πραγματοποιεί τις 

δανειοδοτικές της δραστηριότητες κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα 

των Κ-Μ της ζώνης του ευρώ. Τα υπόλοιπα καθήκοντα περιλαμβάνουν διενέργεια πράξεων 

συναλλάγματος, προώθηση συστημάτων πληρωμών για την υποστήριξη της ενιαίας αγοράς,  

έγκριση για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ από τα μέλη της ζώνης του ευρώ και τη 

συλλογή των βασικών στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.  

Τα κύρια όργανά της είναι:  
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α)Το Γενικό Συμβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών, που περιλαμβάνει τους 

διοικητές των 28 εθνικών κεντρικών τραπεζών μαζί με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ.  

 

β)Η Εκτελεστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και άλλα τέσσερα 

μέλη, τα οποία διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, για 

θητεία οκτώ ετών. Έργο της είναι να θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική πολιτική, να εκτελεί τις 

καθημερινές δραστηριότητες της τράπεζας, να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και να ασκεί ορισμένες εξουσίες που της ανατίθενται από αυτό.  

 

γ)Το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ 

και από τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των 17 κρατών μελών της ζώνης του 

ευρώ, που όλοι μαζί αποτελούν το Ευρωσύστημα. Είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της 

ΕΚΤ που   εξετάζει τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις και λαμβάνει τις μηνιαίες αποφάσεις 

του σε ζητήματα νομισματικής πολιτικής.  

 

 

3.7. Ο ρόλος του  Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ανεξάρτητο όργανο εξωτερικού ελέγχου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγχει εάν έχουν εισπραχθεί σωστά τα έσοδα της Ένωσης, εάν οι δαπάνες 

έχουν πραγματοποιηθεί με νόμιμο και κανονικό τρόπο, και εάν η διαχείριση των οικονομικών 

πόρων υπήρξε χρηστή. Ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

και τις κυβερνήσεις. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το συμφέρον των πολιτών της. Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να ελέγχει ότι εκτελείται σωστά ο προϋπολογισμός της Ένωσης, 

ελέγχει αν τα κοινοτικά έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες και κανονικές και ότι γίνεται χρηστή 

διαχείριση των οικονομικών πόρων. Το έργο αυτό συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ε. 

διοικείται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί λεπτομερείς ελέγχους στα έσοδα ή στις δαπάνες της Ένωσης σε 

όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στις 

οργανώσεις που διαχειρίζονται τα κονδύλια ή στους δικαιούχους των κονδυλίων, τόσο στα κράτη 

μέλη της ΕΕ όσο και σε άλλες χώρες. Τα πορίσματά του δημοσιεύονται σε ετήσιες και ειδικές 

εκθέσεις, οι οποίες εφιστούν την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών σε σφάλματα και 

αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, και διατυπώνονται συστάσεις για βελτίωση.  

Μια άλλη βασική λειτουργία για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι να βοηθά την 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) παρέχοντάς τους 

ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το προηγούμενο οικονομικό 

έτος. Τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Κοινοβουλίου να χορηγήσει απαλλαγή στην 

Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δίνει επίσης 

τη γνώμη του για νέους ή αναθεωρημένους κανονισμούς της Ε.Ε. με δημοσιονομικές επιπτώσεις, 

ύστερα από αίτημα άλλων οργάνων της ΕΕ. Για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να παραμένει 
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ανεξάρτητο από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που ελέγχει. Είναι ελεύθερο να επιλέγει 

τα θέματα ελέγχου, το ειδικό πεδίο εφαρμογής και την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί, 

αποφασίζει πώς και πότε θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των επιλεγμένων ελέγχων και να 

επιλέγει τη δημοσιότητα που θα δοθεί στις εκθέσεις και στις γνωμοδοτήσεις του. Οι ελεγκτές συχνά 

ελέγχουν τα άλλα όργανα της Ε.Ε., τα Κ-Μ και άλλες δικαιούχους χώρες. Επίσης συνεργάζεται 

στενά με τα ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών μελών. Στην πράξη η διαχείριση του 80 % και 

πλέον των δαπανών πραγματοποιείται από κοινού με τις εθνικές αρχές.  

  Δεν έχει δικαστική αρμοδιότητα, γνωστοποιεί παρατυπίες, αδυναμίες και περιπτώσεις 

απατών στους φορείς της Ε.Ε. που είναι αρμόδιοι για την ανάληψη δράσης, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).  

 

 

3.8. Ο ρόλος των Εθνικών κοινοβουλίων. 

 

 

Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ενθαρρύνουν τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν περισσότερο στις 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2006 η Επιτροπή διαβιβάζει στα εθνικά 

κοινοβούλια όλες τις νέες νομοθετικές προτάσεις και απαντά στις γνωμοδοτήσεις τους. Από το 

2009 με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των εθνικών κοινοβουλίων 

μέσα στην Ε.Ε. είναι καθορισμένα με σαφή τρόπο. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν πλέον 

περισσότερες δυνατότητες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα σχέδια νομοθετικών 

πράξεων, καθώς και σχετικά με άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γι' αυτά. Η μεγαλύτερη καινοτομία είναι η νέα εξουσία που έχουν για να ελέγχουν την 

τήρηση της επικουρικότητας.  

 Οι δράσεις της Ε.Ε. υπόκεινται στην αρχή της επικουρικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση 

ενεργεί μόνον όταν η δράση της θα είναι πιο αποτελεσματική σε επίπεδο Ε.Ε. παρά σε εθνικό 

επίπεδο. Εκτός από τους τομείς όπου οι Συνθήκες έχουν δώσει αποκλειστική αρμοδιότητα στην 

Ε.Ε., σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι μια απόφαση που λαμβάνεται ξεχωριστά για κάθε νέο 

νόμο. Τα εθνικά κοινοβούλια εποπτεύουν την ορθή εφαρμογή της αρχής αυτής στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Για να μπορούν τα κοινοβούλια να διενεργούν ελέγχους 

επικουρικότητας, η Επιτροπή στέλνει τα νομοσχέδια στα εθνικά κοινοβούλια και ταυτόχρονα τα 

διαβιβάζει στον νομοθέτη της Ένωσης (δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο). 

Κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί να εκφέρει μια αιτιολογημένη γνώμη, εάν κρίνει ότι η πρόταση 

δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας. Ανάλογα με τον αριθμό των αιτιολογημένων 

γνωμών που εκδίδονται από τα εθνικά κοινοβούλια, η Επιτροπή μπορεί να χρειαστεί να 

επανεξετάσει την πρότασή της και να αποφασίσει αν θα τη διατηρήσει, θα την τροποποιήσει ή αν 

θα την αποσύρει. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως διαδικασία κίτρινης ή πορτοκαλί κάρτας. Στην 

περίπτωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, εάν η πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων 

δώσει αιτιολογημένη γνώμη, και εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει να διατηρήσει την πρότασή της, 

θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους της, και τότε θα είναι στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί ή όχι η νομοθετική 

διαδικασία. Τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν επίσης άμεσα στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 

ΕΕ. Οι οδηγίες της ΕΕ απευθύνονται στις εθνικές αρχές, οι οποίες πρέπει να λάβουν μέτρα για να 

τις ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία. Οι οδηγίες προβλέπουν ορισμένα τελικά αποτελέσματα 
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που πρέπει να επιτευχθούν σε όλα τα κράτη μέλη έως μια καθορισμένη προθεσμία. Οι εθνικές 

αρχές πρέπει να προσαρμόσουν τους νόμους τους για να πετύχουν τους στόχους αυτούς, αλλά 

έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν εκείνες για το πώς θα γίνει αυτό. Οι οδηγίες 

χρησιμοποιούνται για να συντονίσουν μεταξύ τους διαφορετικούς εθνικούς νόμους, και 

χρησιμοποιούνται ιδίως σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (π.χ. πρότυπα 

ασφάλειας για τα προϊόντα). 

 

 

 

3.9. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).  

 

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι συμβουλευτική συνέλευση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από αντιπροσώπους των οργανώσεων εργοδοτών, μισθωτών και 

άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον κοινωνικοοικονομικό, κοινωφελή, 

επαγγελματικό και πολιτιστικό τομέα. Ρόλος της είναι να εκπροσωπεί το γενικό συμφέρον και στο 

πλαίσιο αυτό εκδίδει γνωμοδοτήσεις για την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Τα μέλη της ΕΟΚΕ δεν δεσμεύονται από καμία επιτακτική εντολή και εργάζονται 

προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης. Η ΕΟΚΕ, επομένως, ενεργεί ως γέφυρα μεταξύ των 

κοινοτικών οργάνων που αναφέρονται παραπάνω και των πολιτών της ΕΕ, προωθώντας μια 

περισσότερο αντιπροσωπευτική, περισσότερο συμμετοχική και συνεπώς περισσότερο δημοκρατική 

κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η ΕΟΚΕ επιτελεί 3 (τρεις ) βασικές αποστολές:  

α)Συμβάλλει στην καλύτερη προσαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας στις πραγματικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, επικουρώντας το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της 

εμπειρογνωμοσύνης και της αντιπροσωπευτικότητας των μελών της, του διαλόγου και της 

επιδίωξης συναίνεσης με πρώτιστο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον·  

β)Προωθεί την ανάπτυξη μιας πιο συμμετοχικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι περισσότερο 

σε επαφή με τη λαϊκή κοινή γνώμη, ενεργώντας ως θεσμικό βήμα εκπροσώπησης, ενημέρωσης, 

έκφρασης και διαλόγου της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών·  

γ)Προωθεί τις αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και προάγει, στην 

Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, τη δημοκρατία, τη συμμετοχική δημοκρατία και τον ρόλο των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  

  Η γνώμη της ΕΟΚΕ ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την 

Επιτροπή σε πολλούς τομείς που προβλέπονται από τις Συνθήκες. Αυτοί οι τομείς έχουν επεκταθεί 

προοδευτικά, και έτσι έχει διευρυνθεί περαιτέρω και το πεδίο δράσης της ΕΟΚΕ. Εκτός από τις 

περιπτώσεις υποχρεωτικής διαβούλευσης η ΕΟΚΕ δύναται να γνωμοδοτεί με δική της 

πρωτοβουλία στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι η εν λόγω δράση είναι σημαντική για να 

υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΟΚΕ εκδίδει περίπου 170 γνώμες σε 

ετήσια βάση, εκ των οποίων το 15 % περίπου εκδίδονται με δική της πρωτοβουλία.  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του έργου της ΕΟΚΕ είναι η προσπάθεια για την επίτευξη 

συναίνεσης μεταξύ των μελών της που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ομάδων συμφερόντων π.χ. 

μεταξύ των μελών των ομάδων εργοδοτών και εκείνων που εκπροσωπούν τις οργανώσεις των 
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εργαζομένων. Η ΕΟΚΕ είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον αντίκτυπο των 

προτεινόμενων νέων νόμων στη ζωή των ανθρώπων και τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να 

προσαρμοστεί η νομοθεσία ώστε να συγκεντρώνει πλατιά δημόσια υποστήριξη. Η ενίσχυση της 

διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και η δημιουργία στενών δεσμών με τις εθνικές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης σημαντικά στοιχεία του έργου της ΕΟΚΕ. 

 

 

3.10. Ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). 

 

 

 Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο αποτελούμενο από 

εκπροσώπους των αρχών περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Δίνει στις 

περιφέρειες της Ευρώπης τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ 

και ελέγχει εάν γίνονται σεβαστές οι περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες, ικανότητες και 

ανάγκες. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ζητούν τη γνωμοδότηση της ΕτΠ για θέματα που 

αφορούν την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όπως η περιφερειακή πολιτική, το 

περιβάλλον, η παιδεία και οι μεταφορές. Εφόσον τα τρία τέταρτα περίπου της νομοθεσίας της ΕΕ 

εφαρμόζονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, είναι λογικό οι εκπρόσωποι των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών να παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη της νέας νομοθεσίας της ΕΕ. Με τη 

συμμετοχή των εκλεγμένων τοπικών εκπροσώπων, οι οποίοι είναι ίσως πιο κοντά στους πολίτες της 

Ευρώπης και τις ανησυχίες τους, η ΕτΠ είναι μια δύναμη για μια πιο δημοκρατική και πιο 

υπεύθυνη ΕΕ.  

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνωμοδότηση της ΕτΠ 

σχετικά με νομοθετικές προτάσεις στους τομείς πολιτικής που επηρεάζουν απευθείας τις τοπικές 

και περιφερειακές αρχές π.χ., την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. 

Μόλις η ΕτΠ παραλάβει μια νομοθετική πρόταση, τα μέλη της τη συζητούν στην ολομέλεια, την 

εγκρίνουν κατά πλειοψηφία και εκδίδουν γνωμοδότηση. Είναι σημαντικό το ότι η Επιτροπή και το 

Κοινοβούλιο δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθούν τις γνώμες της ΕτΠ, αλλά έχουν την 

υποχρέωση να τη συμβουλεύονται. Εάν αγνοηθεί η κατάλληλη υποχρεωτική διαβούλευση στη 

νομοθετική διαδικασία, η ΕτΠ έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ΕτΠ μπορεί επίσης, με δική της πρωτοβουλία, να παρέχει γνωμοδοτήσεις για θέματα 

επικαιρότητας. Τα μέλη της ΕτΠ είναι αιρετοί εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής ή περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης, που εκπροσωπούν ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων τοπικής και 

περιφερειακής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Μπορεί να είναι πρόεδροι περιφερειακών σωμάτων, μέλη 

περιφερειακών κοινοβουλίων, δημοτικοί σύμβουλοι ή δήμαρχοι μεγάλων πόλεων κ.λπ. Πρέπει να 

διαθέτουν όλοι τους πολιτικό λειτούργημα ή αξίωμα στη χώρα καταγωγής τους. Οι κυβερνήσεις 

της ΕΕ τους προτείνουν, αλλά εργάζονται με πλήρη πολιτική ανεξαρτησία. Το Συμβούλιο τους 

διορίζει για περίοδο πέντε ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Η ΕτΠ διορίζει τον πρόεδρό της 

μεταξύ των μελών της για περίοδο δυόμισι ετών.  

Τα μέλη της ΕτΠ ζουν και εργάζονται στις περιοχές καταγωγής τους. Συνέρχονται στις 

Βρυξέλλες πέντε φορές τον χρόνο σε συνεδριάσεις της ολομέλειας, κατά τη διάρκεια της οποίας 

καθορίζεται η πολιτική και εγκρίνονται οι γνωμοδοτήσεις της. Έξι εξειδικευμένες επιτροπές, οι 
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οποίες αποτελούνται από τα μέλη της ΕτΠ και καλύπτουν διαφορετικούς τομείς πολιτικής, που 

προετοιμάζουν τις συνόδους της ολομέλειας:  

α.Επιτροπή πολιτικής για την εδαφική συνοχή (COTER)·  

β.Επιτροπή οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής (ECOS)·  

γ.Επιτροπή εκπαίδευσης, νεολαίας και έρευνας (EDUC)·  

δ.Επιτροπή περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και ενέργειας (ENVE)·  

ε.Επιτροπή ιθαγένειας, διακυβέρνησης, θεσμικών και εξωτερικών υποθέσεων (CIVEX)·  

στ.Επιτροπή φυσικών πόρων (NAT).  

Τα μέλη της ΕτΠ ομαδοποιούνται επίσης σε εθνικές αντιπροσωπείες, μία για κάθε κράτος 

μέλος. Υπάρχουν επίσης και διαπεριφερειακές ομάδες για την προώθηση της διασυνοριακής 

συνεργασίας. Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερις πολιτικές ομάδες. 

 

 

3.11.Ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. 

 

 

 Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις άστοχων ενεργειών ή 

παραλείψεων (κακοδιοίκηση) από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Λαμβάνει και διερευνά καταγγελίες 

από πολίτες της ΕΕ, κατοίκους, επιχειρήσεις και ιδρύματα. Με τη συγκέντρωση και τη διερεύνηση 

των καταγγελιών, ο Διαμεσολαβητής συμβάλλει στο να αποκαλυφθούν κρούσματα κακοδιοίκησης 

στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε άλλους φορείς της Ε.Ε. ,με άλλα λόγια, περιπτώσεις όπου 

ένα όργανο της Ένωσης παραλείπει να κάνει κάτι που θα έπρεπε να κάνει ή δεν το κάνει σωστά, ή 

κάνει κάτι που δεν θα έπρεπε να κάνει. Παραδείγματα κακής διοίκησης είναι η άδικη μεταχείριση, 

η διακριτική μεταχείριση, η κατάχρηση εξουσίας, η παράλειψη ή άρνηση ενημέρωσης και η 

αναιτιολόγητη καθυστέρηση. Κάθε πολίτης ή κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Διαμεσολαβητή, καθώς και κάθε οργάνωση ή επιχείρηση. Ο 

Διαμεσολαβητής ασχολείται μόνο με τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, όχι με καταγγελίες 

που αφορούν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή οργανισμούς. Ασκεί τα καθήκοντά του με 

πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία και δεν ζητά ούτε δέχεται υποδείξεις από κυβέρνηση ή 

οργανισμό. Συχνά ο Διαμεσολαβητής μπορεί απλώς να χρειαστεί να ενημερώσει το οικείο όργανο 

σχετικά με καταγγελία προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα. Εάν η υπόθεση δεν διευθετηθεί 

ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια των ερευνών του, ο Διαμεσολαβητής θα προσπαθήσει, στο μέτρο 

του δυνατού, να βρει συμβιβαστική λύση που να διορθώνει την κατάσταση στην περίπτωση κακής 

διοίκησης και να ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα. Εάν αυτό αποτύχει, τότε ο Διαμεσολαβητής 

μπορεί να υποβάλει συστάσεις για την επίλυση του θέματος. Εάν το όργανο δεν αποδεχτεί τις 

συστάσεις του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ο δικτυακός τόπος του Διαμεσολαβητή διαθέτει πρακτικό οδηγό σχετικά με τον τρόπο 

υποβολής καταγγελίας. 

 

 

3.12.Ο ρόλος του Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.  
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  Στα πλαίσια της εργασίας τους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να αποθηκεύουν και να 

επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες για τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ σε 

ηλεκτρονική, γραπτή ή οπτική μορφή. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 

είναι επιφορτισμένος με την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής 

ζωής των πολιτών, καθώς και με την προώθηση των ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ε.Ε.  Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών 

από τα όργανα της Ε.Ε. διέπεται από αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως ονόματα, 

διευθύνσεις, δεδομένα για την υγεία ή επαγγελματική προϋπηρεσία και η προστασία των 

πληροφοριών αυτών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ διαθέτει έναν 

υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος εξασφαλίζει ότι τηρούνται ορισμένες υποχρεώσεις, για 

παράδειγμα τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για συγκεκριμένους και 

νόμιμους λόγους. Η θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων είναι να εποπτεύει τις 

δραστηριότητες και τα συστήματα προστασίας δεδομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να 

διασφαλίζει ότι συμμορφώνονται με τις βέλτιστες πρακτικές. Ο ΕΕΠΔ, επίσης, ασχολείται με 

καταγγελίες και διεξάγει έρευνες. Άλλα καθήκοντα περιλαμβάνουν: α)την παρακολούθηση της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της διοίκησης της Ε.Ε., β)την παροχή 

συμβουλών σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία που επηρεάζουν την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και γ)τη συνεργασία με παρόμοιες αρχές των κρατών μελών προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συνεπής προστασία των δεδομένων.  

 

  

3.13.  Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής  Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).  

 

 

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί 

ιδιοκτησία των Κ-Μ και αποστολή της είναι να δανείζει χρήματα για επενδύσεις που υποστηρίζουν 

τους στόχους της Ένωσης π.χ. στους τομείς της ενέργειας και των δικτύων μεταφορών, της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της καινοτομίας. Η ΕΤΕπ δίνει σημασία στην αύξηση της 

απασχόλησης και του δυναμικού ανάπτυξης στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας τις ενέργειες για το 

κλίμα, και στην υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ πέραν των συνόρων της. Η ΕΤΕπ είναι ο 

μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και δανειστής, που παρέχει χρηματοδότηση και 

εμπειρογνωμοσύνη για υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, κυρίως στην Ε.Ε. Δεν χρησιμοποιεί 

χρήματα από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., αντίθετα αυτοχρηματοδοτείται μέσω έκδοσης 

ομολογιών στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Το 2012 η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια ύψους 

52 δισ. ευρώ για 400 μεγάλα έργα σε 60 χώρες 54 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ και 7 δισ. 

ευρώ σε χώρες εκτός της ΕΕ με επίκεντρο τις προενταξιακές χώρες, στους νότιους και ανατολικούς 

γείτονες της Ευρώπης, στην Αφρική, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, καθώς και στις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Η ΕΤΕπ έχει άριστη πιστοληπτική ικανότητα (ΑΑΑ). Συνήθως 

η ΕΤΕπ δανείζει έως το 50 % του προϋπολογισμού του έργου. Ενεργώντας ως καταλύτης, 

ενθαρρύνει συγχρηματοδότηση από άλλες πηγές. Για δάνεια αξίας άνω των 25 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕπ 

χορηγεί δάνεια απευθείας σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως κυβερνήσεις και 

επιχειρήσεις. Για μικρότερα δάνεια, η ΕΤΕπ παρέχει πιστοληπτικές διευκολύνσεις σε εμπορικές 

τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ανοίγουν πίστωση σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις ή μικρότερα έργα που αναλαμβάνουν δανειολήπτες τους από τον δημόσιο τομέα.  
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 Στο εσωτερικό της Ε.Ε. η ΕΤΕπ έχει τις κάτωθι προτεραιότητες για τη δανειοδοτική της 

δραστηριότητα: α)τη βελτίωση της συνοχής και της σύγκλισης μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και των 

περιφερειών, β)την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), γ)την προστασία και τη 

βελτίωση του περιβάλλοντος και των βιώσιμων κοινοτήτων, δ)την εφαρμογή της οικονομίας της 

γνώσης, ε)τη διευκόλυνση για ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων για τις μεταφορές και την ενέργεια 

(ΔΕΔ) και στ)την οικοδόμηση αειφόρων, ανταγωνιστικών και ασφαλών πηγών ενεργειακού 

εφοδιασμού. Είναι αυτόνομο όργανο που λαμβάνει μόνο του τις αποφάσεις του ως δανειολήπτης  

και δανειστής με γνώμονα αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά κάθε έργου και τις ευκαιρίες που 

προσφέρουν οι χρηματαγορές. Η Τράπεζα συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών. 

 

 

3.14. Ο ρόλος των Οργανισμών της Ε.Ε.  

 

 

Υπάρχουν διάφοροι εξειδικευμένοι Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχουν 

πληροφορίες ή συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στα Κ-Μ και στους πολίτες. Καθένας 

από τους οργανισμούς αυτούς έχει συγκεκριμένα τεχνικά, επιστημονικά ή διαχειριστικά 

καθήκοντα.  Οι οργανισμοί της Ε.Ε.  χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες:  

α) Αποκεντρωμένοι  οργανισμοί . 

Αυτοί οι οργανισμοί είναι φορείς που διέπονται από το ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο, αλλά διαφέρουν 

από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή κ.λπ.) και έχουν 

τη δική τους νομική προσωπικότητα. Διατηρούν γραφεία σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και, για τον λόγο αυτό, συχνά αναφέρονται ως «αποκεντρωμένοι». Τα καθήκοντά τους 

μπορεί να έχουν νομικό ή επιστημονικό χαρακτήρα. Τρεις εποπτεύουσες αρχές συμβάλλουν στην 

επιβολή κανόνων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κατά συνέπεια διατηρούν τη σταθερότητα 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρώπης. Είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 

Αξιών και Αγορών.  

Υπάρχουν κι άλλοι Οργανισμοί που βοηθούν τα Κ-Μ της Ένωσης να συνεργάζονται για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή 

Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), η οποία παρέχει μια πλατφόρμα συνεργασίας στο προσωπικό 

των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από τις χώρες της Ε.Ε. Η μία χώρα βοηθά την άλλη στην 

ταυτοποίηση και στην παρακολούθηση των πλέον επικίνδυνων εγκληματικών και τρομοκρατικών 

δικτύων στην Ευρώπη.  

β) Οργανισμοί και φορείς  Ευρατόμ.  

Αυτοί οι Οργανισμοί λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

(Συνθήκη Ευρατόμ) για τον συντονισμό της έρευνας σε χώρες της Ε.Ε. σχετικά με τις ειρηνικές 

χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας και για να διασφαλίζουν ότι η προμήθεια της ατομικής ενέργειας 

είναι τόσο επαρκής όσο και ασφαλής.  

γ)Εκτελεστικοί οργανισμοί.  

Οι εκτελεστικοί οργανισμοί εξασφαλίζουν την πρακτική διαχείριση των προγραμμάτων της ΕΕ, 

π.χ. επεξεργασία των αιτήσεων για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Έχουν 

συσταθεί για μια καθορισμένη χρονική περίοδο και πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο μέρος με την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο. Ένα παράδειγμα είναι ο Εκτελεστικός 

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, ο οποίος χρηματοδοτεί βασική έρευνα που 

πραγματοποιούν ομάδες επιστημόνων της Ε.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 
 

 

4.1. Ορισμός της παρατυπίας. 

 

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 2988/95 της 18
ης  

Δεκεμβρίου 1995 περί 

της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η παρατυπία ορίζεται 

ως μια ευρεία έννοια και περιλαμβάνει τόσο τις εκούσιες όσο και τις ακούσιες. Το Άρθρο 1(2) του 

Κανονισμού (ΕΚ) υπ’αρ. 2988/95 ορίζει την «παρατυπία» ως: «κάθε παραβίαση διάταξης του 

κοινοτικού δικαίου, που προκύπτει από μια πράξη ή παράλειψη εκ μέρους ενός οικονομικού 

λειτουργού, η οποία έχει, ή θα μπορούσε να έχει, επιζήμιο αποτέλεσμα στον γενικό προϋπολογισμό 

των Κοινοτήτων, ή σε προϋπολογισμούς που εκείνες διαχειρίζονται, είτε μέσω μείωσης, είτε μέσω 

απώλειας εσόδων που απορρέει από ίδιους πόρους που συλλέγονται απ’ευθείας εκ μέρους των 

Κοινοτήτων, ή από κάποια αδικαιολόγητη δαπάνη». 

 

 

4.2. Ορισμός της απάτης. 

 

 

 Η Συνθήκη που καταρτίσθηκε στη βάση του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περί της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει την απάτη  

σε σχέση με τις δαπάνες ως κάθε εκούσια πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με: 

«- τη χρήση ή την παρουσίαση ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, η οποία έχει 

ως αποτέλεσμα την κατάχρηση ή την υπεξαίρεση πόρων του γενικού προϋπολογισμού των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή προϋπολογισμών που διαχειρίζονται από ή εξ ονόματος των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

- την αποσιώπηση πληροφοριών περί της παραβίασης συγκεκριμένης υποχρέωσης, με το ίδιο 

αποτέλεσμα 

- τη χρήση αυτών των πόρων για σκοπούς πέραν αυτών για τους οποίους αρχικά χορηγήθηκαν.» 

 Το στοιχείο της πρόθεσης είναι αυτό που διακρίνει την απάτη από την παρατυπία. 

  

  Ο ορισμός της «υπόνοιας απάτης» απαντάται στο άρθρο 27 στοιχείο γ) του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1828/2006 ως «κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής 

διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη προθέσεως  και ιδίως απάτης». 

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 

του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, πρέπει να δηλώνεται από τα Κ-Μ, εντός των 

προθεσμιών που ορίζει ο Κανονισμός 1083/2006, η περίπτωση υπόνοιας απάτης, ως ειδική 

περίπτωση παρατυπίας καθώς και η ημερομηνία και η πηγή της πρώτης πληροφορίας που 

δημιουργεί υπόνοια παρατυπίας και κατά περίπτωση, το κατά πόσον οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται εγείρουν υπόνοια απάτης. Η ιδιάζουσα φύση της υπόνοιας απάτης επιφορτίζει τις 

διαδικασίες επαλήθευσης ,διοικητικής ή επιτόπιας, των αρμοδίων αρχών διαχείρισης των πράξεων 
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με αυξημένη επιμέλεια. Εντός τους ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), οι 

επαληθεύσεις αποτελούν εργαλείο αποτροπής και εντοπισμού της απάτης. Τα σημεία ελέγχου 

καλύπτουν μέρος της μέχρι σήμερα γνωστής περιπτωσιολογίας υπονοιών απάτης, όπως αυτές έχουν 

κατηγοριοποιηθεί και περιγραφεί στο «Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για 

το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ (COCOF 09/003/00-EL).Οι γενικώς αναγνωρισμένες, κοινές και 

επανειλημμένα εμφανιζόμενες μορφές απάτης στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών αποτυπώνονται στο έγγραφο COCOF 09/003/00-EL.  

Σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Κανονισμό τα Κ-Μ της Ε.Ε. οφείλουν να λαμβάνουν όλα 

τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων 

για να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. μέσω της πρόληψης, ανίχνευσης, 

διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης. Πέραν των όσων  ορίζονται πως η διαχείριση και τα 

συστήματα ελέγχου οφείλουν να προβλέπουν για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διόρθωση 

των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και την ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, από κοινού με τους ενδεχόμενους τόκους, ορίζει επιπλέον ότι η 

διαχειριστική αρχή οφείλει να εφαρμόσει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης 

της απάτης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κινδύνους που ανιχνεύτηκαν. Η αντιμετώπιση της απάτης, 

όπως και των αιτιών και των συνεπειών της, αποτελεί σημαντική πρόκληση για κάθε διαχείριση, 

καθώς η απάτη είναι σχεδιασμένη για να αποφεύγει τον εντοπισμό. Τα επαρκώς εφαρμοσμένα  

συστήματα ελέγχου μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο γεγονότος απάτης ή της μη ανίχνευσής του, 

αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν την πιθανότητα ενός τέτοιου γεγονότος. Ο γενικότερος στόχος 

οφείλει να είναι ως προς την αντιμετώπιση των κύριων κινδύνων απάτης με στοχευμένο τρόπο, 

έχοντας κατά νου ότι πέραν από τις βασικές προϋποθέσεις το συνολικό όφελος από τυχόν 

επιπρόσθετα μέτρα καταπολέμησης της απάτης πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό τους κόστος 

(αρχή της αναλογικότητας), λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υψηλό κόστος . Ειδικότερα στο άρθρο 325 

(πρώην280 της ΣΕΚ) ορίζεται ότι: 

΄΄ 1. Η Ένωση και τα κράτη μέλη καταπολεμούν την απάτη ή οιαδήποτε άλλη παράνομη 

δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, λαμβάνοντας σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο μέτρα τα οποία θα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και θα προσφέρουν 

αποτελεσματική προστασία στα κράτη μέλη καθώς και στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 

οργανισμούς της Ένωσης. 

     2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των  οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των 

ιδίων οικονομικών συμφερόντων. 

    3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων των Συνθηκών, τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση 

τους σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά της απάτης. Για 

τον σκοπό αυτό, διοργανώνουν μαζί με την Επιτροπή, στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών. 

   4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με σκοπό την παροχή αποτελεσματικής και ισοδύναμης 

προστασίας στα κράτη μέλη καθώς και στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 

Ένωσης. 
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  5. 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 παρόντος 

άρθρου.΄΄ 

 

 

4.3. Ορισμός της διαφθοράς. 

 

 

 Ένας ευρύς ορισμός της διαφθοράς που χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  είναι η 

κατάχρηση δημόσιου αξιώματος προς ίδιον όφελος. Οι πληρωμές που συνδέονται με διαφθορά 

(χρηματισμό κλπ) διευκολύνουν πολλών άλλων ειδών απάτες, όπως π.χ. την έκδοση εικονικών 

τιμολογίων, τις εικονικές δαπάνες ή την αποτυχία κάλυψης των προδιαγραφών μιας σύμβασης. Η 

πλέον κοινή μορφή  διαφθοράς είναι ο χρηματισμός ή  παροχή  άλλων πλεονεκτημάτων.  

 Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί όταν ένας αποδέκτης (παθητική διαφθορά) δωροδοκείται 

από κάποιον ενδιαφερόμενο (ενεργητική διαφθορά) σε αντάλλαγμα κάποιου είδους υπηρεσίας. 

 

 

4.4. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης. 

 

 

 Για να αντιμετωπισθεί με επάρκεια το ζήτημα της απάτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με οδηγίες της 

συνιστά στις διαχειριστικές αρχές την ανάπτυξη μιας συγκροτημένης προσέγγισης απέναντι στο 

ζήτημα της καταπολέμησης της απάτης. Προτείνει δε (4) τέσσερα βασικά στοιχεία στον κύκλο 

καταπολέμησης της απάτης: την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αποκατάσταση και τη δίωξη. Ο 

συνδυασμός μιας διεξοδικής αξιολόγησης των κινδύνων, τα επαρκή μέτρα εντοπισμού και 

αποκατάστασης, αλλά και η οργανωμένη και έγκαιρη έρευνα των αρμοδίων οργάνων, ενδέχεται να 

μειώσουν τον κίνδυνο απάτης, όπως και να δημιουργήσουν ένα τείχος προστασίας. 

 Πολλοί οργανισμοί καταφεύγουν σε κάποια πολιτική καταπολέμησης της απάτης, για να 

δημοσιοποιήσουν την αποφασιστικότητά τους απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Εντός μιας τέτοιας 

πολιτικής, η οποία πρέπει να είναι απλή και στοχευμένη, πρέπει να καλύπτονται τα ακόλουθα 

ζητήματα: 

-Στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας καταπολέμησης της απάτης, 

-Κατανομή αρμοδιοτήτων για την αντιμετώπιση της απάτης, 

-Μηχανισμοί αναφοράς για υποψίες απάτης, 

-Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων 

  Αυτή η πολιτική οφείλει να είναι ορατή εντός ενός οργανισμού και να διανέμεται στο 

σύνολο του προσωπικού, αλλά και στο εσωτερικό δίκτυο/intranet, ενώ οφείλει και να καθίσταται 

σαφές στο προσωπικό ότι εφαρμόζεται ενεργά μέσω οδών όπως οι τακτικές επαληθεύσεις σε 

ζητήματα απάτης και η αναφορά των αποτελεσμάτων των ερευνών σχετικά με τις περιπτώσεις 

απάτης.  
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4.5. Η πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών ως προτεινόμενη στάση για την 

καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. 

 

 

 Εάν μια διαχειριστική αρχή παρουσιάζει μια σαφή και ξεκάθαρη δέσμευση για την καταπολέμηση 

της απάτης και της διαφθοράς, οδηγεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και 

ανίχνευσης και είναι αποφασισμένη να παραπέμπει υποθέσεις στις αρμόδιες αρχές για την έρευνα 

και την επιβολή ποινών, είναι βέβαιο πως θα σταλεί ένα σαφές μήνυμα σε τυχόν υποψήφιους 

δυνητικούς παραβάτες και ενδέχεται να αλλάξουν συμπεριφορές και στάσεις. 

 Δεδομένων των δυσκολιών απόδειξης μιας παραβατικής συμπεριφοράς και την 

αποκατάσταση των επιπτώσεων της σε επίπεδο φήμης και αξιοπρέπειας, γενικά προτιμάται η 

πρόληψη των παραβατικών συμπεριφορών, από τη διαχείρισή τους εφόσον συμβούν.  

 Οι τεχνικές πρόληψης συνήθως περιστρέφονται γύρω από τη μείωση των πιθανοτήτων 

διάπραξης απάτης, μέσω της εφαρμογής ενός ισχυρού εσωτερικού συστήματος ελέγχων, σε 

συνδυασμό με μια προορατική, συγκροτημένη και στοχευμένη αξιολόγηση κινδύνου απάτης, αλλά 

και η εις βάθος εκπαίδευση. 

 Ένας οργανισμός οφείλει να εργάζεται για να δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές και μια 

κουλτούρα που να αποθαρρύνει πιθανές  παραβατικές  συμπεριφορές. 

  Η ισχυρότερη προληπτική άμυνα ενάντια στην απάτη είναι η λειτουργία ενός ενδελεχούς 

συστήματος εσωτερικών ελέγχων, το οποίο οφείλει να σχεδιάζεται και να λειτουργεί αναλογικά σε 

κινδύνους που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια μιας άσκησης αξιολόγησης κινδύνων.  

  Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης όπως και ανάπτυξη μιας κουλτούρας δεοντολογικών 

πρακτικών, μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης για την καταπολέμηση του οποιουδήποτε πιθανού 

κινδύνου  παραβατικής συμπεριφοράς.  

 

 

4.6. Δημιουργία κουλτούρας δεοντολογικών πρακτικών καταπολέμησης της 

απάτης. 

 

 

 Η δημιουργία μιας κουλτούρας καταπολέμησης της απάτης είναι σημαντική για την αποθάρρυνση 

δυνητικών παραβατών, όσο και για την εντονότερη δέσμευση του προσωπικού υπέρ της 

καταπολέμησης της απάτης εντός της διαχειριστικής αρχής.  

 Η κουλτούρα μπορεί να δημιουργηθεί από συνδυασμό συγκεκριμένων δομών και 

πολιτικών καταπολέμησης της απάτης, αλλά επίσης και μέσω ενεργοποίησης γενικότερων 

μηχανισμών και συμπεριφορών, όπως για παράδειγμα: 

-Δήλωση αποστολής  μια σαφούς διατύπωσης διαθέσιμης σε όλους, εσωτερικούς και 

εξωτερικούς αποδέκτες, που να δηλώνει ότι η διαχειριστική αρχή προσπαθεί να καθιερώσει τα 

υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα 

-Εφαρμογής ορθής νοοτροπίας από την κορυφή της ιεραρχίας με προφορική ή γραπτή 

επικοινωνία από το υψηλότερο ιεραρχικό επίπεδο, που να τονίζει πως αναμένονται από το 

προσωπικό και τους δικαιούχους τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς μέσω  

επιστολών έγκρισης χρηματοδότησης και συμβατικών εγγράφων. 
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-Εφαρμογής Κώδικα συμπεριφοράς, ενός αδιαμφισβήτητου κώδικα δεοντολογίας  που οφείλει να 

τηρεί το σύνολο του προσωπικού  που  να  καλύπτει ζητήματα όπως: 

- Σύγκρουση συμφερόντων, εξηγήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες για την ανακοίνωσή τους. 

- Δώρα και πολιτική φιλοξενίας, εξηγήσεις και ευθύνες του προσωπικού προς συμμόρφωση. 

- Εμπιστευτικές πληροφορίες ,εξηγήσεις και ευθύνες του προσωπικού. 

- Απαιτήσεις αναφοράς πιθανών περιπτώσεων απάτης. 

 Εν συντομία, το προσωπικό οφείλει να συμμορφώνεται με αρχές όπως την ακεραιότητα, 

αντικειμενικότητα, λογοδοσία και ειλικρίνεια. 

  Εντός της διαχειριστικής αρχής θα πρέπει να υφίσταται σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων 

για τον καθορισμό των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, τα οποία να συνάδουν με τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε. και για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτών των 

συστημάτων κατά την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διόρθωση της απάτης. Αυτό απαιτείται για 

να διασφαλίζεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται πλήρως τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις τους, αλλά και για κοινοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά προς όλους τους 

δυνητικούς δικαιούχους, ότι ο οργανισμός διαθέτει μια συντονισμένη προσέγγιση για την 

καταπολέμηση της απάτης. 

  Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση περιλαμβάνεται στη συνολική στρατηγική διαχείρισης 

κινδύνων, την κουλτούρα της διαχειριστικής αρχής για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογα με 

την περίπτωση. Το προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται σε θεωρητικά  και πρακτικά ζητήματα, για 

να μεγιστοποιείται η ευαισθητοποίηση και να βοηθείται στην αναγνώριση και τον τρόπο 

αντίδρασης σε περιπτώσεις απάτης. Η εκπαίδευση μπορεί να καλύπτει λεπτομέρειες γύρω από 

οποιαδήποτε πολιτική καταπολέμησης της απάτης, για συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες, καθώς 

και τους  μηχανισμούς υποβολών αναφορών.  

  Η ευαισθητοποίηση μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται μέσω άλλων οδών, όπως από 

ενημερωτικά δελτία, αφίσες, μηνύματα στο εσωτερικό δίκτυο, σελίδες του intranet ή ως τακτικό 

θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων ομάδων του προσωπικού. 

 

 

4.7. Εσωτερικά συστήματα ελέγχου και διαχειριστικοί έλεγχοι. 

 

 

 Η ισχυρότερη άμυνα απέναντι σε φαινόμενα δυνητικής απάτης είναι τα καλά σχεδιασμένα  

Εσωτερικά συστήματα ελέγχου, στο οποία οι έλεγχοι θα εστιάζουν στον αποτελεσματικό 

περιορισμό των κινδύνων. Οι διαχειριστικοί έλεγχοι οφείλουν να είναι σχολαστικοί, ενώ τα 

προληπτικά επιτόπια μέτρα ελέγχου πρέπει να προσαρμόζονται στους εκάστοτε κινδύνους και να 

διεξάγονται με επαρκή κάλυψη. Η πιθανότητα ανίχνευσης δυνητικών περιπτώσεων απάτης 

αυξάνεται όταν οι διαχειριστικοί έλεγχοι είναι σχολαστικοί. Το προσωπικό που έχει την 

αρμοδιότητα για διαχειριστικούς ελέγχους πρέπει να διαθέτει τη γνώση των εκάστοτε εθνικών 

οδηγιών καθώς και των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δείκτες κινδύνου. 
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4.8. Το εργαλείο ARACHNE στο πλαίσιο της μάχης κατά της απάτης και των 

παρατυπιών της Ε.Ε. 

 

 

 Μια ισχυρή κουλτούρα δεοντολογικών πρακτικών και ένα κατάλληλο σύστημα εσωτερικών 

ελέγχων δεν μπορεί να παράσχει απόλυτη προστασία έναντι των παραβατών. 

 Οι προληπτικές τεχνικές δεν μπορούν να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια έναντι της απάτης, 

οπότε και η διαχειριστική αρχή χρειάζεται συστήματα που να ανιχνεύουν εγκαίρως τις παραβατικές 

συμπεριφορές. Τέτοιες τεχνικές εμπεριέχουν αναλυτικές διαδικασίες που αναδεικνύουν ανωμαλίες 

(π.χ. εργαλεία εκμετάλλευσης δεδομένων, όπως το εργαλείο ARACHNE), ισχυρούς μηχανισμούς 

αναφοράς και συνεχιζόμενες αξιολογήσεις κινδύνου. 

  Στο πλαίσιο της μάχης κατά της απάτης και των παρατυπιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσφέρει στις διαχειριστικές αρχές ένα συγκεκριμένο εργαλείο εκμετάλλευσης δεδομένων, 

γνωστό ως ARACHNE, έτσι ώστε να εντοπίζονται τα έργα εκείνα τα οποία υπόκεινται σε 

κινδύνους απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων και παρατυπιών. Το ARACHNE είναι ένα εργαλείο 

βαθμονόμησης κινδύνων το οποίο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της επιλογής 

έργων, των διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, αλλά και να ενδυναμώσει περαιτέρω τον εντοπισμό 

των κινδύνων απάτης, την πρόληψη και την ανίχνευσή τους. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για την αναγνώριση και την αξιολόγηση των κινδύνων 

απάτης στα Ταμεία, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων τομέων, των δημοσίων διαγωνισμών,  

τομέας που ρέπει ιδιαίτερα προς τις απάτες και τις παρατυπίες, όπως είναι οι προσυμφωνημένες 

προσφορές. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 17 Μαΐου 2013, μέσω του Γραφείου Προστασίας 

Δεδομένων, την απαιτούμενη κοινοποίηση προκαταρκτικού ελέγχου σε σχέση με την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος, 

κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της σχετικής νομικής βάσης, εξέδωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2014 

θετική γνωμοδότηση γύρω από τη συμμόρφωση του ARACHNE στις προβλέψεις του Κανονισμού 

(ΕΚ) υπ’ αρ. 45/2001
3
. Αυτή περιελάμβανε συγκεκριμένες επιφυλάξεις σχετικά με την επεξεργασία 

των ειδικών κατηγοριών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα και 

η ποιότητα. Άλλες συστάσεις σχετίζονταν με τον βρόχο ανάδρασης (feedback loop), ώστε να 

διασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδομένων, με τα μέτρα που διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα 

δεδομένων, την κατά περίπτωση ανάλυση της μεταφοράς δεδομένων προς την OLAF και το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τη διαγραφή δεδομένων μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και 

την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Όλες αυτές οι επιφυλάξεις και οι συστάσεις αποτελούν 

αντικείμενο ανάλυσης εις βάθος, με σκοπό την τήρησή τους εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

  Η ορθή χρήση του ARACHNE θα θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλή 

πρακτική, ώστε να εντοπίζονται τα σήματα κινδύνου (“red flags”) και τα αναμενόμενα μέτρα 

καταπολέμησης της απάτης και να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση της επάρκειας των 

υπαρχόντων μέτρων πρόληψης και ανίχνευσης. Το εργαλείο θα διατεθεί σταδιακά σε όλα τα κράτη 

μέλη που επιθυμούν εκουσίως να το εφαρμόσουν, ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι διαχειριστικοί 

                                                           
3.  Κανονισμός (EK) υπ’ αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 18

ης
 

Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από τα όργανα και τις υπηρεσίες της Κοινότητας, αλλά και με την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων δεδομένων. 
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έλεγχοι σε σχέση με τους κινδύνους απάτης. Μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ 

των Κ-Μ ή ακόμα και εντός διαφορετικών προγραμμάτων -περιφερειών ενός Κ-Μ, καθώς 

σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης PIF
4
, η πραγματική κατάσταση σε όρους 

εντοπισμού και αναφοράς της απάτης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφέρει επίσης ευρέως μεταξύ 

των Κ-Μ. 

 Μια στρατηγική καταπολέμησης της απάτης πρέπει συνεπώς να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι 

περιπτώσεις απάτης ενδέχεται να υφίστανται ακόμα, περιπτώσεις για τις οποίες ακριβώς πρέπει να 

σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται μια σειρά από μέτρα εντοπισμού της απάτης. 

  Η διαχειριστική  αρχή μπορεί να αντιμετωπίσει τους κινδύνους απάτης με εξειδικευμένες 

και στοχευμένες τεχνικές, με συγκεκριμένα άτομα να φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή τους. 

  Αυτό απαιτεί την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας, με την ενθάρρυνση ενδεχομένως 

ενός υγιούς επιπέδου επιφυλακτικής αντιμετώπισης, από κοινού με μια συνεχή ευαισθητοποίηση 

ως προς το τι συνιστά προειδοποιητικό σημάδι δυνητικής απάτης. 

 Επιπροσθέτως, όλοι όσοι εμπλέκονται στην υλοποίηση ενός κύκλου διαρθρωτικής 

χρηματοδότησης διαδραματίζουν ρόλο στην επισήμανση δυνητικά παραβατικών δραστηριοτήτων 

και ενεργούν επ'αυτών.  

 

 

4.9. Ενδείξεις απάτης και μηχανισμοί αναφοράς της. 

  

 

 Οι ενδείξεις απάτης αποτελούν συγκεκριμένα «σήματα κινδύνου» που υποδηλώνουν ότι 

εξελίσσονται παραβατικές δραστηριότητες, οπότε και απαιτείται μια άμεση αντίδραση για να 

διερευνηθεί το κατά πόσον θα χρειασθούν περαιτέρω ενέργειες. Οι ενδείξεις μπορεί επίσης να 

ταιριάζουν σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα συχνά κατά την υλοποίηση προγραμμάτων 

των διαρθρωτικών ταμείων, όπως οι διαγωνισμοί και οι απαιτήσεις εργασιακού κόστους. Για αυτόν 

τον σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε τις ακόλουθες πληροφορίες στα κράτη μέλη: 

 

-cocof 09/0003/00 of 18.2.2009 - Ενημερωτικό σημείωμα για τις ενδείξεις απάτης σε σχέση με το 

ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Τ.Σ. 

-«Επίτομος Κατάλογος Ανωνύμων Υποθέσεων – Διαρθρωτικές Ενέργειες» της OLAF 

-«Πρακτικός οδηγός για τη σύγκρουση συμφερόντων» της OLAF 

-«Πρακτικός οδηγός για τα πλαστά έγγραφα» της OLAF 

   

  Οι δημοσιεύσεις οφείλουν να διαβάζονται σχολαστικά και το περιεχόμενό τους να 

κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό που βρίσκεται σε θέση από την οποία θα μπορούσε να 

ανιχνεύσει τέτοιες συμπεριφορές. Οι ενδείξεις πρέπει να γνωστοποιούνται σε όλους όσους 

εργάζονται σε θέσεις που περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις εργασιών των δικαιούχων, κεντρικούς ή και 

επιτόπιους διαχειριστικούς ή άλλους ελέγχους. 

  Η καθιέρωση και η προώθηση ξεκάθαρων μηχανισμών αναφοράς είναι ένα κομβικό 

στοιχείο της πρόληψης, όσο και της ανίχνευσης. Κάθε τέτοιος μηχανισμός οφείλει να διευκολύνει 

                                                           
4. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μάχη κατά της απάτης, 2012 Ετήσια 

Έκθεση. COM(2013)548 τελικό, 24.7.2013. 
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την αναφορά τόσο υποψιών απάτης, όσο και αδυναμιών των ελέγχων που ενδέχεται να αυξήσουν 

την έκθεση της διαχ. αρχής σε απάτες. Οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν να διαθέτουν 

ελεγκτικούς μηχανισμούς που να διασφαλίζουν επαρκή συντονισμό γύρω από ζητήματα 

καταπολέμησης της απάτης μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και των αρμόδιων ερευνητικών 

αρχών στα Κ-Μ, περιλαμβανομένων των αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

   Η επικοινωνία και η εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με αυτούς τους μηχανισμούς 

αναφοράς πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

- οι υποψίες τους θα διερευνηθούν από τη διοίκηση, 

-μπορούν να αναφέρουν τις υποψίες τους με εμπιστοσύνη και ότι ο Οργανισμός δεν ανέχεται 

πράξεις αντεκδίκησης έναντι μέλους του προσωπικού που αναφέρει υποψίες, 

-όλοι αντιλαμβάνονται πού πρέπει να αναφέρουν υποψίες  παραβατικής  συμπεριφοράς ή ελέγχου. 

  Η υπόνοια απάτης πρέπει να αναφέρεται στην OLAF από τις προβλεπόμενες από τα Κ-Μ 

αρχές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 122 των Κοινών Διατάξεων. Επιπροσθέτως, οι 

δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να προσεγγίσουν την OLAF για να προσκομίσουν 

πληροφορίες τις οποίες ενδεχομένως διαθέτουν.
5
 

 Όταν προκύψει υποψία απάτης και αναφερθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, η Διαχειριστική 

Αρχή οφείλει να μεταφέρει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές του Κ-Μ, περιλαμβανομένων των 

αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς κατά περίπτωση και ενημερώνοντας την OLAF σχετικά, 

ώστε να διερευνηθεί η εν λόγω υποψία και ενδεχομένως να επιβληθούν κυρώσεις. 

  Η διαχειριστική αρχή οφείλει να διεξάγει μια ενδελεχή και κριτική επιθεώρηση τυχόν 

σχετικών εσωτερικών συστημάτων ελέγχου, που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε πιθανό ή 

αποδεδειγμένο κίνδυνο. Όταν μια υπόθεση πιθανής απάτης ανιχνευθεί και αναφερθεί σύμφωνα με 

τις εσωτερικές και τις κοινοτικές προδιαγραφές, μπορεί ο αρμόδιος φορέας να εκτιμήσει εάν όντως 

απαιτείται να διατάξει έρευνα, ανάλογα με την περίπτωση και κατόπιν έπεται αντίστοιχη 

αποκατάσταση και ποινική δίωξη. Από τις διαχειριστικές αρχές και τις αρχές ελέγχων απαιτείται η 

ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους και επομένως αυτές οι 

Αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν ισχυρές διαδικασίες, ώστε να παρακολουθούν την 

εξέλιξη της ανακτήσεως των όποιων κοινοτικών κονδυλίων κατεβλήθησαν με απάτη.  

 Πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης συνεργασία με τις ανακριτικές, διωκτικές ή δικαστικές 

αρχές και συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται σε ασφαλείς χώρους τα αρχεία που αφορούν 

περιπτώσεις υ 

  Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται μορφές απάτης που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αρχές 

διαχείρισης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους: 

α.Νοθευμένες προδιαγραφές κατά την υποβολή προσφορών ή  διακηρύξεων. 

 Οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών ή διακηρύξεων, ενδέχεται να περιέχουν προδιαγραφές 

που να έχουν καταρτιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στα προσόντα ενός 

συγκεκριμένου προσφέροντος ή τις οποίες μπορεί να ικανοποιήσει μόνο ένας προσφέρων, ειδικά 

στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) και σε άλλες τεχνικές συμβάσεις. Ο έλεγχος 

της σαφήνειας και νομιμότητας των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί μέσο διασφάλισης των 

κοινοτικών αρχών της διαφάνειας και της ίσης συμμετοχής των οικονομικών φορέων στις 

αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων. Η αρχή διαχείρισης εξετάζει κατά την προέγκριση των 

                                                           
5.  cocof 09/0003/00 της 18.2.2009 - Ενημερωτικό σημείωμα για τις Ενδείξεις Απάτης σε σχέση με ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Τ.Σ. 

που περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αναφοράς. 
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διακηρύξεων για την ύπαρξη τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και για την 

ύπαρξη όρων που συνιστούν διάκριση υπέρ κάποιων συγκεκριμένων υποψηφίων. Η περιγραφή του 

τεχνικού αντικειμένου της διακήρυξης οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει θέσει η 

ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία για την ουδετερότητα των τεχνικών προδιαγραφών, την 

συμφωνία τους με διεθνή ή ευρωπαϊκά ή κοινώς παραδεδεγμένα πρότυπα, την παραπομπή τους σε 

λειτουργικές απαιτήσεις ή επιδόσεις και την χρήση ισοδύναμων λύσεων. Σε περίπτωση ύπαρξης 

περισσότερων τευχών στην ίδια διακήρυξη, είναι απαραίτητο να εξαλείφονται ασάφειες, δυσνόητες 

αναφορές, μη νόμιμες παραπομπές σε συγκεκριμένες κατασκευές ή προέλευση ή ιδιαίτερων 

μεθόδων κατασκευής σημάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων και οποιαδήποτε άλλη 

ένδειξη που στερεί από τις περιγραφές του τεχνικού αντικειμένου τεχνολογική ουδετερότητα. Σε 

μεταγενέστερο στάδιο, κατά την προέγκριση της σύμβασης, η αρχή διαχείρισης επισημαίνει τυχόν 

προβλήματα νόθευσης προδιαγραφών, ειδικά στις συμβάσεις ειδικού τεχνικού ενδιαφέροντος, 

στηριζόμενη στα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης και στις προσφυγές που ασκήθηκαν 

επιτυχώς. 

β. Διαχωρισμός και κατάτμηση αγορών, αδικαιολόγητες αναθέσεις σε μία μόνο πηγή. 

 Αφορούν αδικαιολόγητες αναθέσεις που γίνονται στον ίδιο ανάδοχο, με κατάρτιση πολύ 

περιοριστικών προδιαγραφών, καθώς και με την παράταση προηγούμενων συμβάσεων αντί για την 

προκήρυξη νέας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Οι αρχές διαχείρισης εξετάζουν σε αναθέσεις 

κατόπιν διαπραγμάτευσης ή παράτασης της σύμβασης ή ενεργοποίησης των δικαιωμάτων 

προαίρεσης την τεκμηρίωση της επιλογής της διαδικασίας και τρόπου εκτέλεσης αυτής, μέσα από 

αντίστοιχα πεδία των λιστών Ελέγχου. Ειδικά για περιπτώσεις ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης 

και δικαιωμάτων προαίρεσης απαιτείται να προσκομίζεται συμπληρωμένο το εκάστοτε ισχύον 

ειδικό έντυπο ανακοίνωσης για διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων. 

Αφορούν αναθέσεις που γίνονται με διαχωρισμό ή αλλιώς κατάτμηση των αγορών, έργων, 

προμηθειών ή υπηρεσιών, για να αποφεύγονται τα κατώτατα όρια ανταγωνιστικών διαδικασιών. Οι 

αρχές διαχείρισης ελέγχουν την ύπαρξη τεχνητής κατάτμησης για την ανάθεση των συμβάσεων 

σύμφωνα με τα ισχύοντα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα. 

  Η έννοια του ενιαίου λειτουργικού συνόλου έχει υιοθετηθεί από την ισχύουσα μέχρι 

σήμερα εθνική και κοινοτική νομολογία, η οποία εκτιμά την ύπαρξη ενός έργου βάσει της 

οικονομικής και τεχνικής λειτουργίας του αποτελέσματος των οικείων εργασιών του. Η νομολογία 

αυτή συμπληρωματικά έχει περιγράψει στοιχεία ικανά προς διαπίστωση ύπαρξης κατάτμησης, 

όπως η ταυτόχρονη έναρξη διαδικασίας, η ομοιότητα φυσικού αντικειμένου, η ενότητα 

γεωγραφικού πλαισίου, η ανάθεση από την ίδια αναθέτουσα αρχή ή από τον ίδιο φορέα που 

συντονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, που δημιουργεί ισχυρές ενδείξεις κατατμήσεως.  

 

 

4.10. Ενδεχόμενη απάτη στον τομέα παροχής υπηρεσιών. 

 

 

 Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και ιδίως της παροχής υπηρεσιών συμβουλών διαπιστώνονται 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την σύμβαση ή σε άλλες περιπτώσεις, ενώ οι σχετικές διαδικασίες 

δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι αντικειμενικά δύσκολες να 

εντοπιστούν. Χωρίς οιανδήποτε εξωτερική ανεξάρτητη ή φυσική επαλήθευση, ή ύπαρξη εγγράφων 

τρίτων μερών που να παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση, η εργασία είναι πολύ ευάλωτη σε 
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παραποίηση. Η απουσία συγκεκριμένων αναφορών για επιμέρους στοιχεία των συμβάσεων όπως 

πχ. το είδος της παρασχεθείσας υπηρεσίας ή τα προσόντα των εμπλεκόμενων μερών, η έκδοση 

ασαφών τιμολογίων που παραπέμπουν γενικά στην αρχική συμφωνία χωρίς ειδικότερο 

προσδιορισμό της δαπάνης σε ώρες, ωριαίες αμοιβές, έξοδα ή άλλη αναφορά για το είδος των 

υπηρεσιών που αναλογούν, η απουσία αναφορών ή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των 

υπηρεσιών, η ύπαρξη μόνο προφορικών διαβεβαιώσεων ότι οι εργασίες είχαν παρασχεθεί, ή 

αδυναμία εύρεσης των εταιρειών ως εγγεγραμμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο, η πληρωμή 

μεγάλων ποσών για «παρασχεθείσες υπηρεσίες» βάσει τιμολογίων με λίγες διευκρινίσεις και χωρίς 

να υπάρχουν επίσημες υπογεγραμμένες συμφωνίες ή συμβάσεις, στοιχειοθετούν ενδείξεις υπόνοιας 

απάτης. Η εκτίμηση των αρχών γίνεται μέσα από μια σειρά από ενέργειες οι οποίες έχουν καθαρά 

προληπτικό χαρακτήρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης απάτης κατά την υλοποίηση των έργων.  

 Για παράδειγμα μία αρχή διαχείρισης: 

α) κατά την προέλεγχο της διακήρυξης:  

-ελέγχει  την αιτιολόγηση της επιλογής για ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεως προκειμένου να 

εντοπίσει ζητήματα αδικαιολόγητης εύνοιας συγκεκριμένου αναδόχου,  

-ελέγχει  την πληρότητα και ακρίβεια περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της προκήρυξης, της 

ύπαρξης σαφώς προσδιορισμένων παραδοτέων και προαιρέσεων, της δέσμευσης ότι το φυσικό 

αντικείμενο θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την σύμβαση, της εξασφάλισης ότι τυχόν πρόσθετο 

αντικείμενο θα παραμένει διακριτό,  

-ελέγχει  την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και 

προσφορών. 

β)κατά τον προέλεγχο της σύμβασης: 

-ελέγχει  το βαθμό συμφωνίας του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης με αυτό της προκήρυξης ή 

των προτεινόμενων τροποποιήσεων και αλλαγών κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και το 

βαθμό σαφήνειας στις περιγραφές των παραδοτέων της σύμβασης,  

-ελέγχει  τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης για την ύπαρξη καταγεγραμμένων προβλημάτων 

(ενδεικτικά: ασυνήθης ομοιότητα προσφορών, υπερβολικά υψηλές προσφορές που καθιστούν 

διαγωνισμούς άγονους κατ’ επανάληψη, αποκλίσεις από όλους τους συμμετέχοντες από τους 

επίσημους δημοσιευθέντες καταλόγους τιμών, ή τις μέσες τιμές του κλάδου ή ένα εύλογο τίμημα, 

προσφορές που διαφέρουν κατά ακριβή ποσοστά, επιλεγείσα προσφορά που είναι μόλις μικρότερη 

από το κατώτατο όριο των αποδεκτών τιμών, ή ακριβώς ίση με την τιμή του προϋπολογισμού, 

προσφορές που συγκλίνουν ή αποκλίνουν υπερβολικά, προσφορές που είναι στρογγυλοί αριθμοί, 

ελλιπείς κ.λπ., προσφορές με εμφανείς διασυνδέσεις μεταξύ των προσφερόντων (κοινές 

διευθύνσεις, προσωπικό, αριθμοί τηλεφώνου), διαπίστωση ύπαρξης αλληλογραφίας ή άλλων 

εγγράφων περί του ότι οι υποψήφιοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, κατανέμουν 

περιοχές ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο συνάπτουν ανεπίσημες συμφωνίες, αλλαγές προσφορών, 

«απώλεια» προσφορών, κ.α.),  

-ελέγχει  την ύπαρξη, το περιεχόμενο και την έκβαση των προσφυγών και ενστάσεων που 

ασκήθηκαν.  

γ)Κατά την επιτόπια επαλήθευση 

 Η αρχή διαχείρισης θέτει επισημειωματικές σφραγίδες ή φράσεις στα πρωτότυπα τιμολόγια 

προκειμένου να αποκλείσει περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης συμβάσεων όπως χρέωση του ίδιου 

κόστος, αμοιβών ή δαπανών προσωπικού σε πολλές εντολές και συνέπεια την υπερτιμολόγηση. 
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4.11.Πρόληψη της απάτης σε δαπάνες και έσοδα. 

 

 

Η απάτη που ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας μπορεί να εμφανίζεται στον 

τομέα των δαπανών καθώς και στον τομέα των εσόδων. Απάτη μπορεί να αποτελέσει κάθε εκ 

προθέσεως πράξη ή παράλειψη σχετικά με: 

-τη χρήση και την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων. 

-την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης. 

-την καταστρατήγηση ενός νόμιμα αποκτηθέντος πλεονεκτήματος ή πόρων, και την χρήση του για 

σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχει αναγνωριστεί. 

 Κάθε αμφισβητούμενη πράξη πρέπει να καθορίζει την μείωση των πόρων του κοινοτικού 

προϋπολογισμού ή την αχρέωστη παρακράτηση κοινοτικών πόρων. Τα Κ-Μ θα μπορούν να 

προσδιορίσουν το ελάχιστο ποσό προκειμένου να καθορίσουν τις σοβαρές περιπτώσεις απάτης. Σε 

κάθε περίπτωση, το ανωτέρω ποσό δεν θα είναι δυνατό να ξεπεράσει τα 50.000 ευρώ. 

 

 

4.12. Η  διαφθορά με τις μορφές ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και το 

ξέπλυμα χρημάτων.  

 

 

Η ενεργητική δωροδοκία αποτελεί ενέργεια εκ προθέσεως, κατά την οποία οποιοσδήποτε 

υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο ωφελήματα, προκειμένου να τελέσει ή να παραλείψει, κατά 

τρόπο αντίθετο προς τα επίσημα καθήκοντά του, πράξη αναγόμενη στην υπηρεσία του ή στο 

πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, που βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συμφέροντα της 

Κοινότητας. 

    Η παθητική δωροδοκία αποτελεί ενέργεια εκ προθέσεως, κατά την οποία ένας υπάλληλος 

ζητά ή λαμβάνει ωφελήματα, ή δέχεται υποσχέσεις, προκειμένου να τελέσει ή να παραλείψει, κατά 

τρόπο αντίθετο προς τα επίσημα καθήκοντά του, πράξη αναγόμενη στην υπηρεσία του ή στο 

πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, που βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συμφέροντα της 

Κοινότητας. 

  Δυνάμει της αρχής της εξομοίωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυούνται ότι οι 

πράξεις απάτης και δωροδοκίας, εκ μέρους των κοινοτικών υπαλλήλων, πρέπει ν’ 

αντιμετωπίζονται όπως εκείνες των εθνικών τους υπαλλήλων. 

  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στοιχειοθετούν οι εκ προθέσεως 

τελούμενες πράξεις για: 

-την μετατροπή ή την μεταβίβαση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, 

-την απόκρυψη της αλήθειας όσον αφορά την προέλευση, τη φύση ή τον τόπο όπου βρίσκεται 

περιουσία που προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, καθώς και την απόκτηση, την κατοχή ή 

την χρήση της προαναφερόμενης περιουσίας. 

  Η σκοπιμότητα των παράνομων ενεργειών θα πρέπει να κριθεί βάσει υποκειμενικών 

πραγματικών στοιχείων. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24016_el.htm
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  Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τις απαραίτητες διατάξεις, προκειμένου να 

διασφαλίσουν την ποινική ευθύνη των προσώπων που έχουν το δικαίωμα ελέγχου ή λήψης 

αποφάσεων σε μία επιχείρηση. Επιπλέον, οφείλουν να προσδιορίσουν τους όρους της ευθύνης του 

νομικού προσώπου, δίχως να αποκλείουν την ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων τα οποία 

είναι αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί σε παράνομη πράξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προβλέπουν κυρώσεις έναντι των νομικών προσώπων, όπως απαγόρευση άσκησης εμπορικής 

δραστηριότητας ή επιβολή δικαστικής εποπτείας. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα επιβληθούν οι απαραίτητες 

ποινικές κυρώσεις για τις προαναφερόμενες ενέργειες (απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες) καθώς και για την συνεργία, την ηθική αυτουργία και, με 

εξαίρεση τη διαφθορά, την απόπειρα. Για σοβαρές περιπτώσεις απάτης, οφείλουν να προβλέψουν 

στερητικές της ελευθερίας ποινές. Επιπλέον, για περιπτώσεις απάτης ευτελούς αξίας (στις οποίες το 

συνολικό ποσό είναι κατώτερο των 4.000 ευρώ), μπορούν να προχωρήσουν σε κυρώσεις μη 

ποινικής φύσεως. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την κατάσχεση και τη δήμευση των μέσων, 

των αγαθών και του προϊόντος των συμπεριφορών τις οποίες στοχεύει η παρούσα πρόταση. Η 

δήμευση ή η κατάσχεση θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας του 

κράτους μέλους. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή θα μπορεί να παράσχει κάθε 

αναγκαία τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή, προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός των 

ερευνών που διενεργούν οι αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Τα κράτη μέλη θα παραμείνουν ελεύθερα να υιοθετήσουν ή να διατηρήσουν πιο αυστηρά 

εθνικά μέτρα, προκειμένου να εγγυηθούν την αποτελεσματική προστασία των κοινοτικών 

οικονομικών συμφερόντων. 

  Οι πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούνται μέσω του κοινοτικού 

προϋπολογισμού. Η απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας συνιστά 

σημαντικό κίνδυνο. 

Η αποτελεσματική προστασία αυτών των οικονομικών συμφερόντων είναι, επομένως, 

απαραίτητη.  Η Επιτροπή προτείνει μια οδηγία σχετικά με την ποινική προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Κοινότητας, σκοπός της οποίας είναι η προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων 

εθνικών ποινικών νομοθεσιών. Τα κοινοτικά όργανα καθώς και τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την 

σημαντικότητα της αποτελεσματικής προστασίας των κοινοτικών οικονομικών συμφερόντων. Για 

να μπορέσουν να καταπολεμήσουν καλύτερα την απάτη και τις άλλες παράνομες δραστηριότητες 

που ζημιώνουν τα οικονομικά αυτά συμφέροντα, τα κράτη μέλη υπέγραψαν την Σύμβαση σχετικά 

με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, της 26ης Ιουλίου 1995, καθώς 

και πολλά συμπληρωματικά πρωτόκολλα, που προβλέπουν μέτρα κυρίως για την προσέγγιση των 

εθνικών ποινικών νομοθεσιών. Επειδή τα μέσα αυτά εξακολουθούν να μην έχουν κυρωθεί από όλα 

τα κράτη μέλη, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας, βάσει του νέου άρθρου 280 της συνθήκης 

ΕΚ, που προστέθηκε με την συνθήκη του Άμστερνταμ, και που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος των 

διατάξεών τους. Αφού όρισε ορισμένους όρους-κλειδιά, όπως κοινοτικός υπάλληλος, εθνικός 

δημόσιος υπάλληλος και νομικό πρόσωπο, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στο να υποχρεώσει τα 

κράτη μέλη να προβλέψουν στο εθνικό τους δίκαιο την απάτη, την διαφθορά και το ξέπλυμα 

χρημάτων, που ζημιώνουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας. 

http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/l33019_el.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ. 
  

 

5.1. Η δράση της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της απάτης μέσω των 

θεσμοθετημένων οργάνων της. 

 

 

 Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6
 στο πεδίο ελέγχου του προϋπολογισμού της εστιάζεται στο 

δημοσιονομικό έλεγχο, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την 

καταπολέμηση της απάτης. 

 Η φορολογική απάτη με όλες της τις μορφές εκτιμάται από την Επιτροπή σε 

1(ένα)  τρισεκατομμύριο ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι 2.000 ευρώ ανά πολίτη. 

  Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το 

θεμελιώδες ζήτημα του πολιτικού προγράμματος της Ένωσης, για την εμπέδωση, την αύξηση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών και τη διασφάλιση της χρήσης των χρημάτων τους. Η Συνθήκη της 

Λισαβόνας ενίσχυσε σημαντικά τα μέσα που υπάρχουν για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης και υποχρεώνει τόσο την Ένωση, όσο και τα Κ-Μ της να καταπολεμούν 

όλες τις μορφές παράνομης δραστηριότητας που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της. Το 

ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της  

απάτης (OLAF), να υποστηριχθεί η δράση της, να καταπολεμηθούν οι απάτες και οι παρατυπίες 

που πλήττουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, να υπάρξει ενδιαφέρον για την 

ανάληψη δράσης με στόχο την πρόληψη αυτών των κρουσμάτων και τη δικαστική αντιμετώπισή 

τους, καθώς επίσης να ενισχυθεί η αυστηρή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

και οι συναφείς ενέργειες της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής. 

  Σε εθνικό επίπεδο να υπενθυμίσουμε ότι τα κράτη μέλη κρατούν το 20% των 

παραδοσιακών ιδίων πόρων για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης, ωστόσο, η είσπραξη των 

παραδοσιακών ιδίων πόρων αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για τα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε εξεταστική επιτροπή σχετικά με 

την απάτη στο κοινοτικό σύστημα διαμετακόμισης, οι επιχειρησιακές δαπάνες του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και των διαρθρωτικών ταμείων ελέγχονται επίσης σε αρχικό στάδιο από τις 

αρχές των Κ-Μ. 

  Σε επίπεδο Ένωσης, ενδείκνυται να εξεταστούν τα κρούσματα απάτης και παρατυπιών κατά 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και δίωξη 

αυτών των περιστατικών απάτης και παρατυπίας και να προστατευθούν τα γενικά οικονομικά 

συμφέροντα της Ένωσης.  

  Τον Δεκέμβριο του 1995, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε για πρώτη φορά το δικαίωμα 

που του παρέχει η Συνθήκη να δημιουργήσει μια εξεταστική επιτροπή και εκπόνησε έκθεση 

σχετικά με εικαζόμενα κρούσματα απάτης και κακοδιοίκησης στο πλαίσιο του καθεστώτος 

                                                           
6
 H ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
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κοινοτικής διαμετακόμισης. Οι συστάσεις που διατύπωσε η εξεταστική επιτροπή έλαβαν ευρεία 

υποστήριξη. 

Κατά την τελευταία τετραετία πολλαπλασιάστηκαν τα νομοθετικά κείμενα και οι συστάσεις 

σχετικά με την απάτη και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κάτι που 

εκφράζει τόσο την επιβεβλημένη αποτελεσματική δράση της Ένωσης απέναντι σε μια κατάσταση 

επείγουσας ανάγκης, όσο και το γεγονός ότι ο ευρωπαίος νομοθέτης έλαβε υπόψη τα ερωτήματα 

και τις ανησυχίες των πολιτών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του δημόσιου χρήματος. 

  Μέσω των κειμένων αυτών επιδιώκεται κυρίως να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της OLAF, να 

ενισχυθούν οι διαδικαστικές εγγυήσεις στο πλαίσιο των ερευνών με μια κλιμακωτή προσέγγιση που 

θα συνοδεύει τη δημιουργία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, να μεταρρυθμιστεί η Eurojust, να 

υπάρξει αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αλλά επίσης 

και να εξασφαλιστεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε επίπεδο ποινικής 

νομοθεσίας και διοικητικών ερευνών μέσω μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την προστασία των 

χρημάτων των φορολογουμένων καθώς και της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση 

της απάτης. Επίσης, το 2012 και 2013 δημοσιεύτηκαν άλλες τέσσερις σημαντικές ανακοινώσεις 

που αφορούν ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής, την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή 

καθαρών χρηματικών διορθώσεων στα Κ-Μ στους τομείς της γεωργίας και της πολιτικής. 

  Το έτος 2013 εκδόθηκαν δύο Οδηγίες, η μία σχετικά με το κοινό σύστημα Φ.Π.Α. (φόρου 

προστιθεμένης αξίας) και η άλλη σχετικά με τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την 

καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α. 

  Το 2014 προτάθηκε ένα σχέδιο κανονισμού σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση 

δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(πρόγραμμα «Hercule III»).  

  Ν’ αναφερθούν τέλος: α) Η πρόταση Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 

ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και  β)η 

έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Έκθεση της 

ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς». 

  Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προβαίνει σε ακρόαση των 

προτεινόμενων μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και των επικρατέστερων υποψηφίων για 

τη θέση του Γενικού Διευθυντή της OLAF. Οι θέσεις αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν χωρίς να 

πραγματοποιηθούν οι εν λόγω ακροάσεις στο Κοινοβούλιο. Τέλος, σημειωτέον ότι ο Γενικός 

Διευθυντής της OLAF ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και ότι τα μέλη της επιτροπής εποπτείας της OLAF 

διορίζονται κοινή συναινέσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

 

 

5.2.Η OLAF ως  ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης.  

 

 

 Η OLAF  ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης γνωστή ως  από τη γαλλική 

ονομασία Office de Lutte Anti-Fraude , λειτουργεί από το έτος 1999. 

 Αρχικά από  το έτος 1988 συστήθηκε και λειτούργησε ως Task Force "Καταπολέμησης της 

Απάτης Μονάδα Συντονισμού» (UCLAF), στο πλαίσιο της τότε Γενικής Γραμματείας της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εργάζονταν μαζί με τις τότε εθνικές υπηρεσίες 

καταπολέμησης της απάτης για το συντονισμό και την υποστήριξη που χρειάζονταν για την 

αντιμετώπιση της Διεθνώς οργανωμένης απάτης. 

  Οι εξουσίες της UCLAF αυξήθηκαν σταδιακά μετά από εισήγηση του Κοινοβουλίου της ΕΕ 

κατά το έτος 1993. 

  Κατά το έτος 1995 η UCLAF εξουσιοδοτήθηκε να ξεκινήσει έρευνες με δική της 

πρωτοβουλία,  για κάθε υπόνοια περιπτώσεις απάτης στους τομείς ευθύνης τους. 

  Στο έτος 1999 μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην παραίτηση της Επιτροπής Santer και  

την υποβολή προτάσεων για ένα νέο σώμα καταπολέμησης της απάτης (OLAF), με ισχυρότερες 

δυνάμεις οι προτάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε ανεξάρτητη οντότητα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Απόφαση 1999/352) και τους γενικούς κανόνες ερευνών κανονισμού 1073/1999 κατόπιν 

συμφωνίας, σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες, εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

 Η OLAF δημιουργήθηκε το 1999 με σκοπό την ενίσχυση της σημασίας και της 

αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παρανόμων ενεργειών εις βάρος 

των κοινοτικών συμφερόντων. 

Σε σχέση με την προκάτοχό της task-force «Συντονισμός της καταπολέμησης της απάτης» 

της Επιτροπής, η OLAF έχει ενισχυμένη ανεξαρτησία για την άσκηση των ερευνητικών της 

καθηκόντων. 

Αναφέρουμε  ενδεικτικά τις παρακάτω  πράξεις λειτουργίας της OLAF: 

 

Πράξη Θέση σε ισχύ Επίσημη Εφημερίδα 

Απόφαση 1999/352/EΚ, ΕΚΑΧ, 

Ευρατόμ 

28.4.1999 
ΕΕ L 136 της 31.5.1999 

Κανονισμός (EΚ) αριθ.1073/1999  1.6.1999 ΕΕ L 136 της 31.5.1999 

Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

1074/1999  

1.6.1999 
ΕΕ L 136 της 31.5.1999 

Διοργανική συμφωνία  1.6.1999 ΕΕ L 136 της 31.5.1999 

 

Συναφείς Πράξεις  

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται 

από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (olaf) [com (2006) 244 τελικό – Δεν έχει 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. 

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

-Διακυβέρνηση, συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και της επιτροπής εποπτείας. Η Επιτροπή 

κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη πολιτικής διακυβέρνησης σχετικά με τις προτεραιότητες που αφορούν τις 

ερευνητικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή προτείνει περιοδικές συνεδριάσεις μεταξύ της επιτροπής 

εποπτείας και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο ενός διαρθρωμένου διαλόγου, 

χωρίς παρεμβολή στις έρευνες. 

-Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ενεχόμενων προσώπων. Η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθεί 

στον κανονισμό μια λεπτομερής διάταξη σχετικά με τις εγγυήσεις διαδικασίας που πρέπει να 

τηρούνται κατά τις εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0352:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0352:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1073:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1074:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1074:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Q0531:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0244:EL:NOT
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-Ενίσχυση του ρόλου των ερευνών. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η τήρηση των εγγυήσεων διαδικασίας 

μέσω ενός ενισχυμένου ελέγχου και να προβλεφθεί η δυνατότητα αίτησης γνώμης. Η πρόταση 

προβλέπει έναν σύμβουλο αναθεωρητή για το θέμα αυτό. 

-Βελτίωση της κυκλοφορίας των πληροφοριών. Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή έχει σκοπό να 

βελτιώσει την κυκλοφορία των πληροφοριών μεταξύ της olaf και των ευρωπαϊκών οργάνων και 

οργανισμών, μεταξύ της OLAF και των κρατών μελών καθώς και μεταξύ της olaf και εκείνων που 

παρέχουν πληροφορίες. 

-Ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της olaf. Η Επιτροπή προτείνει διατάξεις που θα 

επιτρέψουν στην olaf  να επικεντρωθεί στις προτεραιότητες δράσης της. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει, να 

διασαφηνιστεί η έναρξη και η περάτωση των ερευνών. 

-Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ερευνών της olaf. Η Επιτροπή προτείνει να καταστούν 

σαφέστερες οι αρμοδιότητες της olaf όσον αφορά την έρευνα στο πλαίσιο εξωτερικών ερευνών που 

αφορούν οικονομικούς φορείς οι οποίοι επωφελούνται από κοινοτικούς πόρους βάσει συμβολαίων, 

συμβάσεων ή αποφάσεων επιχορήγησης (άμεσων δαπανών). 

-Εντολή του γενικού διευθυντή της υπηρεσίας. Για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του γενικού διευθυντή 

της υπηρεσίας, η θητεία του πρέπει να είναι ανανεώσιμη. 

Διαδικασία συναπόφασης (cod/2004/0084) Εκθέσεις δραστηριότητας:  

-Έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης – Όγδοη Έκθεση Δραστηριότητας 

για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2007 [Δεν έχει δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα].  

Η παρούσα όγδοη έκθεση δραστηριότητας τεκμηριώνει τις κύριες τάσεις των προηγούμενων 

ετών. Η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνει η olaf αυξάνονται σταθερά τα 

τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στην Υπηρεσία. Κατά το 2007 η olaf 

εξέτασε περισσότερες νέες υποθέσεις απ’ ό,τι το 2006. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυξήθηκε επίσης και ο 

αριθμός υποθέσεων που έκλεισαν, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, χαρακτηριστικό των οποίων 

ήταν ο φθίνων αριθμός κλεισμένων υποθέσεων. Επιπλέον, ο αριθμός «ιδίων ερευνών» που 

πραγματοποιεί η olaf ξεπέρασε τον αριθμό ερευνών όπου απλά προσφέρει συνδρομή στις εθνικές 

αρχές. Η μέση διάρκεια των υποθέσεων αυξήθηκε ελαφρά κατά το 2007, λόγω του πολύπλοκου 

χαρακτήρα των υποθέσεων που καλείται πλέον να αναλάβει η Υπηρεσία και λόγω της ανάγκης 

εμπλοκής κρατών μελών ή τρίτων εταίρων στις έρευνες. Η olaf συνέχισε ενεργά τη συνεργασία της με 

κράτη μέλη, όργανα ΕΕ υπεύθυνα για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και διεθνείς εταίρους 

στα πλαίσια της καταπολέμησης της απάτης. 

-Έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης – Έβδομη Έκθεση Δραστηριότητας 

για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2006 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα].  

Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια της έκτης έκθεσης δραστηριότητας. Στην έβδομη αυτή 

ετήσια έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις διαπραχθείσες παρατυπίες και παρουσιάζει τα 

πλέον σημαντικά μέτρα που έλαβαν το 2006 τα κράτη μέλη και η ίδια για τη βελτίωση της πρόληψης 

και της καταπολέμησης της απάτης. Επιπλέον στην έκθεση παρουσιάζεται λεπτομερώς ο τρόπος με 

τον οποίο κινείται διαδικασία έρευνας για την καταπολέμηση της απάτης και εξηγείται ο τρόπος 

χειρισμού των υποθέσεων. 

-Έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης – Έκτη Έκθεση Δραστηριότητας για 

τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2005 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα].  

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=el&DosId=194432
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-Έκθεση αξιολόγησης: ΄Εκθεση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2003: Αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (olaf) [com(2003) 154 

τελικό – Επίσημη Εφημερίδα C 76 της 25.3.2004].  

Αποφάσεις των θεσμικών οργάνων:  

-Απόφαση του Συμβουλίου 1999/394/EΚ της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τους όρους και τις 

λεπτομέρειες των εσωτερικών ερευνών στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης, της δωροδοκίας 

και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας επιζήμιας για τα συμφέροντα των Κοινοτήτων [Επίσημη 

Εφημερίδα L 149 της 16.6.1999]. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας, η απόφαση αυτή ορίζει την υποχρέωση για το 

Συμβούλιο να συνεργάζεται με την Υπηρεσία και να την ενημερώνει, την υποχρέωση του Γραφείου 

Ασφαλείας να συνδράμει τους υπαλλήλους της olaf και αντιστρόφως την υποχρέωση της olaf να 

ενημερώνει τα άτομα που ενέχονται σε μια από τις έρευνές της. 

-Απόφαση της Eπιτροπής 1999/396/ΕΚ της 2ας Ιουνίου 1999 σχετικά με τους όρους και τις 

λεπτομέρειες των εσωτερικών ερευνών όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης, τη διαφθορά και 

κάθε παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα συμφέροντα των Κοινοτήτων [Επίσημη Εφημερίδα L 

149 της 16.6.1999]. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας, η απόφαση αυτή προσδιορίζει την 

υποχρέωση για την Επιτροπή να συνεργάζεται με την Υπηρεσία και να την ενημερώνει, την 

υποχρέωση της Υπηρεσίας Ασφάλειας να συνδράμει τους υπαλλήλους της olaf και αντιστρόφως την 

υποχρέωση της olaf  να ενημερώνει τα άτομα που ενέχονται σε μια από τις έρευνές της. 

-Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 1999 σχετικά με τους όρους και τις 

λεπτομέρειες των εσωτερικών ερευνών όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας ή 

κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα συμφέροντα των Κοινοτήτων [Κανονισμός του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παράρτημα XI – Επίσημη Εφημερίδα L 44 της 15.2.2005]. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας, η απόφαση αυτή προσδιορίζει την 

υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεργάζεται με την olaf και να την ενημερώνει. Η 

απόφαση υποχρεώνει την υπηρεσία ασφαλείας του Κοινοβουλίου να βοηθά τους υπαλλήλους της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Περιλαμβάνει την υποχρέωση για την olaf να 

ενημερώνει τα άτομα που θίγονται από μια από τις έρευνες αυτές. 

-Απόφαση 1999/726/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Οκτωβρίου 1999 για την 

πρόληψη της απάτης [Επίσημη Εφημερίδα L 291 της 13.11.1999]. 

Στόχος της απόφασης αυτής είναι η εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας κατά της απάτης και άλλων 

παράνομων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 

διατηρούμενης της κατανομής και της ισορροπίας ευθυνών μεταξύ της ΕΚΤ και των ευρωπαϊκών 

οργάνων. 

Για το σκοπό αυτόν θεσπίζεται με την απόφαση αυτή μια επιτροπή καταπολέμησης της απάτης με 

καθήκον τον έλεγχο της ανεξαρτησίας και της λειτουργίας της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου της 

ΕΚΤ. 

Η εν λόγω επιτροπή καταπολέμησης της απάτης έχει αναλάβει τις σχέσεις με την επιτροπή 

εποπτείας της OLAF. Οι σχέσεις αυτές διέπονται από τις αρχές που ορίζει η απόφαση της ΕΚΤ. 

-Απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Οκτωβρίου 1999 σχετικά με τους όρους και τις έρευνες των 

εσωτερικών ερευνών όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης, τη διαφθορά και κάθε παράνομη 

δραστηριότητα που θίγει τα συμφέροντα των Κοινοτήτων [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0154:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0394:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0396:EL:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040720+ANN-11+DOC+XML+V0//EL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040720+ANN-11+DOC+XML+V0//EL&navigationBar=YES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0005%2801%29:EL:NOT
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών για την ίδρυση της olaf, η απόφαση αυτή 

επισημαίνει ότι το Δικαστήριο έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με την Υπηρεσία και να την 

ενημερώνει. Επίσης, η απόφαση αυτή ορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν οι υπάλληλοι 

της olaf κατά τη διεξαγωγή των εσωτερικών ερευνών. Με βάση την αρχή του απόρρητου των 

διαβουλεύσεων, η απόφαση δεν επιτρέπει την πρόσβαση της olaf στα έγγραφα τα οποία αφορούν 

δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν ή έχουν περατωθεί. 

-Απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Ιουλίου 2003 που ακυρώνει την απόφαση 1999/726/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την πρόληψη της απάτης και την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Κοινοτήτων (υπόθεση C-11/00).  

   Η olaf  δημιουργήθηκε το 1999 με σκοπό την ενίσχυση της σημασίας και της 

αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παρανόμων ενεργειών εις βάρος 

των κοινοτικών συμφερόντων. 

Πράξη 

Απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 με την οποία 

ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) [Επίσημη Εφημερίδα L 136 της 

31.5.1999]. 

Λεπτομέρειες λειτουργίας: 

Κανονισμός (ΕΚ) 1073/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 

σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης 

(olaf). 

Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις 

έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (olaf). 

Διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές 

έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (olaf). 

Σύνοψη 

Με την παρούσα απόφαση ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (olaf), που 

αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ειδικό καθεστώς ανεξαρτησίας για τη διεξαγωγή 

ερευνών για την καταπολέμηση της απάτης. Δύο Κανονισμοί και μία Διοργανική Συμφωνία 

καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της. 

 

Οι αρμοδιότητές της olaf είναι: 

-η διεξαγωγή εξωτερικών διοικητικών ερευνών στα πλαίσια της καταπολέμησης της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των 

Κοινοτήτων, καθώς και στα πλαίσια της καταπολέμησης της απάτης αναφορικά με κάθε άλλη 

πράξη ή δραστηριότητα επιχειρηματιών που παραβαίνουν τις κοινοτικές διατάξεις. 

-η διεξαγωγή εσωτερικών διοικητικών ερευνών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Κοινότητας και τη διερεύνηση σοβαρών γεγονότων, που σχετίζονται με την άσκηση 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μπορούν να στοιχειοθετήσουν παράλειψη των υποχρεώσεων 

των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, η οποία υπόκειται σε πειθαρχικές και 

ενδεχομένως ποινικές κυρώσεις ή παράλειψη αναλόγων υποχρεώσεων από μέρους των μελών των 

κύριων και επικουρικών οργάνων ή οργανισμών και του προσωπικού τους στα οποία δεν 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexapi%21prod%21CELEXnumdoc&numdoc=62000J0011&model=guichett&lg=el%22%20TITLE=%22%C3%A5%C3%AD%C3%AF%20%C3%B4%C3%A7%C3%B2%20%C3%B0%C3%B1%C3%9C%C3%AE%C3%A7%C3%B2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0011:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0352:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1073:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1074:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Q0531:EL:NOT
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εφαρμόζεται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

-η πραγματοποίηση ερευνητικών αποστολών και σε άλλους τομείς έπειτα από αίτηση των κύριων 

και επικουρικών οργάνων. 

-η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχεδιασμού αναφορικά με την καταπολέμηση της απάτης, 

όπως προετοιμασία των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων στους τομείς δραστηριότητας 

της Υπηρεσίας κλπ. 

-να θέτει σε λειτουργία οποιασδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα αναφορικά με συμβολή στην 

ενίσχυση της συνεργασίας με τα Κ-Μ στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης. 

-να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης όπως ανάπτυξη 

υποδομών, συλλογή και εκμετάλλευση των πληροφοριών, τεχνική συνδρομή κλπ. 

-η δράση άμεσου συνομιλητή των εθνικών και των δικαστικών αρχών σχετικά, με επιβολή του 

νόμου. 

-η εκπροσώπηση της Επιτροπής στο χώρο της καταπολέμησης της απάτης. 

Οι αρμοδιότητες διεξαγωγής εξωτερικών ερευνών της OLAF αφορούν κυρίως στα 

καθήκοντα που είχαν προηγουμένως ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 (προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων) και 2185/96 (διεξαγωγή από την Επιτροπή επιτόπου ελέγχων και επαληθεύσεων για 

την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 

απάτες και άλλες παρανομίες). Επιπλέον, η OLAF λειτουργεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 515/97 

περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι ο κεντρικός κρίκος 

στην καταπολέμηση της απάτης, υπάγεται στην Επιτροπή, διεξάγει έρευνες για την καταπολέμηση 

της απάτης στα Κ-Μ αλλά και εντός των Ευρωπαϊκών οργάνων. Εφόσον έχουν συναφθεί σχετικές 

συμφωνίες έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών και σε τρίτες χώρες. 

  Ο διευθυντής της OLAF κινεί και κατευθύνει τις έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή μετά από 

αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους (στην περίπτωση εξωτερικών ερευνών) ή του 

ενδιαφερόμενου κύριου ή επικουρικού οργάνου ή οργανισμού (στην περίπτωση εσωτερικών 

ερευνών). 

Στο πλαίσιο των εξωτερικών ερευνών, η OLAF διεξάγει τους επιτόπου ελέγχους που 

ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει των κανονισμών (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και 2185/96. 

Όσον αφορά τις εξωτερικές έρευνες, η OLAF μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση χωρίς 

προειδοποίηση σε κάθε γραπτό στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους τα κοινοτικά κύρια ή 

επικουρικά όργανα ή οργανισμοί. Μπορεί επίσης να ζητήσει προφορικές πληροφορίες σε κάθε 

σχετικό άτομο και να διεξαγάγει επιτόπου ελέγχους στους οικονομικούς φορείς. 

Σε περίπτωση εσωτερικής έρευνας, όταν η Υπηρεσία αποκαλύψει τη συμμετοχή μέλους, 

προϊσταμένου ή υπαλλήλου, ενημερώνει το κύριο ή επικουρικό όργανο ή τον οργανισμό στον 

οποίο ανήκει το άτομο αυτό, εκτός από την περίπτωση που η πληροφορία αυτή πρέπει να τηρηθεί 

άκρως απόρρητη με στόχο τη διεξαγωγή έρευνας ή ενδεχόμενης διερεύνησης σε εθνικό επίπεδο. 

Κατόπιν αίτησης της OLAF ή ιδία πρωτοβουλία, τα Κ-Μ, καθώς και τα κύρια και 

επικουρικά όργανα και οργανισμοί διαβιβάζουν στην Υπηρεσία κάθε έγγραφο ή πληροφορία που 

έχουν στην κατοχή τους και που είναι σχετικά με τη διεξαγόμενη έρευνα. Όλα τα στοιχεία που 

ανακοινώνονται στην υπηρεσία τυγχάνουν της κατάλληλης προστασίας. Έπειτα από κάθε έρευνα, η 

OLAF καταρτίζει έκθεση που περιλαμβάνει υποδείξεις σχετικά με τα διαβήματα που πρέπει να 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R2988:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2185:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0515:EL:NOT
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γίνουν. Η έκθεση αυτή ανακοινώνεται στα κράτη μέλη στην περίπτωση εξωτερικών ερευνών και 

στα κύρια και επικουρικά όργανα και οργανισμούς σε περίπτωση εσωτερικών ερευνών. 

Επίσης είναι δυνατόν να διαβιβασθούν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των Κ-Μ και στα 

σχετικά κύρια και επικουρικά όργανα και οργανισμούς, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της 

έρευνας (η Υπηρεσία είναι ο άμεσος συνομιλητής με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και τις 

δικαστικές αρχές). 

  Η λειτουργική ανεξαρτησία της OLAF προστατεύεται από μία εποπτεύουσα επιτροπή, η 

οποία αποτελείται από πέντε εξωτερικά ανεξάρτητα άτομα που διορίζονται κατόπιν κοινής 

συμφωνίας του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Επιπλέον, αν ο Διευθυντής 

θεωρεί ότι κάποιο μέτρο που έλαβε η Επιτροπή θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, έχει 

δικαίωμα προσφυγής εναντίον της ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Στην περίπτωση που κάποιο μέλος του προσωπικού κυρίου ή επικουρικού κοινοτικού 

οργάνου ή οργανισμού θεωρεί ότι θίγεται από τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας, μπορεί να 

υποβάλει διοικητική ένσταση στον διευθυντή της OLAF ή να προσφύγει στο Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

  

 

5.3.Η συμφωνία των (3) τριών  Οργάνων, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής. 

 

 

 Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, έχει ως 

στόχο να διασφαλίσει ότι οι εσωτερικές έρευνες θα πραγματοποιούνται υπό ανάλογες συνθήκες στο 

πλαίσιο των (3) τριών Οργάνων, καθώς και σε όλα τα άλλα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς 

συμπεριλαμβανομένων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ ) και της Κεντρικής 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας (ΕΚΤ ). 

 Για το σκοπό αυτόν τα (3) τρία κύρια όργανα θα πρέπει να εκδώσουν εσωτερικές 

αποφάσεις τους, σύμφωνα με το πρότυπο που προσαρτάται στη συμφωνία και καλούν τα υπόλοιπα 

όργανα και οργανισμούς να προσχωρήσουν στη συμφωνία. Η απόφαση  προβλέπει την υποχρέωση 

από μέρους του γενικού γραμματέα, των υπηρεσιών και όλων των μελών του προσωπικού των 

κύριων και επικουρικών οργάνων και οργανισμών να συνεργάζονται στενά με τους υπαλλήλους της 

OLAF, καθώς και μια γενική υποχρέωση ενημέρωσης. 

 Όταν υπάρχει υπόνοια απάτης και διαφθοράς ή οιουδήποτε άλλου είδους παράνομης 

δραστηριότητας που θίγει τα συμφέροντα των Κοινοτήτων: 

-Κάθε μέλος του προσωπικού ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του ή τον 

διευθυντή του ή  εάν κρίνει τούτο σκόπιμο απευθείας τον γενικό γραμματέα ή την OLAF. 

-Ο γενικός γραμματέας, οι γενικοί διευθυντές, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ή άλλοι ιθύνοντες 

διαβιβάζουν αμέσως στην OLAF κάθε πληροφορία που δημιουργεί υπόνοιες ύπαρξης παρατυπιών. 

-Τα μέλη των κύριων και επικουρικών οργάνων και οργανισμών ενημερώνουν τον πρόεδρο ή κατά 

περίπτωση απευθείας την OLAF. 

  Εάν κριθεί ότι κατά τη διάρκεια εσωτερικής έρευνας ενέχεται κάποιο μέλος, μόνιμος ή 

έκτακτος υπάλληλος, ενημερώνεται αμέσως, καλείται να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τα 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/o10009_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/o10001_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/o10001_el.htm
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γεγονότα που τον αφορούν. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να αναβληθεί όταν αυτό επιβάλλεται από 

τους σκοπούς της έρευνας ή για την ενδεχόμενη διεξαγωγή δικαστικών ερευνών. 

Η OLAF γνωμοδοτεί σχετικά με κάθε αίτηση άρσης της ασυλίας που υποβάλλουν 

αστυνομικές και δικαστικές αρχές κράτους μέλους, εάν η αίτηση αφορά διευθυντικό στέλεχος, 

μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο κυρίου ή επικουρικού οργάνου ή οργανισμού. Στην περίπτωση που η 

αίτηση αφορά μέλος κυρίου ή επικουρικού οργάνου, ενημερώνεται η Υπηρεσία. 

 

 

5.4. Η COCOLAF  ως συμβουλευτική Επιτροπή για την καταπολέμηση της 

Απάτης. 

 

 

 Η COCOLAF ως επιτροπή συντονίζει τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης μεταξύ της Επιτροπής 

και των ίδιων των Κ-Μ και ασκεί συμβουλευτικές λειτουργίες σε σχέση με κάθε θέμα που αφορά 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.  

 Αναφέρουμε παρακάτω την Πράξη σύστασης της: 

Πράξη 

Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 1994 για τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για 

το συντονισμό της απάτης. [Βλ πράξεις τροποποίησης] 

Περίληψη 

Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας συνεπάγεται ότι οι πρακτικές της 

απάτης δρούν αποτελεσματικά κατά του κοινοτικού προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη είναι 

υποχρεωμένα να αναλάβουν, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή συγκεκριμένα μέτρα που θα 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών και μη-οικονομικών συμφερόντων 

της Κοινότητας. Η Επιτροπή με τη σειρά της θα πρέπει να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση.  

Η απόφαση αφορά τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής για το συντονισμό της καταπολέμησης 

της απάτης (COCOLAF). Ο πρόεδρος της Cocolaf είναι ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η 

επιτροπή αποτελείται από δύο εκπροσώπους από κάθε κράτος μέλος, οι οποίοι μπορούν να 

επικουρούνται από δύο αντιπροσώπους των αρμόδιων εθνικών αρχών, καθώς και οι εκπρόσωποι 

των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να συσταθεί, σε συνεννόηση με τις ομάδες 

εργασίας της Επιτροπής…….Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από την 

παραχάραξη….. ,συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και δικαστικές πτυχές. 

Αναφορές 

Πράξη Έναρξη ισχύος Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη 

Εφημερίδα Απόφαση 94/140 / ΕΚ 03.01.1994 - ΕΕ. L 61, 03.04.1994 

Αλλαγή (r) πράξη (εις) Έναρξη ισχύος Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών 

Επίσημη Εφημερίδα 

Απόφαση 2005/223 / ΕΚ 17.03.2005 - ΕΕ. L 71, 17.03.2005. 

 

5.5.Το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors) έχει αποστολή να ελέγχει τη 

χρηστή διαχείριση των πόρων της Ε.Ε. και κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της.  

 Αποτελείται από ένα μέλος από κάθε χώρα της Ε.Ε. και τα μέλη του διορίζονται από το Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θητεία (6) έξι ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Τα μέλη εκλέγουν 

μεταξύ τους τον πρόεδρο για περίοδο τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Ιδρύθηκε με τη 

συνθήκη των Βρυξελλών της 22ας Ιουλίου 1975 και άρχισε να ασκεί το έργο του τον Οκτώβριο του 

1977. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ  το έτος 1992 κατέστη όργανο πλήρους εξουσίας. Η έδρα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι το Λουξεμβούργο. 

 Κύρια αποστολή του είναι να ελέγχει την κανονική εκτέλεση του προϋπολογισμού της 

Ένωσης, να ελέγχει τη σύννομη είσπραξη, καταβολή και καταχώρηση των εσόδων και των 

δαπανών της Ε.Ε. και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Κατ' αυτό τον τρόπο βοηθά να 

εξασφαλιστεί η οικονομική, αποτελεσματική, ουσιαστική και ανοικτή λειτουργία του συστήματος 

της Ε.Ε. 

  Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ελέγχει τα 

έγγραφα κάθε προσώπου ή οργανισμού που διαχειρίζεται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της 

Ένωσης. Συχνά πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους. Οι διαπιστώσεις του δημοσιεύονται υπό 

μορφή εκθέσεων που εφιστούν την προσοχή της Επιτροπής και των κυβερνήσεων των Κ-Μ σε 

τυχόν προβλήματα. 

Για να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο του, το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να παραμένει 

τελείως ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, αλλά συγχρόνως να βρίσκεται σε συνεχή 

επαφή με αυτά. 

Μια επίσης από τις κύριες λειτουργίες του είναι να επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο, υποβάλλοντας κάθε χρόνο έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο οικονομικό έτος.  

Το Κοινοβούλιο εξετάζει διεξοδικά την έκθεση του Συνεδρίου πριν αποφασίσει εάν θα εγκρίνει ή 

όχι τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίστηκε τον προϋπολογισμό. Εφόσον τον εγκρίνει, 

διαβιβάζει επίσης στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δήλωση αξιοπιστίας, με την οποία 

επιβεβαιώνει ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών χρησιμοποιήθηκαν σωστά. 

  Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημερώνει τους πολίτες για τα αποτελέσματα του έργου του 

με εκθέσεις που αφορούν θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

  Tο Ελεγκτικό Συνέδριο έχει περίπου 800 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταφραστών, των διοικητικών υπαλλήλων και των ελεγκτών. Οι τελευταίοι χωρίζονται σε 

«ομάδες ελέγχου». Εκπονούν σχέδια εκθέσεων επί των οποίων αποφασίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Οι ελεγκτές συχνά μεταβαίνουν για επιτόπιους ελέγχους στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης, στα Κ-Μ και σε οποιαδήποτε χώρα λαμβάνει βοήθεια από την Ένωση. 

  Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να ελέγχει τα  

χρήματα για τα οποία είναι υπεύθυνη η Επιτροπή, υπεύθυνες για τη διαχείριση ποσοστού άνω του 

80% των δαπανών της Ε.Ε. είναι τα Κ-Μ. 

  Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαθέτει ίδιες νομικές εξουσίες. Εάν οι ελεγκτές 

ανακαλύψουν περιπτώσεις απάτης ή παρατυπίας ενημερώνουν την OLAF (Office européen de 

Lutte Anti-Fraude) που είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ειδικό καθεστώς, που 

της εξασφαλίζει πλήρη αυτονομία. 

 Παρά την ονομασία του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει καμία δικαστική 

εξουσία, συνεπώς, καμία εξουσία επιβολής κυρώσεων. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_el.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. 

Η έκθεση αυτή αφορά τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από τα αρμόδια θεσμικά 

όργανα. Αποτελεί στοιχείο καίριας σημασίας της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να  

απαλλάξει την Επιτροπή ως προς τον προϋπολογισμό. 

 Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και την ορθή χρήση του ευρωπαϊκού 

προϋπολογισμού. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να υποβάλλει οποτεδήποτε 

παρατηρήσεις, ιδίως υπό μορφή ειδικών εκθέσεων, επί ειδικών ζητημάτων και να γνωμοδοτεί 

μετά από αίτηση ενός από τα άλλα όργανα της ΕΕ. 

  Ο παρακάτω κανονισμός καθορίζει την εσωτερική λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το οποίο ελέγχει τη σωστή δημοσιονομική διαχείριση του 

κοινοτικού προϋπολογισμού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακριβώνει την είσπραξη των εσόδων της 

ΕΕ και ελέγχει την εκτέλεση των εξόδων. 

Πράξη 

Εσωτερικός κανονισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 

103 της 23.04.2010]. 

Σύνοψη 

Ο παρών κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010, καθορίζει την εσωτερική 

λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους κανόνες διορισμού του προέδρου καθώς και τη διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων. Αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό που 

ίσχυε από την 31η Ιανουαρίου 2002. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, ο 

οποίος υποβάλλεται για έγκριση στο Συμβούλιο που αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία. 

  

  Το άρθρο 287 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) καθορίζει το 

ρόλο και τα προνόμια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο έλεγχος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο 

πραγματοποιείται με διπλό στόχο, αφενός για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της 

δημοσιονομικής διαχείρισης και αφετέρου για την απόδοση λογαριασμού στον ευρωπαίο πολίτη 

σχετικά με τη χρησιμοποίηση του δημοσίου χρήματος. 

Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιείται: 

-βάσει δικαιολογητικών εγγράφων των δημοσιονομικών πράξεων και, εν ανάγκη, επί τόπου στα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 

-στους χώρους κάθε οργανισμού που διαχειρίζεται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της Ε.Ε., 

-στα Κ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου υπέρ 

του οποίου πραγματοποιούνται πληρωμές από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. 

  Κατά την άσκηση του ελέγχου, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται με τις εθνικές 

υπηρεσίες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εξάλλου, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι σε θέση να 

ζητήσει από τα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ, από οργανισμούς που λαμβάνουν πληρωμές από 

τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή από εθνικά ελεγκτικά όργανα να του διαβιβάσουν κάθε αναγκαία 

πληροφορία για την εκπλήρωση της αποστολής του. 

  Όσον αφορά τα έσοδα και έξοδα τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, το δικαίωμα πρόσβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πληροφορίες που κατέχει η 

Τράπεζα διέπεται από συμφωνία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Τράπεζας και της 

Επιτροπής.  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?year=2010&serie=L&textfield2=103&Submit=Rechercher&ihmlang=el
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EL:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/o10009_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/o10009_el.htm
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  Τα άρθρα 285 και 286 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ θεσπίζουν τους κανόνες για 

τη σύνθεση του . 

  Το Σώμα αποτελεί το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων. Αποτελείται από ένα μέλος από 

κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε., τα μέλη του διορίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, μετά 

από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει προτάσεων που υποβάλλονται από τα Κ-

Μ. Τα μέλη που δύνανται να διορίζονται από τα Κ-Μ πρέπει να υπηρετούν στις χώρες τους σε 

οργανισμό άσκησης εξωτερικού ελέγχου ή να διαθέτουν ειδικά προσόντα για το λειτούργημα αυτό. 

Ασκούν το λειτούργημά τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο με πλήρη ανεξαρτησία. Η θητεία τους 

διαρκεί έξι έτη και είναι ανανεώσιμη. 

 Ο Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η θητεία του διαρκεί τρία έτη και είναι ανανεώσιμη. Ο πρόεδρος έχει ως καθήκοντα: 

-να καταρτίζει το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης, 

-να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Σώματος και να προεδρεύει , 

-να εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, 

-να φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

-να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και τη χρηστή διαχείριση των 

διαφόρων δραστηριοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

-να ορίζει τον υπάλληλο στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες 

τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων και 

-να εκπροσωπεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις εξωτερικές σχέσεις του, για παράδειγμα με τα θεσμικά 

όργανα και τα λοιπά εποπτικά όργανα της ΕΕ. 

  Το Ελεγκτικό Συνέδριο διορίζει τον Γενικό Γραμματέα του κατόπιν εκλογής με μυστική 

ψηφοφορία. Ο Γενικός Γραμματέας εξασφαλίζει τις εργασίες γραμματείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Επιπλέον, συγκροτούνται τμήματα και επιτροπές. Αποστολή των τμημάτων είναι η 

προετοιμασία των γνωμοδοτήσεων ή των εκθέσεων που εγκρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι 

επιτροπές ασχολούνται με θέματα που δεν καλύπτουν τα τμήματα. 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει, σε συνεδρίαση, τις ετήσιες εκθέσεις, τις ειδικές εκθέσεις 

ή τις γνωμοδοτήσεις με την πλειοψηφία των μελών του. Οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες, εκτός 

εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίσει διαφορετικά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί επίσης να 

αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, να εγκρίνει αποφάσεις με γραπτή διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EL:HTML
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: H OLAF ΩΣ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ. 
 

 

6.1. Η OLAF ως Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης και 

διαφθοράς -Συντονισμός και  δράση. 

 

 

  H OLAF ως Ευρωπαϊκή υπηρεσία της Ε.Ε. διερευνά περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς, 

παράνομες δραστηριότητες, εντοπίζει και διερευνά σοβαρά παραπτώματα ή περιπτώσεις 

παράβασης καθήκοντος από τους υπαλλήλους της Ε.Ε. και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

διαμορφώσει και να εφαρμόσει πολιτικές πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης. Οι έρευνες 

μπορούν να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις και επιθεώρηση εγκαταστάσεων, ακόμη και εκτός Ε.Ε.     

Συντονίζει τις έρευνες που διεξάγουν οι εθνικές υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και μετά την 

ολοκλήρωσης της έρευνας συνιστά τη λήψη μέτρων στα όργανα της Ε.Ε. και στις ενδιαφερόμενες 

εθνικές κυβερνήσεις για ποινικές έρευνες, δικαστικές διώξεις, ανακτήσεις χρηματικών ποσών ή 

άλλα πειθαρχικά μέτρα και παρακολουθεί πώς εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις. Συστήθηκε με 

Απόφαση της Κομισιόν. Ένας από τους βασικούς ρόλους της είναι η διασφάλιση του συντονισμού 

μεταξύ των διάφορων εθνικών εξεταστικών και δικαστικών συστημάτων και βοηθά στην 

εκπαίδευση ειδικών επί της απάτης στα Κ-Μ και στις υποψήφιες χώρες. Δύο Κανονισμοί και μια 

διοργανική Συμφωνία ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της.  

  Σε γενικές γραμμές οι αρμοδιότητες της OLAF είναι: 

-να διεξάγει εξωτερικές διοικητικές έρευνες στα Κ-Μ και σε ορισμένες χώρες μη μέλη με τις οποίες 

η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας  με στόχο την καταπολέμηση της απάτης, της 

διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που έχουν δυσμενείς συνέπειες για τα 

οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας, 

-να διεξάγει εσωτερικές διοικητικές έρευνες στους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς με τον ίδιο σκοπό,  

-να βοηθήσει στην τόνωση της συνεργασίας με τα Κ-Μ στον τομέα της αποτροπής της απάτης,  

-να αναπτύξει στρατηγικές για τη μάχη κατά της απάτης (παίρνοντας για παράδειγμα νομοθετικές 

και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες,  

-να διατηρεί άμεση επαφή με τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές,  

-να εκπροσωπεί την Κομισιόν στον τομέα της αποτροπής της απάτης.  

Η OLAF λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία έρευνας μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Κομισιόν).   

Απασχολεί σχεδόν 400 υπαλλήλους για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε 

άλλης παράνομης δραστηριότητας, ακόμα και της κακοδιοίκησης εντός των ευρωπαϊκών οργάνων, 

η οποία έχει οικονομικές συνέπειες. 

  Κάθε χρόνο η OLAF διερευνά αρκετές εκατοντάδες υποθέσεις, οι οποίες στερούν 

προσόδους από την Ε.Ε. ή καταχρώνται τα κονδύλιά της. Οι συνέπειες μπορεί να είναι δίωξη από 

τις εθνικές αρχές, πειθαρχικές διαδικασίες, διοικητικές ή οικονομικές κυρώσεις ή αλλαγές της 

νομοθεσίας. 

  Η μεγαλύτερη κατηγορία απάτης, όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο, είναι η απόσπαση 

κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., τα οποία χρηματοδοτούν προγράμματα 
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περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το λαθρεμπόριο τσιγάρων είναι άλλος ένας σημαντικός 

στόχος, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια τσιγάρα κατάσχονται ετησίως. Η τρίτη μεγαλύτερη 

κατηγορία είναι οι ατασθαλίες στις γεωργικές δαπάνες. Έχει εκτιμηθεί ότι από το σύνολο του 

προϋπολογισμού της Ε.Ε., που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έως και ένα 

δισεκατομμύριο καταλήγει σε λάθος τσέπες. Η OLAF καταφέρνει επίσης να παίρνει χρήματα πίσω 

για λογαριασμό της Ε.Ε. Τα τελευταία χρόνια η OLAF επιστρέφει στα ταμεία των Βρυξελλών 

γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία αποσπώνται παράτυπα. 

  Η OLAF έχει  την υποχρέωση να προστατεύει όλους τους πληροφοριοδότες, τους μάρτυρες 

και άλλους που δίνουν στην Υπηρεσία εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με διαφθορά ή απάτη 

και να εγγυάται το απόρρητο των επιχειρήσεών της. Τελεί υπό την επίβλεψη μιας Εποπτικής 

Επιτροπής που αποτελείται από πέντε ανεξάρτητους ειδικούς οι οποίοι δεν ανήκουν σε 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και οι οποίοι ορίζονται με κοινή συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Αυτοί οι ειδικοί είναι συνήθως ανώτεροι δημόσιοι 

δικηγόροι με υψηλό επίπεδο εμπειρίας στις αγωγές και στις έρευνες. 

  Αν και έχει αυτονομία και ανεξαρτησία όσον αφορά την ερευνητική λειτουργία, ανήκει 

επίσης στην Κομισιόν υπό την ευθύνη Επιτρόπου της, αρμόδιου για θέματα Διοίκησης, Ελέγχου 

και Καταπολέμησης της Απάτης. 

 Μια έρευνα μπορεί να ξεκινήσει είτε από τον διευθυντή της OLAF είτε κατόπιν αιτήματος 

ενός Κ-Μ που έχει έννομο συμφέρον για τις εξωτερικές έρευνες  ή ενός εμπλεκόμενου οργανισμού 

για τις εσωτερικές έρευνες .  

Στις εξωτερικές έρευνες η OLAF μπορεί να κάνει επί τόπου ελέγχους. Στις εσωτερικές 

έρευνες η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα άμεσης και απροειδοποίητης πρόσβασης σε οποιεσδήποτε 

πληροφορίες έχουν στα χέρια τους οι οργανισμοί, τα σώματα, οι υπηρεσίες και οι διευθύνσεις της 

Κοινότητας.  Μπορεί επίσης να ζητήσει από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο προφορικές πληροφορίες 

και να διεξαγάγει επί τόπου ελέγχους σε οικονομικούς φορείς. Αν ζητηθεί  τα Κ-Μ, οι οργανισμοί 

και τα σώματα υποχρεούνται να παράσχουν οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες έχουν στα χέρια 

τους σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα.  

Μετά την ολοκλήρωση μιας έρευνας ή μερικές φορές όταν είναι ακόμα σε εξέλιξη 

συντάσσεται μια αναφορά που περιλαμβάνει εισηγήσεις όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν. Η αναφορά αποστέλλεται στα Κ-Μ στην περίπτωση των εξωτερικών ερευνών και στον 

εμπλεκόμενο οργανισμό  στην περίπτωση των εσωτερικών.  

  Η OLAF έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με πολλές χώρες, από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες μέχρι το Ουζμπεκιστάν και από την Κίνα μέχρι τη Χιλή. Διατηρεί επίσης στενές επαφές 

με την Europol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία και την Eurojust, την υπηρεσία που είναι 

επιφορτισμένη με τη βελτίωση του συντονισμού στη μάχη κατά του εγκλήματος. 

  Στο πλαίσιο των ερευνών της η OLAF αναλύει τα στοιχεία από όλες τις διαθέσιμες πηγές 

ως προ τον εντοπισμό, την απόδειξη και υποβολή εκθέσεων, σχετικά με τις αδυναμίες στη 

νομοθεσία, τις συμβάσεις, καθώς και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Οι μονάδες για την 

ειδική στήριξη, οι αναλυτές, επαγγελματίες και τεχνικό προσωπικό, οι  εγκληματολογικοί 

ερευνητές και άλλα μέλη των ανακριτών της και των άλλων Επιτροπών και τα συνεργαζόμενα 

γραφεία των υπηρεσιών στις χώρες της Ε.Ε. παρέχουν αναλυτική υποστήριξη στις περιπτώσεις που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία από την OLAF. 
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6.2. Τι εξετάζει η OLAF σχετικά με τις δαπάνες της Ε.Ε. 

 

 

 Η OLAF  διενεργεί επιθεωρήσεις σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. στη χώρα που αφορά,  

για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται σωστά π.χ. με επιτόπιες επιθεωρήσεις και 

συνεντεύξεις με τους μάρτυρες, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές (ανταλλαγή πληροφοριών, 

σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους, διασταυρούμενους ελέγχους των προμηθευτών και των 

συνδεδεμένων εταιρειών κλπ). Η OLAF συνεργάζεται όχι μόνο με άλλες υπηρεσίες εντός της 

Επιτροπής μαζί, αλλά και με τις διοικητικές αρχές στις χώρες της Ε.Ε. Για να είναι οι έρευνες εκτός 

της Ε.Ε. επιτυχείς, συχνά εξαρτάται από το αν υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες. Η συνεργασία με τις 

εθνικές αρχές και τους επιχειρησιακούς εταίρους σε διεθνείς οργανισμούς έχει μεγάλη σημασία.  

 Η αποστολή της OLAF εκτείνεται σε όλες τις δαπάνες της Ε.Ε. Οι δαπάνες είναι συνήθως  

ψηλότερες στα διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργική και την αγροτική ανάπτυξη, τις άμεσες δαπάνες 

και την εξωτερική βοήθεια. Παρατηρούμε ότι: 

α)Ως προς τα διαρθρωτικά μέτρα. 

 -Κατά την περίοδο μεταξύ του 2000 και του 2006 υπήρχαν (4) τέσσερα ταμεία: το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), «καθοδήγηση» και το 

Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ). 

 -Κατά την περίοδο 2007-2013 ο αριθμός των κεφαλαίων μειώθηκε σε (3) τρία: Το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο 

Συνοχής. Οι έρευνες των περιπτώσεων απάτης συνήθως αρχίζουν από τις εθνικές αρχές. 

 

β)Ως προς την κοινή γεωργική πολιτική και τα προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη. 

 Στο σύνολό τους, οι δύο αυτοί τομείς αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής 

στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Υπεύθυνες για τη διαχείριση αυτών των πόρων είναι οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έρευνες των περιπτώσεων απάτης συνήθως αρχίζουν από τις εθνικές 

αρχές. Για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής λειτουργούν  το 

προενταξιακό πρόγραμμα για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (SAPARD), το προενταξιακό 

μέσο για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (IPARD) και το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας: 

IPA και IPAII 2014-2020. 

 

γ)Ως προς  τις άμεσες δαπάνες. 

 Οι άμεσες δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 14% του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. Πρόκειται 

για τις δαπάνες που διατίθενται για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς και τα οποία 

διαχειρίζονται απευθείας από αυτούς και μόνο (σε αντίθεση με τα διαρθρωτικά ταμεία όχι μαζί με 

τις εθνικές αρχές). Οι δικαιούχοι βασίζονται συνήθως στις χώρες της Ε.Ε. 

Απάτες μεταξύ άλλων συμβαίνουν στους ακόλουθους τομείς: (π.χ. Erasmus) οικονομικές, 

τις συμβάσεις, πραγματοποίηση των διοικητικών κανονισμών, τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 

την πρόσληψη προσωπικού, την έρευνα της Επιτροπής, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά 

προγράμματα, τα κονδύλια για την έρευνα και την προηγμένη τεχνολογία, την περιβαλλοντική 

χρηματοδότηση, προγράμματα κατάρτισης ή από κοινού Ventures. 

 Οι εθνικές αρχές δεν συμμετέχουν κατά την έρευνα των περιπτώσεων απάτης που αφορούν 

τις άμεσες δαπάνες. 
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δ)Ως προς την Εξωτερική βοήθεια. 

Η Εξωτερική βοήθεια για δικαιούχους εκτός Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 2% του προϋπολογισμού της 

Ε.Ε. Η απάτη μπορεί να έχει σχέση με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ, τα ταμεία για τη στήριξη του 

εθνικού προϋπολογισμού και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε γενικές γραμμές δεν συμμετέχουν οι 

εθνικές αρχές της Ε.Ε. για την έρευνα των περιπτώσεων απάτης που αφορούν την εξωτερική 

βοήθεια. 

 

 

6.3.Τα αποτελέσματα της δράσης της OLAF στα έτη 2011-2012 και 2013. 

 

 

α)Σύγκριση αποτελεσμάτων δράσης ετών 2011 και 2012. 

 Τα αποτελέσματα για το έτος 2012 ήταν: 

- € 94.500.000 ανακτήθηκαν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

-Δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ εξέδωσαν σωρευτικά 511 χρόνια ποινές φυλάκισης - μη 

συμπεριλαμβανομένου ποινών επιπλέον 70 χρόνων με αναστολή, 

-Παρείχε € 21.500.000 σε επιχορηγήσεις και τη χρηματοδότηση έργων, για να βοηθήσει τις αρχές 

και τις οργανώσεις καταπολέμησης της απάτης, τόσο εντός όσο και εκτός της Ε.Ε. 

-Είχε 716 τρέχουσες υποθέσεις στο τέλος του 2012, εκ των οποίων 515 ήταν υποθέσεις έρευνας και 

201  υποθέσεις συντονισμού. Κίνησε 718 νέες υποθέσεις και περάτωσε 465 υποθέσεις με μέσο όρο 

διάρκειας της έρευνας 17,3 μήνες. 

Οι χώρες της ΕΕ ανέφεραν: 

-Δαπάνη παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες κόστισαν € 315 εκατομμύρια (0,25% του 

συνόλου των δαπανών της Ε.Ε.) το 2012  σε σύγκριση με € 295.000.000 (0,21%) το 2011 

-παρατυπίες που δεν αναφέρονται ως δόλιες κόστισαν € 2,6 δισεκατομμύρια (2,06% του συνόλου 

των δαπανών της ΕΕ) το 2012  σε σύγκριση με 1,2 δις € (0,86% του συνόλου των δαπανών της ΕΕ) 

το 2011 

-Έσοδα παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες, συμμετοχή € 77.600.000 (0,42% του 

ακαθάριστου ποσού των παραδοσιακών ιδίων πόρων που εισπράττονται) για το 2012 σε σύγκριση 

με € 109.000.000 (1,24%) για το 2011 

-παρατυπίες που δεν αναφέρονται ως δόλιες, συμμετοχή € 370.000.000 (1,69% του ακαθάριστου 

ποσού των παραδοσιακών ιδίων πόρων που εισπράττονται) για το 2012 σε σύγκριση με € 

278.000.000 (1,24%) για το 2011. 

Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανάκτηση: 

-Έγιναν δημοσιονομικές διορθώσεις άνω των 3.700.000.000 και  

-τέθηκαν σε εφαρμογή το 2012 ανακτήσεις για € 678.000.000 σε σύγκριση με € 1.100 εκατομμύρια 

και € 733.000.000 αντίστοιχα το 2011. 

 

β) Αποτελέσματα δράσης έτους 2013.  

-Συνέστησε την ανάκτηση 402,8 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.  

-Έλαβε 1294 εισερχόμενες πληροφορίες με ανακριτικό ενδιαφέρον, που αντιπροσωπεύουν τον 

υψηλότερο από τη σύστασή της αριθμό στοιχείων. Συγκριτικά, αυτό σημαίνει ότι το 2013 η 

Υπηρεσία έλαβε 35% περισσότερες πληροφορίες από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, γεγονός που 
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αποτυπώνει το διαρκές ενδιαφέρον των ευρωπαίων πολιτών, ιδρυμάτων και άλλων εταίρων για τα 

θέματα απάτης. Η αύξηση της ροής εισερχόμενων πληροφοριών δείχνει την αυξημένη εμπιστοσύνη 

στις διερευνητικές ικανότητες της OLAF. 

-Παρά την αύξηση του όγκου των εισερχόμενων πληροφοριών, η OLAF συνέχισε να αξιολογεί τις 

πληροφορίες αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα (1,8 μήνες κατά μέσο όρο) προτού αποφασίσει 

αν θα διερευνήσει μια υπόθεση ή όχι. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η OLAF μείωσε 

τη διάρκεια αυτής της φάσης επιλογής κατά περισσότερο από 70%, γεγονός που αποτελεί 

σημαντικό επίτευγμα. 

-Κίνησε 253 έρευνες, δηλ. αριθμό κατά 58% μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 2009. 

-Ολοκληρώθηκαν 293 έρευνες. 

 Η μέση διάρκεια των ερευνών μειώθηκε σε 21,8 μήνες, γεγονός που δείχνει σαφώς ότι η 

OLAF βελτίωσε περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της. Πρόκειται για τη μικρότερη μέση 

διάρκεια των ερευνών τα τελευταία πέντε έτη. Χάρη στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη 

διεξαγωγή των ερευνών αυξήθηκαν οι πιθανότητες να καταλήξουν σε απτά αποτελέσματα επί 

τόπου οι υποθέσεις που διερευνά. 

-εξέδωσε 353 συστάσεις για οικονομική, δικαστική, διοικητική, και πειθαρχική παρακολούθηση 

από τις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για αύξηση κατά 81% σε σύγκριση με το 2009. 

-συνέστησε ψηλότερο ποσό ανακτήσεων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ύψους 402,8 εκατ. ευρώ. 

 

γ) Αποτελέσματα δράσης κοινών  επιχειρήσεων ετών 2012-2014. 

  Το διάστημα 2012-2014 οι κοινές επιχειρήσεις της OLAF και των εθνικών υπηρεσιών οδήγησαν 

στην κατάσχεση: 

-9 πλοίων που μετέφεραν περίπου 215 εκατομμύρια τσιγάρα (διαφυγόντες δασμοί ύψους 43 εκατ. 

ευρώ). 

-εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν 93 εκατομμύρια τσιγάρα (διαφυγόντες δασμοί ύψους 15 

εκατ. ευρώ) 

 

 

6.4.Η συμφωνία των (3) τριών  Οργάνων, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής. 

 

 

 Ο στόχος της συμφωνίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Κομισιόν 

είναι η εγγύηση ότι οι εσωτερικές έρευνες μπορούν να διεξαχθούν υπό ίσους όρους στα (3) τρία 

Oργανα και σε όλα τα άλλα σώματα, υπηρεσίες και διευθύνσεις της Κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ECB). 

 Προς αυτήν την κατεύθυνση τα (3) τρία Oργανα έχουν από κοινού συμφωνήσει να ζητούν 

από τον Γενικό Διευθυντή και από όλα τα τμήματα και τα μέλη του προσωπικού του οργανισμού 

που ερευνάται να συνεργάζονται πλήρως με τους εντεταλμένους της OLAF και να παρέχουν κάθε 

χρήσιμη πληροφορία. Τα τρία όργανα κάλεσαν επίσης και τους άλλους οργανισμούς, τα σώματα, 

τις υπηρεσίες και τις διευθύνσεις να συνυπογράψουν τη Συμφωνία.  
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6.5. H συμβολή της OLAF σε βασικές πολιτικές για την καταπολέμηση της 

απάτης. 

 

 

 Το 2013 η OLAF συνέδραμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη πολιτικών και νομοθεσίας 

για την καταπολέμηση της απάτης. Συνέβαλε σημαντικά από τεχνικής πλευράς στην κατάρτιση της 

νομοθετικής πρότασης που υπέβαλε τον Ιούλιο η Επιτροπή σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να συμβάλει ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής 

δίωξη της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. σε ολόκληρη την Ευρώπη και η 

προσαγωγή των απατεώνων στη δικαιοσύνη. Καθώς το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού στερεί 

κάθε χρόνο τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών από σημαντικούς πόρους, η 

OLAF συνέχισε να δίνει προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην καταπολέμηση του 

επιζήμιου αυτού φαινομένου. Επειδή εμφανίζονται πολύπλοκες υποθέσεις απάτης με διασυνοριακή 

ή διεθνή διάσταση, το έτος 2013 η OLAF προσέγγισε ακόμα περισσότερους φορείς. Συνήψε σειρά 

συμφωνιών συνεργασίας με εταίρους στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν με απώτερο σκοπό να 

συμβάλουν στην καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της προς όφελος των 

ευρωπαίων φορολογουμένων. Το λαθρεμπόριο τσιγάρων, η παραχάραξη νομισμάτων ευρώ, οι 

επιδοτήσεις για πορτοκάλια που καλλιεργούνται σε ανύπαρκτα αγροκτήματα, η φοροδιαφυγή κλπ,  

επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς και τους Ευρωπαίους 

φορολογούμενους.  

 Η ανεξάρτητη έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητας της 

OLAF. Γι’ αυτό η OLAF έχει ειδικό status μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. Παρότι 

συστήθηκε ως τμήμα της Κομισιόν, ο Γενικός Διευθυντής της δεν επιτρέπεται να ζητάει ή να 

δέχεται οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργανισμό, ούτε ακόμα και από την ίδια την 

Κομισιόν. Η OLAF μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν φαίνεται ότι 

διακυβεύεται η ανεξαρτησία της. 

Οι υπάλληλοι της OLAF έχουν εκτεταμένη δικαιοδοσία έρευνας των πολιτικών 

αδικημάτων. Μπορούν να διεξάγουν επί τόπου ελέγχους στις έδρες επιχειρήσεων στα Κ-Μ 

καθώς και σε μερικές άλλες χώρες, με τις οποίες η Κοινότητα έχει υπογράψει συμφωνίες 

συνεργασίας. Συνεργάζονται επίσης στενά με τις αρχές των Κ-Μ, βέβαια οφείλουν να αφήνουν 

στους υπαλλήλους των Κ-Μ την πρωτοβουλία στις ποινικές υποθέσεις.  

«Το 2013, κατορθώσαμε να εκσυγχρονίσουμε την OLAF και να την καταστήσουμε όλο και πιο 

ικανή να καταπολεμά την απάτη και τη διαφθορά στην ΕΕ. Η αναδιοργάνωση του προηγούμενου 

έτους είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα και μας επέτρεψε να εντείνουμε τις ερευνητικές προσπάθειες, 

να συμβάλουμε σε καίριας σημασίας νομοθετικές πρωτοβουλίες και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη 

συνεργασία με τους επιχειρησιακούς εταίρους μας. Αυτό επιτεύχθηκε με τους ίδιους σχεδόν πόρους 

που διαθέσαμε και τα προηγούμενα έτη, γεγονός που δείχνει την αποφασιστικότητα και τον 

επαγγελματισμό του προσωπικού μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής Giovanni Kessler στην ετήσια 

συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της έκθεσης της OLAF για το 2013. Αναφερόμενος στις 

προοπτικές για το 2014 πρόσθεσε πως: «Η OLAF ενισχύθηκε από τη θέση σε ισχύ του νέου 

κανονισμού για την OLAF και από την έκδοση νέων κατευθυντήριων γραμμών για το προσωπικό της 

OLAF όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας. Προσβλέπουμε στη συνέχιση του θετικού ερευνητικού 

μας έργου και στην περαιτέρω προώθηση της πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης. Βασικό 
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στοιχείο του οράματός μας για καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ είναι η 

ενεργή μας στήριξη στα σχέδια της Επιτροπής για συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. 
 

  

7.1. Η νομική βάση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

 

 

 Τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. δυστυχώς δεν προστατεύονται επαρκώς και αυτό οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες: 

α) Τα υπάρχοντα όργανα της Ε.Ε. η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), ο 

Eurojust (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης) και η 

Europol (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, όσον αφορά ποινικές 

έρευνες ή διώξεις, για υποθέσεις απάτης. Η OLAF μπορεί να ενημερώνει μόνο για τα 

αποτελέσματα των διοικητικών της ερευνών τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια 

αποφασίζουν ανεξάρτητα εάν πρέπει ή όχι να κινηθεί ποινική δίωξη με βάση τις διαπιστώσεις της. 

β) Η εθνικές νομοθεσίες στα Κ-Μ  δεν λαμβάνουν πάντοτε τα μέτρα που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Δυστυχώς το 1/5 των 

υποθέσεων που διαβιβάζονται από την OLAF στις εθνικές εισαγγελικές αρχές καταλήγει στην 

έκδοση καταδικαστικής απόφασης και τα ποσοστά καταδικαστικών αποφάσεων ποικίλλουν 

σημαντικά μεταξύ των Κ-Μ. 

γ) Λόγω του μικρού αριθμού επιτυχών διώξεων στα Κ-Μ, ανακτάται από τους εγκληματίες μόνο 

ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού ποσού της απάτης. Οι απατεώνες που στοχεύουν τον 

προϋπολογισμό της Ε.Ε. ξέρουν ότι έχουν πολλές πιθανότητες να οικειοποιηθούν τα προϊόντα των 

εγκληματικών τους πράξεων ατιμώρητοι, βασιζόμενοι στην έλλειψη επιβολής τιμωρίας τους. 

 H σύσταση
7
 ενός θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ΄΄πιθανώς΄΄ να συμπληρώσει τους 

εθνικούς δικαστικούς θεσμούς ως προς τη δίωξη πολύπλοκων υποθέσεων απάτης και διαφθοράς 

και αναφέρουμε πως είναι πιθανώς, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα με την υποβολή της παρούσας  

εργασίας δεν έχει επισήμως υιοθετηθεί από την  Ε.Ε.  

  Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό καταδίκης υποθέσεων κατά των οικονομικών συμφερόντων 

της Ε.Ε. είναι κάτω του 50% για την πλειοψηφία των Κ-Μ. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι η 

διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων που έχουν να κάνουν με τα εγκλήματα «λευκού κολλάρου», όπως 

είναι η διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος, συνήθως διαρκούν σε χρόνο, απορροφούν σημαντικούς 

πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό από τις εκάστοτε εθνικές εισαγγελίες και απαιτούν εξειδικευμένες 

γνώσεις, γι’ αυτό και πολλές από αυτές αναγκαστικά τίθενται στο αρχείο. 

  Ο υπό σύσταση ευρωπαϊκός θεσμός έρχεται να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες αυτές, μέσα 

από το συντονισμό των εθνικών εισαγγελικών αρχών, τη συνεργασία με άλλα αρμόδια όργανα 

όπως είναι η Eurojust, τη διεύθυνση και παρακολούθηση ερευνών και την παραπομπή παράνομων 

δραστηριοτήτων ενώπιον της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα η υπόθεση των υποβρυχίων της 

Ferrostal θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά αν υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συντονίζει τις 

έρευνες σε Γερμανία, Ελλάδα και Πορτογαλία. 

                                                           
7
 http://greeklish.info/gr/guestroom/336 
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  Δεν είναι τυχαίο που 13 Κ-Μ αντιδρούν στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

θέλοντας να διαφυλάξουν την εθνική τους κυριαρχία, τηρώντας το αποκλειστικό τους προνόμιο 

που είναι η άσκηση της ποινικής εξουσίας.  

O Ευρωπαίος Εισαγγελέας δεν αποτελεί πανάκεια στο πρόβλημα της διαφθοράς αλλά μια 

ενδιάμεση λύση, διότι η δημιουργία του ανασύρει το βασανιστικό ερώτημα: «Τι είδους ενωμένη 

Ευρώπη θέλουμε;». Γι’ αυτό και ακόμα εν τη γενέσει του, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

φαίνεται να αποκτά πολυσύνθετη δομή (κολεγιακό μοντέλο) ως ιδιότυπη αντίληψη της ιεραρχίας, 

φορώντας  δύο καπέλα το εθνικό  και το ευρωπαϊκό. 

  Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι όπλο καταστολής περιστατικών διασυνοριακής 

διαφθοράς και απάτης, χρειάζεται όμως και η πρόληψη. Ήδη η πρόσφατη Ελληνική Προεδρία 

έθεσε σε προτεραιότητα την επίτευξη συμφωνίας επί του γενικού πλαισίου για την αναθέωρηση 

του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος». 

  Η συγκέντρωση στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων, ιδίως των συγκαλυμμένων 

ανωνύμων εταιρειών, η ανάθεση της εποπτείας των συναλλαγών σε ευρωπαϊκές αρχές και η ένταξη 

των φορολογικών αδικημάτων στον κατάλογο των βασικών αδικημάτων, είναι βήματα μπροστά για 

την ενίσχυση της διαφάνειας στο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος 

χρήματος.  

 Μπορούν όμως οι διατάξεις αυτές να κρατήσουν τα βρώμικα χρήματα έξω από τους 

ευρωπαϊκούς τραπεζικούς λογαριασμούς; 

  Μεταξύ των πορισμάτων της ημερίδας της Διεθνούς Διαφάνειας που πραγματοποιήθηκε 

στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014, διαπιστώθηκε η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων, ώστε 

η διαφθορά να καταπολεμηθεί σε όλα τα επίπεδα. Μια ένδειξη αλλαγής νοοτροπίας θα ήταν η 

δημοσιοποίηση των μητρώων με πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων που αποτελεί πάγια 

πρόταση της Διεθνούς Διαφάνειας, ώστε να δίνεται ελεύθερη πρόσβαση στον πολίτη, τον 

δημοσιογράφο, τον εποπτικό φορέα σε ένα online μητρώο, αυξάνοντας τις πιθανότητες ελέγχου και 

τη διασταύρωση στοιχείων. Η μέχρι στιγμής απροθυμία των Κ-Μ να στηρίξουν την απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών, αποδυναμώνει τις 

συζητήσεις για περισσότερη διαφάνεια στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, με το ρίσκο 

όμως οι κανόνες να είναι με κενά. Για να είναι το οπλοστάσιο της Ευρώπης αποτελεσματικό, 

πρέπει να εκδιώξει τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, τις πιέσεις και τις  διφορούμενες διατάξεις. Ο 

στόχος είναι κοινός και αναγνωρισμένος από όλους και αυτό που μένει είναι να φανεί το ενωμένο 

πρόσωπο της Ευρώπης απέναντι στη διαφθορά. 

  Υπό το σημερινό πρίσμα των αρμοδιοτήτων της, η OLAF δεν μπορεί να προσάγει 

υποθέσεις στο δικαστήριο στα Κ-Μ. Όταν μια έρευνα χρήζει αγωγής η OLAF μεταβιβάζει τον 

φάκελο στην αρμόδια εθνική αρχή.  

  Ωστόσο στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα τα Κ-Μ συμφώνησαν επί της αρχής με την ιδέα ενός 

Ευρωπαίου Εισαγγελέα, που θα έχει τη δυνατότητα να ενάγει άμεσα όλες τις υποθέσεις που 

εμπλέκουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε.  

Αυτός ο ανεξάρτητος Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα εκλέγεται από το Συμβούλιο, από μια 

ειδική πλειοψηφία, με τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με βάση μια λίστα 

υποψηφίων που θα παρέχεται από την Κομισιόν. Η θητεία του θα είναι εξαετής και μη 

ανανεώσιμη. Το πιο θεμελιώδες χαρακτηριστικό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα είναι η 

ανεξαρτησία του. Η αποστολή του θα περιορίζεται στην διερεύνηση και τη δίωξη παραβιάσεων 
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που είναι επιζήμιες για τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
8
 θα 

αποτελεί μια αποκεντρωμένη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποκλειστική 

αρμοδιότητα την διεξαγωγή ερευνών, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης για 

εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Οι εξουσίες της για διεξαγωγή ερευνών θα 

είναι ομοιόμορφες σε όλη την Ένωση, θα βασίζονται και θα ενσωματώνονται στα εθνικά 

συστήματα δικαίου των Κ- Μ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αντλεί εμπειρία από τα Κ-Μ, καθώς 

θα πρέπει να  στελεχώνεται με έμπειρους εισαγγελείς από τις εθνικές δικαστικές υπηρεσίες. Οι 

ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα διεκπεραιώνουν τις εργασίες της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας 

από τις θέσεις τους στα Κ-Μ και σύμφωνα με το δίκαιο του εκάστοτε Κ-Μ. 

   Η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης έχει 

πολλά πλεονεκτήματα. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς γνωρίζουν εις βάθος το δικαστικό σύστημα 

και τη γλώσσα της χώρας τους, τη δομή του τοπικού συστήματος και έχουν εμπειρία στον τρόπο 

διεκπεραίωσης των δικαστικών υποθέσεων. Με τη συνεργασία των ανακριτικών και διωκτικών 

αρχών των Κ-Μ, θα διασφαλίζεται ταχεία λήψη αποφάσεων. Για τα (3) τρία τελευταία χρόνια 

υπάρχουν υποψίες ότι διαπράχθηκαν στα Κ-Μ απάτες ύψους 500 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο, αλλά 

το πραγματικό ποσό της απάτης πιστεύεται ότι είναι σημαντικά υψηλότερο. Τα στοιχεία μπορεί να 

περιλαμβάνουν και μη διαπιστωμένες απάτες και συνεπώς τα συνολικά ποσά ενδέχεται να είναι 

πολύ υψηλότερα. 

  Σήμερα, μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν να διερευνούν και να διώκουν απάτες εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αλλά οι εξουσίες τους περιορίζονται μόνο εντός των 

εθνικών συνόρων.  

  Τα εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. είναι συχνά περίπλοκη 

υπόθεση, διότι  συνεπάγονται τη συμμετοχή πολλών παραγόντων και την εφαρμογή πολύπλοκων 

και μελετημένων σχεδίων και επεκτείνονται σε διάφορες χώρες και συνεπώς σε διαφορετικές 

εθνικές δικαιοδοσίες. Η επιτυχής διερεύνηση της απάτης απαιτεί εις βάθος γνώση του σχετικού 

νομικού και διοικητικού  πλαισίου. 

  Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των Κ-Μ είναι δύσκολη λόγω  κυρίως των 

διαφορετικών συστημάτων ποινικού δικαίου, των ασαφειών στη δικαιοδοσία, των χρονοβόρων 

διαδικασιών νομικής συνδρομής, των γλωσσικών προβλημάτων, της έλλειψης πόρων και των 

διαφορετικών προτεραιοτήτων.  

  Για τους λόγους αυτούς, η απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. μπορεί να 

καταλήξει να θεωρείται σε εθνικό επίπεδο ως μία υπόθεση χρονοβόρα και απαιτητική σε 

ανθρώπινους πόρους με αποτέλεσμα είτε να μην διερευνάται καθόλου, είτε οι σχετικές υποθέσεις 

να μπαίνουν στο αρχείο.     Σε πολλές περιπτώσεις οι εθνικές αρχές μπορούν να αποφασίζουν να 

διενεργούν έρευνες μόνο για το "εθνικό μέρος" του εγκλήματος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις 

δυνητικά πολύ ευρύτερες επιπτώσεις μιας διεθνούς υπόθεσης απάτης στην Ε.Ε. 

  Για να γίνει νόμος, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί από τα Κ-Μ στο 

Συμβούλιο με ομοφωνία, αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

                                                           

8
 Πηγη:europa.eu 
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  Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία στο Συμβούλιο, οι Συνθήκες προβλέπουν ότι ομάδα 

αποτελούμενη από (9) εννιά τουλάχιστον Κ-Μ μπορεί να αναλάβει ενισχυμένη συνεργασία (άρθρο 

86 της ΣΛΕΕ). 

  Η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του 

χρηματοπιστωτικού και οικονομικού εγκλήματος με διασυνοριακή διάσταση. Η νομική βάση και οι 

κανόνες για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής καθορίζονται στο άρθρο 86 της 

συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει τα εξής: 

"Για την καταπολέμηση των αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, το 

Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία μέσω κανονισμών, μπορεί 

να συστήσει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ της Eurojust." 

  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης (ομιλία/12/596) ο πρόεδρος της Ε.Ε. ( 

Μπαρόζο) ανήγγειλε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις για τη θέσπιση 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη και ως μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής για 

προστασία του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει 

ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύεται από τους εγκληματίες εξίσου 

αποτελεσματικά με τα εθνικά οικονομικά. 

  Τον Ιούλιο του 2012 η Επιτροπή πρότεινε να ορίσουν όλα τα Κ-Μ την απάτη εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομοιόμορφα στον εθνικό τους ποινικό κώδικα 

και να προβλέπουν παρόμοιες αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις (IP/12/767, MEMO/12/544) με 

αναφορά πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βοηθήσει να γίνουν συνεκτικότερες, 

αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες οι ποινικές διώξεις στα Κ-Μ. 

  Στην ερώτηση αν θα πρέπει να  συμμετέχουν όλα τα Κ-Μ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η 

απάντηση είναι αρνητική και αυτό διότι σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο 

και η Ιρλανδία έχουν τη δυνατότητα μη τήρησης των πολιτικών στους τομείς των εσωτερικών 

υποθέσεων και της δικαιοσύνης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχουν, εκτός αν 

αποφασίσουν οικειοθελώς και ρητώς να το κάνουν. Η Δανία επίσης δεν θα συμμετέχει στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει οικειοθελώς τη συμμετοχή 

της. 

  Σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων που θα μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 2.500 υποθέσεις ετησίως. Ο αριθμός αυτός 

υπολογίζεται ως εξής:  

-1500 υποθέσεις απάτης κατά μέσο όρο αναφέρουν και εξετάζουν οι διοικητικοί φορείς έρευνας 

στα κράτη μέλη,  

-300 υποθέσεις εξετάζει κατά μέσο όρο η OLAF σχετικά με υπόνοια διάπραξης απάτης,  

-σε 500 εκτιμώνται οι περιπτώσεις απάτης σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που 

εξετάζονται επί του παρόντος από τα Κ-Μ και  

-περίπου 200 υποθέσεις εκτιμάται ότι διερευνώνται από εθνικές ανακριτικές αρχές.  

  Πιστεύεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δέχεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

πιθανές απάτες, απ΄ ό,τι τα Κ-Μ  ή η OLAF και ο φόρτος υποθέσεων μπορεί συνεπώς να είναι 

υψηλότερος από τον αναμενόμενο. 
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7.2. Παραδείγματα που καταδεικνύουν πώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να 

βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση. 

 

 

 Προκειμένου να καταδείξουμε το ρόλο και τη σημασία που θα είχε η ύπαρξη και λειτουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην κοινή αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά της Ε.Ε. αναφέρουμε τα 

παρακάτω παραδείγματα: 

1
ο
 Σε μία υπόθεση η OLAF διαβίβασε πληροφορίες στις Γερμανικές και Βουλγαρικές αρχές 

σχετικά με Γερμανούς και Βούλγαρους πολίτες που πιστεύεται ότι συνεργάσθηκαν στην 

κατάχρηση κονδυλίων της Ε.Ε. για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Ενώ η δίκη από 

Γερμανικής πλευράς κατέληξε σε καταδικαστική απόφαση, στη Βουλγαρία οδήγησε σε αθώωση 

των υπόπτων. Το ισχύον σύστημα, ως εκ τούτου, είχε διαφορετικά αποτελέσματα για την ίδια 

διασυνοριακή υπόθεση. Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα έκανε τη διαφορά, δεδομένου 

ότι θα διασφάλιζε τη συνεκτικότητα των ερευνών και της ποινικής δίωξης τόσο στη Βουλγαρία όσο 

και στη Γερμανία.  

2
ο
 Ένα άλλο παράδειγμα αφορά λαθρεμπόριο τσιγάρων από την Τσεχική Δημοκρατία προς τη 

Γερμανία. Το Γερμανικό ποινικό δικαστήριο χρησιμοποίησε υποκλοπές τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων που έλαβε από την τσεχική αστυνομία ως αποδεικτικά στοιχεία για την καταδίκη του 

υπόπτου. Μολονότι τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την τσεχική 

νομοθεσία ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι επειδή δεν υπήρξε δικαστική εντολή που να 

εγκρίνει τις υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τα αποδεικτικά στοιχεία δεν θα έπρεπε να 

γίνουν δεκτά από το γερμανικό δικαστήριο.  

Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τέτοια προβλήματα λόγω αποκλινόντων εθνικών 

δικονομικών κανόνων θα είναι σχεδόν ανύπαρκτα ή λιγότερο πιθανά. Σύμφωνα με τους νέους 

κανόνες, η υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χωρίς προηγούμενη εντολή δικαστηρίου, θα 

απαγορεύεται. Επιπλέον, ο κανονισμός ορίζει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται 

νομίμως σε ένα κράτος μέλος γίνονται δεκτά στα δικαστήρια εκδίκασης της υπόθεσης όλων των 

Κ-Μ, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τα δικονομικά 

δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με το άρθρο 47 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) και το 

άρθρο 48 (τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα υπεράσπισης) του Χάρτη των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την έρευνα, τη δίωξη και 

την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.  

Πολύπλοκες υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση θα συντονίζονται και θα αντιμετωπίζονται από 

την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα ξεπεραστούν οι δυσχέρειες που προκύπτουν από τις 

περιορισμένες εξουσίες των εθνικών αρχών, που περιορίζονται στα εθνικά σύνορα. 

  Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εφαρμογή του κύκλου 

που καλύπτει την έρευνα, τη δίωξη και την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο. Μέσω των 

Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει διασυνοριακές εξουσίες 

διεξαγωγής ερευνών σε όλα τα Κ-Μ. Δεν θα βασίζεται σε συχνά δυσκίνητους και χρονοβόρους 

διακυβερνητικούς μηχανισμούς νομικής συνδρομής μεταξύ των Κ-Μ ,όπως η αμοιβαία νομική 

συνδρομή και οι συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης, αντίθετα, θα λειτουργεί με σαφείς κανόνες 

που θα διέπουν τις έρευνες και το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέγονται και 
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προσκομίζονται στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, ανεξάρτητα από το σε ποιο κράτος μέλος της Ε.Ε. 

βρίσκονται αυτά. 

 

 

7.3. Ο τρόπος συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των Ευρωπαίων 

εντεταλμένων Εισαγγελέων. 

 

 

 Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι Εισαγγελείς θα αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά 

κανόνα οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι Εισαγγελείς θα αναλαμβάνουν τις έρευνες και τη δίωξη στο Κ-

Μ, βοηθούμενοι από εθνικούς υπαλλήλους και εφαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο.  

Οι ενέργειές τους θα συντονίζονται από μια Κεντρική υπηρεσία υπαγόμενη στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα σε όλα τα 

Κ-Μ. 

 Χάρη στην αποκεντρωμένη δομή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει άμεση πρόσβαση στην 

εθνική νομοθεσία, σε βαθιά γνώση του δικαστικού συστήματος και της γλώσσας της χώρας, 

ενσωμάτωση στις τοπικές δομές, κατανόηση των εθνικών πρακτικών διεξαγωγής δικαστικών 

υποθέσεων κ.λπ. 

  Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς θα μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους ως εθνικοί εισαγγελείς. Ωστόσο, όταν ενεργούν βάσει της εντολής της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας θα είναι πλήρως ανεξάρτητοι από τις εθνικές εισαγγελικές αρχές. 

 Ένα "Σώμα" (10) δέκα ατόμων, αποτελούμενο από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, τους 

αναπληρωτές και τους εθνικούς εισαγγελείς, θα διασφαλίζει την ομαλή ενοποίηση του Ευρωπαϊκού 

και εθνικού επιπέδου, ώστε να επιτυγχάνεται συμφωνία για τους εσωτερικούς δικονομικούς 

κανόνες, όπως τους γενικούς κανόνες ανάθεσης των υποθέσεων. Η λύση αυτή, που βασίζεται σε 

σημεία που τέθηκαν στις διαβουλεύσεις με τα Κ-Μ, καθώς και στην πρόσφατη Γαλλογερμανική 

πρωτοβουλία για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα μπορεί να διασφαλίσει τον συντονισμό 

που απαιτείται κατά την παραπομπή, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος παραβίασης της αρχής "ου 

δις δικάζειν" ("ne bis in idem"), που θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση που συνδεόμενα 

εγκλήματα παραμελούνται ή δεν εξετάζονται ως σύνολο. 

Η δυνατότητα διασφάλισης της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα καθορίζεται 

από κάτωθι:  

α)Ο κανονισμός ορίζει ότι ούτε θα ζητά ούτε θα λαμβάνει εντολές από οποιονδήποτε εκτός της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εν λόγω διάταξη συνεπάγεται ότι τα όργανα, οι οργανισμοί και τα 

γραφεία της Ένωσης, καθώς και τα Κ-Μ θα σέβονται την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας και δεν θα επιδιώκουν να την επηρεάσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της.  

β)Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι διαθρωτικά ανεξάρτητη ,καθώς δεν θα ενσωματώνεται σε 

κανένα όργανο ή υπηρεσία της Ε.Ε. και 

γ)Στο διορισμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα συμμετέχουν τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με  

διορισμό από το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην μέλη 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μέλη των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων, εθνικές εισαγγελικές 

αρχές ή και δικηγόροι εγνωσμένης αξίας που θα βοηθούν στην κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων.    

Η θητεία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα περιορίζεται σε οκτώ χρόνια και δεν είναι ανανεώσιμη, 
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ώστε να διασφαλίζεται ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας δεν θα επηρεάζεται από σκοπιμότητες με 

στόχο την επανεκλογή του. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα μπορεί να παυθεί από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής. 

Όσον αφορά τους εθνικούς Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, ο κανονισμός ορίζει ότι το 

έργο που θα διεκπεραιώνουν για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις θα 

έχει πάντα προτεραιότητα σε σχέση με τις εθνικές υποθέσεις. Στον κανονισμό ορίζεται επίσης ρητά 

ότι οι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα είναι εντελώς ανεξάρτητοι από τις εθνικές εισαγγελικές αρχές. 

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων θα διευθετούνται από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Οι 

αρμόδιες εθνικές αρχές δεν θα μπορούν να παύουν τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς 

από τα καθήκοντα που ασκούν ως εθνικοί εισαγγελείς, χωρίς τη συγκατάθεση του Ευρωπαίου 

Εισαγγελέα, όταν εργάζονται για λογαριασμό του. 

 

 

7.4. Επανεξέταση υποθέσεων-ενεργειών της  Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τα 

εθνικά δικαστήρια και τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων. 

 

 

 Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μπορούν να προσβάλλονται ενώπιον των αρμόδιων 

δικαστηρίων. Οι αρμόδιες εθνικές δικαστικές αρχές θα έχουν ως καθήκον να εγκρίνουν εκ των 

προτέρων τα μέτρα για τη διεξαγωγή έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εφόσον το απαιτούν το 

εθνικό δίκαιο και η νομοθεσία της Ε.Ε. Τα εθνικά δικαστήρια θα είναι επίσης τα αρμόδια 

πρωτοβάθμια δικαστήρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ασκεί τα καθήκοντα εισαγγελέα ενώπιον 

των αρμοδίων δικαστηρίων των Κ-Μ. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί, όπως 

πάντα, να παρεμβαίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης προδικαστικής απόφασης. 

  Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει την εξουσία να ζητά ή να διατάσσει μέτρα έρευνας. Τα 

μέσα που θα έχει στη διάθεσή της ορίζονται σαφώς στον κανονισμό και αφορούν περισσότερο ή 

λιγότερο επαχθή μέτρα. Ως περισσότερο επαχθή μέτρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί να 

ερευνά χώρους και εγκαταστάσεις, περιουσιακά αγαθά και συστήματα πληροφορικής, να προβαίνει 

σε κατάσχεση αντικειμένων, παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και πάγωμα 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Στα λιγότερο επαχθή μέτρα μπορεί να περιλαμβάνονται η 

ανάκριση υπόπτων και μαρτύρων, ο διορισμός εμπειρογνωμόνων, όπου απαιτούνται εξειδικευμένες 

γνώσεις, ή μέτρα εντοπισμού και ελέγχου προσώπων προκειμένου να αποδειχθούν στοιχεία που τα 

αφορούν. Η εκτέλεση των μέτρων έρευνας υπόκειται στην εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, το κάθε 

μέτρο μεμονωμένα πρέπει να εγκρίνεται από την αρμόδια εθνική δικαστική αρχή, ή άλλη αρχή, 

εφόσον το εθνικό δίκαιο ή ο κανονισμός το απαιτούν. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 

των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί 

νόμιμα σε ένα Κ-Μ θα γίνονται δεκτά από τα δικαστήρια όλων των Κ-Μ. 

   Είναι αυτονόητα σημαντικό ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι νομικές εγγυήσεις που 

προστατεύουν τους πολίτες και τις εταιρείες στις έρευνες ή διώξεις στην Ε.Ε. 

 Ένα σταθερό και ολοκληρωμένο σύνολο δικονομικών εγγυήσεων θα διασφαλίζει την 

προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και άλλων προσώπων που εμπλέκονται σε έρευνες της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόσο από την υφιστάμενη νομοθεσία της Ε.Ε., όσο και από τα εθνικά 

δικαιώματα υπεράσπισης.  
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  Η πρόταση διευκρινίζει ότι ο ύποπτος έχει όλα τα δικαιώματα που του παρέχουν η 

νομοθεσία της Ε.Ε. και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 

οποία κατονομάζονται ρητά και περιλαμβάνουν τα δικαιώματα: 

 -διερμηνείας και μετάφρασης, ενημέρωσης και πρόσβασης στα στοιχεία της υπόθεσης, 

 πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μαζί του καθώς και ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε 

περίπτωση κράτησης. 

-δικαίωμα σιωπής και τεκμήριο αθωότητας νομικής συνδρομής. 

-προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων, ορισμού εμπειρογνωμόνων και εξέτασης μαρτύρων. 

-Επιπλέον, ο ύποπτος έχει τα δικαιώματα υπεράσπισης που αναγνωρίζονται από την εθνική 

νομοθεσία η οποία διέπει τη διαδικασία.  

  Σχετικά με το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί να συλλαμβάνει άτομα σε όλη 

την Ευρώπη, η απάντηση είναι πως μόνο οι εθνικές αρχές θα μπορούν να συλλαμβάνουν 

υπόπτους για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.  

Θα μπορεί να ζητά από τις δικαστικές αρχές τη σύλληψη ενός υπόπτου, εφόσον θεωρεί ότι 

η σύλληψη είναι απολύτως αναγκαία για τις έρευνες που διεξάγει και εφόσον δεν μπορεί να 

επιτευχθεί ο ίδιος στόχος με λιγότερο επαχθή μέτρα. Τέτοιου είδους αιτήματα θα αξιολογούν και 

θα εγκρίνουν οι εθνικές δικαστικές αρχές, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

 

 

7.5. Ο ρόλος του Eurojust μετά την τυχόν συγκρότηση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δημιουργηθεί από 

τον Eurojust. Η σημερινή δέσμη νομοθετικών προτάσεων αποσκοπεί στην καθιέρωση ισχυρών 

δεσμών και συνεργειών μεταξύ των δύο οργανισμών, μέσω αποτελεσματικής συνεργασίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και πόρων. Ειδικότερα, τόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και 

ο Eurojust πρέπει να συμμετέχουν σε υποθέσεις κατά τις οποίες οι ύποπτοι εμπλέκονται σε 

εγκλήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή σε εγκλήματα άλλης μορφής. 

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ανάγκη για συνεχή και στενή συνεργασία. Ο Eurojust θα παρέχει 

υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως προσωπικό, 

χρηματοδότηση κλπ. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής θα καθοριστούν με συμφωνία μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Eurojust. 

  Ως γνωστόν ο Eurojust βοηθά τις εθνικές ερευνητικές και διωκτικές αρχές να 

συνεργάζονται και να συντονίζουν τις ενέργειές τους για 1.500 περίπου διασυνοριακές υποθέσεις 

κάθε χρόνο. 

 Έχει συμβάλει στη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και γεφύρωσης των μεγάλων 

διαφορών που παρουσιάζουν τα νομικά συστήματα και οι παραδόσεις στην Ε.Ε. Ωστόσο, ο 

Eurojust δεν είναι αρμόδιος για τη διενέργεια ποινικών ερευνών ή για την άσκηση διώξεων σε 

υποθέσεις απάτης. 

 Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την έρευνα, τη δίωξη και 

την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. 
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 Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυξάνει επίσης τη νομιμότητα του Eurojust διότι 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά Κοινοβούλια θα συμμετέχουν πλέον περισσότερο στην 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Eurojust. 

  Ο νέος Eurojust, που θα προκύψει από τη μεταρρύθμιση, θα στηρίζει την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.  

  Η πρόταση στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του Eurojust. Για 

το σκοπό αυτό, η μεταρρύθμιση αφορά την εσωτερική λειτουργία του Eurojust.  

  Η πρόταση περιλαμβάνει το ενιαίο και εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο που θα διέπει τον 

νέο Οργανισμό Συνεργασίας στον τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) ο οποίος θα είναι ο 

διάδοχος της Μονάδας Eurojust που είχε συσταθεί με την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ. Ο νέος 

κανονισμός διατηρεί όσα διοικητικά και λειτουργικά στοιχεία του Eurojust αποδείχτηκαν 

αποτελεσματικά, αλλά παράλληλα εναρμονίζει τη λειτουργία και τη δομή του οργανισμού αυτού 

σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς: 

α)αυξάνει την αποτελεσματικότητα του Eurojust εφοδιάζοντάς τον με νέα δομή διακυβέρνησης, 

β)βελτιώνει τη λειτουργικότητά του καθορίζοντας επακριβώς το καθεστώς και τις εξουσίες των 

εθνικών μελών, 

γ)αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά Κοινοβούλια ρόλο κατά την αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων του Eurojust σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ενώ παράλληλα 

διατηρεί τη λειτουργική ανεξαρτησία του, 

δ)ευθυγραμμίζει το νομικό πλαίσιο του Eurojust στην κοινή προσέγγιση που εφαρμόζεται για τους 

οργανισμούς της Ε.Ε., και παράλληλα διασφαλίζει τον ιδιαίτερο ρόλο του Eurojust στον 

συντονισμό των διενεργούμενων ποινικών ερευνών, 

ε)διασφαλίζει ότι ο Eurojust θα μπορεί να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν 

συσταθεί η εν λόγω υπηρεσία. 

 

 

7.6.Ο νέος ρόλος της OLAF μετά τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

 

 Ο ρόλος της OLAF θα αλλάξει με τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η OLAF θα 

παραμείνει αρμόδια για διοικητικές έρευνες σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται παρατυπίες που θίγουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε., καθώς και σοβαρά παραπτώματα ή εγκλήματα χωρίς οικονομικές 

επιπτώσεις που διαπράττει το προσωπικό της Ε.Ε. Η OLAF δεν θα διενεργεί πλέον διοικητικές 

έρευνες για απάτες στην Ε.Ε. ή για άλλα εγκλήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ε.Ε., διότι τέτοια εγκλήματα θα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας μόλις αυτή συσταθεί. Αν η OLAF έχει υποψίες για τέτοιες εγκληματικές πράξεις, θα 

υποχρεούται να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το συντομότερο δυνατό. Αν και δεν θα 

διενεργεί πλέον έρευνες στον συγκεκριμένο τομέα, η OLAF θα συνεχίσει να παρέχει συνδρομή 

στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εφόσον της ζητείται, όπως κάνει ήδη σήμερα για τους εθνικούς 

εισαγγελείς. Με την αλλαγή αυτή θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ερευνών και θα αποφευχθούν οι 

επικαλύψεις των διοικητικών και ποινικών ερευνών για τις ίδιες υποθέσεις. Έτσι, θα αυξηθούν οι 

πιθανότητες επιτυχούς δίωξης υπόπτων. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί τις προτάσεις τροποποίησης 

του κανονισμού της OLAF, ώστε αυτές να αντανακλούν τις επικείμενες αλλαγές στο ρόλο της  και 
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παράλληλα να ενισχύσουν τη διακυβέρνηση της OLAF κατά τις έρευνες που διενεργεί, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ  ΤΗΝ  Ε.Ε. 

 

 

8.1. Η έννοια της Διαφθοράς.  

 

 

 Ο όρος Διαφθορά γενικά ορίζεται ως η εκμετάλλευση μιας θέσης εξουσίας απ’ αυτόν που την 

κατέχει προς ίδιον όφελος
9
. Πρόκειται για την κατάχρηση και εκμετάλλευση της εξουσίας από 

αξιωματούχους κομματικούς ή κυβερνητικούς παράγοντες, από υπαλλήλους και γενικά από 

δημόσια πρόσωπα. Η Διαφθορά δεν έχει μόνο οικονομικές διαστάσεις και οφέλη για ορισμένους, 

αλλά και άλλες μορφές εύνοιας, όπως παράνομες εξυπηρετήσεις συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων, 

πάντοτε βέβαια με το αζημίωτο, με αντιπαροχή, προσλήψεις, προαγωγή, μεταθέσεις κλπ.  

 Η Διαφθορά  γενικά έχει δύο συνιστώσες: 

α)η πρώτη ορίζεται με βάση τις ενέργειες που αποκλίνουν από ένα συγκεκριμένο νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο και 

β)η δεύτερη σχετίζεται με την ηθική αντίληψη, την υπόσταση της κοινωνίας και τη χρονική 

περίοδο που συντελείται ως πράξη.  

  Η Διαφθορά εκδηλώνεται επίσης και στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στις συναλλαγές 

ατόμων μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, π.χ. υπάλληλοι μιας επιχείρησης συνεργάζονται 

΄΄ως βιομηχανικοί κατάσκοποι΄΄ με τους ανταγωνιστές τους και  τους παρέχουν πληροφορίες, 

εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα προσποριζόμενοι μεγάλα οικονομικά οφέλη και έτσι 

εξασφαλίζουν καλύτερες επαγγελματικές  και οικονομικές προοπτικές.  

  Η Διαφθορά δεν εμφανίζεται πλέον ως κάτι γενικό, αόριστο και αφηρημένο. Τα τελευταία 

χρόνια έχει προκαλέσει πλέον έντονες αντιδράσεις και αναταράξεις, τόσο σε τοπικό- εθνικό, όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα δε εμφανίζεται ως απειλή των Δημοκρατικών θεσμών και των 

κοινωνικών αγαθών των Κ-Μ και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον Διεθνών Οργανισμών, που 

σπεύδουν να θωρακίσουν τη Διεθνή κοινότητα με τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού, κοινωνικού, 

οικονομικού και νομικού οπλοστασίου της.  

  Οι επιπτώσεις και το κόστος από τη Διαφθορά είναι πολλαπλό και ανυπολόγιστο. Η 

διαφθορά καταστρέφει ηθικές αξίες και αρχές, υπονομεύει τη δημοκρατία, διαβρώνει τους θεσμούς, 

πλήττει την εθνική οικονομία, αντιστρατεύεται την ανάπτυξη. Έχει αρνητικές επιπτώσεις σε 

πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι η βασική αιτία της κατάστασης που επικρατεί στη Δημόσια 

Διοίκηση, στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

Στην Οικονομία: Πριν από μία δεκαετία οι συζητήσεις και οι έρευνες για τις επιπτώσεις της 

διαφθοράς στην οικονομία ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Με την πάροδο του χρόνου και όσο τα 

φαινόμενα επιτείνονταν και οι επιπτώσεις κατέστησαν πλέον ορατές, άρχισαν οι σχετικές μελέτες 

και έρευνες.  

                                                           
9
  

 Υπουργείο Δικαιοσύνης ,διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων «Διαφάνεια» Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς  Ιανουάριος 2013.  
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Για την Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το φαινόμενο της διαφθοράς ως προς τις 

οικονομικές επιπτώσεις του, διότι κατατάσσεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τους υψηλότερους δείκτες διαφθοράς και παραοικονομίας. Έχει επιπτώσεις η διαφθορά στην 

οικονομία, διότι ευνοεί τα μονοπώλια, πλήττει τον υγιή ανταγωνισμό, υποθάλπει τη φοροδιαφυγή 

και την εισφοροδιαφυγή, αποθαρρύνει τους επενδυτές, επιδρά αρνητικά στην απασχόληση και 

επιβαρύνει τους φορολογούμενους. Τελικά επενεργεί σε βάρος των φτωχών πολιτών και πλήττει 

τους πιο ευάλωτους.  

Ο υγιής ανταγωνισμός πλήττεται, όταν τα μεγάλα συμφέροντα δρουν ανενόχλητα κατά 

παράβαση των κειμένων διατάξεων και εντός των κατά παραγγελία νομοθετικών, ευνοϊκών γι’ 

αυτά, ρυθμίσεων. Έτσι καταργείται κάθε έννοια και δυνατότητα ισότητας ευκαιριών για τους 

πολίτες. Επίσης νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ανάπτυξη της οικονομίας.  

Οι επενδύσεις αποθαρρύνονται, διότι καλούνται να πληρώσουν το κόστος του «λαδώματος» 

σε υπαλλήλους του Δημοσίου και πολιτικούς και να λειτουργήσουν σε κλίμα ρευστότητας και 

αναξιοπιστίας. Λόγω της διαφθοράς η ζημιά της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 

20 δις ευρώ, δηλαδή στο 8% του ΑΕΠ.  

Στο περιβάλλον: Η προστασία του περιβάλλοντος είναι επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας της 

εποχής μας για την επιβίωση του ανθρώπου και την εξασφάλιση οικολογικής ισορροπίας.  

Η έλλειψη παιδείας και αγωγής για την προστασία του περιβάλλοντος, η έλλειψη εθνικού 

χωροταξικού σχεδίου “ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ”, αλλά και η θέσπιση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον 

τουρισμό, τη βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έλλειψη κτηματολογίου και 

δασολογίου, προσφέρονται για την ανάπτυξη της διαφθοράς. Καταπατήσεις δημοσίων κτημάτων 

από ιδιώτες, εμπρησμοί δασικών εκτάσεων για οικοπεδοποιήσεις, παραβιάσεις της πολεοδομικής 

νομοθεσίας, μόλυνση από βιομηχανίες ακόμα και με τοξικά απόβλητα, συνθέτουν το ζοφερό 

σκηνικό του βιασμού και της καταστροφής του περιβάλλοντος.  

Στη δικαιοσύνη: Περισσότερο από κάθε άλλη εξουσία η θωράκιση και η προστασία από τη 

διαφθορά είναι απαραίτητη για τη δικαιοσύνη. Δεκάδες δικαστικοί κάθισαν στο εδώλιο των 

πειθαρχικών συμβουλίων και της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και επεβλήθησαν ποινές από 

επιπλήξεις και πρόστιμα μέχρι και προσωρινή ή οριστική παύση ή ακόμα και φυλάκιση.  

Στους θεσμούς: Η έκταση και η συνεχής επέκταση της διαφθοράς, η ανοχή από πολιτικούς και 

πολίτες, ακόμα περισσότερο η σιωπηρή επιβράβευση των διαπλεκόμενων, των απατεώνων και 

καταχραστών της εξουσίας από μερίδα του πληθυσμού, είναι φαινόμενα στη χώρα μας που τείνουν 

να θεσμοθετήσουν τη διαφθορά. Η απάτη, η ανηθικότητα, η δωροδοκία, η αισχροκέρδεια, η 

ασυνέπεια, η ανευθυνότητα, έχουν γίνει τρόπος ζωής σε μεγάλο βαθμό και ανεκτές από την 

κοινωνία.  

Στο κοινωνικό κράτος: Το σύστημα κοινωνικών αξιών, που επικρατεί κάθε φορά σε μια κοινωνία, 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση της διαφθοράς.  

Οι μηχανισμοί διαφθοράς και διαπλοκής καταλύουν κάθε έννοια ισοτιμίας, ισοπολιτείας, 

αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι χάνεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, 

καλλιεργούνται τάσεις ένταξης στον μηχανισμό της διαφθοράς ή διαμορφώνεται απαθής στάση 

απέναντι στην προτροπή για υπεράσπιση αρχών και αξιών.  

Σε μια κοινωνία όπου εξαχρειώνονται τα ήθη και καταργούνται οι αξίες, καταστρέφονται οι 

συνδετικοί ιστοί των μελών της. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες από την Πολιτεία αντιστάσεις, τα 

διαλυτικά φαινόμενα επιτείνονται. Η διαπλοκή φθείρει τους δημοκρατικούς θεσμούς και οδηγεί 

τους πολίτες στη μη συμμόρφωση στους νόμους.  
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Στην πολιτική: Η διαπλοκή πλήττει κατά κύριο λόγο την πολιτική και τους πολιτικούς, την 

αξιοπιστία και την υπευθυνότητά τους. Μόνο αν αποκατασταθούν οι σχέσεις πολιτών και 

πολιτικών, που είναι σήμερα διαταραγμένες, και αναπτύξουν ένα κοινό μέτωπο για τη διαφάνεια, 

μπορεί να τεθεί τέρμα στη διαπλοκή, που δηλητηριάζει ιδιαίτερα την πολιτική ζωή του τόπου με 

όλες τις κατά προέκταση δυσμενείς επιπτώσεις της για το κοινωνικό σύνολο, την οικονομία και τη 

χώρα.  

Στην εφαρμογή των νόμων: Οι διαπλεκόμενοι, εκμεταλλευόμενοι την εκ προθέσεως ή λόγω 

αδυναμίας των υπηρεσιών του Δημοσίου να ελέγξουν τις νόμιμες διαδικασίες για διάφορες 

δραστηριότητες, κατασκευαστικές ή επιχειρηματικές, προχωρούν σε αυθαιρεσίες, από τις οποίες 

αποκομίζουν μεγάλα οικονομικά οφέλη.  

Όταν η διαφθορά και η διαπλοκή κυριαρχούν και επικρατούν επί των νόμων και των 

αποφάσεων των δικαστηρίων, τότε είναι επόμενο να ενθαρρύνεται η ανυπακοή στους νόμους με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτείας. Η διαφθορά και η διαπλοκή δεν 

έχουν χώρο δράσης, όταν γίνεται σεβαστός ο νόμος και εφαρμόζεται από όλους και για όλα.  

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το δίκαιο αποτελεί το βασικό όργανο της Πολιτείας σε ένα 

δημοκρατικό καθεστώς.  

Στην ηθική και τον πολιτισμό: Ο πολιτικός, ο δημόσιος λειτουργός, ο δημόσιος υπάλληλος, 

πρέπει καθημερινά με τη συμπεριφορά του όχι μόνο φραστικά και θεωρητικά, αλλά έμπρακτα να 

επιβεβαιώνουν ότι ενεργούν μέσα στα πλαίσια της ηθικής και της εντιμότητας. Η ηθική πρέπει να 

στηρίζεται όχι μόνο στους κανόνες της νομιμότητας, αλλά και της αμοιβαιότητας. Οι 

διαπλεκόμενοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υποτάξουν και να ποδηγετήσουν, τα άτομα με στέρεο 

ηθικό υπόβαθρο.  

Χρειάζεται ένα στέρεο ηθικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο να στηρίζεται και να λειτουργεί το 

κάθε μέλος της κοινωνίας. Έτσι μπορεί να δημιουργήσει με αξιοπρέπεια και να τύχει αναγνώρισης 

από τους συνανθρώπους του και να μη γίνει πελάτης της διαφθοράς.  

Στη Δημόσια  Διοίκηση: Η κακοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι γεγονός, που δεν επιδέχεται καμιά 

αμφισβήτηση και πηγάζει συνήθως από τη διαφθορά. Η έκταση και οι επιπτώσεις της 

δικαιολογημένα προκαλούν έντονες ανησυχίες.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ως 

κακοδιοίκηση «την περίπτωση κακής διοίκησης που σημειώνεται, όταν ένα δημόσιο όργανο 

παραλείπει να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες ή τις αρχές που το δεσμεύουν».  

  Η Διαφθορά αποτελεί σήμερα ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο για τα Κ-Μ της Ε.Ε., διότι 

φθείρει συνειδήσεις και ηθικές αρχές, επιφέροντας σοβαρά πλήγματα στην οικονομία, την 

ανάπτυξη, το περιβάλλον, την πολιτική, την δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την αξιοκρατία και 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 

 

8.2. Τα είδη της Διαφθοράς. 

 

 

 Η Διαφθορά μπορεί να διακριθεί στην: 

α)Επιχειρησιακή (corporate corruption) που είναι συνώνυμη με μέρος της εγκληματικότητας στο 

χώρο των επιχειρήσεων (corporate crime) και 
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β)Δημοσιοϋπαλληλική ή γραφειοκρατική (bureaucratic / administrative corruption) που αφορά την 

παραβατικότητα των δημοσίων λειτουργών με διάφορες μορφές, κάποιες από τις οποίες 

σχετίζονται και με την πολιτική Διαφθορά (political corruption). 

 Ειδικότερα η Διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα αναφέρεται ως μια σειρά «κακών πρακτικών»  

προσώπων, εταιρειών κλπ, ποινικά αδικημάτων ή μη, που έχουν σχέση με τη διαφάνεια των 

στοιχείων τους, τη δημοσίευση ψευδών λογιστικών καταστάσεων, την εξαπάτηση της μειοψηφίας 

των μετόχων κλπ, ενώ παράλληλη και σημαντική παράμετρο αποτελεί το πίσω από την 

επιχειρηματικότητα καλυμμένο Οργανωμένο Έγκλημα. 

  Η Διαφθορά στη Δημόσια σφαίρα αφορά στην κατάχρηση καθήκοντος της θέσης του 

Δημοσίου Λειτουργού για  τυχόν ευνοϊκή μεταχείριση τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, από 

το πολιτικό ή υπηρεσιακό προσωπικό, με αντάλλαγμα το Οικονομικό ή μη όφελος. Διακρίνεται σε 

πολιτική και γραφειοκρατική, οι οποίες δεν αποκλείεται να λειτουργούν μεταξύ τους ως ένα 

συγκοινωνούν δοχείο. Η πολιτική Διαφθορά εντοπίζεται κυρίως στο πολιτικό προσωπικό ενός 

κράτους, ενώ η γραφειοκρατική διενεργείται από υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, γνωστή ως «μικρή» Διαφθορά.  

Η γραφειοκρατική Διαφθορά ή «μικρή» ή χαμηλού επιπέδου Διαφθορά αφορά ένα είδους 

΄΄ελιτ΄΄ για τη διατήρηση  κάποιων προνομίων θέσης λειτουργών ή επαγγελματιών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η εμπλοκή της γραφειοκρατικής διαφθοράς με την «εγγραφοκρατία»,  

ως αποτέλεσμα μιας πολυνομίας, που σύμφωνα με πολλούς αποτελεί εμπόδιο και ανάχωμα στην 

Οικονομική ανάπτυξη και συμβάλει στην αύξηση της Διαφθοράς. Συνδέεται άμεσα με την κρατική 

ισχύ και το πλαίσιο της σχετικής  επαφής του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.  

  Αυτό όμως, δεν υποδηλώνει ότι ο περιορισμός του κράτους οδηγεί αναγκαστικά και στη 

μείωση της Διαφθοράς. Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι γενικά 

υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους του δημόσιου τομέα και της έκτασης της10, ενώ 

σημαντική επίδραση στην έκταση του φαινομένου ασκεί ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επιτελεί 

τις λειτουργίες του, παρά η έκταση των δραστηριοτήτων του 11. 

 Η πολιτική διαφθορά (political corruption) ή «διαπλοκή» αποτελεί την «υψηλή» Διαφθορά.  

Μπορεί δε να εννοηθεί ως παράνομος χρηματισμός ή άλλου είδους κομματικό ή πελατειακό 

όφελος σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, που φαίνεται να κινητοποιεί ένα μεγάλο φάσμα του 

κρατικού μηχανισμού και των πολιτικών προσώπων και κατ' επέκταση των προσώπων που έχουν 

σχέση με το Δημόσιο π.χ. στελέχη, διευθυντές με σημαντικές αρμοδιότητες στην κυβερνητική 

πολιτική ή σύμβουλοι υπουργών και πολιτικών γραφείων. Αναφέρεται μάλιστα ότι ορισμένα από 

τα έσοδα-πρόσοδοι  της διαφθοράς διατίθενται και  για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων12. 

  Οι πελατειακές σχέσεις, η δομή της οικονομίας, οι κανόνες διεκδίκησης της εξουσίας, η 

λειτουργία του κρατικού μηχανισμού αποτελούν παραμέτρους του φαινομένου της πολιτικής 

Διαφθοράς, σε βαθμό που ως λειτουργικό στοιχείο του σύγχρονου κρατικού φαινομένου «έρχεται» 

και «φεύγει», «εμφανίζεται» και «εξαφανίζεται» .13 

  Αποτέλεσμα του φαινομένου είναι η εμπλοκή μέσω των αλληλεξαρτήσεων, ιεραρχικά 

δομημένων και κλιμακούμενων του θεσμικού, πολιτικού και κοινωνικού συστήματος σχέσεων σε 

δραστηριότητες, όχι πάντα κατ' ανάγκη έκνομες ή παράνομες, που μπορεί όμως να φτάσουν μέχρι 
                                                           
10

 Lambsdorff (2007), κεφ. 1. 
11

 Tanzi (2000), κεφ. 7. 
12

 Tanzi (2000), κεφ. 7 και 
13

 Σοφία Βιδάλη, Η πολιτική διαφθορά ως έγκλημα, Εφημερίδα Το Βήμα, 18/07/1999 
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το Οργανωμένο έγκλημα και το Ξέπλυμα χρήματος. Η εμφάνιση της δημιουργεί αμφιβόλου 

ποιότητας δημοκρατική εξέλιξη του κράτους, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων θα αφορά  

στρατηγικές επιλογές σε βασικές κατευθύνσεις μιας κυβερνητικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με τον R. Κ. Merton14 η πολιτική διαφθορά αποτελεί μια λανθάνουσα λειτουργία 

του πολιτικού συστήματος και της κομματικής διαδικασίας του σύγχρονου κράτους η οποία έχει 

σχέση με τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός δικτύου σχέσεων. Από την εγκληματολογική άποψη 

αποτελεί παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ως παρακάμπτουσα τους γραπτούς και ηθικούς κανόνες 

μιας συγκεκριμένης κοινωνικής δράσης και αποτελεί εγκληματική συμπεριφορά, όταν αντιστοιχεί 

σε ποινικά τυποποιημένες πράξεις. Τη θεωρεί ως λειτουργικό στοιχείο για τη διατήρηση του 

πολιτικού συστήματος. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η θεωρία του έγκειται στη 

συστηματοποίηση των σχέσεων, στις οποίες αναλύεται το φαινόμενο της πολιτικής διαφθοράς. 

Ειδικότερα υποστηρίζει ότι κάθε πολιτικός αναπτύσσει πελατειακές σχέσεις με τις εξής υποομάδες 

του κοινωνικού σώματος: α) την τοπική κοινωνία και τη γειτονιά, β) τον επιχειρηματικό κόσμο, γ) 

με μεμονωμένα άτομα, δ) με το οργανωμένο έγκλημα. 

  Βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής αλλά και της Διαφθοράς γενικά είναι η «αθέατη» 

έκτασή της. Γίνεται γνωστή στις Αρχές μόνο υπό το φώς συγκεκριμένων περιστάσεων, που 

αφορούν τη λειτουργία ή δυσλειτουργία των πελατειακών σχέσεων σε ορισμένη συγκυρία, χωρίς 

αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν καταστάσεις πολιτικής διαφθοράς. Το φαινόμενο 

μάλλον πρέπει να θεωρείται δεδομένο ως και αυτονόητο, ειδικά σε κράτη όπου οι πελατειακές 

σχέσεις αποτελούν δομικό στοιχείο του πολιτικού  του συστήματος. 

  Οι πελατειακές αυτές σχέσεις εμπεδώνονται συνήθως μέσα από τη χρήση άτυπων δικτύων, 

που σε τοπικό επίπεδο αναφέρονται ως μικροεξυπηρετήσεις, ενώ σε ευρύτερο επίπεδο 

δικτυώνονται σε ένα σύμπλεγμα εθνικών και διεθνών σχέσεων,15 λόγω ανοικτών κοινωνικών 

δομών και συμμετοχής σε υπερεθνικούς θεσμούς, λαμβάνοντας τελικά ως φαινόμενο παγκόσμια 

διάσταση. 

  Τις περισσότερες φορές αποκαλύπτεται μόνο ένα μέρος των σχέσεων αυτών, ενώ οι 

διαπλεκόμενες σχέσεις που ανήκουν στο πεδίο των υψηλά ισταμένων κλιμακίων της πολιτικής και 

του εγκλήματος παραμένουν αθέατες και σε ένα πρώτο επίπεδο ασύνδετες μεταξύ τους, δεδομένης 

και της τοπικής διασποράς των φορέων που εμπλέκονται. Έτσι εξασφαλίζεται η συνέχεια του 

συστήματος- κυκλώματος Διαφθοράς. 

  Στο πλαίσιο της ανάλυσης του North16 η πολιτεία είναι ο φορέας που διαμορφώνει την 

οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά, καθώς ορίζει και επιβάλλει τους οικονομικούς κανόνες 

του παιχνιδιού. Στα πλαίσια αυτά, όταν η συμπεριφορά της πολιτείας δεν είναι η αναμενόμενη και 

οι κανόνες είναι στρεβλοί, τότε υπονομεύεται τόσο η οικονομική, όσο και η κοινωνική ανάπτυξη. 

  Το ζήτημα αφορά την ίδια την υπόσταση του κράτους δικαίου, αφού η όποια πολιτική ηθική 

υποχωρεί και η πολιτική μεταβάλλεται σε εκτός νόμου διαδικασία, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη 

ρωγμή της κοινωνικής συνοχής αλλά και την αντικατάσταση της νομιμότητας από την 

αποτελεσματικότητα σε όφελος των εμπλεκομένων. Σε μια τέτοια κατάσταση το ζήτημα 

μετατίθεται από την ανοχή των πελατειακών σχέσεων στην ανοχή του εγκλήματος. 

                                                           
14

 Robert K. Merton, (1938) Vol. IV, pt. 2, pp. 360-632. 
15

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το παγκοσμίων διαστάσεων οικονομικοπολιτικό σκάνδαλο της 

SIEMENS, όπως αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του Τάσσου Τέλλογλου "Το Δίκτυο- Φάκελος Siemens" (2009) 

Εκδόσεις ΣΚΑΙ. 
16

 North D.C. (1990), κεφ. 5. 
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8.3. H Διαπλοκή, τα Σκάνδαλα, η Διαφάνεια και σχέσεις Δωροδοκίας και 

Διαφθοράς. 

  

 

Για τη Δημοκρατία, την κοινωνία και την Οικονομία η διαπλοκή πολιτικών, ΜΜΕ και 

οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας. Η επικράτηση 

διαπλεκόμενων οδηγεί στην εκχώρηση εξουσίας σε έναν περιορισμένο αριθμό οικονομικών 

παραγόντων, όπου μπορεί να φθάσουν στο σημείο να υποδεικνύουν ποια πολιτική θα ακολουθούν 

οι κυβερνώντες , μέχρι και ποιοι θα κυβερνούν. Ο όρος διαπλοκή είναι συναφής με τον όρο 

διαφθορά. Η διαπλοκή και η διαφθορά είναι οι δύο όψεις του αυτού νομίσματος και δεν μπορεί να 

υπάρξει η μία χωρίς την άλλη. Κυρίαρχο στοιχείο της διαπλοκής όπως και της αδιαφάνειας είναι η 

κατάχρηση της εξουσίας. Αν δεν υπήρχε η διαπλοκή, τότε θα μπορούσαν να εντοπιστούν αμέσως 

και να παταχθούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα της διαφθοράς. Η διαφθορά διαβρώνει την 

κοινωνική βάση κι έτσι καθίσταται πιο ανεκτή η διαπλοκή. Εάν μια κυβέρνηση έχει μηδενική 

ανοχή στη διαφθορά, ξεκινώντας πρώτα από το εσωτερικό της, είναι αδύνατη ή σχεδόν αδύνατη η 

ανάπτυξή της. Δική τους είναι η ευθύνη, αλλά και η δυνατότητα, δεδομένου ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των φορέων και των πολιτών θα είναι αρωγός στην προσπάθεια πάταξης.  

 Το σκάνδαλο δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά είναι και η συμπεριφορά στο 

δημόσιο χώρο με λόγια ή πράξεις, που έρχονται σε σύγκρουση με τους κανόνες της ηθικής και της 

νομιμότητας, της ευπρέπειας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προκαλούν αγανάκτηση και 

αποδοκιμασία. Όταν σ’ ένα σκάνδαλο εμπλέκονται ιθύνοντες και αξιωματούχοι του κράτους, 

δημόσια πρόσωπα και γενικά άτομα που θεωρούνται ΄΄Ευυπόληπτα΄΄, τότε προκαλούν έντονο 

ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη και γίνονται εύλογα αντικείμενο σχολιασμού.  

Επιπλέον ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου, δε βλάπτει μόνο τον εαυτό του, αλλά προκαλεί 

συνολικές βλαπτικές επιδράσεις στον χώρο που έχει κληθεί, αιρετός ή μη, να υπηρετήσει. 

  Η διαφάνεια αποτελεί βασική αρχή και προϋπόθεση ενός κράτους δικαίου με  τη 

διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, που πρέπει να διέπει το σύνολο του δημοσίου βίου.  

 Με τη διαφάνεια και τη δυνατότητα γνωστοποίησης σ’ ότι αφορά  τη λειτουργία του 

κράτους, σε όλους τους χώρους και τα επίπεδα διοίκησης της εξουσίας, μπορούν να αποκαλυφθούν 

παραβατικά φαινόμενα και δραστηριότητες που διευκολύνονται από την ασάφεια ή την ανεπαρκή 

κάλυψη του νόμου. Σ’ ότι αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τη νομιμότητα, την 

αξιοκρατία, τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, την εύρυθμη λειτουργία και την 

ορθολογική διαχείριση των υπηρεσιών, τέτοιου είδους παραβατικά φαινόμενα διασπούν την 

κοινωνική συνοχή, πλήττουν την αλληλεγγύη, καλλιεργούν την ασυδοσία, ανακόπτουν την 

ανάπτυξη, δηλητηριάζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και οδηγούν στην ηθική και κοινωνική 

κατάπτωση.  

  Οι ίδιες δικαιολογίες και αιτιολογήσεις για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά, όπως και για 

άλλα αδικήματα  του «λευκού κολάρου» αναφέρονται  και επαναλαμβάνονται διαρκώς ξανά και 

ξανά, όπως π.χ. «όλοι το κάνουν», «είναι το κόστος του επιχειρείν», «στην πραγματικότητα δεν 

έχει σημασία», «δεν βλάπτεται κανένας» κλπ. Όμως  αυτό δεν είναι αλήθεια. 
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   Η Διαφθορά Δημόσιων αξιωματούχων και Ιδιωτών και στελεχών εταιρειών και η πληρωμή 

δωροδοκιών εγείρουν σοβαρές ηθικές και πολιτικές ανησυχίες. Δεν είναι εγκλήματα χωρίς θύματα  

και στην πραγματικότητα συνεπάγονται ένα βαρύ οικονομικό και κοινωνικό κόστος.  

  Η Δωροδοκία και Διαφθορά διαμορφώνουν ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού για τίμιες 

επιχειρήσεις και τραυματίζουν βαθιά τον κοινωνικό ιστό τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των 

αναπτυσσόμενων κρατών. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί για παράδειγμα σε διάθεση επικίνδυνων 

και κατώτερης ποιότητας προϊόντων στην αγορά, για χρήση σε κατασκευή υποδομών εκτός 

προδιαγραφών οικοδομικών υλικών κλπ, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία και ευημερία 

και να στερήσουν πολύτιμους πόρους από την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Στο 

τέλος όλοι πληρώνουν το λογαριασμό.  

  Η Διαφθορά μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όλες όμως εμπεριέχουν την κατάχρηση 

Δημόσιου ή ιδιωτικού αξιώματος για ίδιο όφελος. Ένας διεφθαρμένος αξιωματούχος μπορεί να 

ασκήσει την εξουσία του με μη προσήκοντα τρόπο, όπως π.χ. όταν ο Διευθυντής αγορών 

κατακυρώνει ένα συμβόλαιο σε συνεργάτη που έχει δωροδοκήσει ή να αποφύγει να την ασκήσει με 

ανάλογο τρόπο, όπως π.χ.  όταν ένας επιβλέπων μηχανικός αγνοεί και δεν αναφέρει τη χρήση 

κατώτερης ποιότητας υλικών. Άλλοι συνεργοί σε διαφθορά μπορεί να δράσουν για ποικίλα 

προσωπικά ή επαγγελματικά συμφέροντα. Διεφθαρμένες συναλλαγές μπορεί να είναι εξαιρετικά 

απλές ή απίστευτα περίπλοκες, εμπλέκοντας εταιρείες σε πολλές διαφορετικές χώρες. Η Διαφθορά 

μπορεί να λάβει χώρα στα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια και στην κορυφή μεγάλων 

πολυεθνικών εταιρειών. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε τοπικό επίπεδο, όταν κάποιος έχει τη 

δύναμη να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων και αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια για 

βιώσιμη οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη για τις αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες και 

ανεπτυγμένες οικονομίες. Συνολικά η Διαφθορά μειώνει την αποδοτικότητα και αυξάνει την 

ανισότητα.  

  Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος της Διαφθοράς υπερβαίνει το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ 

ή τα 2,6 τρις δολάρια ΗΠΑ (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ), με πάνω από 1 τρις δολάρια ΗΠΑ 

να πληρώνεται κάθε χρόνο σε δωροδοκίες (Παγκόσμια Τράπεζα). Το κόστος μπορεί να γίνει 

αισθητό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι επενδυτές είναι συνήθως απρόθυμοι να 

επενδύσουν σε χώρες, οι οποίες εκτιμάται ότι έχουν διεφθαρμένους θεσμούς, επειδή δεν είναι 

εύκολο να εκτιμήσουν τον κίνδυνο ή την απόδοση της επένδυσής τους. Οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες μπορεί να επιβραδύνονται, τόσο από διεφθαρμένους αξιωματούχους όσο και από 

μηχανισμούς που έχουν εισαχθεί για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τη Διαφθορά. Η 

Διαφθορά μπορεί επίσης να συνδεθεί και με άλλες εγκληματικές δράσεις όπως τη φοροδιαφυγή, το 

ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Μπορεί να υπάρχει με πολλές 

διαφορετικές μορφές, εκτός των όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της 

ευνοιοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων. Οι τύποι Διαφθοράς που οι Εφοριακοί ελεγκτές είναι 

πιθανότερο να συναντήσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους περιλαμβάνουν συνήθως τη 

δωροδοκία, την κατάχρηση και τον εκβιασμό.  
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  Η Δωροδοκία
17

 εμπεριέχει εκούσια προσφορά, υπόσχεση ή παροχή αθέμιτων χρηματικών ή 

άλλων ωφελημάτων προς αξιωματούχους ή λήπτες Αποφάσεων, με την πρόθεση να ενεργήσουν ή 

να αποφύγουν να ενεργήσουν σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους.  

  Γενικά σε κάθε περίπτωση δωροδοκίας υπάρχουν (3) τρία βασικά εμπλεκόμενα μέρη: ο 

δωροδοκών, ο δωροδοκούμενος και οι Οργανισμοί τους. Χωρίς να συμβαίνει σε κάθε περίπτωση οι 

Οργανισμοί είναι πολλές φορές τα άμεσα θύματα της Δωροδοκίας, για παράδειγμα η Δημόσια 

υπηρεσία που πληρώνει μεγαλύτερα ποσά για υπηρεσίες στα πλαίσια ενός σχεδίου δωροδοκίας ή 

μια ιδιωτική εταιρεία που συνάπτει συμφωνίες με επαχθείς όρους ως αποτέλεσμα της  δράσης των 

δωροδοκούντων και του δωροδοκουμένων. Η δωροδοκία μπορεί να έχει και πολλά έμμεσα θύματα, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που υποφέρουν όταν κοινωνικές υπηρεσίες και έντιμες 

εταιρείες στερούνται πόρων, καθώς χάνουν συμφωνίες και συμβόλαια επειδή αρνούνται να 

προβούν σε δωροδοκίες.  

 Οι συνήθεις μορφές δωροδοκίας είναι:  

-Οι Μίζες.  

  Η Μίζα είναι μια μορφή δωροδοκίας που καταβάλλεται σε άτομο με δυνατότητα επιρροής 

σε έναν οργανισμό με αντάλλαγμα την εξασφάλιση κάποιου είδους ωφελήματος προς τον 

δωροδοκούντα.    Συνήθως οι μίζες πληρώνονται από εταιρείες που προσβλέπουν στην εξασφάλιση 

κερδοφόρων συμβολαίων ή συμβολαίων με επωφελείς όρους και σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά 

τους, μέρος του ωφελήματος από το συμβόλαιο πληρώνεται ή «επιστρέφεται» στον λήπτη της 

απόφασης εντός του οργανισμού ανάθεσης. Συνήθως ο αναθέτων οργανισμός δεν τελεί σε γνώση 

της πληρωμής προς τον αξιωματούχο του ή τελεί με ευθύνες των διοικούντων του .  

-Οι κρυφές  προμήθειες.  

 Οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν πράκτορες για να συνάψουν για λογαριασμό τους 

συμβόλαια, για παράδειγμα για να κάνουν πωλήσεις σε μια απομακρυσμένη αγορά. Οι μυστικές 

προμήθειες είναι μια μορφή δωροδοκίας, όπου ο πράκτορας ζητά ή αποδέχεται μια πληρωμή για να 

επηρεάσει αυτά τα συμβόλαια επ’ ωφελεία του δωροδοκούντος, χωρίς γνώση ή συναίνεση της 

εταιρείας. Αυτή η πληρωμή μπορεί να αφορά στην εξασφάλιση του συμβολαίου, στην διασφάλιση 

επωφελών όρων ή ακόμα και στην αποτροπή σύναψης αντίστοιχου συμβολαίου από ανταγωνιστή.  

-Οι πληρωμές διευκόλυνσης.  

  Οι πληρωμές διευκόλυνσης γίνονται από εταιρεία σε κυβερνητικό αξιωματούχο, 

προκειμένου να ενθαρρύνει ή να διασφαλίσει ότι ο αξιωματούχος θα εκτελέσει τα κανονικά του 

καθήκοντα. Ένα παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης μπορεί να είναι όταν μια εταιρεία πληρώνει 

Τελωνειακό Προϊστάμενο, για να αποφύγει μη αναγκαίες καθυστερήσεις κατά τον εκτελωνισμό 

ενός φορτίου.  Πληρωμές διευκόλυνσης γίνονται προκειμένου να επηρεαστεί η συμπεριφορά ενός 

αξιωματούχου, αλλά σε πολλές χώρες οι εν λόγω πληρωμές ΄΄δεν είναι παράνομες΄΄ και ως εκ 

τούτου οι Εφοριακοί και Φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να εξοικειωθούν με τον τρόπο που 

αντιμετωπίζονται αυτές οι πληρωμές στη χώρα τους.  

-Η Εκμετάλλευση επιρροής. 

                                                           

17
 Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά  Ελληνικού 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΟΣΑ 

 



81 

  Επίσης γνωστή και ως «ανταλλαγή» ή «εμπορία επιρροής», η εκμετάλλευση επιρροής 

λαμβάνει χώρα όταν αξιωματούχος επιδιώκει τη λήψη χρημάτων, σε αντάλλαγμα την άσκηση της 

επιρροής του για τη διασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας προς τον καταβάλλοντα την 

πληρωμή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στις περιπτώσεις που ο καταβάλλων την πληρωμή είναι 

αυτός που ζητά από τους αξιωματούχους να ασκήσουν ως αντάλλαγμα την επιρροή τους, για την 

εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας. Η εκμετάλλευση επιρροής συναντάται συχνότερα 

στο χώρο της πολιτικής, αλλά μπορεί να λάβει χώρα και στο χώρο των επιχειρήσεων.  

-Η εκλεκτορική δωροδοκία.  

 Σε ορισμένες χώρες είναι έγκλημα το να κάνεις μια δωρεά με στόχο την προβολή ενός 

υποψηφίου ή πολιτικού κόμματος, όταν η πρόθεση είναι να επηρεαστεί το αποτέλεσμα μιας 

εκλογικής διαδικασίας και ως εκ τούτου η εξασφάλιση ή η διατήρηση κάποιου συμβολαίου με την 

κυβέρνηση.  

  Αναφέρουμε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα Δωροδοκίας και Διαφθοράς:  

1.Απλό παράδειγμα δωροδοκίας με τη μορφή της μίζας.  

Η Εταιρεία Β είναι μια κρατική εταιρεία υπεύθυνη για τον συντονισμό της ανακαίνισης ενός 

κρατικού σιδηρόδρομου, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης των σχετικών συμβολαίων. Έχει 

ζητήσει προσφορές από κάποιες εταιρείες για να εκτελέσουν το έργο. Η Εταιρεία Α (δωροδοκών) 

είναι ιδιωτική και συμμετέχει στο διαγωνισμό για το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο έχει μια αξία 100 

εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η Εταιρεία Α έρχεται σε συμφωνία με ένα διεφθαρμένο στέλεχος 

(δωροδοκούμενος) της Εταιρείας Β, προκειμένου το συμβόλαιο να υπογραφεί με την Εταιρεία Α 

και να πληρωθεί 115 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, η Εταιρεία Α θα πληρώσει 

«μίζα» 15 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στο διεφθαρμένο στέλεχος.  

2.Κατάχρηση.  

Η κατάχρηση αφορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό αξιωματούχο ο οποίος καταχράται χρήματα ή άλλα 

περιουσιακά στοιχεία που του έχουν εμπιστευτεί στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του. Η 

κατάχρηση είναι είδος οικονομικής απάτης, που συνήθως εμπεριέχει παραποίηση εγγράφων και 

αρχείων για μακρύ χρονικό διάστημα, ενόσω μικρά χρηματικά ποσά καταχρώνται τακτικά και 

συστηματικά.  

3.Εκβιασμός . 

Εκβιασμός είναι η παράνομη χρήση της θέσης κάποιου ατόμου για την εκβιαστική απαίτηση 

πληρωμών σε αντάλλαγμα για την παροχή ενός αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος. Όπως και 

στη δωροδοκία έτσι και στον εκβιασμό, μια πληρωμή γίνεται προς το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται 

σε θέση ισχύος ή διαθέτει επιρροή. Ωστόσο, στην περίπτωση του εκβιασμού, το πρόσωπο σε θέση 

ισχύος ή επιρροής απαιτεί την πληρωμή και το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας εκφοβισμό, απειλές ή 

βία.  

4.Σχέσεις με ξέπλυμα χρήματος. 

Η δωροδοκία και διαφθορά είναι γενεσιουργά αδικήματα για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος, και 

κατά συνέπεια όταν οι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές εντοπίζουν ενδείξεις πιθανής 

δωροδοκίας και διαφθοράς, πρέπει επίσης να εξετάζουν την ύπαρξη πιθανών ενδείξεων για 

ξέπλυμα χρήματος. Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, ο εφοριακός ή ο φορολογικός ελεγκτής μπορεί να 

έχει την υποχρέωση να υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή για Καταπολέμηση Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες (Financial Intelligence Unit, FIU). Αυτό σημαίνει ότι η 

αποκαλυφθείσα από τον εφοριακό ή φορολογικό ελεγκτή πληροφορία μπορεί να οδηγήσει και σε 

έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.  



82 

 

 

8.4. Η πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαφθορά. 

 

 

  Η πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
18

 για τη Διαφθορά που δημοσιεύτηκε στις 3 

Φεβρουαρίου 2014 και για την οποία αναφερόμαστε σε επόμενο χωριστό κεφάλαιο, επισήμανε την 

αναποτελεσματικότητα των μέχρι σήμερα μέτρων και κυρώσεων που τα Κ-Μ της έχουν λάβει. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η Διαφθορά κοστίζει στην Ε.Ε. 120 εκ. ευρώ ετησίως. Παρά τις 

πρωτοβουλίες που έχουν λάβει τα Κ-Μ, τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά, κάνοντας επιτακτική 

την ανάγκη για περισσότερα και πιο αυστηρά μέτρα πρόληψης και πάταξης της Διαφθοράς. 

 Με βάση τα συμπεράσματα φαίνεται πως το επίπεδο, η φύση και η αποτελεσματικότητα 

των μέτρων ποικίλουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο κοινό σημείο αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία 

του Ευρωβαρόμετρου, όπου τα   ¾ (τρία τέταρτα) των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν πως το 

επίπεδο διαφθοράς είναι πολύ υψηλό, ενώ οι μισοί από αυτούς (50%) ισχυρίζονται πως την 

τελευταία τριετία η Διαφθορά στην χώρα τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτηριστικό είναι το 

ποσοστό του 8% εκείνων που δηλώνουν πως έχουν πέσει θύματα ή μάρτυρες διαφθοράς κατά το 

έτος 2013. 

Τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία διαφθοράς σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθιστούν το ζήτημα της Διαφθοράς από τα πιο σημαντικά για τη χωρά μας.  

Το 99% των Ελλήνων υποστηρίζει πως η Διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα, 

ενώ από το 7% έχει ζητηθεί έμμεσα ή άμεσα η καταβολή χρηματικού δώρου.  

Το 22% των πολιτών δηλώνει ότι δωροδόκησε κάποιον δημόσιο λειτουργό κατά το 2012,το 

66% των Ελλήνων θεωρεί τη διαφθορά πολύ σοβαρό πρόβλημα που παρακωλύει την 

επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ το 15% έχει δωροδοκήσει τουλάχιστον μία φορά, προς 

«εξυπηρέτηση» της επιχείρησής του. Το 43% του συνόλου των επιχειρήσεων - και κυρίως οι 

κατασκευαστικές - που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, κατονομάζουν την διαφθορά ως το 

μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο επιδεινώνεται, όπως επισημαίνουν, ενώ θεωρούν ότι ο μόνος 

τρόπος για να αναπτύξει κανείς επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι οι πολιτικές διασυνδέσεις.   

  Στην Ελλάδα, στην Ισπανία και την Ιταλία, η πλειονότητα των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η 

Διαφθορά είναι εκτεταμένη, ενώ το φαινόμενο θεωρείται σπάνιο στην Δανία, την Φινλανδία και 

την Σουηδία.  

  Η Ελλάδα θεωρείται εκ των διεφθαρμένων χωρών μαζί με την Ιταλία, την Τσεχία, τη 

Λιθουανία και την Ισπανία, με την  παραοικονομία να αγγίζει σύμφωνα με εκτιµήσεις για το 2013 

το 23,6% του ΑΕγχΠ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας για το 

2012 έχει βαθμολογία 3.95 όταν η μέγιστη είναι 5.77. 

  Στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας το 

2013, η Ελλάδα βρίσκεται στην 78η θέση, με 5η την καλύτερη θέση Κ-Μ της Ε.Ε. και χειρότερη 

την 102η θέση. Θετικό, παρά τα «αρνητικά» ποσοστά της Ελλάδας, αποτελεί το γεγονός ότι το 
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84% δηλώνουν διατεθειμένοι να αντιδράσουν στην Διαφθορά καταγγέλλοντας ανάλογα 

περιστατικά. 

  Οι αναφορές της Έκθεσης για τη διαφθορά στην Ελλάδα «κρούουν τον κώδωνα κινδύνου», 

καθώς αποκαλύπτουν ότι παρά την ανάπτυξη τομεακών στρατηγικών και του διορισμού εθνικού 

συντονιστή, τα επίπεδα διαφθοράς είναι πολύ υψηλά.  

  Ο τομέας των δημόσιων συμβάσεων αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της ελληνικής 

διαφθοράς. Προτείνεται, η αύξηση της εποπτείας στον εν λόγω τομέα, περισσότερες ενέργειες όσον 

αφορά στην υλοποίηση των τομεακών σχεδίων και την ενίσχυση του έργου του συντονιστή για την 

καταπολέμηση της Διαφθοράς, εντατικότερη εποπτεία της χρηματοδότησης των κομμάτων και των 

δηλώσεων συμφερόντων των πολιτικών, καθώς και η επανεξέταση του ζητήματος της βουλευτικής 

ασυλίας. 

  Στα τελικά συμπεράσματα της Έκθεσης υπογραμμίζεται η ανάγκη ενίσχυσης προτύπων 

ακεραιότητας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και διατυπώνονται συστάσεις για βελτίωση 

των μηχανισμών ελέγχου σε ορισμένα Κ-Μ. 

   Η Έκθεση περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις, μιας και αποτελεί 

τομέα διευκόλυνσης της διαφθοράς αλλά και πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας, με το 1/5 της 

δαπάνης του ΑΕΠ της Ε.Ε. να παρέχεται σε δημόσιους φορείς που αγοράζουν υπηρεσίες, έργα και 

προϊόντα. Σε ορισμένα Κ-Μ οι διαδικαστικοί περιφερειακοί φορείς πρόληψης της Διαφθοράς 

κρίνονται ανεπαρκείς και ασυντόνιστοι και οι κυρώσεις ελαστικές, είτε λόγω συγκρούσεων 

πολιτικών τοπικών συμφερόντων, είτε λόγω της πολυπλοκότητας του ποινικού κώδικα. 

  Σε ότι αφορά την Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο κατά της Διαφθοράς κρίνεται περίπλοκο και 

απαρτιζόμενο από πλειάδα φορέων πρόληψης της Διαφθοράς. Σε νομικό επίπεδο, παρόλο που η 

ελληνική ποινική νομοθεσία καλύπτει όλες τις μορφές αδικημάτων Διαφθοράς και αθέμιτης χρήσης 

επιρροής που καλύπτονται από τις νομικές πράξεις περί διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

το νομοθετικό της σύστημα κρίνεται κι αυτό περίπλοκο και ελαστικό ως προς τις κυρώσεις 

Δωροδοκίας δημόσιων λειτουργών και ιδίως δικαστικών και προτείνεται η τροποποίηση και ο 

εξορθολογισμός του ισχύοντος Ποινικού κώδικα, προκειμένου να γίνουν πιο αυστηρές οι κυρώσεις 

που επιβάλλονται στα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και της δωροδοκίας 

δικαστών. 

Στη διαπίστωση αυτή καταλήγουν οι έρευνες Ελληνικών και ξένων φορέων και 

οργανώσεων που παρακολουθούν και καταγράφουν την εξέλιξη του φαινομένου. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνής Διαφάνειας για το 2009 για τη διαφθορά του 

δημόσιου τομέα σε πολλές χώρες, η Ελλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια Ευρώπης» στη 

διαφθορά. Σε μια λίστα 180 κρατών η Ελλάδα το 2007 ήταν στην 54η θέση, το 2008 στην 57η και 

το 2009 στην 71η θέση, στην ίδια θέση με Βουλγαρία, Ρουμανία και ΠΓΔΜ. 

Ακόμη δυσμενέστερος παράγοντας, είναι η υποβάθμιση της Ελλάδας από την Ομάδα  

Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF) η οποία αξιολογεί τα μέτρα που 

έχουν λάβει οι χώρες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με 

την τελευταία έκθεση της FATF , η Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2007 και μέχρι πρόσφατα ήταν υπό 

αυξημένη επιτήρηση, εξαιτίας της κακής βαθμολογίας στις 36 από τις συνολικές 49 συστάσεις της 

FATF. Είναι εμφανές λοιπόν, ότι η καταπολέμηση της Διαφθοράς παντού, πρέπει να γίνει η πρώτη 

προτεραιότητα για την Ελλάδα. 

  Για τη χώρα μας, από έρευνες προκύπτει ότι οι περιπτώσεις και οι τομείς που πλήττονται 

περισσότερο από τη διαφθορά κατά σειρά προτεραιότητας είναι: 
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α.To Πολιτικό χρήμα 

β.Το ξέπλυμα χρήματος 

γ. Η Δημόσια διοίκηση- Αυτοδιοίκηση 

δ.Τα Δημόσια έργα - Μελέτες 

ε. Οι Προμήθειες Δημοσίου 

στ.Τα Πλαστά και εικονικά τιμολόγια   και 

ζ.Οι  Οffshore εταιρείες  

  Στη διαπίστωση αυτή καταλήγουν οι έρευνες Ελληνικών και ξένων φορέων και 

οργανώσεων που παρακολουθούν και καταγράφουν την εξέλιξη του φαινομένου. 

  Στις επόμενες παραγράφους αναφερόμαστε ειδικότερα για κάθε έναν από τους παραπάνω 

τομείς.  

 

 

8.4.α.Το Πολιτικό χρήμα στην Ελλάδα. 

 

 

 Πρόκειται για το χρήμα που εισρέει σε κόμματα και σε πολιτικούς από ιδιώτες με αδιαφάνεια και 

είναι ο βασικός λόγος και η γενεσιουργός αιτία της διαπλοκής και της διαφθοράς. Θέτει ζητήματα 

πολιτικά, ηθικά και νομικά για τους πολιτικούς και τα κόμματα που είναι αποδέκτες. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού οι επικρατέστερες απόψεις είναι: 

1.Η ίδρυση Γραμματείας Διαφάνειας παρά τω Πρωθυπουργώ. 

2.Η ανάρτηση των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων στο διαδίκτυο. 

3.Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων να είναι κυρίως δημόσια και η ιδιωτική  

κατονομαζόμενη. 

4.Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών να γίνεται από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι 

της Βουλής. 

5.Ο έλεγχος του τρόπου διάθεσης και διαχείρισης της Κρατικής επιχορήγησης από τα Κόμματα να 

γίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έτσι θα ενισχυθεί η αξιοπιστία των Κομμάτων ενώπιον του 

Ελληνικού λαού. 

6.Να αλλάξει ο Νόμος περί Ευθύνης υπουργών, στα πλαίσια μιας αναγκαίας Συνταγματικής 

Αναθεώρησης, έτσι ώστε ο χρόνος παραγραφής που ισχύει για κάθε πολίτη να ισχύει, ο ίδιος, και 

για τους υπουργούς. 

7.Διάθεση δωρεάν χρόνου στα Κόμματα και στους υποψηφίους βουλευτές, από τα ΜΜΕ κατά την 

προεκλογική περίοδο. 

8.Κωδικοποίηση της νομοθεσίας. 

 

 

8.4.β.Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
19

. 

                                                           
19

 Διπλωματική εργασία του Ιωάννη Β. Θεοδωράκη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έτους 2011 με θέμα: Οικονομικό 

Έγκλημα : Εννοιολογικές προσεγγίσεις, θεσμοί και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον. 
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Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέρχεται κυρίως από το λαθρεμπόριο, τη σωματεμπορία, τη 

φοροδιαφυγή και τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη 

Δημοκρατία και η συγκέντρωσή του σε συγκεκριμένους κύκλους ή τράστ συμφερόντων, μπορούν 

λόγω των ισχυρών οικονομικών δυνατοτήτων να αναπτύξουν εξωθεσμικά κέντρα. Για το λόγο δε   

αυτό θα πρέπει  να καταβάλλεται αυξημένη προσπάθεια για την εξασφάλιση της εύρυθμης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των αρμοδίων οργάνων.  

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του κυβερνοχώρου
20

. 

 Πρόκειται για τεχνική που αξιοποιεί τη χρήση του διαδικτύου, όπου οι συναλλαγές γίνονται 

χωρίς ιδιαίτερους ελέγχους στις νέες τεχνολογίες πληρωμής, που μπορούν να επιτρέπουν στους 

χρήστες τη μεταφορά κεφαλαίων ηλεκτρονικά. Οι κυριότερες μορφές συναλλαγής στο διαδίκτυο 

είναι οι εξής : 

-Συστήματα πληρωμής μέσω διαδικτύου, όπου οι τράπεζες εφοδιάζουν τους πελάτες τους με 

ηλεκτρονικό χρήμα το οποίο χρησιμοποιείται για συναλλαγές είτε ανάμεσα σε επιχειρήσεις (B2B) 

είτε ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πελάτες τους ( B2C). 

-Πλαστικές κάρτες αξιών στις οποίες έχει ενσωματωθεί μικροτσίπ που αποθηκεύει χρήματα ύστερα 

από μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί να είναι προπληρωμένη ή άυλη 

κάρτα για αγορές κυρίως στο διαδίκτυο. 

-Τραπεζικές συναλλαγές on-line banking στο διαδίκτυο. Πρόκειται για δυνατότητα που παρέχουν 

οι τράπεζες στους πελάτες τους να πραγματοποιούν τις συνήθεις συναλλαγές τους μέσω Η/Υ και 

μπορούν έτσι να πληρώνονται οι λογαριασμοί και να μεταφέρονται κεφάλαια από μια τράπεζα σε 

μία άλλη. 

  Η πρόσβαση  πλέον στο διαδίκτυο είναι ευρύτατα διαδεδομένη, η δυνατότητα 

πραγματοποίησης απρόσωπων συναλλαγών με κάποιο τραπεζικό ίδρυμα με τη βοήθεια του 

αυξημένου τραπεζικού απορρήτου δυσχεραίνει τον εντοπισμό της ταυτότητας του προσώπου που 

αντιστοιχεί σε ένα τραπεζικό λογαριασμό ,ακόμα και μετά την παρέμβαση ειδικών τεχνικών. 

Ένα σοβαρό θέμα είναι η δικαιοδοσία για εγκλήματα που διαπράχθηκαν μέσω διαδικτύου 

και κυρίως όταν στη διάπραξη αυτών εμπλέκονται διαφορετικές χώρες όπου είναι δύσκολο να 

καταφανεί ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος και αυτομάτως καθίσταται δύσκολη και η 

αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω διαδικτύου. 

 

 

8.4.γ.Η Δημόσια διοίκηση.  

 

 

 Η ορθή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης είναι καθοριστική για την εύρυθμη λειτουργία του 

κράτους, την ποιότητα ζωής των πολιτών και το κύρος της Δημοκρατίας. Η ύπαρξη διαφάνειας 

είναι πλέον ανάγκη και απαίτηση των πολιτών και η προσπάθεια πρέπει να είναι καθημερινή, 

μόνιμη και συνεχής. 

Οι  σύγχρονες απόψεις για  αποτελεσματικότερη και διαφανή λειτουργία της Δημόσιας 

Διοίκησης συστήνουν: 

1.Το Ελεγκτικό Συνέδριο να λειτουργεί ως κύριος παράγοντας καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Αξιοποίηση από τους Υπουργούς των ελεγκτικών δικαστικών μηχανισμών του Ελεγκτικού 

                                                           
20 W. Filipkowski. (2005:887) 
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Συνεδρίου, δηλαδή την ανάθεση διενέργειας Ε.Δ.Ε. σε περιπτώσεις επώνυμων καταγγελιών σε 

βάρος ανωτάτων υπαλλήλων της κρατικής διοίκησης, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ κλπ, με το πόρισμα να 

οδηγεί αναγκαίως σε άσκηση πειθαρχικών διώξεων. 

2.Αυξημένες αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να προλαμβάνεται 

το φαινόμενο της αδράνειας των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου, να μπορεί ο ίδιος να 

απαιτήσει πειθαρχικές διώξεις, ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία. 

3.Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός από τη νομιμότητα της κάθε δαπάνης να ελέγχει και την 

αποτελεσματικότητα, δηλαδή να ερευνά την σκοπιμότητα και να ερευνά αν υπάρχουν φαινόμενα 

σπατάλης. 

4.Οικονομική Αυτοτέλεια για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σταθερούς πόρους, 

ώστε να υπάρχει και να τηρείται ο Προϋπολογισμός και Απολογισμός, διαφορετικά χάνεται ο 

λογαριασμός και η ευθύνη. 

5.Εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος παντού, στα νοσοκομεία, στην τοπική Αυτοδιοίκηση, 

στα ιδρύματα και σε όλους τους Δημοσίους φορείς, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή έλεγχος 

Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως. 

6.Καθιέρωση ταχείας εξώδικης επίλυσης διοικητικών διαφορών. Να προβλέπεται με ειδικό νόμο 

ταχεία ειδική διαδικασία εξώδικης επίλυσης των διοικητικών διαφορών, που ανακύπτουν μεταξύ 

του Κράτους και ΝΠΔΔ αφενός  και φυσικών και νομικών προσώπων αφετέρου. 

7.Η εφημερίδα της κυβέρνησης να είναι προσβάσιμη δωρεάν μέσω ιντερνέτ για όλους τους πολίτες, 

διότι όλες οι αποφάσεις του πολιτικού κόσμου πρέπει να είναι διαφανείς, άμεσες και δωρεάν 

προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

8.Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη (e-ΚΕΠ), ώστε η εξυπηρέτηση του 

πολίτη, η ενημέρωσή του και η αδειοδότησή του από οποιαδήποτε υπηρεσία, να αναγνωρίζεται από 

τον Α.Φ.Μ. του (κωδικός ταυτοποίησης) και να γίνεται ηλεκτρονικά. 

9.Για τον ουσιαστικό έλεγχο του πόθεν έσχες των υπόχρεων, να περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων  και 

το Ε9 στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 

 

 

8.4.δ.Τα Δημόσια Έργα. 

 

 

 Είναι διαπιστωμένο ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα διαφθοράς και διαπλοκής παρουσιάζονται στα 

δημόσια  έργα και τις μελέτες σε όλα τα επίπεδα και αφορούν κυρίως υπερτιμολογήσεις, αυξήσεις 

δαπανών κατασκευής, κακή ποιότητα έργων, εκμαυλισμό υπηρεσιακών ελεγκτικών οργάνων.  

 Οι  σύγχρονες απόψεις συστήνουν: 

1.Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Σώματος Επιθεωρητών 

Δημόσιας Διοίκησης, προς εξασφάλιση της διαφάνειας. Εκτός από τον προσυμβατικό έλεγχο των 

συμβάσεων δημοσίων έργων μεγάλης οικονομικής αξίας που κατά το Σύνταγμα ανήκει στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, να έχει επιπλέον και την δυνατότητα ελέγχου της εκτέλεσης των έργων, όπως 

αυτή  προβλέπεται από τη σύμβαση αλλά και την  αρμοδιότητα να αποφαίνεται με κλιμάκιό του για 

μικρή τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου του έργου αν αυτό επιβάλλεται για αναγκαίους 

πραγματικούς λόγους ή για την παράταση ακόμη του χρόνου ισχύος σύμβασης προμήθειας εάν 

τούτο επιβάλλεται για ειδικούς λόγους. 
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2.Να γίνεται ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των προκηρύξεων δημόσιων έργων και των  

Διαγωνισμών και  

3.Να γίνεται δημοσιοποίηση του τελικού κόστους των μεγάλων έργων, συγκριτικά με το αρχικό 

κόστος κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 

 

8.4.ε. Οι προμήθειες του Δημοσίου. 

 

 

 Οι προμήθειες στο δημόσιο με τις διαδικασίες που ακολουθούνται, έχουν καταστεί από τις 

μεγαλύτερες μάστιγες κατάχρησης δημόσιου χρήματος. Αυτό, διότι δεν υπάρχει αυστηρό θεσμικό 

πλαίσιο, ενδεχομένως σκόπιμα, ώστε να εξυπηρετούνται συμφέροντα, με αποτέλεσμα οι 

διαδικασίες να είναι αδιαφανείς, περίπλοκες και στοχευμένες στην εξυπηρέτηση των 

συγκεκριμένων συμφερόντων. 

 Το αποτέλεσμα είναι πως περιπτώσεις προμηθειών μεγάλου οικονομικού μεγέθους  όπως 

π.χ. σκάνδαλο SIEMENS, να πλήττουν το  πολιτικό σύστημα, να τραυματίζουν την εμπιστοσύνη 

της κοινωνίας και να εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. 

  Επικρατέστερες απόψεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι: 

1.Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των προκηρύξεων, που αφορούν σε προμήθειες ή παροχές 

υπηρεσιών προς το δημόσιο, καθώς και των διαδικασιών και της πορείας αυτών μέχρι και την 

τελική επιλογή. 

2.Να γίνεται δημοσιοποίηση του τελικού κόστους των προμηθειών του Δημοσίου, σε σχέση με το 

αρχικό κόστος κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

3.Να γίνεται δημοσιοποίηση συγκριτικών στοιχείων για κάθε προϊόν σε σχέση με το κόστος του 

στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. 

 

 

8.4.στ. Τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια. 

 

 

 Τα εικονικά τιμολόγια αφορούν εικονικές-ανύπαρκτες συναλλαγές, που αποσκοπούν στην 

μειωμένη φορολόγηση των επιχειρήσεων, αλλά και σε παράνομη είσπραξη του Φ.Π.Α. από εκείνον 

που εκδίδει τέτοια τιμολόγια. Πλαστά είναι τα παρανόμως κατασκευασμένα από επιτήδειους 

παραστατικά τιμολόγια, που φαίνεται ότι εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό χωρίς να έχουν νόμιμη 

έκδοση. Τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια, αποτελούν μάστιγα για την οικονομία της χώρας, 

βασική πηγή φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού. 

 Από διαπιστώσεις των ελεγκτικών μηχανισμών και Υπηρεσιών του  Υπουργείου 

Οικονομικών και ειδικότερα του Σ.Δ.Ο.Ε. και των λοιπών φορολογικών αρχών, προκύπτει ότι 

διαρκώς αυξάνεται η φοροδιαφυγή και η κατάχρηση του δημόσιου χρήματος μέσω της  

αλματώδους έκδοσης τους. Επικρατέστερες απόψεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι: 

α. Εντατικοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων 

β. Αυστηρότερες ποινές για τα παρανομούντα φυσικά και νομικά πρόσωπα και 

γ. Όλες οι συναλλαγές να γίνονται μέσω των τραπεζών. 
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8.4.ζ. Οι Οffshore εταιρείες
21

.  

 

 

 Πρόκειται για διεθνές φαινόμενο που οι ισχυροί της γης όχι μόνο δεν δείχνουν πρόθυμοι να 

αντιμετωπίσουν, αλλά με πράξεις και παραλείψεις το ενθαρρύνουν. Οι πολύπλοκοι μηχανισμοί και 

η ανυπαρξία αποτελεσματικών ελέγχων παρέχουν τη δυνατότητα για πάσης φύσεως 

δραστηριότητες χωρίς καμία διάκριση. 

 Ωστόσο όμως κάθε χώρα μπορεί και οφείλει να θέσει τους δικούς της κανόνες και να λάβει 

εξειδικευμένα και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, όπως: 

α. Για τις offshore εταιρείες με ακίνητη περιουσία, να καταργηθούν οι εξαιρέσεις που ψηφίστηκαν 

ως τροποποιήσεις μετά την εφαρμογή του ν. 3091/02 και να γίνει καταγραφή και έλεγχος των 

εταιρειών αυτών από το Υπουργείο Οικονομικών για να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν μέχρι 

σήμερα σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Η ύπαρξη των εξαιρέσεων αυτών είχε ως 

αποτέλεσμα την παραμονή σε offshore σχήματα χωρίς την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των 

ιδιαίτερα μεγάλων ιδιοκτησιών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, με συνέπεια η εξαίρεση να γίνεται ο 

κανόνας, όταν μεγάλες οικοπεδικές εκτάσεις σε ακριβές περιοχές κυρίως νησιωτικές καθώς και 

πολυτελείς κατοικίες να ανήκουν σε ναυτιλιακές εταιρείες. 

β. Διακρατικές συμφωνίες για την παροχή στοιχείων και ενδελεχείς έρευνες από Ειδική υπηρεσία 

του Υπουργείου Οικονομικών, για την αντιμετώπιση του φαινομένου των πολλαπλών μεθοδεύσεων 

των offshore εταιρειών, μέσω των οποίων εμφανίζεται ότι διενεργεί τη συναλλαγή μία άλλη μη 

offshore εταιρεία, παρακάμπτοντας έτσι τους περιορισμούς του ν 3091/02. 

γ. Για τις offshore εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: 

αα. Κοινοτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Ε.Ε. και χρηματοδοτούν με οποιαδήποτε 

μορφή θυγατρικές τους με έδρα offshore κέντρα, θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την κεφαλαιακή 

επάρκεια, το είδος και το ύψος των χρηματοδοτήσεων, τον επαναπατρισμό των κερδών σε 

ορισμένο χρόνο καθώς και τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων. 

ββ. Να προβλεφθούν κανόνες στη χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών από και προς εταιρείες 

συμμετοχών, με έδρα offshore κέντρα καθώς επίσης να προκύπτει το είδος της σύνδεσης των 

εταιρειών (μετοχική κλπ). 

 

 

8.5. Οι  Φορολογικοί παράδεισοι. 

 

 

 Είναι πλέον γνωστό ότι κλασσική επιλογή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι αυτή των 

φορολογικών παραδείσων
22

. Με τον όρο φορολογικός παράδεισος ( fiscal or tax heavens ) ή 

                                                           
21

 Διπλωματική εργασία του Ιωάννη Β. Θεοδωράκη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έτους 2011 με θέμα: Οικονομικό 

Έγκλημα : Εννοιολογικές προσεγγίσεις, θεσμοί και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον. 

 
22

 W. Filipkowski. οπ.π. σελ. 889 
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φορολογικό καταφύγιο ή Διεθνές Υπεράκτιο Χρηματοοικονομικό Κέντρο
23

 χαρακτηρίζονται 

γενικά οι χώρες - κράτη τα οποία διαθέτουν ειδική φορολογική πολιτική με χαμηλή ή και καθόλου 

φορολογία για όσους ξένους επενδυτές ιδρύουν εκεί εταιρείες, μεταφέρουν κεφάλαια ή εγγράφουν 

τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι πρακτικές αυτών των μικρών ως επί τω πλείστον χωρών, 

εδράζονται στην ανάγκη για επιβίωση και οικονομική ανάπτυξη. Η εισροή του συναλλάγματος σε 

συνδυασμό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταβολή εισφορών, τελών, 

δικαιωμάτων και αμοιβών από τους αλλοδαπούς επενδυτές, σήμανε την απαρχή ενός καλύτερου 

μέλλοντος για τους πολίτες τους, με αναδιοργάνωση της Οικονομίας τους και σε υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης όπως π.χ. Κύπρος, Λουξεμβούργο και Μ. Βρεττανία. Σύμφωνα με έρευνα που 

δημοσιεύθηκε το 1998 στην εφημερίδα «The Guardian»
24

, πάνω από 6 τρισεκατομμύρια $ Η.Π.Α. 

ήταν επενδυμένα σε εξωχώρια οικονομικά κέντρα. Συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα ίδρυσης 

και λειτουργίας υπεράκτιας - εξωχώριας - υπερπόντιας εταιρίας (offshore company) με τις 

λιγότερες δυνατές γραφειοκρατικές διατυπώσεις και κόστος. Οι εταιρείες αυτές τις περισσότερες 

φορές ιδρύονται ως εταιρίες ειδικού σκοπού για εξυπηρέτηση βραχύχρονων στόχων, ως 

θυγατρικές, ως εταιρεία ομίλου επιχειρήσεων ή αφορά συγγενής επιχείρηση με μέτοχους φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, ή και διεθνείς εταιρίες. 

 

 

 Ιστορικά, πίσω από τους σκοπούς ίδρυσης αυτών των εταιρειών βρίσκεται σε μεγάλο 

βαθμό η απόκρυψη οικονομικών εσόδων-κερδών από παράνομες δραστηριότητες όπως κάθε είδους 

λαθρεμπόριο, η φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η νομιμοποίηση 

εσόδων από απάτες, η ανακύκλωση βρώμικου χρήματος ή ακόμα και η προστασία από τις 

τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών. Η παραβατική τους δραστηριότητα αν τελικά 

συμβεί, δεν πραγματοποιείται στην έδρα των εταιρειών αυτών αλλά στις χώρες που αναπτύσσουν 

τις πραγματικές οικονομικές δραστηριότητές τους. Οι ιδρυτές παράκτιων εταιρειών στοχεύουν όχι 

κατ' ανάγκη σε απόκρυψη παράνομης δραστηριότητας αλλά και στη μικρότερη δυνατή φορολογική 

                                                           
23

 Δουβής Π.( 2008:46) 
24

 Με τίτλο Offshore Corporations - A Brief Introduction" 

 

Νόμιμες Χρήσεις Παράνομες Χρήσεις 

• Διεθνές εμπόριο, ιδίως όταν ο ιδιοκτήτης δεν 

έχει μόνιμη κατοικία 

• Προστασία των περιουσιακών στοιχείων 

• Δεσμευμένη ασφάλιση 

• Καταχώριση θαλαμηγών 

• Φοροαποφυγή 

• Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 

• Προγραμματισμός διαδοχής 

• Απόρρητο (για μη ποινικές δραστηριότητες ) 

• Αποφυγή διπλής φορολογίας λόγω ανυπαρξίας 

συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στις 

χώρες πραγματικής δραστηριοποίησης 

• Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

• Η νομιμοποίηση εσόδων 

• Η φοροδιαφυγή 

• Απάτες (περιλαμβανομένης της απάτης 

των επενδυτών) 

• Προστασία από τις τρέχουσες ή 

μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών 

(συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών 

αρχών και των συζύγων) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE
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τους επιβάρυνση και την κατ' επέκταση απαλλαγή της φορολόγησης τους στη χώρα μόνιμης 

διαμονής τους. 

  Οι χώρες - φορολογικοί παράδεισοι, έχουν ως πάγια πολιτική να μην διαθέτουν σε τρίτους 

πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες των επενδυτών που δραστηριοποιούνται 

στο έδαφός τους, τηρώντας το σχετικό απόρρητο σε βαθμό που κάθε απόπειρα συνεργασίας για 

εξιχνίαση εγκλημάτων απέβαινε άκαρπη, αν και τον τελευταίο καιρό και μετά από αφόρητη πίεση 

της διεθνούς κοινότητας άρχισαν να υπογράφονται κάποια πρωτόκολλα συνεργασίας.  

Η οικονομία τους, σε μεγάλο βαθμό, βασίζεται σε κεφάλαια που εισρέουν και προέρχονται 

από εγκληματικές δραστηριότητες. Δίνουν το πλεονέκτημα της ανυπαρξίας συναλλαγματικών 

ελέγχων, της απλοποίησης των συναλλαγών χωρίς αναφορές, ελέγχους και τη συνήθη 

γραφειοκρατία αδειοδότησης, πράγμα που βοηθά να αποκρύπτεται η αληθινή ταυτότητα των 

προσώπων που έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες. Κάποιες από τις offshore χώρες 

βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» των φορολογικών υπηρεσιών διεθνώς και η εγκατάσταση και 

δραστηριότητα γραφείων offshore εταιρίας από τις χώρες αυτές ελέγχεται διεξοδικά, διότι 

αποτελούν απειλή για τα συμφέροντα και την ασφάλεια των ανεπτυγμένων οικονομιών, 

αδυνατίζουν το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα, προκαλούν διάβρωση της φορολογικής τους 

βάσης και επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Τα νομικά συστήματα στις χώρες αυτές είναι συνήθως σε «πρωτόγονο» επίπεδο και 

δυσκολεύει πάρα πολύ η συνεργασία με τις αρχές των κρατών αυτών για την πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι δράστες έχοντας τους 

κατάλληλους συμβούλους επιλέγουν το σωστό τόπο για να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα, 

εκμεταλλευόμενοι τις διαφοροποιήσεις σε νομικό επίπεδο. 

Την επίδραση των υπεράκτιων κέντρων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα μελετά το 

Financial Stability Board , που συστάθηκε το 1999 με σκοπό την προώθηση της διεθνούς 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της διεθνούς 

συνεργασίας στο επίπεδο εποπτείας. Με κριτήριο τη συμμόρφωση σε δώδεκα βασικά πρότυπα, 

διαμόρφωσε ένα κατάλογο 37 χωρών και περιοχών που λειτουργούν υπεράκτια κέντρα. Αυτές οι 

χώρες χωρίζονται σε συνεργάσιμες και μη ως προς τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου της 

νομοθεσίας και των κανονισμών τους και την αποδοχή προτάσεων του Οργανισμού. Δεν πρέπει 

φυσικά να διαφεύγει της προσοχής ότι, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο στον μεγαλύτερο όγκο του 

έχει συσσωρευτεί σε διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα μητροπόλεων όπως το Λονδίνο, η Νέα 

Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Τόκιο
25

 και όχι σε κράτη,  πράγμα που πρακτικά 

σημαίνει ότι το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα έχει δυνατότητες να προωθήσει τα συμφέροντα 

του μέσω αυτών των πόλεων του πλανήτη. 

  Οι Φορολογικοί  Παράδεισοι σήμερα διακρίνονται: 

α)Σε κράτη Χωρίς φορολογία: Αγιος Βικέντιος, Αλντερνυ, Αγκουίλα, Ανδόρα, Αντίγκουα 

και Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Γρενάδα, Δημοκρατία του 

Βανουάτου, Δημοκρατία του Ναούρου, Δημοκρατία των νήσων Μάρσαλ, Δημοκρατία των 

Σεϋχελλών, Δυτική Σαμόα, Κανάριοι νήσοι-Ισπανική κτήση, Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες, 

Λιβερία, Μαυροβούνιο, Μοντσεράτ (έδαφος Ηνωμένων Πολιτειών), Μπελίζε, νησιά Κέυμαν, 

νησιά Κουκ, νησιά Κουρκς και Κάικος (εδάφη Ηνωμένου Βασιλείου), Νήσος Αγίου Χριστόφορου, 

Νήσος Νέβις, Νίουι (συνδεδεμένο με Νέα Ζηλανδία), Νότια θάλασσα της Κίνας, Ολλανδικές 

                                                           
25

 Qatar Financial Centre Authority (2010) The Global Financial Centres Index, September 
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Αντίλλες, Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Πριγκιπάτο του Μονακό, 

Ρωσική ομοσπονδία, Τζαμάικα. 

β)Σε κράτη με χαμηλή φορολόγηση: Βέλγιο,, Γιβραλτάρ, Ελβετία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Κύπρος, 

Μαδέρα Πορτογαλίας, Μαλαισία, Μάλτα, Μαυρίκιος, Μπαρμπάντος, Νήσος Γκέρνσευ /Σάρκ, 

Νήσος Μαν, Τζέρσεΰ. 

γ) Σε κράτη Φορολογικούς Παραδείσους: 

α.α)με ειδικό καθεστώς στις εταιρείες Holding: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία.  

β.β) που φορολογούν σε τοπική βάση: Κόστα Ρίκα, Λίβανος, Μαλαισία, Ν Αφρική, Παναμάς, 

Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ. 

  Υπό μία ευρύτερη περιγραφή σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, έγγραφο Daffe/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF) Φορολογικοί 

Παράδεισοι είναι:  

Aγιος Βικέντιος, Αγία Λουκία, Aνδόρα, Ανγκουίλα, Αρούμπα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, 

Γιβραλτάρ, Γκένσει/ Σάρκ/ Αλδερνέι (εξαρτώμενα εδάφη Αγγλίας), Γκρεναντίνες, Γρενάδα, 

Δομινικανή Κοινοπολιτεία, Δημοκρατία: Βανουάτου, Μαλβίδων, Νήσων Marshall, Nauru, 

Σεϋχέλλες, Κοινοπολιτεία Μπαχάμες, Λιβερία, Μοντσεράτ, Μπαχρέιν, Μπελίζ, Νέβις, Νήσοι Κουκ 

(εξαρτώμενο έδαφος Ζηλανδίας), Νήσος του Μαν, Νίουι, Νότια Θάλασσα της Κίνας, Ολλανδικές 

Αντίλλες, Ομοσπονδία του Αγίου Χριστόφορου, Παναμάς, Παρθένα νησιά ΗΠΑ, Πριγκιπάτο  

Λιχτενστάιν, Πριγκιπάτο Μονακό, Σαμόα, Τόνγκα, Κούρς και Κάικος,Τζέρσεΐ (εξαρτώμενο 

έδαφος Αγγλίας). 

 

 

8.6. Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα
26

. 

 

 

 Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και το Διαδίκτυο έχουν σήμερα επιφέρει τεράστιες  

αλλαγές στον τρόπο της παραγωγικής διαδικασίας, στις λογιστικές μεθόδους,  στις συναλλαγές και 

γενικά σε κάθε μορφή της καθημερινότητας, δημιουργώντας πλέον τις ιδανικές συνθήκες για την 

εμφάνιση  νέων μορφών εγκληματικότητας, που η αντιμετώπιση της απαιτεί πολύ μεγάλη 

εξειδίκευση και υψηλού επιπέδου κατάρτιση. 

 Το ηλεκτρονικό έγκλημα
27

 ερμηνεύεται σε υπό στενή και εν ευρεία έννοια. Η υπό στενή 

έννοια, αναφέρεται σε αξιόποινες πράξεις όπως την ηλεκτρονική απάτη, την χωρίς άδεια απόκτηση 

ηλεκτρονικών δεδομένων και την παραποίηση τους ή τη δολιοφθορά. Η εν ευρεία έννοια, 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα αδικήματα, για την τέλεση των οποίων ένα σύστημα ηλεκτρονικής 

                                                           
26

 Διπλωματική εργασία του Ιωάννη Β. Θεοδωράκη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έτους 2011 με θέμα: Οικονομικό 

Έγκλημα : Εννοιολογικές προσεγγίσεις, θεσμοί και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον. 

 
27

 Στην αγγλική γλώσσα οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το ηλεκτρονικό έγκλημα ποικίλλουν: e- 

crime, cybercrime, computer-crime, internet related crime και hitech-crime είναι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι. Οι 

διαφορές των ανωτέρω όρων είναι ελάχιστες. Μπορούμε να θεωρήσουμε τους όρους computer -crime, e-crime, hitech- 

crime ως γενικότερους και τους όρους cybercrime και internet related crime ως ειδικότερους, καθότι στη δεύτερη 

περίπτωση περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και το στοιχείο του Διαδικτύου. Αντιστοίχως, στην ελληνική γλώσσα οι όροι 

που χρησιμοποιούνται είναι ηλεκτρονικό έγκλημα, ψηφιακό έγκλημα, δικτυακό έγκλημα και έγκλημα του 

κυβερνοχώρου. Το στοιχείο της δικτύωσης περιλαμβάνεται στους δύο τελευταίους όρους. 
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επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο. Αυτή η έννοια περικλείει όλες τις 

παραβάσεις με χρήση Η/Υ (ηλεκτρονικού υπολογιστή)
28

 που στρέφονται κατά οποιουδήποτε 

έννομου αγαθού και συμφέροντος και αφορά απάτες, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανική 

κατασκοπεία, κλοπή, διαγραφή, αλλοίωση, παραποίηση ή προσθήκη δεδομένων ή πληροφοριών σε 

βάσεις δεδομένων με σκοπό το βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο οικονομικό κέρδος. 

  Γενικά ηλεκτρονικό έγκλημα θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές πράξεις που 

τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασία δεδομένων και 

τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές.  

  Ψηφιακό έγκλημα (digital crime) θεωρείται κάθε παράνομη πράξη για την διάπραξη της 

οποίας θεωρείται απαραίτητη η γνώση της ψηφιακής τεχνολογίας.  

  Βασικό στοιχείο του ηλεκτρονικού εγκλήματος αποτελεί η συσκευή ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας δεδομένων, όπως  ο Η/Υ (ηλεκτρονικός υπολογιστής), το κινητό τηλέφωνο κ.λπ. 

  Σύμφωνα με τον Reimer 
29

 τα ηλεκτρονικά εγκλήματα δεν είναι νέα εγκλήματα, είναι τα 

ίδια παλιά εγκλήματα που διαπράττονται με νέους και εφευρετικούς τρόπους, που η υψηλή 

τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών καθιστά δυνατούς. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από τον επικεφαλή της Europol
30

 που με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης για 

την αποτίμηση της απειλής του οργανωμένου εγκλήματος (Organized Crime Threat Assessment) 

αναφέρει ότι, το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε κύριο εργαλείο του οργανωμένου εγκλήματος για να 

διαπράττουν εγκλήματα που θεωρούνται «παραδοσιακά». Χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο 

λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τη λαθραία διακίνηση ανθρώπων, τη πλαστογραφία , το λαθρεμπόριο 

ζωικών ειδών καθώς και στο ξέπλυμα χρήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι απάτες με τις 

πιστωτικές κάρτες. Τα ηλεκτρονικά εγκλήματα πλέον  θεωρούνται πιο σοβαρά από τα 

παραδοσιακά διότι :  

-Οι οικονομικές απώλειες είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερες, 

-Η ανακάλυψη των ενόχων και η προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη συναντάει μεγαλύτερες 

δυσκολίες απ' ότι στα κοινά εγκλήματα, 

-Οι εγκληματίες αυτού του είδους δεν έχουν φυσική παρουσία στον τόπο του εγκλήματος, σε 

αντίθεση με τους κοινούς εγκληματίες, πράγμα που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό και τη 

σύλληψή τους 

-Οι πληροφορίες που υποκλέπτονται από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση είναι δυνατό να είναι 

τόσο κρίσιμες γι' αυτή, που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια της εμπορικής της πίστης και σε 

κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στη χρεωκοπία της, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους 

εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές κλπ. Κάτι τέτοιο είναι μάλλον αδιανόητο να συμβεί σε 

περίπτωση που γίνει κάποιο κοινό έγκλημα  όπως π.χ. διάρρηξη ή  ληστεία. 

 Οι διαφορές των ηλεκτρονικών εγκλημάτων από τα παραδοσιακά εντοπίζονται στα εξής σημεία:
31

: 

-Διαπράττονται από μακρινή απόσταση, 

                                                           
28 Στη σπουδαιότητα της εγκληματικότητας στο πεδίο των Η/Τ προβάλλει η Σύσταση R (89), που υιοθετήθηκε από 

την Επιτροπή Υπουργών στις 13/9/1989. Βλ. σχετικά Στέργιος Αλεξιάδης, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Δ' 

έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 273 και Βασίλειος Ζησιάδης, ό.π.π, σελ. 98. 
  29 Αναφέρεται στο Λάζος, Γ. (2001) 
30 http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/ w articles kathbreak 1 04/05/2011 389540 Δημοσίευμα της Καθημερινής της 

4/5/11 «Παράλληλα με τα εγκλήματα στο Αιαδίκτυο που αφορούν τις πιστωτικές κάρτες, την ανταλλαγή υλικού 

παιδικής πορνογραφίας και την πειρατεία, το Ίντερνετ χρησιμοποιείται εφεξής για την παραγωγή, την παραλαβή και 

την διανομή ναρκωτικών, αλλά και την προσέλκυση και την εμπορευματοποίηση θυμάτων της λαθραίας διακίνησης 

ανθρώπων» 
31

 Τσουραμάνης, 2005 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/
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-Ο εντοπισμός του ψηφιακού εγκληματία είναι τεχνολογικά περίπλοκος, 

-Αποδίδουν μεγάλα κέρδη, πολλές φορές με μικρό κίνδυνο ανακάλυψης των δραστών, 

-Ο αριθμός των θυμάτων τους, συγκρινόμενος με εκείνο των παραδοσιακών εγκλημάτων είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερος, 

-Οι οικονομικές απώλειες στα ψηφιακά θύματα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των θυμάτων 

των παραδοσιακών εγκλημάτων και 

-Στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν καταγράφονται από καμία επίσημη αρχή, δηλαδή η σκοτεινή 

πλευρά είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

   Σήμερα, αύξηση της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας έχει δώσει η διάδοση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce),η οποία είναι ανάλογη με την συνεχώς αυξανόμενη χρήση 

του Ιnternet. Οι εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον κυβερνοχώρο προσφέρουν τη 

δυνατότητα διάπραξης διαφόρων οικονομικών εγκλημάτων.  

  Τα ηλεκτρονικά οικονομικά εγκλήματα γίνονται αντιληπτά από τους ενδιαφερόμενους σε 

μικρό χρονικό διάστημα μετά την τέλεσή τους. Είναι μετρήσιμα με μεγάλη ακρίβεια, τουλάχιστον 

όσον αφορά στα άμεσα οικονομικά του μεγέθη και τραβούν το ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρήσεων, 

οι οποίες έχουν διαθέσει πολύ σημαντικούς πόρους για την διερεύνηση τους. 

Οι μορφές των πλέον διαδεδομένων απατών που τελούνται τα τελευταία χρόνια, μέσω του 

Διαδικτύου σύμφωνα με τον Τσουραμάνη (2005) είναι οι ακόλουθες: 

1. Η απάτη με τα Νιγηριανά μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Nigerian email fraud) 

που αναφέρονται σε ψευδής πληροφορίες για τεράστιες δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες στις οποίες ο 

λήπτης καλείται να λάβει μέρος ή προκαταβολή φόρου σε δήθεν κέρδη από λοταρίες . 

2. Η απάτη με TO phishing mail (ηλεκτρονικό μήνυμα "ψαρέματος") που αφορά τη λήψη από το 

υποψήφιο θύμα ενός e-mail ή ενός Pop-up window που του εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 

περιήγησής του στον Ιστό με το οποίο του γίνεται γνωστό ότι κέρδισε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό 

σε κάποια κλήρωση. 

3. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει επίσης και το spamming, δηλαδή η αποστολή e-mails με 

διαφημιστικό περιεχόμενο σε χιλιάδες καταναλωτές-χρήστες του διαδικτύου. Η τακτική αυτή 

απαγορεύεται από την αμέσως παραπάνω αναφερόμενη Οδηγία 2002/58 που απαγορεύει ρητά την 

πρακτική της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την άμεση εμπορική 

προώθηση, τα οποία συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου 

προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο 

αποδέκτης να μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας αυτής. 

4. Η απάτη με τα sites - "μαϊμούδες". Εδώ εμπίπτει ο κυβερνοσφετερισμός που αφορά τη 

χρησιμοποίηση από ορισμένους χρήστες για εμπορικούς σκοπούς Ονομάτων Χώρου (domain 

names) που περιέχουν την επωνυμία γνωστών επιχειρήσεων ή σήματα φήμης με αποτέλεσμα να 

προκαλείται βλάβη στη φήμη των νομίμων δικαιούχων και αποκλεισμός τους από τη χρήση του 

Διαδικτύου με την επωνυμία τους. 

5. H απάτη με τις πιστωτικές κάρτες και το πλαστικό χρήμα εν γένει στο διαδίκτυο για 

παραγγελίες από θύματα που δεν έγιναν ποτέ. Η διείσδυση χάκερ (hacker) σε βάσεις δεδομένων για 

υποκλοπή προσωπικών δεδομένων καρτών πελατών και ο εκβιασμός για απόσπαση λύτρων 

αποτελεί συνήθη πρακτική. 

Στα ανωτέρω μπορούμε να προσθέσουμε τις εικονικές δημοπρασίες, όπου μέλη 

κυκλωμάτων παρακολουθούν τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και αφού εντοπίσουν κάποιον 

ενδιαφερόμενο του αποσπούν μεγάλες προκαταβολές για να του αποστείλουν δήθεν πιστοποιητικά 
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γνησιότητας ή το αντικείμενο της ανταλλαγής. Σε σχέση με την αντιμετώπιση του, το ηλεκτρονικό 

έγκλημα και το έγκλημα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελούν προκλήσεις που απαιτούν 

πολύπλευρες θεσμικές ρυθμίσεις για τον περιορισμό και τον έλεγχό τους. Η έρευνα των 

ηλεκτρονικών εγκλημάτων είναι δύσκολη και ιδιαίτερα χρονοβόρα η διαδικασία του εντοπισμού 

του μοναδικού ηλεκτρονικού τους ίχνους, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αποδεικτική 

διαδικασία σε δικαστήρια. Νομικοί προβληματισμοί επίσης αφορούν οι ψηφιακές αποδείξεις, που 

μπορούν να αποτελέσουν ως αποδεικτικά μέσα σε μια δίκη και οι διαδικασίες έρευνας και 

κατάσχεσης (search and seizure) ψηφιακών αποδείξεων, ως προς τη γνωστική επάρκεια του 

ερευνητή για τη διεκπεραίωση μιας ψηφιακής έρευνας και επίσης αν η ανάλυση και διατήρηση των 

αποδείξεων έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα εξειδικευμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και η πολυπλοκότητα του ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος, παρά το γεγονός 

ότι απαιτούν υιοθέτηση ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπισή του, δυσχεραίνει το 

νομοθέτη, ο οποίος αποφεύγει να το ορίσει και είτε αφήνει την αρμοδιότητα αυτή στα δικαστήρια 

και την παραγόμενη νομολογία που δανείζεται όρους από την τεχνολογία. Παρουσιάζονται 

προβλήματα στην οριοθέτηση των πράξεων που θα πρέπει να διώκονται ποινικά, ενώ ο νομοθέτης 

είναι αναγκασμένος να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των 

υπολογιστών, προκειμένου να εξοικειωθεί με τον τρόπο διάπραξης των σχετικών αξιόποινων 

πράξεων. Ο τεράστιος αριθμός ψηφιακών δεδομένων και ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο, αποτελούν εμπόδια στην ανίχνευση και αντιμετώπιση 

των αξιόποινων πράξεων, που τυχόν διαπράττονται σε αυτό. Με δεδομένο ότι η τεχνολογία 

προχωρά πολύ πιο γρήγορα από τη νομοθεσία, κάθε νομοθετική ρύθμιση υπόκειται πολύ γρήγορα 

σε αμφισβήτηση. Αυτό που σήμερα ορίζουμε ως ηλεκτρονικό έγκλημα, πολύ σύντομα δεν θα 

υπάρχει ως συμπεριφορά ή θα έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό, που θα καθιστά ανίσχυρο 

τον υπάρχοντα νόμο. Για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν αρκεί μόνο ειδική 

νομοθεσία, αλλά απαιτείται συνεχής ενημέρωσή της, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. Επιπλέον, για ένα άρτιο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, όλοι όσοι εμπλέκονται στη 

δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπως εισαγγελείς και δικαστές κλπ, πρέπει να κατέχουν 

νομικές και τεχνικές γνώσεις, για τις νέες αυτές μορφές εγκληματικής δραστηριότητας. Η 

εκπαίδευση και η εξειδίκευση καθίστανται πλέον απαραίτητες, ώστε να κατανοείται καλύτερα η 

σύγχρονη εγκληματικότητα και να υπάρχει εξοικείωση με τεχνικές έννοιές της. Η δικαιοδοσία, η 

συνεργασία μεταξύ των κρατών σε διεθνείς έρευνες ηλεκτρονικών εγκλημάτων και η διαδικασία 

έκδοσης όσων έχουν διαπράξει ηλεκτρονικά εγκλήματα με διεθνικό χαρακτήρα, είναι μερικά μόνο 

από τα ζητήματα που επιτείνουν τους νομικούς προβληματισμούς δεδομένου ότι, η διερεύνηση 

μιας τέτοιας υπόθεσης πρέπει να είναι σύννομη, συμβαδίζοντας με τους ισχύοντες σε κάθε χώρα 

νόμους και κανονισμούς. Υφίσταται το θέμα της δικαιοδοσίας των εθνικών κρατών, αφού πολλές 

φορές είναι δύσκολο να ορισθεί ο τόπος τέλεσης του αδικήματος, με συνέπεια τη δυσκολία 

ασφαλούς καθορισμού της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας των διωκτικών αρχών και της 

αρμοδιότητας του δικαστηρίου που θα πρέπει να εκδικάσει την υπόθεση. Στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη κυριαρχεί η θεωρία του βαρύνοντος τόπου, δηλαδή ο τόπος του αδικήματος εντοπίζεται 

στο κράτος που εκδηλώθηκε το έγκλημα. Και σε αυτό όμως, παρουσιάζονται προβλήματα, εφόσον 

είναι δύσκολο να καθοριστεί ο τόπος τέλεσης ενός διαδικτυακού αδικήματος. 

Το διαδίκτυο αποτελεί εστία αύξησης της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας που συνίσταται: 

α) στην πειρατεία υπηρεσιών τηλεοπτικού σήματος και διαδικτύου χωρίς καταβολή Φ.Π.Α., β)σε 

παραβάσεις Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων κυρίως στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, 
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λογισμικού και απομιμητικών προϊόντων χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων, γ) 

σε Διενέργεια Παράνομων Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου - Online Καζίνο δ) Απάτες σε 

βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλιση και φορολογικών αρχών με αντιποίηση ταυτότητας. 

Οι πρώτες υπηρεσίες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ιδρύθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, καθότι, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του '70 και αναπτύχθηκε τόσο η τεχνολογία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και το διαδίκτυο και από εκεί ξεκίνησε το hacking. Σήμερα, στις 

Η.Π.Α. λειτουργούν υπηρεσίες αντιμετώπισης και δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος σε κάθε 

πολιτεία, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα. Οι απειλές, όμως, που προβάλλουν από το 

οργανωμένο έγκλημα, μέσω του κυβερνοχώρου, οδήγησαν στη σύσταση της US-CERT (United 

States Computer Emergency Readness Team)
32

 μιας εθνικής υπηρεσίας που φέρει την κύρια ευθύνη 

για την ασφάλεια των Η.Π.Α. από επιθέσεις που μπορεί να προκύψουν από τον κυβερνοχώρο. Η 

US-CERT αποτελεί το επιχειρησιακό κομμάτι της NCSD (National Cyber Security Division), η 

οποία με τη σειρά της υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι κύριες αρμοδιότητες της US-CERT 

είναι η ανάλυση των πιθανών διαδικτυακών απειλών ο περιορισμός τους, η ενημέρωση των 

συναρμόδιων υπηρεσιών για πιθανές δικτυακές απειλές, ο συντονισμός των ενεργειών 

αντιμετώπισης συμβάντων σχετικών με το Διαδίκτυο και η εξέταση ψηφιακών τεκμηρίων έχοντας 

τη δυνατότητα για ανάκτηση και ανάλυση αρχείων, σπάσιμο κωδικών, προσδιορισμό του χρόνου 

και σειράς δημιουργίας των αρχείων κ.ά. Ανάλογες υπηρεσίες λειτουργούν σε όλες τις χώρες του 

αναπτυγμένου και όχι μόνο κόσμου, με ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, κοινή δράση και 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

 

 

8.7. Το Λαθρεμπόριο. 

 

 

 Ο όρος "λαθρεμπόριο" γενικά χαρακτηρίζεται από οποιασδήποτε μορφής επιχειρούμενο εμπόριο 

κατά παράβαση η καταστρατήγηση κείμενης νομοθεσίας, με απώτερο σκοπό την αποφυγή 

πληρωμής δασμών και φόρων. Στη πράξη αποτελεί εξαπάτηση των Αρχών ενός κράτους κατά την 

εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων. Ως η κατ' εξοχήν «μαύρη αγορά», εμπίπτει στην 

δραστηριότητα της παραοικονομίας, που συνδέεται ευθέως με το οργανωμένο έγκλημα. Το 

λαθρεμπόριο γίνεται κυρίως σε είδη υποκείμενα σε βαρείς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης, σε 

τυχόν είδη μονοπωλίου, σε αρχαιότητες, καθώς και σε απαγορευμένα είδη εμπορίας, ή εισαγωγής, 

όπως για παράδειγμα τα πάσης φύσεως αντικείμενα πολυτελείας, κοσμήματα, ποτά, γούνες, 

αυτοκίνητα, καπνός, τσιγάρα, πετρέλαιο, απαγορευμένα ελεύθερης εμπορίας είδη όπως όπλα, 

ναρκωτικά, εκρηκτικά κ.λπ. 

Το λαθρεμπόριο χαρακτηρίζεται ως ιδιώνυμο φορολογικό ποινικό αδίκημα και έγκλημα, 

που στοιχειοθετείται με την απόπειρα διαφυγής ή αποφυγής της υποχρέωσης, με παράνομες 

ενέργειες ή και παραλείψεις, τόσο των υπόχρεων, όσο επίσης και των αρμοδίων οργάνων 

καταστολής. Άλλες χώρες τηρούν ενιαία τελωνειακή νομοθεσία με όλα τα είδη του λαθρεμπορίου, 

άλλες τηρούν επιμέρους νομοθεσία για κάθε είδος εξ αυτών και τέλος οι περισσότερες, μεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα, μια γενική τελωνειακή νομοθεσία για όλα τα "υποκείμενα" σε δασμούς 

                                                           
32

 Διαδικτυακός τόπος : http://www.us-cert.gov/ 

http://www.us-cert.gov/
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εμπορεύματα και μια ειδικότερη για τα απαγορευμένα είδη εμπορίας, προκειμένου να δύνανται να 

επιλαμβάνονται κατά τόπο πολλές διωκτικές Αρχές. 

 Έναντι του γενικού όρου ΄΄λαθρεμπόριο΄΄, ο όρος ΄΄λαθρεμπορία΄΄ χαρακτηρίζει μία προς 

μία τις πράξεις που θεωρούνται ΄΄φορολογική απάτη΄΄ κατά το χρόνο της κυκλοφορίας 

συγκεκριμένων κάθε φορά υποκείμενων εμπορευμάτων. Σύμφωνα με κάθε σύγχρονο Τελωνειακό 

Κώδικα, λαθρεμπορία χαρακτηρίζεται η εισαγωγή ή εξαγωγή από τα σύνορα ενός κράτους ή 

τελωνειακής ένωσης πραγμάτων υποκειμένων σε εισαγωγικό δασμό ή τελωνειακό τέλος ή φόρο ή 

άλλο δικαίωμα, χωρίς ειδοποίηση και άδεια Τελωνειακής Αρχής. Ομοίως και κάθε ενέργεια που 

αποβλέπει να στερήσει το Δημόσιο από δασμούς, τέλη, φόρους και δικαιώματα επί εισαγομένων, ή 

εξαγομένων εμπορευμάτων, έστω και αν ακόμα έχουν εισπραχθεί σε τόπο και χρόνο διάφορο από 

εκείνο που προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η λαθρεμπορική παράβαση διαφοροποιείται από τις απλές 

τελωνειακές παραβάσεις που τιμωρούντα με διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) και επισύρει 

επιπρόσθετα κατασχέσεις και ποινική δίωξη του δράστη. Για τη στοιχειοθέτηση της λαθρεμπορίας 

απαιτείται να συντρέχει δόλος του παραβάτη στον οποίο επιβάλλονται πέραν των ποινικών και 

διοικητικές κυρώσεις. Περιπτώσεις λαθρεμπορίας είναι: 

1. Η εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορευμένων ή μη ειδών χωρίς τελωνειακό έλεγχο. 

2. Η διάθεση αντικειμένων που έχουν εισαχθεί με ατέλεια, για ειδική χρήση, σε άλλες χρήσεις 

χωρίς άδεια. 

3. Η αντικατάσταση εισαγομένων εμπορευμάτων με ατέλεια (έστω και με προσωρινή) με άλλα 

εμπορεύματα. 

4. Κάθε έλλειψη εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε αποθήκες αποταμίευσης με σκοπό την 

αποστέρηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου. 

5. Η ύπαρξη εμπορευμάτων επί πλοίου εξωτερικού που κατέπλευσε χωρίς ανωτέρα βία σε λιμένα 

ή όρμο μη επιτρεπτό για εκτέλεση εμπορικής πράξης. Ομοίως για αεροπλάνα και αεροδρόμια. 

6. Η ύπαρξη εμπορευμάτων που δεν υφίστανται στο επίσημο δηλωτικό του πλοίου ή αεροπλάνου 

ή άλλου μέσου μεταφοράς. 

7. Η έλλειψη εμπορευμάτων που φέρονται να φορτώθηκαν σε πλοίο εξωτερικού ή εσωτερικού, ή 

άλλα μέσα μεταφοράς, κατά την ώρα της αναχώρησης. 

8. Η κατοχή διαφόρων εμπορευμάτων που προβλέπουν διάφορες επιμέρους νομοθεσίες. 

9. Η αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων που εισήχθηκαν ή εισχώρησαν στη κατανάλωση 

κατά τρόπο που συνιστούν το αδίκημα της λαθρεμπορίας. 

Οποιαδήποτε παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας που εκ του νόμου σαφώς ορίζεται ως τέτοια.  

 

 

8.7.α. Η λαθρεμπορία εμπορευμάτων. 

 

 

Η λαθρεμπορία εμπορευμάτων αφορά τη μη δήλωση τους για τελωνειακό έλεγχο ή την παράνομη 

εισαγωγή τους με σκοπό τη σκόπιμη αποφυγή καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών 

επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση  επίσης εμπίπτουν: 

-Η διάθεση στην κατανάλωση, χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και μη 

πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εμπυρευμάτων, τα οποία 

έχουν εισαχθεί δυνάμει νόμου ή σύμβασης, ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες 
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ειδικές χρήσεις ή η χρησιμοποίηση αυτών των εμπυρευμάτων σε άλλες χρήσεις εκτός των 

ορισμένων ειδικών τοιούτων. 

-Η εξαγωγή ή η εισαγωγή εμπορευμάτων των οποίων, κατά νόμο ή με απόφαση της αρμόδιας 

Αρχής, είναι απαγορευμένη η εξαγωγή ή η εισαγωγή, εκτός εάν με έγγραφη άδεια επιτράπηκε αυτή 

κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης από την αρμόδια Αρχή. 

-Η αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση κατά 

τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας 

-Η υποτιμολόγηση ή υπερτιμολόγηση εισαγομένων εμπορευμάτων. 

-Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση στην κατανάλωση εμπορευμάτων που τελούν υπό καθεστώς 

κοινοτικής διαμετακόμισης (in transit) ή η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη 

εμπορευμάτων, που φορτώθηκαν για το εξωτερικό ή για άλλο λιμάνι του Κράτους με παραστατικό 

διαμετακόμισης 

-Η ύπαρξη εμπορευμάτων σε πλοία τα οποία παραπλέουν στην ακτή ή κατευθύνονται σε λιμάνι 

χωρίς να αναφέρονται στο δηλωτικό του πλοίου ή ακόμα και η ύπαρξη εμπορευμάτων, έστω και 

αναγεγραμμένων στο δηλωτικό πλοίου το οποίο έχει προσορμίσει χωρίς ανώτερη βία σε λιμάνι ή 

όρμο , στο οποίο δεν επιτρέπεται η προσέγγιση. 

 

 

8.7.β. Η λαθρεμπορία ενεργειακών προϊόντων. 

 

 

Κύριος τομέας λαθρεμπορίου στα ενεργειακά προϊόντα είναι η δασμοφοροδιαφυγή που εντοπίζεται 

κυρίως στο πετρέλαιο
33

 (χρήση πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση και ναυτιλιακού ντίζελ ή μαζούτ 

σε άλλες χρήσεις) και η νόθευση πετρελαιοειδών καυσίμων που επίσης οδηγούν σε 

δασμοφοροδιαφυγή. Η βενζίνη και λοιπά πετρελαιοειδή (μειωμένου φόρου για τα νησιά, white 

spirit, τολουόλιο, ξυλόλιο, κηροζίνες κ.λ.π.) μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο 

λαθρεμπορίας. Τα φαινόμενα νοθείας αφορούν κυρίως τις εξής προσμίξεις: 

1) πετρέλαιο ναυτιλίας σε πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο κίνησης. 

2) πετρέλαιο θέρμανσης σε πετρέλαιο κίνησης. 

3) πετρέλαιο αγνώστου προελεύσεως ή πετρέλαιο που έχει υποστεί παράνομη επεξεργασία 

αποχρωματισμού και καταστροφής του ιχνηθέτη, σε πετρέλαιο κίνησης 

4) αμόλυβδη βενζίνη σε βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου ή σε αμόλυβδη 98 οκτανίων 

5) χημικές ενώσεις (Τολουόλιο, ξυλόλιο κ.λ.π. ) σε υγρά καύσιμα 

6) white spirit σε φωτιστικό πετρέλαιο. 

7) πετρέλαιο σε βενζίνες. 

 Από όλο το κύκλωμα διακίνησης των καυσίμων απόπειρες σκόπιμης νοθείας με κίνητρο το 

κέρδος είναι δυνατόν να γίνουν είτε από τον μεταφορέα, ή είτε από τον πρατηριούχο είτε από τον 

τελικό χρήστη χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση της από κοινού λαθρεμπορίας. Συχνές 

παραβάσεις με χρήση νοθευμένου πετρελαίου κίνησης διαπιστώνονται συνήθως σε επαγγελματίες 

οδηγούς φορτηγών και ταξί. Επίσης η εξέταση αρκετών δειγμάτων που ελήφθησαν από 

βιομηχανίες, ξενοδοχεία και φούρνους, που θα έπρεπε να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, 

                                                           
33

 Η Καθημερινή, 7-3-10, «Σε περισσότερα από 2 δις € ανέρχεται το λαθρεμπόριο καυσίμων στην Ελλάδα, σύμφωνα 

με εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Γιάννη Καπελέρη και του Υπουργείου Οικονομικών.» 
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έδειξαν ότι χρησιμοποιούν νοθευμένα καύσιμα, με αποτέλεσμα εκτός της διαφυγής εσόδων για το 

δημόσιο να προκαλείται και ρύπανση στο περιβάλλοντος . 

  Εκτός από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για οικιακές ανάγκες, επιτρέπεται επίσης 

να χρησιμοποιείται στη γεωργία, στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, στις ιχθυοκαλλιέργειες και 

τη δασοκομία οπότε είναι δυσχερής πολλές φορές η διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες για την επιστροφή της διαφοράς του φόρου. Επιπλέον από τις ελέγχουσες 

Αρχές έχουν κατά καιρούς αποκαλυφθεί παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου 

θέρμανσης και ναυτιλίας, με σκοπό τον αποχρωματισμό τους και την καταστροφή των ιχνηθετών, 

προκειμένου να διατεθεί στην αγορά ως πετρέλαιο κίνησης. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης ενώ διατίθεται για τη θέρμανση οικιακών χώρων, από 16/10/2003 

επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και στη γεωργία, στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, στις 

ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία οπότε είναι δυσχερής πολλές φορές η διαπίστωση της νόμιμης 

χρήσης του από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιστροφή της διαφοράς. Το λαθρεμπόριο με 

παράνομη διακίνηση πετρελαίου ναυτιλίας
34

 συνήθως αφορά τον εικονικό εφοδιασμό δικαιούχων 

επιβατηγών και εμπορικών πλοίων και ναυαγοσωστικών με βυτιοφόρα αυτοκίνητα ή σλέπια, τα 

οποία μεταφέρουν αφορολόγητα καύσιμα ναυτιλίας είτε με παράδοση μικρότερων ποσοτήτων από 

αυτές που προβλέπουν τα τελωνειακά / φορολογικά παραστατικά είτε με πολλαπλούς εικονικούς 

εφοδιασμούς. Οι ποσότητες του πετρελαίου ναυτιλίας που συλλέγονται με τους τρόπους αυτούς 

μπορούν είτε να πουληθούν εκ νέου, είτε να χρησιμοποιηθούν για νοθεία πετρελαίου κίνησης ή 

θέρμανσης, είτε να υποστούν παράνομη επεξεργασία για αποχρωματισμό και καταστροφή του 

ιχνηθέτη και κατόπιν να χρησιμοποιηθούν για νοθεία πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης. Ως μέτρα 

για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων κίνησης και ναυτιλίας έχουν κατά καιρούς 

προταθεί η ηλεκτρονική παρακολούθηση τους από το διυλιστήριο στον τελικό παραλήπτη σε 

συνδυασμό με εντατικούς ελέγχους από στεριά και θάλασσα αλλά και η εξίσωση του πετρελαίου 

θέρμανσης και κίνησης. 

 

 

8.7.γ. Η λαθρεμπορία αιθυλικής αλκοόλης και οινοπνευματωδών. 

 

 

 Είναι κοινή πρακτική σε όλες τις αναπτυγμένες σχεδόν χώρες, περιλαμβανομένων των Κ-Μ της 

Ε.Ε. να επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην αιθυλική αλκοόλη, στην μπύρα, 

στα ενδιάμεσα προϊόντα, στο κρασί και στα παρασκευαζόμενα με ζύμωση ποτά. 

 Η λαθρεμπορία σε αυτά τα είδη συντελείται με την παράνομη εισαγωγή και διάθεση 

αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, με τη λαθραία διακίνηση και εικονικές παραδόσεις 

αλκοολούχων με αναστολή Ε.Φ.Κ., με εικονικές εξαγωγές, με ψευδή δήλωση φορτίων αντί 

αιθυλικής αλκοόλης, με παράνομη απόσταξη στέμφυλων από μικρούς αποσταγματοποιούς, με 

διάθεση στην κατανάλωση συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης για καθαρό οινόπνευμα, με τη μη 

νόμιμη χρησιμοποίηση αλκοόλης που παρελήφθη με αναστολή καταβολής φόρων βάσει σχετικών 

διατάξεων. Επίσης πολλές ποτοποιίες διακινούν τα προϊόντα τους χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, 

ενώ υπάρχουν πολλές παράνομες ποτοποιίες οι οποίες λειτουργούν χωρίς καμία άδεια και 

                                                           
34

 Η ατελής χορήγηση των ναυτιλιακών καυσίμων προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15 και 23 του Ν. 

2127/93 και του ν. 603/77. 
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διαθέτουν παράνομα τα προϊόντα τους στην αγορά, με αποτέλεσμα εκτός των άλλων να απειλείται 

η υγεία του καταναλωτή. Οι έλεγχοι των αρμοδίων Αρχών εστιάζονται σε επιχειρήσεις παραγωγής, 

εισαγωγής ή εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης, ποτών, ζύθου, κρασιών, καλλυντικών, τροφίμων, 

χημικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων και τέλος στις επιχειρήσεις εστίασης και 

ψυχαγωγίας. 

 

 

8.7.δ. Η λαθρεμπορία σε καπνικά κλπ προϊόντα. 

 

 

 Βιομηχανοποιημένα καπνά, στα οποία επιβάλλεται Ε.Φ.Κ., θεωρούνται τα τσιγάρα, τα πούρα, ο 

καπνός, κλπ καπνικά είδη, που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας ανεξαρτήτως της 

προέλευσης τους. Η νόμιμη κυκλοφορία βιομηχανοποιημένων καπνών που καταναλώνονται στο 

εσωτερικό αποδεικνύεται από ειδική σήμανση επί της συσκευασίας. 

 Λαθρεμπορία συντελείται μέσω της λαθραίας εισαγωγής και διάθεσης προϊόντων καπνού, 

κυρίως έτοιμων τσιγάρων μέσω εικονικών εξαγωγών και τελική διάθεση τους στο εσωτερικό. Η 

διαδικασία και ο τρόπος  λαθραίας εισαγωγής τους γίνεται συνήθως με την τοποθέτηση τους 

ανάμεσα σε άλλα εμπορεύματα σε ειδικά διασκευασμένες κρύπτες φορτηγών αυτοκινήτων, με 

μεταφορτώσεις από ελεύθερες ζώνες λιμένων και λαθραία διακίνηση τους σε άλλο από τον αρχικά 

δηλωμένο προορισμό, με λαθραία εξαγωγή σε όμορες χώρες και προώθηση τους στην Ε.Ε
35

 και 

άλλες χώρες.    Ποσοστό των λαθραίων τσιγάρων δεν είναι γνήσια, αλλά νοθευμένα, κάτι που βάζει 

σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Οι έλεγχοι απαιτούν συνεργασία  των διωκτικών αρχών 

αστυνομικών, λιμενικών και τελωνειακών και επικεντρώνονται στα σημεία εισόδου- εξόδου των 

χωρών, με στοχευόμενες βάσει πληροφοριών κυρίως επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. 

 

 

8.7.ε. Η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών. 

 

 

 Τα ναρκωτικά είναι ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται είτε για ιατρικούς, 

είτε για μη ιατρικούς σκοπούς, των οποίων η επανειλημμένη πέραν του ιατρικού σκοπού χρήση, 

οδηγεί σε παροδική ή χρόνια τοξίνωση, δηλαδή δηλητηρίαση του ανθρώπινου οργανισμού. 

 Η διεθνοποίηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά, πλήττει όλη την 

υφήλιο, με αποτέλεσμα παράνομα φορτία ναρκωτικών να αποστέλλονται στις χώρες που 

αποτελούν αγορές - στόχο για την αποκόμιση μεγάλων κερδών. Οι έμποροι ναρκωτικών αποτελούν 

μια παγκόσμια οικονομική τάξη που αυξάνουν συνεχώς τη δύναμή και την κοινωνική τους 

                                                           
35

 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12334&subid=2&pubid=111535255 Ημερησία on line 5/7/11 

«Καπνοβιομηχανίες: Οργιάζει το λαθρεμπόριο». Σύμφωνα με έρευνα της KPMG που πραγματοποιήθηκε στην Ε.Ε. για 

λογαριασμό της Philip Morris International Inc. η ετήσια κατανάλωση παράνομων τσιγάρων αυξήθηκε κατά 3,1 δισ. 

μονάδες το 2010 σε σχέση με το 2009 και ανήλθε συνολικά σε 64,2 δισεκατομμύρια μονάδες, αντιστοιχώντας περίπου 

στο 10% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων στην ΕΕ. Σε πολλές χώρες της Ε.Ε., όπως σημειώνει η έρευνα 

υπάρχουν σήμερα δύο διακριτές αγορές τσιγάρων, μια νόμιμη ελεγχόμενη αγορά, η οποία φθίνει, και μια παράνομη 

ανεξέλεγκτη αγορά, η οποία αναπτύσσεται. Η ζημία για τα εθνικά και ευρωπαϊκά έσοδα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων 

εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) περίπου σε 10 δισ. ευρώ κατ' έτος. 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12334&subid=2&pubid=111535255
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παρέμβαση, βασιζόμενοι στον έλεγχο των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων, με την προσφορά 

ικανοποίησης των υψηλότερων κοινωνικών και οικονομικών τάξεων.  

  Τα τεράστια έσοδα παγκοσμίως από το εμπόριο ναρκωτικών διοχετεύονται κυρίως για τη 

χρηματοδότηση άλλων παράνομων δραστηριοτήτων όπως το εμπόριο όπλων, λευκής σαρκός και 

την τρομοκρατία. Οι έμποροι ναρκωτικών, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους δύναμη, συχνά 

ελέγχουν κυβερνήσεις και διαχειρίζονται την κρατική εξουσία προς όφελος τους. Στρέφονται 

συνεχώς σε καινοτόμους τρόπους διακίνησης και εκτροπής τέτοιων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων 

της διεθνικής διανομής απομιμήσεων φαρμάκων, καθώς και της χρήσης του Διαδικτύου, του 

ταχυδρομείου και των ταχυδιανομών για τη διακίνηση των παράνομων ουσιών. Πρόκειται για μια 

παγκοσμιοποιημένη αγορά με δίκτυα και τοπικούς διαμεσολαβητές που αφορά κυρίως την 

προμήθεια ηρωίνης και κοκαΐνης από χώρες όπως το Αφγανιστάν, τη ζήτηση κοκαΐνης στην 

Ευρώπη και την προμήθεια και ζήτηση κάνναβης σε όλο τον κόσμο. Επίσης οι περιοχές της 

Κεντρικής Αμερικής και η Αφρική εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

διαμετακομιστικούς κόμβους που χρησιμοποιούνται για την διακίνηση της κοκαΐνης στην Ευρώπη. 

Ο ρόλος της Τουρκίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος αναφορικά με την διαδρομή του οπίου και των 

παραγώγων του από το Αφγανιστάν στην Ε.Ε. Σημείο αναφοράς της συνεργασίας των διωκτικών 

αρχών αποτελούν οι ελεγχόμενες παραδόσεις
36

 που βασίζεται στην αξιοποίηση πληροφοριών για 

παραστατικά μεταφοράς ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών για να αναστείλει προσωρινά τη 

σύλληψη των «διακινητών» ή τη κατάσχεση των ναρκωτικών, έτσι ώστε να γίνει γνωστή η 

διαδρομή στην οποία κινήθηκε το παράνομο εμπόρευμα και μετά από έρευνα να εντοπισθούν και  

συλληφθούν οι υπεύθυνοι διοργανωτές της διακίνησης για να υποστούν τις ανάλογες ποινικές 

κυρώσεις.  

 Η χρήση των συνθετικών ναρκωτικών, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια 

έχει αυξηθεί δραματικά. Με τον όρο συνθετικά ναρκωτικά χαρακτηρίζονται οι ουσίες που 

παρασκευάζονται εργαστηριακά με την εφαρμογή χημικών μεθόδων. Είναι όρος που συνήθως 

αναφέρεται στην Πεθιδίνη, την Μεθαδόνη, τις Αμφεταμίνες και τα παράγωγα τους όπως ουσίες 

τύπου Εcstasy, το LSD και άλλες διεγερτικές, κατασταλτικές, ή παραισθησιογόνες ουσίες. 

  Η αύξηση της χρήσης και κατά συνέπεια της ζήτησης συνθετικών ναρκωτικών ουσιών τα 

τελευταία χρόνια, είχε σαν αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση της παραγωγής με παράνομα 

εργαστήρια έχουν αναπτυχθεί σε πολλές χώρες κοντά στις χώρες κατανάλωσης. Αυτά διαθέτουν 

εξοπλισμό, μεθοδολογία, προχωρημένες τεχνικές, καλά εκπαιδευμένους χημικούς με ικανότητα να 

τροποποιούν το χημικό τύπο μιας ουσίας για να βελτιώνεται τη δράση της χρησιμοποιώντας 

υποκατάστατα προδρόμων ή μείγματα αυτών και να διαφεύγει από τους ελέγχους. Βασικό κίνητρο 

για τη δημιουργία και λειτουργία ενός παράνομου εργαστηρίου είναι η ευκολία παραγωγής μιας 

ναρκωτικής ουσίας υψηλής ζήτησης, το χαμηλό κόστος παραγωγής και το μεγάλο κέρδος από την 

πώληση. Για το λόγο αυτό είναι τα πλέον ελκυστικά ναρκωτικά από οικονομικής άποψης για τις 

εγκληματικές οργανώσεις. 

                                                           
36

 «Ελεγχόμενη παράδοση» σημαίνει την τεχνική σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μεταφορά παρανόμων ή 
ύποπτων αποστολών εμπορευμάτων, ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, ουσιών που αναφέρονται στον 
Πίνακα Ι και τον Πίνακα ΙΙ που είναι προσαρτημένοι στην Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών (Βιέννη 20/12/1988) ή υποκατάστατων ουσιών τους, δια ή 
μέσα στην περιοχή μιας ή περισσοτέρων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών τους, με σκοπό 

την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων αναμεμειγμένων στη διάπραξη εγκλημάτων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της παρ. 1 της προαναφερομένης Σύμβασης. 
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  Πρόδρομες ουσίες παρασκευής ναρκωτικών εννοούνται οι ουσίες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται συχνά στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά 

συγχρόνως έχουν πληθώρα νόμιμων χρήσεων, κυρίως στην χημική βιομηχανία και στην 

φαρμακοβιομηχανία. Για είκοσι τρεις από τις ουσίες αυτές εφαρμόζεται ένα διεθνές σύστημα 

ελέγχου και παρακολούθησης του εμπορίου και της χρήσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων 

ουσιών που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 19 Δεκεμβρίου 1988
37

. Τις πρόδρομες ουσίες που 

απαιτούνται για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών οι εγκληματικές οργανώσεις τις 

προμηθεύονται από το παράνομο εμπόριο. 

Οι διωκτικές αρχές για τον περιορισμό του φαινομένου της παράνομης διακίνησης των 

ναρκωτικών επιδιώκουν τις διεθνής συνεργασίες και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους βάσει 

επιχειρησιακών σχεδίων, αφ' ενός στην πρόληψη την ενημέρωση της κοινωνίας για τη μείωση της 

ζήτησης και αφ εταίρου στη δίωξη. 

 

 

8.7.στ. Η λαθρεμπορία ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας. 

 

 

Το λαθρεμπόριο άγριας πανίδας συνιστά την τρίτη πιο κερδοφόρα «βιομηχανία» παγκοσμίως, μετά 

την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, με κέρδη που αγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ. Μια 

τεράστια παγκόσμια βιομηχανία που προσπαθεί να ικανοποιήσει πάσης φύσεως απαιτήσεις και 

πελάτες, πάμπλουτους συλλέκτες σπάνιων ειδών μέχρι και Ασιάτες που παρασκευάζουν φίλτρα για 

φαρμακευτικούς σκοπούς, αποτελεί σήμερα το λαθρεμπόριο άγριων ζώων
38

. 

Η Σύμβαση σχετικά με το διεθνές εμπόριο στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη άγριας 

πανίδας και χλωρίδας (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora), γνωστή και ως Σύμβαση της Ουάσινγκτον (1973), που έχει υπογραφεί από 169 χώρες 

(αρχές 2007) ρυθμίζει και ελέγχει το διεθνές εμπόριο των δειγμάτων, των μερών ή και των 

προϊόντων των ειδών, τα οποία προέρχονται από την άγρια πανίδα και αυτοφυή χλωρίδα και τα 

οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και 

φυτών δεν απειλεί την επιβίωσή τους. H Σύμβαση προστατεύει περίπου 5.000 είδη ζώων και 

28.000 είδη φυτών, ενώ τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, 

ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας αφανισμού τους (Παραρτήματα Ι και ΙΙ). Ορισμένα κράτη-

μέρη της Σύμβασης, για λόγους προστασίας κάποιων ενδημικών ειδών της χώρας τους, επέβαλαν 

                                                           
37

 Σε επίπεδο Ε.Ε. είναι σε εφαρμογή τρεις κανονισμοί που ρυθμίζουν την παρακολούθηση του εμπορίου των είκοσι 

τριών αυτών ουσιών καθώς και των φυσικών προϊόντων και των μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές. 

Συγκεκριμένα: α) Ο «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτ ου Συμβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών» (L47/1/18-02-2004), ο οποίος περιέχει 

εναρμονισμένα μέτρα για τον ενδοκοινοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση των ουσιών αυτών. β) Ο «Κανονισμός 

(ΕΚ) αρ. 111/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την θέσπιση κανόνων για την 

παρακολούθηση του εμπορίου των προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών» (L 

22/1/26-01-2005) γ) Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1277/2005 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2005 για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής των δύο ανωτέρω κανονισμών αρ. 273/2004 και 111/2005 (L 202/7/27-07-2005). Σε εθνικό επίπεδο είναι 

σε ισχύ η αρ. Ε.2589/960/Β0034/10-08-2005 (ΦΕΚ 1157/19-08-2005) ΚΥΑ. με την οποία ρυθμίζονται διαδικασίες 

που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών." 
38

 Ελευθεροτυπία, Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τα παραπάνω στοιχεία είναι μέρος έρευνας της Maryrose Fison στο 

βρετανικό «Independent» της Κυριακής http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270282 6/3/2011. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270282
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στη Σύμβαση και τρίτη κατηγορία (Παράρτημα ΙΙΙ). Χαρακτηριστικό και βασική αρχή της 

Σύμβασης είναι ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES θα γίνεται βάσει ειδικών πιστοποιητικών 

και αδειών διακίνησης, που εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES 

(CITES Management Authorities) των μερών της Σύμβασης και μόνο εφόσον πληρούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικυρώσει την 

Διεθνή Σύμβαση CITES
39

. Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια σειρά κανονισμών 

όπως ο 338/1997 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Μέχρι τις αρχές του 

2007 έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις του 338/1997 με τελευταία τον κανονισμό 865/2006 με 

τον οποίον εισάγεται η θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 338/97. Από το 

2003 επίσης έχει τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός 349/2003 για την αναστολή εισαγωγής δειγμάτων 

στην κοινότητα από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. Το παράρτημα του Κανονισμού 

349/2003 με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού 605/2006 έχει αντικατασταθεί από το αντίστοιχο 

παράρτημα του 605/2006. Με τους Κανονισμούς αυτούς στην ουσία έχουν επιβληθεί αυστηρότερα 

μέτρα ελέγχου από αυτά που προβλέπονται από την Διεθνή Σύμβαση, ενώ συμπληρώνονται και 

τροποποιούνται συνεχώς με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα αλλά και τις δυσλειτουργίες που 

εμφανίζονται στο σύστημα αδειοδότησης ή τους μηχανισμούς ελέγχου της διακίνησής τους. 

 

 

8.7.ζ. Η πειρατεία και διακίνηση αγαθών και παραποιημένων εμπορευμάτων. 

 

 

 H πειρατεία αγαθών, που ενσωματώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελεί ένα 

παγκόσμιο φαινόμενο, που αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις και ταλανίζει όλες τις αναπτυγμένες 

χώρες. Καθημερινά αλλάζει πρόσωπο, ξεπερνά τις νομοθετικές ρυθμίσεις ανακαλύπτοντας νέες 

μεθόδους για την παραγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων, που κάθε μέρα μοιάζουν πιο πολύ με τα 

γνήσια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO), μετά από πρόσφατη έρευνα, ανακοίνωσε 

ότι το 5% του παγκόσμιου εμπορίου αφορά σε πειρατικά προϊόντα. Ο ΟΟΣΑ τοποθετεί τις 

υπολογιζόμενες απώλειες στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της πειρατείας πάνω από το 5%. Η Ε.Ε. 

αντίστοιχα διαπιστώνει ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 5-7% του παγκόσμιου εμπορίου βασίζεται 

στην πειρατεία, που ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων έως και 300 εκ. €. Τα ίδια ανησυχητικά 

νούμερα παρουσιάζονται και στον τομέα της απώλειας θέσεων εργασίας λόγω του φαινόμενου της 

πειρατείας που υπολογίζονται στις 120.000 το χρόνο στις Η.Π.Α. και 100.000 θέσεις  στην Ε.Ε.
40

 

                                                           
39 H Ελλάδα εφαρμόζει την Διεθνή Σύμβαση CITES από 08-10-1992 και την επικύρωσε με τον Νόμο 2055/1992. Ως 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει τους προαναφερθέντες κανονισμούς, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Επίσης καλύπτει το σημαντικό αυτό θέμα επιβάλλοντας, πολλές φορές, αυστηρότερα μέτρα ελέγχων της διακίνησης 

των ειδών CITES, αλλά και γενικότερα όλων των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, στην επικράτειά 

της με το εθνικό πλαίσιο: Νομοθετικό Διάταγμα 86/1969, Κοινή Υπουργική Απόφαση 261554/1985, N. 2637 (άρθρα 

57 και 58), Κοινή Υπουργική Απόφαση 331794/1999 και Κοινή Υπουργική Απόφαση 356354/1999 κλπ. H παράνομη 

κατοχή ή διακίνηση δειγμάτων ειδών της Διεθνούς Σύμβασης CITES τιμωρείται σύμφωνα με την κοινοτική και την 

εθνική νομοθεσία (N. 2637/1998) και υπόκειται σε αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Tά πρόστιμα, σήμερα, 

φτάνουν περίπου τα 30.000 ευρώ και επιπλέον τα δείγματα κατάσχονται και δημοπρατούνται ή επαναποστέλλονται 

στην χώρα προέλευσης, τα δε έξοδα βαρύνουν τον παρανόμως κατέχοντα. 
40

 Στοιχεία έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τα 

τελωνεία της Ε.Ε. για το 2009 έχουν ενδιαφέρον: στην Ελλάδα, σε 253 μόνο συμβάντα κατασχέθηκαν περί τα 22 

εκατομμύρια πλαστά αντικείμενα (περίπου το 18% του συνόλου δεσμευμένων προϊόντων της Ε.Ε.). Το 2010 η 
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 Οι συνέπειες της εξάπλωσης των φαινόμενων της πειρατείας και  παραποίησης και 

απομίμησης ενδεικτικά είναι : 

-Η απώλεια εσόδων του δημοσίου λόγω μειωμένων εισπράξεων ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών. 

-Η απώλεια θέσεων εργασίας. 

-Η Συρρίκνωση της πολιτιστικής βιομηχανίας. 

-Η μείωση και διστακτικότητα επενδύσεων ξένων κεφαλαίων. 

-Η απειλή για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας του καταναλωτή. 

-Η διακύβευση του κύρους της χώρας που εμφανίζεται το φαινόμενο. 

-Η καταστρατήγηση μέτρων επιβολής των σχετικών νόμων και εφαρμογής διεθνών υποχρεώσεων. 

-Η επιβράδυνση της καινοτομίας. 

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο
41

, όπως διαμορφώνεται συνεχώς, προσπαθεί να διασφαλίσει 

το σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το θεσμικό πλαίσιο παραβιάζεται όταν 

διακινούνται εμπορεύματα παραποίησης ή απομίμησης και πειρατικά εμπορεύματα που 

παραβιάζουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις εφευρέσεις, τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά 

προστασίας, το εθνικό ή κοινοτικό τίτλο προστασίας των φυτικών ποικιλιών, τα δικαιώματα σε 

εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τις ονομασίες προέλευσης, τις  

γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες και τέλος τα δικαιώματα σε βιομηχανικά σχέδια. 

  Χάρη στη Διεθνή Συμφωνία TRIPs
42

  του Π.Ο.Ε. που περιλήφθηκε στην Τελική Πράξη του 

Γύρου της Ουρουγουάης, επετεύχθη η σύνδεση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας με τον 

Τομέα του Εμπορίου. Η διανοητική ιδιοκτησία θεωρήθηκε ένας από τους βασικούς συντελεστές 

στην οικονομία και έτσι καθιερώθηκαν αρχές, κανόνες και ρυθμίσεις με στόχο την αντιμετώπιση 

του διεθνούς εμπορίου προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο απομίμησης ή παραποίησης, ενώ 

τονίστηκε η ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της ανάπτυξη της τεχνογνωσίας
43

. 

  Η πολυμερής εμπορική συμφωνία ACTA
44

 δημιουργεί ένα νέο διεθνές νομικό πλαίσιο με 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και συμπεριλαμβάνει μέχρι και την τεχνολογία των πληροφοριών, 

όπου οι χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση, σε σχέση με την αύξηση του 

παγκόσμιου εμπορίου των εμπορευμάτων παραποίησης-απομίμησης και της πειρατείας 

προστατευόμενων έργων με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

                                                                                                                                                                                                 
Ελλάδα δέσμευσε άλλα 24,2 εκατ. απομιμητικά προϊόντα, κυρίως κινεζικής και τούρκικης προέλευσης, τα οποία 

καταστράφηκαν σχεδόν όλα. Έπεται η Ολλανδία, με κατασχέσεις περίπου 18 εκατ. πλαστών, σε 3.500 συμβάντα. Η 

Κίνα αναδεικνύεται ως την ιέρεια του πλαστού προϊόντος, καθώς το 64% των πλαστών είναι made in China. 
41

 Σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο έχουμε :α)το νόμο 2121/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 2435/96, 

β)το νόμο 2239/94 περί προστασίας σημάτων γ) τον Κανονισμό 1383/2003 στον οποίο προβλέπεται η παρέμβαση των 

τελωνειακών αρχών στις περιπτώσεις διακίνησης εμπορευμάτων που είναι ύποπτες ότι παραβιάζουν ορισμένα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των διακινητών των 

εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα δ) τον Κανονισμό 1891/2004 που περιέχει 

τις διατάξεις εφαρμογής του προηγούμενου Κανονισμού και αναφέρει αναλυτικά και για την αίτηση παρέμβασης των 

ενδιαφερομένων. 
42

 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Η Ελλάδα την κύρωσε με το Ν. 2290/1995. 
43

 Σχετική είναι η ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2004/48/ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας 
44

 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (2010). Consolidated Text , Prepared for Public Release, April 

: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc 146029.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146029.pdf
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  Στην Ε.Ε. ο δικαιούχος για προστασία σύμφωνα με τους Κανονισμούς
45

, δύναται να 

υποβάλει σε τελωνειακή Αρχή οποιουδήποτε Κ-Μ γραπτή αίτηση παρέμβασης, η οποία έχει 

συγκεκριμένο τύπο και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές 

να αναγνωρίζουν εύκολα τα εκάστοτε εμπορεύματα και ειδικότερα την τεχνική περιγραφή, 

επακριβή και λεπτομερή των εμπορευμάτων, τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον τύπο ή το 

σύστημα της απάτης, εφόσον ο δικαιούχος τα γνωρίζει και τα στοιχεία του προσώπου που έχει 

οριστεί από τον δικαιούχο για την επικοινωνία. Εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν βάσιμες υπόνοιες, 

δύνανται να αναστείλουν τη χορήγηση άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων ή να προβούν στη 

δέσμευση τους για διάστημα τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης από 

τον δικαιούχο και από τον διασαφηστή ή τον κάτοχο των εμπορευμάτων, εφόσον οι τελευταίοι 

αυτοί είναι γνωστοί, προκειμένου να δοθεί στο δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση 

παρέμβασης και να του ζητήσουν, πριν αυτός ενημερωθεί, για τον κίνδυνο της παραβίασης, να 

παράσχει κάθε πληροφορία που χρειάζονται για να επιβεβαιώσουν τις υπόνοιές τους. 

  Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί στοχευόμενους ελέγχους κατά την εισαγωγή, 

εξαγωγή και μεταφόρτωση, την ενδυνάμωση και επέκταση των συμφωνιών τελωνειακής 

συνεργασίας και των διμερών συμφωνιών, ιδιαίτερα με τους βασικούς "παραγωγούς" όπως π.χ. την 

Κίνα με έμφαση στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και στην ενδυνάμωση της 

συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, την Europol και την Interpol . 

  Σημαντική είναι η μεταβολή της στάσης του καταναλωτικού κοινού απέναντι στο 

φαινόμενο με στοχευόμενη ενημέρωση ως προς τους κινδύνους υγείας και ασφάλειας
46

 αυτών των 

προϊόντων, τη ζημία που συνεπάγονται στην οικονομία και τη διασύνδεση του με το οργανωμένο 

έγκλημα. 

 

 

8.8.H φορολογική απάτη και  φοροδιαφυγή. 

 

 

 Η φορολογική απάτη αποτελεί σκόπιμη διαφυγή φόρων. Ο όρος περιλαμβάνει ενέργειες και  

διενεργούμενες πράξεις φορολογουμένων, στα πλαίσια των οποίων υποβάλλονται ψευδείς 

δηλώσεις ή προσκομίζονται πλαστά έγγραφα. Στις μεθόδους φοροδιαφυγής συγκαταλέγονται 

γενικά οι παράνομες συμφωνίες, στο πλαίσιο των οποίων η φορολογική οφειλή αποκρύπτεται ή 

αγνοείται, αφορά δηλαδή τις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος πληρώνει ποσό φόρου μικρότερο 

από εκείνο που οφείλει να καταβάλει νομότυπα, αποκρύπτοντας εισοδήματα ή πληροφορίες από τις 

φορολογικές αρχές.  

                                                           
45

 ΚΑΝ (ΕΚ) 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22/7/2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι 

εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπυρευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα, ΚΑΝ 

(ΕΚ) 1891/2004 της Επιτροπής της 21/10/2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1383/2003 του Συμβουλίου και ΚΑΝ (ΕΚ) 1172/2007 της Επιτροπής της 5/10/2007 που τροποποιεί τον κανονισμό 

(ΕΚ) 1891/2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την 

παρέμβαση των τελωνειακών αρχών . 

διενεργούν οι αρμόδιοι φορείς. Σύμφωνα με εκτίμηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σε ότι αφορά στην 

παράνομη εμπορία φαρμάκων μέσω διαδικτύου, σε περισσότερες από το 50% των περιπτώσεων διατίθενται 

παραποιημένα φάρμακα όταν αγοράζονται από ιστοσελίδες του διαδικτύου που συγκαλύπτουν τη διεύθυνσή τους και 

που συνεπάγονται κινδύνους συχνά θανάσιμους, για την υγεία. 
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 Η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή περιορίζουν τις δυνατότητες των Κ-Μ να 

αυξήσουν τα έσοδα και να υλοποιήσουν την οικονομική πολιτική τους. 

  Σύμφωνα με εκτιμήσεις δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν σε υπεράκτιες περιοχές, 

συχνά αδήλωτα και αφορολόγητα, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα κρατικά φορολογικά έσοδα. Η 

αποφασιστική δράση για την ελαχιστοποίηση της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής θα 

μπορούσε να αποφέρει δισεκατομμύρια πρόσθετων εσόδων για τους δημόσιους προϋπολογισμούς 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

  Η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή αποτελούν επίσης πρόκληση για τη δικαιοσύνη 

και την ισονομία. Η δικαιοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές από 

κοινωνικής και πολιτικής πλευράς οι αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι φορολογικές 

επιβαρύνσεις θα πρέπει να κατανέμονται με πιο ισότιμο τρόπο και να διασφαλίζεται ότι όλοι, είτε 

πρόκειται για εργάτες είτε για πολυεθνικές εταιρείες που επωφελούνται από την ενιαία αγορά είτε 

για εύπορους ιδιώτες με αποταμιεύσεις στο εξωτερικό, συμβάλλουν στην τόνωση των δημοσίων 

οικονομικών καταβάλλοντας τους φόρους που τους αναλογούν. Η δικαιοσύνη και η ισονομία 

συνεπάγονται επίσης τη δημιουργία καλύτερων και δικαιότερων φορολογικών συστημάτων. 

  Η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής απαιτεί τη λήψη μέτρων σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει 

οδηγήσει σε πληρέστερη ολοκλήρωση των οικονομιών όλων των Κ-Μ, με υψηλό όγκο 

διασυνοριακών συναλλαγών και υποχώρηση του κόστους και των κινδύνων για τις διασυνοριακές 

συναλλαγές. Η διαδικασία αυτή έχει αποφέρει τεράστια οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

της Ευρώπης, αλλά, με τη σειρά της, δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις για τις εθνικές 

φορολογικές αρχές σε θέματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Η πείρα κατέδειξε ότι τα 

Κ-Μ μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο αυτές τις προκλήσεις, μόνο εάν 

συνεργάζονται στο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί στο επίπεδο της Ε.Ε. Μονομερείς λύσεις δεν 

επαρκούν. Σε μια ενιαία αγορά, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, εκείνοι που επιδιώκουν να 

διαφεύγουν από τη φορολόγηση εκμεταλλεύονται πολύ εύκολα τα «παραθυράκια». Η Ε.Ε. έχει μια 

καθιερωμένη πολιτική σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα. Οι αρχές που 

διέπουν το σύστημα της Ε.Ε. είναι η διαφάνεια, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και ο θεμιτός 

φορολογικός ανταγωνισμός.  

   Έχουν ήδη ληφθεί ορισμένα σημαντικά μέτρα και τα Κ-Μ θα πρέπει να κάνουν καλύτερη 

χρήση των διαθέσιμων εργαλείων. Η προτεραιότητα των Κ-Μ σήμερα είναι να προβούν στις 

απαιτούμενες βελτιώσεις των εθνικών τους συστημάτων, καθώς και να χρησιμοποιούν πλήρως το 

ευρωπαϊκό φάσμα εργαλείων και να εφαρμόζουν ό,τι έχει συμφωνηθεί με διεξοδικό και 

συντονισμένο τρόπο. 

 

 

8.9. Ανάγκη αποφασιστικής δράσης για την καταπολέμηση της φορολογικής 

απάτης και φοροδιαφυγής
47

. 

 

 

                                                           
47

 Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 
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 Η E.Ε.
48

 έχει αναπτύξει φάσμα εργαλείων για την ενίσχυση και βελτίωση των μηχανισμών των Κ-

Μ, στον τομέα της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα  

πρόκειται για: 

α) τη νομοθεσία σχετικά με τη βελτίωση της διαφάνειας,  

β)την ανταλλαγή πληροφοριών και  τη διοικητική συνεργασία, 

γ)τη σύσταση συντονισμένων δράσεων, όπως π.χ. τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τους 

φορολογικούς παραδείσους και ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

εξαμήνων και  

δ)τη χρηματοδοτική στήριξη, για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών της Ε.Ε. 

μέσω του προγράμματος  Fiscalis 2020. 

 Ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διοικητική συνεργασία, επισημαίνεται ότι το 

σύστημα της Ε.Ε. στηρίζεται στην αρχή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και μάλιστα η 

Ε.Ε. έχει το παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά το θέμα αυτό. 

  Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Κ-Μ σχεδιάστηκε ήδη από το 2003 και 

εφαρμόστηκε στην οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων το 2005. Χάρη στην οδηγία 

αυτή τα Κ-Μ ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με φορολογουμένους κατοίκους αλλοδαπής για 

αξία μέχρι 20 δισεκατομμύρια ευρώ.  

  Η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του έτους 2013, 

προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ευρύ φάσμα εσόδων. Η Επιτροπή 

έχει αναπτύξει ηλεκτρονικές μορφές ανταλλαγής πληροφοριών και ασφαλείς διαύλους 

επικοινωνίας και είναι δυνατή μόνο με ειδικά συστήματα πληροφορικής. Η Επιτροπή επίσης έχει 

ήδη αναπτύξει τυποποιημένους ηλεκτρονικούς μορφότυπους για την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών και διαύλους επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, στο πλαίσιο της οδηγίας 

για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επικαιροποιείται και να 

επεκτείνεται συνεχώς, ώστε να καλύπτει και άλλα είδη εσόδων στο πλαίσιο της οδηγίας περί 

διοικητικής συνεργασίας. 

  Η οδηγία της Ε.Ε. για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων που ισχύει από το  έτος 2005, 

προβλέπει την αρχή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, με εξαίρεση την Αυστρία  και το 

Λουξεμβούργο που εφαρμόζουν προσωρινά καθεστώς παρακράτησης φόρου στην πηγή. Το  έτος 

2008 η Επιτροπή πρότεινε να εξαλειφθούν τα νομικά κενά στην οδηγία με την επέκτασή της σε 

επενδυτικά κεφάλαια, συντάξεις, καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και πληρωμές που 

καταβάλλονται μέσω καταπιστευματικών ιδρυμάτων. Η οδηγία αυτή αναμένεται να εγκριθεί από το 

Συμβούλιο. 

  Οι συμφωνίες της Ε.Ε. σχετικά με αποταμιεύσεις με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την 

Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο, που ισχύουν από το 2005, αποβλέπουν στην 

εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ της Ε.Ε. και των γειτόνων της. Τον Ιούλιο του 

2011 η Επιτροπή ζήτησε από το Συμβούλιο την εντολή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με αυτές τις 

πέντε χώρες και να προσαρμόσει το πεδίο εφαρμογής αυτών των συμφωνιών με την αναθεωρημένη 

οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Το Συμβούλιο δεν έχει συμφωνήσει ακόμη 

να χορηγήσει την εντολή. 

 Η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας προβλέπει την 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε πέντε νέους τομείς από το 2015 (το εισόδημα από 
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απασχόληση, τις αμοιβές διοικητικών στελεχών, τα προϊόντα ασφάλειας ζωής, τις συντάξεις και 

την κυριότητα ακίνητης περιουσίας και το εισόδημα από αυτήν) με βάση τις διαθέσιμες 

πληροφορίες. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μπορεί να επεκταθεί στα μερίσματα, το κεφαλαιακό 

κέρδος και τις αμοιβές για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (royalties) μετά το 2017 με 

απόφαση του Συμβουλίου. Επίσης εμποδίζει τα Κ-Μ να αρνούνται την παροχή πληροφοριών, απλά 

και μόνο επειδή οι πληροφορίες κατέχονται από τις τράπεζες. 

  Ο κανονισμός περί διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του Φ.Π.Α. έχει τεθεί σε ισχύ από 

το 2012. Η Ε.Ε. είναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος διέπει τον τρόπο με τον οποίο οι 

φορολογικές υπηρεσίες και τα τελωνεία στα Κ-Μ συγκεντρώνουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες 

με άλλα Κ-Μ σχετικά με τον Φ.Π.Α. Επίσης, αναβαθμίζει τις βάσεις δεδομένων σχετικά με τους 

υποκείμενους στον Φ.Π.Α. και τις ενδοκοινοτικές πράξεις που εκτελούν, με σκοπό την ανίχνευση 

και τη μείωσή της φορολογικής απάτης στον τομέα αυτό. 

  Η νέα οδηγία για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη φόρων, η οποία ισχύει από το 

2010, βελτιώνει την ικανότητα των Κ-Μ κατά τη διασυνοριακή είσπραξη φόρων. Η οδηγία αυτή 

επιτρέπει την εφαρμογή σε άλλο Κ-Μ και ενισχύει τη δυνατότητα να λαμβάνονται προληπτικά 

μέτρα σε άλλο Κ-Μ για την είσπραξη των απαιτήσεων που δεν έχουν διακανονιστεί αμέσως από 

φορολογούμενους. 

  Ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 

Φ.Π.Α. προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2012. Η αλυσιδωτή απάτη «τύπου carousel» 

(ενδοκοινοτική απάτη του «αφανούς εμπόρου», όπως θα αναφερθεί σε επόμενη παράγραφο), είναι 

μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές διασυνοριακής απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α. Ο μηχανισμός 

που προτείνεται από την Επιτροπή προβλέπει μια επείγουσα διαδικασία, που της δίνει τη 

δυνατότητα να εξουσιοδοτεί τα Κ-Μ να εφαρμόζουν εξαίρεση στον γενικό κανόνα των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση μεγάλης απάτης στον τομέα του 

Φ.Π.Α. 

  Οδηγία αντιστροφής της επιβάρυνσης Φ.Π.Α. προτάθηκε από την Επιτροπή το 2009 και 

εγκρίθηκε εν μέρει τον Μάρτιο του 2010, μόνο σχετικά με τα δικαιώματα εκπομπής CO2. Η 

έγκριση του υπόλοιπου μέρους της πρότασης Οδηγίας, θα επιτρέψει στα Κ-Μ να εφαρμόσουν το 

μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης σε προμήθειες διαφόρων ειδών προϊόντων και υπηρεσιών 

για τις οποίες η αλυσιδωτή απάτη είναι ήδη γνωστό ότι επηρεάζει αρκετά Κ-Μ. 

  Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, από το Δεκέμβριο του έτους  2012, περιλαμβάνει 

περισσότερα από (30) τριάντα μέτρα, που αφορούν ιδιώτες, εταιρείες και μη συνεργάσιμες 

δικαιοδοσίες. Ως μέρος του σχεδίου δράσης, η Επιτροπή δρομολόγησε μια πλατφόρμα για χρηστή 

διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, η οποία φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις, Μ.Κ.Ο. και 

επιχειρήσεις για τον συντονισμό της υλοποίησης του σχεδίου δράσης. 

  Η Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία για την επικαιροποίηση του πλαισίου που διέπει την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις μεταφορές 

κεφαλαίων, από τον Φεβρουάριο του  2013, ώστε να ενισχυθούν οι ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε., με 

την επέκταση του πεδίου εφαρμογής και την αντιμετώπιση νέων απειλών και τον εντοπισμό 

ευάλωτων περιοχών. Επίσης, η πρόταση θεσπίζει σαφέστερους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό 

των πραγματικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καλύπτονται από διάφορες 

οντότητες. Η πρόταση εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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  Η θέσπιση νέων κανόνων της Ε.Ε. σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών θα 

αυξήσει τη διαφάνεια σχετικά με τις δραστηριότητες πολυεθνικών τραπεζών. Τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα θα πρέπει να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με (6) έξι νέα στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένου του κύκλου εργασιών, των κερδών και των φόρων σε κάθε χώρα της Ε.Ε. 

και σε κάθε τρίτη χώρα στην οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες. Η νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά 

με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων περιέχει επίσης σημαντικούς όρους 

για τη φορολογική συμμόρφωση και συνεργασία οι οποίοι πρέπει να πληρούνται προτού καταστεί 

δυνατή η διάθεση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου στην αγορά της Ε.Ε. 

  Οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν πρόσφατα στους λογιστικούς κανόνες της Ε.Ε. θα 

θεσπίσουν ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων ανά χώρα (CBCR). Το σύστημα αυτό θα καλύπτει 

μεγάλες ιδιωτικές εισηγμένες εταιρείες ή επιχειρήσεις της Ε.Ε. οι οποίες δραστηριοποιούνται στους 

τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των εξορύξεων ή της υλοτομίας. Η υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τους φόρους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα μπόνους που καταβάλλουν οι 

πολυεθνικές εταιρείες στις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου 

για φορολογική διαφάνεια καθώς και για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Μολονότι τα υφιστάμενα εργαλεία έχουν βελτιώσει σημαντικά την ανταλλαγή 

πληροφοριών, τα Κ-Μ δεν τα χρησιμοποιούν ακόμη με αποτελεσματικό και διεξοδικό τρόπο. 

Ορισμένες προτάσεις της Επιτροπής δεν έχουν ακόμη εγκριθεί μολονότι έχουν κατατεθεί εδώ και 

πολλά χρόνια. Επίσης, το δυναμικό πολλών από τις υφιστάμενες νομικές πράξεις και τους 

πρακτικούς μηχανισμούς δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως από τις φορολογικές διοικήσεις των Κ-Μ. Η 

προτεραιότητα των Κ-Μ σήμερα, είναι να κάνουν πλήρη χρήση αυτών των εργαλείων και να 

εφαρμόσουν όσα έχουν συμφωνηθεί επιμελώς και με συντονισμένο τρόπο. Τα Κ-Μ έχουν απόλυτη 

κυριαρχία στα θέματα της συλλογής των φόρων τους, του τρόπου λειτουργίας και της συνοχής της 

φορολογικής τους νομοθεσίας και των φορολογικών διοικήσεων και του αγώνα για την πάταξη της 

φορολογικής απάτης. Τα εργαλεία της Ε.Ε. μπορούν να βοηθήσουν μόνο εάν υπάρχει η πολιτική 

βούληση και η διοικητική ικανότητα για να χρησιμοποιηθούν εξολοκλήρου. Μολονότι η Επιτροπή 

στηρίζει τις προσπάθειες των Κ-Μ με την παροχή των πρακτικών εργαλείων και μέσων, τα Κ-Μ 

φέρουν τα ίδια το βάρος της ευθύνης να συμμετέχουν στο έργο της αποτελεσματικής διοικητικής 

συνεργασίας. 

 Εν αναμονή των μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α. ιδίως ο 

μηχανισμός ταχείας αντίδρασης  θα πρέπει επίσης να εγκριθεί  από το Συμβούλιο. Σύμφωνα με το 

σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και 

της φοροδιαφυγής του Δεκεμβρίου 2012, τα Κ-Μ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε 

συγκεκριμένα μέτρα. 

  Η αρχή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών εντός της Ε.Ε. θα πρέπει να επεκταθεί σε 

όλα τα σχετικά είδη εσόδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση 

για την τροποποίηση της οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, με σκοπό να 

επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο επίπεδο της Ε.Ε. 

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μερίσματα, κέρδη 

κεφαλαίου και άλλα εισοδήματα από το 2015, την ημερομηνία κατά την οποία η αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών θα καταστεί επίσης το πρότυπο της Ε.Ε. για τα έσοδα από εισοδήματα 

από την απασχόληση, τις αμοιβές διοικητικών στελεχών, τα προϊόντα ασφάλειας ζωής, τις 

συντάξεις και την κυριότητα ακίνητης περιουσίας και το εισόδημα από αυτήν. Η πρόταση θα 
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αφορά επίσης την τρέχουσα επιλογή που έχουν οι φορολογικές διοικητικές υπηρεσίες να μην 

δηλώνουν πληροφορίες που δεν είναι «διαθέσιμες». Παράλληλα, οι εργασίες σε τεχνικό επίπεδο θα 

προχωρήσουν επειγόντως με την επέκταση σε όλες τις σχετικές μορφές εσόδων των ισχυόντων 

πρότυπων και των ασφαλών διαύλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την  ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

  Η Ε.Ε. θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση των 

αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα και ιδίως τις αρχές της αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών και του θεμιτού φορολογικού ανταγωνισμού. Η αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να καταστεί το νέο διεθνές πρότυπο.  

  Η Ε.Ε. θα πρέπει να συμφωνήσει μια φιλόδοξη και συντονισμένη θέση, ώστε η 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη διεθνή 

φορολογία και θα πρέπει να συνεχίσει να συνδράμει τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν 

δεσμευτεί να εφαρμόσουν τις αρχές της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης για την 

ανάπτυξη δυναμικών φορολογικών διοικητικών υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας και της 

παροχής τεχνικής βοήθειας σε αυτές. 

 

 

8.10. H απάτη μέσω κυκλικών συναλλαγών (carousel fraud).
49

 

 

 

 Η πλέον χαρακτηριστική μορφή απάτης, σε διεθνές επίπεδο, είναι η απάτη στον Φ.Π.Α. τύπου 

εξαφανισμένου εμπόρου - carousel (Missing trader Intra- Commumity Fraud- MTIC Fraud). Η λέξη 

«carousel» παραπέμπει στην κυκλική κίνηση των αγαθών μέσα στο κύκλωμα της απάτης.  

 Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για να προσδιορίσει τον τύπο της οργανωμένης 

φοροδιαφυγής Φ.Π.Α. που πραγματοποιείται με την μετακύλιση του φόρου εισροών, λόγω 

διαδοχικών πωλήσεων, οι οποίες συνδυάζονται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές, στις οποίες δεν 

χρεώνεται Φ.Π.Α. και απαιτείται στην συνέχεια η επιστροφή του.  

  Πρόκειται για οργανωμένη φοροδιαφυγή Φ.Π.Α., με τη χρήση συστημάτων και μηχανισμών 

αποφυγής του, μη καταβολής του ή αδικαιολόγητης απαίτησης επιστροφής του με τη βοήθεια 

κυκλωμάτων εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και προσώπων (φυσικών ή νομικών) που 

δραστηριοποιούνται σε διεθνές περιβάλλον. 

Το φαινόμενο της οργανωμένης απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και αρχές 1980, στις χώρες της BENELUX (Βέλγιο, 

Ολλανδία, Λουξεμβούργο). 

 Η μεθοδολογία της απάτης τύπου  «Carousel» στην πράξη αφορά (3) τρία στάδια : 

α. Συστήνεται (1) μία κατ' ουσίαν Εικονική επιχείρηση νόμιμα, γίνεται έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ. 

της χώρας, τηρεί η επιχείρηση βιβλία και στοιχεία ΚΦΑΣ και κάνει όλες τις ενέργειες που 

απαιτούνται για την νομιμοφανή λειτουργία της. Η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει σκοπό να αγοράσει 

και να πουλήσει κατά την συνήθη πορεία των συναλλαγών, αλλά να τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις 

του κυκλώματος με εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές. Την επιχείρηση 
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 Διπλωματική εργασία του Ιωάννη Β. Θεοδωράκη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έτους 2011 με θέμα: Οικονομικό 

Έγκλημα : Εννοιολογικές προσεγγίσεις, θεσμοί και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον. 
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αυτή, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως «μητρική» με κύρια χαρακτηριστικά να μην 

παρουσιάζει αγορές εμπορευμάτων και να μην τηρεί τις φορολογικές της υποχρεώσεις (δεν 

υποβάλλει δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήματος, συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.λ.π ) 

β. Οι επιχειρήσεις του «κυκλώματος» που λαμβάνουν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία εκδόσεως 

της «μητρικής», λειτουργώντας ως «ενδιάμεσες» εκδίδουν εικονικά φορολογικά στοιχεία προς τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις του «κυκλώματος», με τα οποία φέρεται ότι πουλούν τα εμπορεύματα που 

δήθεν αγόρασαν από τις «μητρικές» επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των «ενδιάμεσων» 

επιχειρήσεων, ότι υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήματος κ.λ.π κατά τρόπο, ώστε να 

φαίνεται ότι λειτουργούν νομότυπα, χωρίς όμως να προκύπτουν φόροι προς απόδοση και το σύνολο 

των εμπορευμάτων που δήθεν αγοράζουν από την «μητρική» επιχείρηση, φέρεται να τα πωλούν σε 

άλλες επιχειρήσεις - τελικούς αποδέκτες του κυκλώματος. 

γ. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις - τελικοί αποδέκτες του «κυκλώματος»: 

-είτε αποστέλλουν εικονικά τα εμπορεύματα που δήθεν αγόρασαν με εικονικά στοιχεία από τις 

«ενδιάμεσες» επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ε.Ε ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή τα εξάγουν 

εκτός Ε.Ε., εκδίδοντας και αυτοί εικονικά φορολογικά στοιχεία πωλήσεων, ήτοι τιμολόγια 

πώλησης εξωτερικού (Invoice) και αποκτούν έτσι το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν 

παράνομα επιστροφές Φ.Π.Α. ή να τον συμψηφίζουν με το Φ.Π.Α. εκροών, με αποτέλεσμα αυτές 

οι επιχειρήσεις να μην αποδίδουν ποτέ στο Δημόσιο τον Φ.Π.Α. που προκύπτει στις συναλλαγές 

τους, 

-είτε εκδίδουν εικονικά φορολογικά στοιχεία προς την εσωτερική αγορά με τα οποία φέρεται ότι 

πουλούν πάλι εικονικά τα εμπορεύματα, προκειμένου να «εξυπηρετήσουν» άλλους παράνομους 

σκοπούς (τοκογλυφία κ.λ.π.) 

 Τα πρόσωπα θύτες στην κυκλική απάτη είναι τα εξής:  

α)Ο αφανής επιτηδευματίας ή εξαφανισμένος έμπορος. 

 Πρόκειται συνήθως για πρόσωπα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  όπως π.χ. υπερήλικες, 

τοξικομανείς, περιθωριακοί τύποι κλπ, που ο διοργανωτής ενός κυκλώματος απάτης Φ.Π.Α. 

στρατολογεί ως αχυρανθρώπους, για να εμπλακούν στο κύκλωμα και τους υπόσχεται πολλά και 

γρήγορα κέρδη. Εάν δεν είναι αυτό δυνατό, χρησιμοποιούνται ψεύτικες ταυτότητες, προκειμένου 

να ληφθεί Α.Φ.Μ. (VAT number) στη Δ.Ο.Υ. Η έδρα της επιχείρησης ενός εξαφανισμένου 

εμπόρου αφορά συνήθως ένα ταχυδρομικό κουτί ή στην καλύτερη περίπτωση ο αχυράνθρωπος 

μετά από μερικούς μήνες εξαφανίζεται, η ως δήθεν έδρα της επιχείρησης εκκενώνεται και οι αρχές 

δεν μπορούν να τους εντοπίσουν εύκολα, ούτε τις επιχειρήσεις αλλά ούτε και τους  ήδη 

εξαφανισμένους αυτούς ανθρώπους. Οι αφανείς δραστηριοποιούνται με (3)  τρεις μορφές: 

αα) Η πρώτη αφορά εκείνους που δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. και δεν τηρούν λογιστικά 

βιβλία και φορ. στοιχεία, γεγονός που προσελκύει άμεσα την προσοχή των υπηρεσιών 

φορολογικού ελέγχου (Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε. κλπ) 

ββ) Άλλοι, που υποβάλλουν μηδενική δήλωση Φ.Π.Α., που σημαίνει ότι καμία δραστηριότητα δεν 

έχει πραγματοποιηθεί, με στόχο την καθυστέρηση της ανακάλυψης της απάτης από τις ελεγκτικές 

αρχές, παρά μόνο αν τυχαία ή με έρευνα αποκαλυφθεί μέρος των πραγματικών της συναλλαγών. 

γγ) Τέλος, αυτοί που δεν πληρώνουν το Φ.Π.Α., παρά το γεγονός ότι έχουν υποβάλλει σχετική 

δήλωση, προκειμένου να καθυστερήσουν τον έλεγχο. 

 

β)Απομονωτής ή ρυθμιστής. 
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 Οι διοργανωτές της απάτης χρησιμοποιούν εθελοντικά μια επιχείρηση ως μεσάζοντα για να 

περιπλέξουν την ανίχνευση της απάτης. Μέσα στη ροή των τιμολογίων ένας ρυθμιστής 

παρεμβάλλεται ανάμεσα στον εξαφανισμένο έμπορο και στον μεσολαβητή για να καλύψει τον 

τελευταίο. Καταρχήν ο απομονωτής ή ο ρυθμιστής τηρεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις όσον 

αφορά το ΦΠΑ. Πληρώνει το χρέος του Φ.Π.Α. (συχνά πολύ χαμηλά ποσά) και εμπρόθεσμα. 

 

γ)Μεσάζων ή Μεσολαβητής. 

 Αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας της τιμολόγησης. Συνεργάζεται με τους διοργανωτές 

της απάτης και επωφελείται από τις ανταγωνιστικές τιμές που μπορεί να προσφέρει, όταν πωλεί τα 

εμπορεύματα του στην εγχώρια αγορά ή σε άλλα Κ-Μ ή ακόμα και να τα εξάγει τα αγαθά σε τρίτες 

χώρες. 

 

δ)Διοργανωτής ή αρχική επιχείρηση. 

 Είναι το κεντρικό πρόσωπο μέσα στο κύκλωμα της απάτης του Φ.Π.Α., που οργανώνει όλο το 

κύκλωμα της απάτης και μεταμφιέζεται χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους και μεσάζοντες. Ίσως να 

χρησιμοποιήσει απομονωτή, που τηρεί νόμιμα λογιστικά βιβλία και σέβεται τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. Ο διοργανωτής προφασίζεται πάντα ότι μπορεί να αποδείξει ότι 

τηρεί σωστή λογιστική παρόλο που αποτελείται από ροή τιμολογίων που προέρχονται από αφανής 

εμπόρους και μεσάζοντες. 

  Θύμα της οργανωμένης αυτής απάτης είναι κατά κύριο λόγο το Δημόσιο και κατ' 

επέκταση η Ε.Ε. που χάνει σημαντικό μέρος των εσόδων του Φ.Π.Α.  

  Ανυποψίαστες επιχειρήσεις, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού, μπορεί να βρεθούν εκτός 

αγοράς, ενώ οι διοργανωτές για να ελέγξουν την αγορά, προσπαθούν να περιλαμβάνουν εν αγνοία 

τους, υπαρκτές επιχειρήσεις μέσα στις δραστηριότητές τους, επιζητώντας συνεργασία για να 

αποφύγουν την προκαταβολή του Φ.Π.Α. ή προσφέροντας «προμήθειες», που στην ουσία δεν 

αποτελούν παρά μέρος του κλεμμένου Φ.Π.Α. Τέλος, ο φορολογούμενος είναι έμμεσο θύμα της 

απάτης διότι, ενώ ως τελικός αγοραστής, πληρώνει το Φ.Π.Α. με την αγορά των αγαθών, τελικά 

μεγάλο μέρος του φόρου μένει στα χέρια των απατεώνων βλάπτοντας έτσι την εμπιστοσύνη του 

πολίτη στο κράτος, αφού θα πρέπει να πληρώσει περισσότερους φόρους εξαιτίας της απάτης. 

 

 

8.11. Η απάτη στις διαρθρωτικές δράσεις της διαχείρισης των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε. 

 

 

 Τα έσοδα της Ε.Ε. 
50

προέρχονται από τις συνεισφορές των Κ-Μ, τους εισαγωγικούς δασμούς για 

προϊόντα χωρών εκτός Ε.Ε. και τους φόρους και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις 

που παραβιάζουν τους κανόνες της Ε.Ε. Τα Κ-Μ συμφωνούν εκ των προτέρων για το ύψος του 

Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και τους τρόπους χρηματοδότησής του για μια περίοδο αρκετών 

ετών. Ως γνωστόν ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε. στηρίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής χρηματοδοτεί επενδύσεις για τη γεφύρωση των 
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οικονομικών διαφορών μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της Ε.Ε. και βοηθά επίσης στην 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. 

Οι  (3) τρεις κυριότερες πηγές εσόδων είναι οι εξής: 

α) Ένα μικρό ποσοστό συνήθως γύρω στο 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε χώρας 

της Ε.Ε., που όμως αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του προϋπολογισμού. Ο υπολογισμός της 

συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. γίνεται με γνώμονα την αλληλεγγύη και την ικανότητα 

πληρωμής. Ωστόσο, αν η συνεισφορά αυτή δυσχεραίνει υπερβολικά κάποιες χώρες, είναι δυνατό να 

γίνουν προσαρμογές. 

β) Ένα μικρό ποσοστό, συνήθως γύρω στο 0,3% των εσόδων από τον εναρμονισμένο Φ.Π.Α. (φόρο 

προστιθέμενης αξίας) κάθε χώρας. 

γ) Ένα μεγάλο ποσοστό των εισαγωγικών δασμών, που επιβάλλονται σε προϊόντα τρίτων χωρών, 

όπου η χώρα που συλλέγει το δασμό παρακρατεί ένα μικρό ποσοστό. 

  Η Ε.Ε. εισπράττει επίσης φόρους που καταβάλλει το προσωπικό των οργάνων της επί των 

μισθών, συνεισφορές τρίτων χωρών σε προγράμματα της Ε.Ε. και πρόστιμα που επιβάλλονται σε 

εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς της Ε.Ε. 

  Η συνεισφορά των Κ-Μ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. αντιστοιχεί σε μικρό μόνο ποσοστό 

των συνολικών τους δαπανών.  

Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. μπορεί να είναι μικρός σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος της 

Ε.Ε. ως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν , είναι όμως πολύτιμος για τις επενδύσεις.  

 Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, όπως: 

-την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, 

-την απασχόληση και κοινωνική ένταξη, 

-τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, 

-τη θαλάσσια και αλιευτική πολιτική, 

-την έρευνα και καινοτομία και 

-την ανθρωπιστική βοήθεια. 

  Η διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων διέπεται από αυστηρούς κανόνες που 

διασφαλίζουν ότι η διάθεσή τους παρακολουθείται στενά και χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 

υπευθυνότητα. 

Οι 28 επίτροποι της Ε.Ε. έχουν συλλογικά την τελική πολιτική ευθύνη για τη χρηστή 

διάθεση των κονδυλίων της Ε.Ε. Δεδομένου ότι η διαχείριση των περισσότερων χρηματοδοτήσεων 

γίνεται από τις δικαιούχους χώρες, η ευθύνη για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ετήσιων ελέγχων 

βαρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις. 

Η διαχείριση του 76% και πλέον του προϋπολογισμού της Ε.Ε. γίνεται σε συνεργασία με τις 

εθνικές και περιφερειακές, αρχές μέσω ενός συστήματος «κοινής διαχείρισης», κατά κύριο λόγο 

μέσω των κάτωθι 5(πέντε) μεγάλων διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων: 

αα)Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – περιφερειακής και αστικής 

ανάπτυξης, 

ββ)Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – κοινωνικής ένταξης και χρηστής διακυβέρνησης, 

γγ)Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) – οικονομικής σύγκλισης των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών, 

δδ)Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και  

εε)Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

 Συλλογικά τα ταμεία αυτά βοηθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής ΄΄ Ευρώπη 2020΄΄. 

  Κάποια άλλα κονδύλια, τα οποία διαχειρίζεται απευθείας η ΕΕ, χορηγούνται υπό μορφή: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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-επιχορηγήσεων για συγκεκριμένα έργα που εντάσσονται σε πολιτικές της Ε.Ε., συνήθως μετά από 

δημόσια προκήρυξη, γνωστή ως "πρόσκληση υποβολής προτάσεων" όπου ένα τμήμα αυτής της 

χρηματοδότησης προέρχεται από την Ε.Ε. και ένα άλλο από άλλες πηγές και 

-συμβάσεων που συνάπτουν τα όργανα της Ε.Ε. για την αγορά υπηρεσιών, προϊόντων ή έργων που 

χρειάζονται για τη λειτουργία τους όπως π.χ. εκπόνηση μελετών, παροχή κατάρτισης, διοργάνωση 

συνεδρίων, προμήθεια εξοπλισμού. 

  Οι συμβάσεις ανατίθενται μέσω προκήρυξης διαγωνισμών και οι νικητές των διαγωνισμών 

και οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων ή αναπτυξιακής βοήθειας που προορίζεται για χώρες εκτός Ε.Ε. 

ανακοινώνονται στον τύπο ή το διαδίκτυο. 

Περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων: 

α)Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων από την Ε.Ε. 

 Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων και 

εγγυήσεων. Οι επιχορηγήσεις αποτελούν άμεση ενίσχυση, αλλά διατίθενται και άλλες μορφές 

χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων, των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνουν τα Κ-Μ. 

β)Χρηματοδότηση  μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΗ.ΚΥ.Ο.) και οργανώσεων της κοινωνίας 

πολιτών. 

Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, υπό τον όρο ότι 

δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τομείς πολιτικής της Ε.Ε. και σε μη κερδοσκοπική βάση. 

 

γ)Χρηματοδότηση των ΜΗ.ΚΥ.Ο από την Ε.Ε.  ανά τομέα πολιτικής:  

-Νέοι 

Προβλέπονται κυρίως (2) δύο μορφές χρηματοδότησης: 

-Εκπαίδευσης και κατάρτισης για δυνατότητες σπουδών σε άλλη χώρα μέσω του προγράμματος 

Erasmus , στήριξης μαθητών που κοντεύουν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλη χώρα  και 

-Νεολαίας για συγχρηματοδότηση έργων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στα κοινά, την 

εθελοντική εργασία και ένα ευρύτερο πολυπολιτισμικό προφίλ.  

 

-Ερευνητές- χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία. 

Το διάστημα 2014 - 2020 η Ε.Ε. θα χορηγήσει περίπου 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας, κυρίως μέσω του εμβληματικού ερευνητικού της προγράμματος ΄΄Ορίζοντας 2020΄΄. Η 

χρηματοδότηση αυτή λαμβάνει συνήθως τη μορφή επιχορηγήσεων για τη μερική χρηματοδότηση 

ενός μεγάλου φάσματος ερευνητικών έργων. 

 

-Αγρότες και αγροτικές δραστηριότητες. 

 Οι περισσότεροι αγρότες στην Ε.Ε. είναι επιλέξιμοι για άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Το 1/3  

περίπου των ενισχύσεων αυτών δίνονται ως αντάλλαγμα για την υιοθέτηση πρακτικών οικολογικής 

γεωργίας,  όπως διατήρησης των μόνιμων βοσκοτόπων, διαφοροποίησης των καλλιεργειών  κ.λπ.  

  Οι αγρότες λαμβάνουν επίσης ενίσχυση με βάση την έκταση γης που έχουν στην κατοχή 

τους και πάλι ως αντάλλαγμα, για την εφαρμογή οικολογικών μεθόδων γεωργίας που 

προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του εδάφους και του νερού και διατηρούν τις 

εκπομπές ανθρακούχων αερίων σε χαμηλά επίπεδα. 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_el.htm
http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_el.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_el.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_el.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_el.htm
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Οι χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. βοηθούν επίσης τους γεωργούς να εκπαιδεύονται σε νέες 

τεχνικές και να αναβαθμίζουν ή να αναδιαρθρώνουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και σε 

ευρύτερο πλαίσιο συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές με τη δημιουργία 

κυρίως θέσεων εργασίας.  

  Παράλληλα, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, οι νέοι αγρότες μπορούν να λάβουν την 

ειδική στήριξη για σύσταση δικής τους επιχείρησης και να επωφεληθούν από τα υψηλότερα 

ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται για επενδύσεις στην επιχείρησή τους.  

 

 

8.12. Οι Δημόσιες συμβάσεις στα Κ-Μ  της Ε.Ε. και διαφθορά.  

 

 

 Τα στάδια του κύκλου των δημοσίων συμβάσεων 
51

είναι: 

α. Πριν της υποβολής των προσφορών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αναγκών και 

της συγγραφής υποχρεώσεων,  

β. Κατά την υποβολή προσφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 

που είναι  η επιλογή, αξιολόγηση και ανάθεση της σύμβασης,   

γ. Μετά την ανάθεση  και 

δ. Της εκτέλεσης της σύμβασης. 

  Σύμφωνα με την ανάλυση του ΟΟΣΑ το έτος 2009, υπογραμμίστηκε η ανάγκη λήψης  

περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων διαφθοράς που παρουσιάζονται κατά τη 

διάρκεια ολόκληρου του κύκλου των δημοσίων συμβάσεων, ξεκινώντας με το στάδιο της 

αξιολόγησης των αναγκών μέχρι τη διαχείριση των συμβάσεων και την πραγματοποίηση 

πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης επίσης της χρήσης των δημοσίων συμβάσεων εθνικής 

ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης. 

  Οι πτυχές των δημοσίων συμβάσεων εξετάστηκαν σε βάθος, με πληροφορίες ανά χώρα, η 

δε επιλογή των Κ-Μ στα οποία διεξήχθη σε βάθος ανάλυση ανά χώρα για τους κινδύνους της 

διαφθοράς έγινε με βάση την εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και το μέγεθος των 

προκλήσεων για διαφθορά  που συναντάται στις εν λόγω χώρες. 

  Υποθέσεις που εγείρουν υπόνοιες διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, όσον αφορά τη 

διαχείριση των κονδυλίων της Ε.Ε., σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ε.Ε., 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπή  ή και αναστολή των πληρωμών, μέχρι να ληφθούν από το Κ-

Μ τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των συστημάτων 

διαχείρισης και ελέγχου. 

  Από τις εκδικασθείσες υποθέσεις διαφθοράς, σχετικά με δημόσιες συμβάσεις στα Κ-Μ, τα 

συχνότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφορούν: 

-Τη διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων, κατά τρόπο που να ευνοεί ορισμένους υποβάλλοντες 

προσφορά, 

-Την κατάτμηση σε μικρότερους διαγωνισμούς κατά το στάδιο των προσκλήσεων υποβολής 

προσφορών, με σκοπό την αποφυγή ανταγωνιστικών διαδικασιών,  

                                                           
51

 Βρυξέλλες, 3.2.2014,com (2014) 38,έκθεση της Επιτροπή0 προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο 

,Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
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-Τη σύγκρουση συμφερόντων που επηρεάζει διάφορα στάδια των διαδικασιών και αφορά όχι μόνο 

τους αρμόδιους για τις συμβάσεις υπαλλήλους αλλά και υψηλότερο επίπεδο των αναθετουσών 

αρχών, 

-Τα δυσανάλογα και αδικαιολόγητα κριτήρια επιλογής, 

-Τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, 

-Την αδικαιολόγητη χρήση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, 

-Την ανεπαρκή ανάλυση καταστάσεων, όπου οι τιμές προσφοράς ήταν πολύ χαμηλές, 

-Η υπερβολική χρησιμοποίηση της χαμηλότερης τιμής ως του σημαντικότερου κριτηρίου σε βάρος 

των κριτηρίων της ποιότητας των παραδοτέων και της ικανότητας παράδοσης και 

-Οι αδικαιολόγητες εξαιρέσεις από τη δημοσίευση των προσφορών. 

   Εκτός από τη διαδικασία, οι έλεγχοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν εντοπίσει κινδύνους που 

σχετίζονται με το στάδιο μετά την ανάθεση, όπου μπορούν να εμφανιστούν ΄΄μίζες΄,΄ για 

παράδειγμα υπονομεύεται σκόπιμα η ποιότητα των παραδοτέων. Άλλες μορφές υποθέσεων 

διαφθοράς μετά την ανάθεση περιλαμβάνουν την ανεπαρκή αιτιολόγηση των τροποποιήσεων στις 

δημόσιες συμβάσεις, μεταγενέστερη τροποποίηση των συμβάσεων για τη μεταβολή της συγγραφής 

υποχρεώσεων και αύξηση του προϋπολογισμού. 

  Μια μελέτη του 2013 για τον εντοπισμό και τη μείωση της διαφθοράς στις δημόσιες 

συμβάσεις στην Ε.Ε. προσδιόρισε (4) τέσσερις βασικούς τύπους παράτυπων πρακτικών που 

αφορούν 96 υποθέσεις, στις οποίες οι καταγγελίες περί διαφθοράς έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις διεφθαρμένων πρακτικών. Οι εν 

λόγω πρακτικές αφορούν:  

1.1) Νόθευση διαγωνισμών με τη μορφή καταστολής προσφορών, συμπληρωματικών προσφορών, 

εναλλαγής προσφορών και υπεργολαβίας, όταν δίδεται «υπόσχεση ανάθεσης της σύμβασης» σε 

έναν ανάδοχο, με ή χωρίς τη συναίνεση των δημοσίων λειτουργών, 

1.2) Μίζες, όταν δημόσιος λειτουργός ζητά ή αποδέχεται δωροδοκία που λαμβάνεται υπόψη στη 

διαδικασία του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διαδικασιών, 

1.3)  Σύγκρουση συμφερόντων, 

1.4) Άλλες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της σκόπιμης κακοδιαχείρισης και άγνοιας, όταν οι 

αρμόδιοι δημόσιοι υπάλληλοι των ελεγκτικών μηχανισμών  είτε δεν διενεργούν κατάλληλους 

ελέγχους ή δεν ακολουθούν τις απαιτούμενες διαδικασίες ή εμπλέκονται ή αγνοούν την εμφανή 

εσκεμμένη κακοδιαχείριση από αναδόχους ή οι εκ του νόμου διαδικασίες είναι περίπλοκες και 

σύνθετες, με αποτέλεσμα να εμφιλοχωρούν κίνδυνοι κατά τον τυχόν έλεγχο τους. 

  Οι τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των μεταφορών, της άμυνας και της 

υγειονομικής περίθαλψης φαίνεται να είναι οι πιο ευάλωτοι ,όσον αφορά τη διαφθορά στις 

δημόσιες συμβάσεις. 

  Σε Κ-Μ στα οποία έγιναν καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων, 

υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες η εν λόγω χρηματοδότηση φέρεται ότι χορηγήθηκε σε 

αντάλλαγμα ευνοϊκών αποφάσεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και σε άλλες 

περιπτώσεις οι καταγγελίες αφορούσαν πολύ στενούς δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεων και των 

πολιτικών σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο, που ενίσχυσαν τις φερόμενες πρακτικές διαφθοράς που 

συνδέονται με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

  Οι δημόσιες συμβάσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εγείρουν ιδιαίτερα ζητήματα, 

καθώς οι τοπικές αρχές διαθέτουν ευρείες διακριτικές εξουσίες που δεν συνδυάζονται με επαρκείς 

ελέγχους και ισορροπίες των εξουσιών, σημαντικά ποσοστά των δημόσιων πόρων κατανέμονται σε 



116 

τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα οι μηχανισμοί εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου είναι 

ανεπαρκείς. 

   Σε ορισμένα Κ-Μ οι μηχανισμοί ελέγχου αποκάλυψαν περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν τα περιουσιακά στοιχεία της τοπικής κυβέρνησης για τη σύναψη συναλλαγών με 

εταιρείες που συνδέονταν με τους ίδιους. Σε ορισμένους δήμους και περιφέρειες αναπτύχθηκε ένα 

σημαντικό «πελατειακό» δίκτυο γύρω από μικρές ομάδες συμφερόντων. Οι περισσότερες από τις 

υποθέσεις αφορούσαν κατηγορίες ή ισχυρισμούς για παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων, 

προσωπικό παράνομο πλουτισμό, εκτροπή εθνικών ή κοινοτικών κεφαλαίων, ευνοιοκρατία και 

σύγκρουση συμφερόντων. Σε ορισμένα Κ-Μ υπήρξαν περιπτώσεις, όπου  οι αρχηγοί του 

οργανωμένου εγκλήματος σε επίπεδο δήμου δημιούργησαν τα δικά τους πολιτικά κόμματα ή 

διείσδυσαν σε δημοτικά συμβούλια, προκειμένου να ασκήσουν επιρροή σε τοπικές αρχές επιβολής 

του νόμου ή στη δικαστική εξουσία και να στήσουν δημόσιους διαγωνισμούς. Για την 

αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, ορισμένοι δήμοι εφάρμοσαν μέτρα για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, όπως η θέσπιση συστημάτων εσωτερικής δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου. 

  Ο κατασκευαστικός κλάδος, που συνδέεται με την αστική ανάπτυξη, καθώς και τη 

διαχείριση των αποβλήτων, είναι μεταξύ των τομέων που είναι πιο επιρρεπείς στη διαφθορά σε 

τοπικό επίπεδο.  

  Σε ορισμένα Κ-Μ οι υποθέσεις διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια, με τη συμμετοχή των 

περιφερειακών και τοπικών αξιωματούχων, αποκάλυψαν ότι κατά καιρούς ελήφθησαν αυθαίρετες 

αποφάσεις, υπό την πίεση των τοπικών αρμοδίων όσον αφορά μελλοντικές συμβάσεις κατασκευής 

ακινήτων. 

  Ορισμένα Κ-Μ μέσω των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή την 

ακεραιότητα, πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων σε 

ορισμένους τομείς που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι. Αυτό οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των 

παρατυπιών που αφορούσαν συγκρούσεις συμφερόντων και συνέβαλε στον εντοπισμό δημόσιων 

συμβάσεων που συνήφθησαν για ιδιωτικό όφελος εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.  

 

 

8.12.α. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και διαφάνειας στις δημόσιες 

συμβάσεις των Κ-Μ της Ε.Ε. 

 

 

 Ορισμένα εκ των Κ-Μ εφάρμοσαν πρόσφατα ή βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία 

μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την περαιτέρω 

στήριξη του θεμιτού ανταγωνισμού. 

  Άλλα Κ-Μ έχουν θεσπίσει εθνικές στρατηγικές στο πεδίο της πρόληψης και της 

καταστολής, παρ’ όλα αυτά οι συχνές νομοθετικές αλλαγές οδήγησαν ορισμένα Κ-Μ σε νομική 

αβεβαιότητα και σε αδυναμίες εφαρμογής της διαδικασίας των αντίστοιχων μηχανισμών ελέγχου. 

Η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας θεωρείται επίσης εμπόδιο για την ομαλή εφαρμογή της. 

 Σε Κ-Μ οι αναθέτουσες αρχές καλούνται να εγκρίνουν σχέδια ακεραιότητας και να 

εκτιμήσουν τους κινδύνους διαφθοράς. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκτιμήσεις κινδύνου 

διεξάγονται με την υποστήριξη είτε των αρχών επιβολής του νόμου, είτε των υπηρεσιών 

καταπολέμησης της διαφθοράς. Ορισμένα Κ-Μ εφάρμοσαν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης 



117 

για κάποιο χρονικό διάστημα και βελτίωσαν την ενημέρωση, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό 

επίπεδο.  

  Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου αφορούν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την 

ιεράρχηση κινδύνων και συνοδεύονται από συγκεκριμένες δράσεις, που στοχεύουν τον έλεγχο 

των δυνητικών επιπτώσεων των κινδύνων. 

  Οι μηχανισμοί «κόκκινης σημαίας», οι οποίοι έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις 

αναθέτουσες αρχές ή τα κεντρικά όργανα δημοσίων συμβάσεων να ανιχνεύσουν διεφθαρμένες 

πρακτικές, αποτελούν «συστήματα προειδοποίησης», που συνεπάγονται τον εντοπισμό και την 

παρακολούθηση ορισμένων δεικτών, η εμφάνιση των οποίων μπορεί να οδηγεί σε υπόνοιες 

διεφθαρμένης συμπεριφοράς π.χ. η συγκέντρωση ορισμένου αριθμού δεικτών μπορεί να αποτελεί 

προειδοποιητική ένδειξη για το σύστημα που θα απαιτούσε πιο διεξοδική επαλήθευση ή ελέγχους. 

  Τα δεδομένα για υποθέσεις διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων, που εντοπίζονται σε 

διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων σε εθνικό, περιφερειακό-τοπικό επίπεδο, καταχωρούνται σε 

Κεντρική βάση ή σε Εθνικό Μητρώο. Η συλλογή των σχετικών δεδομένων θεωρείται σε μεγάλο 

βαθμό από τα Κ-Μ ως μια περιττή διοικητική επιβάρυνση, ωστόσο, τα δεδομένα αυτά θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια ορθών εκτιμήσεων κινδύνου και να συμβάλουν 

σημαντικά στην ομοιόμορφη εφαρμογή των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

  Η εκπόνηση τακτικών και δομημένων μελετών αγοράς δεν αποτελεί κοινή πρακτική πριν 

από την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, με εξαίρεση τις σύνθετες και υψηλής αξίας δημόσιες 

συμβάσεις. Οι βάσεις δεδομένων δαπανών υφίστανται μόνο σε ελάχιστα Κ-Μ, είτε σε κεντρικό είτε 

σε τοπικό επίπεδο ή ακόμη για ένα συγκεκριμένο τομέα. Οι εν λόγω βάσεις δεδομένων μπορούν να 

συνδράμουν στη διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ παρόμοιων τύπων έργων όπως π.χ. 

προμήθειες ή έργα και των παραδοτέων τους, μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό των 

κινδύνων ή υποψιών διεφθαρμένης συμπεριφοράς, δεδομένης της πολυπλοκότητας των προϊόντων 

και της ποικιλίας των εισροών που εντάσσονται σε ένα τελικό παραδοτέο δημόσιο αγαθό (δημόσια 

έργα, προμήθειες , μελέτες κλπ). 

  Αποτέλεσμα της διαδικασίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών περί 

δημοσίων συμβάσεων ήταν να σημειωθούν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στο επίπεδο της διαφάνειας 

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην πλειονότητα των Κ-Μ. Ορισμένα Κ-Μ 

έλαβαν εκτεταμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με το κόστος των 

δημοσίων έργων και υπηρεσιών π.χ. για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου, τα υλικά μπορεί 

να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από το ένα μέρος στο άλλο, ανάλογα με το κλίμα, τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά του τόπου όπου κατασκευάζεται κτλ. 

 

 

8.12.β. Η χρήση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. 

 

 

 Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων και προσφέρουν εγγυήσεις όσον αφορά την πρόληψη και τον 

εντοπισμό πρακτικών διαφθοράς, επειδή συμβάλλουν στην αύξηση της διαφάνειας, επιτρέπουν την 

καλύτερη εφαρμογή των τυποποιημένων διαδικασιών και διευκολύνουν τους μηχανισμούς ελέγχου. 

Οι ισχύουσες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις περιέχουν διατάξεις που απαιτούν να θεσπίσουν 

όλα τα Κ-Μ τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα είτε μέσω της ηλεκτρονικής 

http://en.wikipedia.org/wiki/Risk
http://en.wikipedia.org/wiki/Risk
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δημοσίευσης των προκηρύξεων των διαγωνισμών, είτε μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προσφορών, καθώς και νέων, πλήρως ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων, όπως τα δυναμικά συστήματα αγορών και ηλεκτρονικών δημοπρασιών.  

 Όπως φαίνεται από τον απολογισμό του 2012 για τις δημόσιες συμβάσεις, υπήρξε κάποια 

πρόοδος όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, αλλά συνολικά 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο 5% έως 10% των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων 

που συνάπτονται σε ολόκληρη την Ε.Ε.  

Ορισμένα Κ-Μ σημείωσαν σημαντική πρόοδο όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή των 

ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων στο στάδιο πριν από την ανάθεση των συμβάσεων. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για τα Κ-Μ στα οποία οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έχουν γίνει 

υποχρεωτικές από την εθνική νομοθεσία και αναμένεται να εφαρμοστούν σταδιακά. 

Οι νομοθετικές δέσμες της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπουν τη σταδιακή 

μετάβαση προς την πλήρη ηλεκτρονική επικοινωνία. 

 

 

8.12.γ. Μηχανισμοί ελέγχου στις δημόσιες συμβάσεις των Κ-Μ της Ε.Ε. 

 

 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. η σύσταση ενός κεντρικού φορέα δημοσίων 

συμβάσεων είναι προαιρετική, ωστόσο τα περισσότερα Κ-Μ έχουν εφαρμόσει την επιλογή αυτή 

στην εθνική τους νομοθεσία, ορίζοντας συγκεκριμένες αρχές, όπου όμως οι φορείς που είναι 

υπεύθυνοι δεν έχουν διοριστεί ειδικά για τον χειρισμό των δημοσίων συμβάσεων, αλλά ο χειρισμός 

τους αποτελεί ένα από τα καθήκοντά τους όπως π.χ. οι αρχές ανταγωνισμού. 

 Στα Κ-Μ όπου υφίσταται κεντρικός οργανισμός, η ικανότητα και δυναμική του 

περιορίζεται κυρίως από την ανεπάρκεια εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των ολοένα 

αυξανόμενων καθηκόντων. 

  Οι οδηγίες για διορθωτικά μέτρα αφήνουν τα Κ-Μ να αποφασίσουν εάν η επανεξέταση θα 

πρέπει να διενεργείται από διοικητικούς ή δικαστικούς φορείς. Τα μισά Κ-Μ επιλέγουν την πρώτη 

δυνατότητα, ενώ τα υπόλοιπα επιλέγουν τη δεύτερη.  

  Σε ορισμένα Κ-Μ δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των εν λόγω 

φορέων επανεξέτασης, λόγω κυρίως πολιτικών παρεμβάσεων μεταξύ άλλων, όσον αφορά το 

διορισμό της ηγεσίας και του προσωπικού τους. 

  Τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε μια τάση ενίσχυσης του επαγγελματικού χαρακτήρα των 

δημόσιων συμβάσεων, με τη μορφή συγκέντρωσης της ζήτησης και κεντρικής διαχείρισης μέσω 

συμβάσεων-πλαισίων και κοινών αγορών.  

  Οι διοικήσεις, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, χρησιμοποιούν όλο και 

περισσότερο εξειδικευμένους κεντρικούς φορείς, ενώ η ευρύτερη χρήση των συμβάσεων- πλαισίων 

αλλάζει τη φύση της λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων. Επί του παρόντος, η πρακτική 

διαφέρει σημαντικά μεταξύ των Κ-Μ. 

  Σχετικά με τις πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ σημειώθηκε βελτίωση κατά τα 

τελευταία έτη στην πλειονότητα των Κ-Μ, οι υπάλληλοι στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 

βλέπουν ένα μάλλον περιορισμένο δικό τους ρόλο όσον αφορά τον εντοπισμό των πρακτικών 

διαφθοράς.  
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  Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των αρχών για τις δημόσιες συμβάσεις, των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της διαφθοράς ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό 

μεταξύ των Κ-Μ. Σε πολλές περιπτώσεις, η συνεργασία είναι τυπική και οι στατιστικές δείχνουν 

χαμηλό αριθμό κοινοποιήσεων για διαφθορά ή σύγκρουση συμφερόντων από αρχές δημοσίων 

συμβάσεων σε φορείς αρμόδιους για την επιβολή του νόμου ή την ακεραιότητα. 

  Σε ορισμένα Κ-Μ οι μηχανισμοί ελέγχου, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, είναι μάλλον ελλιπείς ή 

κατακερματισμένοι, φαίνεται να είναι ευρέως διαδεδομένες οι περιπτώσεις ευνοιοκρατίας στην 

κατανομή των δημοσίων πόρων στο πλαίσιο των εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών που 

εμπλέκονται στις δημόσιες συμβάσεις. 

  Ενώ η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στα στάδια πριν από την υποβολή της 

προσφοράς, της προσφοράς και της ανάθεσης βελτιώθηκαν, το στάδιο της εφαρμογής μετά την 

ανάθεση παρακολουθείται λιγότερο. 

  Ορισμένα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια ή εθνικές ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν επισημάνει 

πολλές φορές ότι στο στάδιο της εκτέλεσης σημειώνονται παρατυπίες. 

  Σε πολλά Κ-Μ τα ελεγκτικά συνέδρια είναι οι βασικοί παράγοντες για τον εντοπισμό των 

κενών και των ελλείψεων που αφορούν διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, οι δε συστάσεις τους σε 

αυτόν τον τομέα συχνά δεν παρακολουθούνται επαρκώς στη συνέχεια. 

  Το καθεστώς ιδιοκτησίας των διαγωνιζομένων και των υπεργολάβων ελέγχεται πολύ σπάνια 

στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.  

  Ο συντονισμός της εποπτείας, η μερική επικάλυψη, ο καταμερισμός των καθηκόντων ή οι 

κατακερματισμένοι μηχανισμοί ελέγχου σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, οι μηχανισμοί ελέγχου για 

τις δημόσιες συμβάσεις κάτω από τα κατώτατα όρια της νομοθεσίας της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα 

αδύναμοι στην πλειονότητα των Κ-Μ, γεγονός που εγείρει ανησυχίες, ιδίως σε σχέση με τις 

αναφερόμενες πρακτικές, βάσει των οποίων οι συμβάσεις χωρίζονται σε επί μέρους μικρότερης 

αξίας συμβάσεις, ώστε να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις και οι έλεγχοι της Ε.Ε. για τις δημόσιες 

συμβάσεις. 

 

 

8.12.δ. Αποκλεισμός- Κυρώσεις στις δημόσιες συμβάσεις. 

 

 

 Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. δεν υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες αποκλεισμού, που να 

εφαρμόζονται σε όλα τα Κ-Μ, σύμφωνα με τους οποίους οι προσφέροντες, κατά των οποίων έχουν 

εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές καταδίκες για διαφθορά, αποκλείονται από τον διαγωνισμό.  Τα Κ-

Μ δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν λίστες αποκλεισμού και γενικά δεν δημοσιεύουν τέτοιες 

λίστες. Σε πολλά Κ-Μ, οι αναθέτουσες αρχές έχουν πολλαπλή πρόσβαση στις εσωτερικές τους 

βάσεις δεδομένων αποκλεισμού. Οι διεθνείς λίστες αποκλεισμού, κατά κανόνα, δεν θεωρούνται ως 

βάση για τον αποκλεισμό στα Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στα περισσότερα Κ-Μ η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις καλύπτεται από ποινικά 

αδικήματα, όπως τη δωροδοκία και την αθέμιτη επιρροή. Κατά κανόνα, οι διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων αναστέλλονται, διακόπτονται ή ακυρώνονται όταν ανιχνεύεται διεφθαρμένη 

συμπεριφορά ή σύγκρουση συμφερόντων. Η κατάσταση είναι διαφορετική στην περίπτωση που η 

διεφθαρμένη συμπεριφορά ή η σύγκρουση συμφερόντων εντοπίζεται ή εμφανίζεται μετά την 

ανάθεση της σύμβασης. Σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από την επιβολή κυρώσεων για τη 
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διεφθαρμένη συμπεριφορά ή τη σύγκρουση συμφερόντων, απαιτείται ξεχωριστή πολιτική αγωγή 

για την ακύρωση της δημόσιας σύμβασης. Αυτό συνεπάγεται συχνά χρονοβόρες διαδικασίες και 

κινδύνους που παράγουν αποτελέσματα σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο, όταν είναι δύσκολο ή 

ακόμη και αδύνατο να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημίες. Σε άλλα Κ-Μ οι δημόσιες συμβάσεις 

περιλαμβάνουν ρήτρα κατά της διαφθοράς που εγγυάται την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση 

σε περίπτωση που ανακύψουν διεφθαρμένες πρακτικές εντός της ισχύος της σύμβασης (π.χ. σαφείς 

διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως άκυρης ή για την εφαρμογή άλλων 

συμβατικών κυρώσεων). 

Σε ορισμένα Κ-Μ όπου η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, 

το ιστορικό των διώξεων και των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων είναι ισχνό και οι λίγες 

υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων συμβάσεων ολοκληρώνονται με αποτρεπτικές κυρώσεις. Οι 

υποθέσεις αυτές συνήθως διαρκούν πολύ χρόνο και συχνά οι συμβάσεις ή τα έργα έχουν ήδη 

εκτελεστεί, όταν ανακαλύπτονται οι πρακτικές διαφθοράς.  

  Τα προαναφερθέντα ευρήματα καταδεικνύουν την πρόοδο στην εφαρμογή των πολιτικών 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων εντός των Κ-Μ, 

ωστόσο ο εν λόγω τομέας εξακολουθεί να αποτελεί εστία κινδύνου και απαιτούνται περαιτέρω 

προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση προτύπων ακεραιότητας.  

  Όσον αφορά τις ενδεχόμενες ενέργειες που πρέπει να προβούν τα Κ-Μ, υποδεικνύουν τις 

ακόλουθες γενικές συστάσεις: 

1.Ανάγκη συστηματικής χρήσης των εκτιμήσεων κινδύνου διαφθοράς στο πλαίσιο των δημοσίων 

συμβάσεων. 

•Οι εκτιμήσεις κινδύνου θα πρέπει να αναπτυχθούν σε επίπεδο εποπτείας των δημοσίων 

συμβάσεων, ανεξάρτητα από το θεσμικό πλαίσιο τους, με την υποστήριξη των αρχών επιβολής του 

νόμου ή υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

•Διασφάλιση της συγκέντρωσης δεδομένων όσον αφορά τις πρακτικές και τα πρότυπα διαφθοράς 

που εντοπίζονται, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων συμφερόντων και των πρακτικών 

«περιστρεφόμενης πόρτας». Εκτιμήσεις κινδύνου σχετικά με αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία. 

•Λήψη, με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνου, προσαρμοσμένων μέτρων για ιδιαίτερα ευάλωτους τομείς 

και για τα συνηθέστερα είδη παρατυπιών που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια ή μετά τον κύκλο των 

δημοσίων συμβάσεων. 

•Εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς για περιφερειακές και τοπικές 

διοικήσεις. Οι εκτιμήσεις κινδύνου μπορούν επίσης να εστιαστούν στις ιδιαίτερες αδυναμίες αυτού 

του επιπέδου διοίκησης. 

•Ανάπτυξη και διάδοση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση συστημάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης. Παροχή βοήθειας προς τις αναθέτουσες αρχές και τους φορείς εποπτείας για τον 

εντοπισμό της διεφθαρμένης συμπεριφοράς, της ευνοιοκρατίας και της σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

2.Εφαρμογή υψηλών προτύπων διαφάνειας για ολόκληρο τον κύκλο δημοσίων συμβάσεων, καθώς 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

•Διασφάλιση κοινών ελάχιστων προτύπων διαφάνειας σε επίπεδο περιφερειακών και τοπικών 

διοικήσεων σε σχέση με τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και το στάδιο της 

υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων. 

•Εξέταση τρόπων δημοσίευσης ή εξασφάλισης της πρόσβασης σε συναφθείσες δημόσιες 

συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και 
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τις ποινικές ρήτρες, με την εξαίρεση της σαφώς καθορισμένης, περιορισμένης και αιτιολογημένης 

εξαίρεσης του απορρήτου για ορισμένες συμβατικές ρήτρες. 

•Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, πριν και μετά την ανάθεση με τη 

δημοσίευση στο διαδίκτυο των ετήσιων λογαριασμών και ισολογισμών και των κατανεμημένων 

δαπανών των δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όλων των διοικητικών δομών (σε 

κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). Την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας των 

δημοσίων συμβάσεων που διεξάγονται από κρατικές επιχειρήσεις, καθώς και στο πλαίσιο 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

3.Ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου για το σύνολο του κύκλου των 

δημοσίων συμβάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

•Διασφάλιση επαρκούς ικανότητας των οργανισμών ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων, των 

συμβουλευτικών οργάνων και των οργανισμών εποπτείας, καθώς και των Ελεγκτικών Συνεδρίων, 

ανάλογα με την περίπτωση, να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου τους. 

•Ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου για τους σκοπούς της πρόληψης και του 

εντοπισμού των διεφθαρμένων πρακτικών και των συγκρούσεων συμφερόντων. Διασφάλιση ορθών 

και ομοιόμορφων μεθόδων ελέγχου της καταπολέμησης της διαφθοράς και της σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά τη διάρκεια του κύκλου των δημοσίων συμβάσεων. Αυτές οι μέθοδοι θα πρέπει 

να αποδίδουν προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων ή επίπεδα 

διοίκησης και σε επιτόπιους αιφνίδιους ελέγχους από ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. 

•Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και των εργαλείων για το στάδιο μετά την ανάθεση και την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων. 

•Διασφάλιση επαρκούς παρακολούθησης των συστάσεων των ελεγκτικών συνεδρίων τα οποία 

εντοπίζουν παρατυπίες στις δημόσιες συμβάσεις. 

•Διενέργεια ελέγχων σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας των υποψηφίων και των υπεργολάβων. 

Διασφάλιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου για τις δημόσιες συμβάσεις που διεξάγονται από 

κρατικές επιχειρήσεις, καθώς και στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

4.Διασφάλιση συνεκτικής επισκόπησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη και την 

τεχνογνωσία πρόληψης και εντοπισμού πρακτικών διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα δημοσίων 

συμβάσεων 

•Διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των αρχών που είναι επιφορτισμένες με 

την εποπτεία των δημοσίων συμβάσεων. 

•Ανάπτυξη και βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 

για την πρόληψη και τον εντοπισμό πρακτικών δωροδοκίας και σύγκρουσης συμφερόντων στις 

δημόσιες συμβάσεις, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

•Παροχή προσαρμοσμένων προγραμμάτων κατάρτισης για εισαγγελείς και δικαστές σχετικά με τις 

τεχνικές και νομικές πτυχές της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

5.Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων: 

•Διασφάλιση της εφαρμογής αποτρεπτικών κυρώσεων σε περιπτώσεις πρακτικών διαφθοράς, 

ευνοιοκρατίας ή σύγκρουσης συμφερόντων στις δημόσιες συμβάσεις. 
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•Διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης των μηχανισμών για την κατάργηση των 

αποφάσεων και/ή ακύρωση των δημοσίων συμβάσεων, σε εύθετο χρόνο όταν διεφθαρμένες 

πρακτικές έχουν επηρεάσει τη διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   9:  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 

 

9.1. Βασικά χαρακτηριστικά της διαφθοράς στην Ελλάδα. 

 

 

 Η κατάσταση της διαφθοράς στην Ελλάδα
52

, όπως σκιαγραφήθηκε παραπάνω, έχει τις ρίζες της σε 

πληθώρα παραγόντων που εντοπίζονται σε διάφορα επίπεδα, όπως μεταξύ άλλων: 

- η δυσλειτουργική δημοκρατία με την υπερβολική δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, 

- οι σχέσεις διαπλοκής μεταξύ των «τεσσάρων» εξουσιών, 

-το ασθενές κράτος δικαίου με την πολυνομία και αμφισημεία, όπου νόμοι και εγκύκλιοι οδηγούν 

πολλές φορές σε ασάφειες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφορετικές ερμηνείες και να 

δίνουν την εντύπωση της επί σκοπού ενέργειας,  

- η έλλειψη διαφάνειας στο κυβερνητικό έργο, 

- η κομματική εξάρτηση της δημόσιας διοίκησης, 

- η ευρεία διακριτική ευχέρεια άσκησης δημόσιας εξουσίας, 

- η πολυνομία, 

- η γραφειοκρατία, 

- η ανυπαρξία ελέγχων και κυρώσεων, 

- οι αδύναμες πρακτικές χρηστής διαχείρισης, 

- η ανορθολογική κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα, 

- η έλλειψη κωδίκων δεοντολογίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 

- ο πολυδαίδαλος μηχανισμός εντοπισμού της διαφθοράς και η μη θωράκιση ανεξάρτητων αρχών 

και ελεγκτικών μηχανισμών, 

- η αναιμική κοινωνία των πολιτών, 

- η νοοτροπία που καλλιεργεί η κοινωνία και σφραγίζει καθοριστικά τη συμπεριφορά των ατόμων, 

- η ανεπαρκής εκπαίδευση των πολιτών σε ζητήματα διαφθοράς. 

Μεταξύ των συνεπειών της διαφθοράς, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, 

συγκαταλέγονται: 

- η κατασπατάληση οικονομικών πόρων, 

- η στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού, 

- η φθορά των ανθρωπίνων σχέσεων, 

- η ενίσχυση της βίας, 

- η κατάρρευση του συστήματος ηθικών αξιών, 

- η εμπέδωση μίας κουλτούρας ανοχής και μοιρολατρίας, 

- η διακινδύνευση της κοινωνικής συνοχής, 

- η μόλυνση του πολιτικού μας συστήματος, 

- η υποβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας μας, 

- η επικράτηση συστήματος «διεφθαρμένης νομιμότητας» 

                                                           
52 ©2012 Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς ISBN: 978-960-99036-1-5, Με την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος» Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων. 
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  Ειδικότερα, η παγίωση του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα συνεπάγεται, μεταξύ 

άλλων, μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και συνεπώς 

υψηλές τιμές αγαθών, καθώς και αύξηση του κοινωνικού χάσματος μεταξύ χαμηλών και υψηλών 

εισοδημάτων.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα σε έκθεσή της, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι ο περιορισμός της διαφθοράς μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε τετραπλασιασμό 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος.  

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Brooking Institute, η διαφθορά κοστίζει στη χώρα μας € 20 

δις ετησίως. 

Όπως σημειώνει η προαναφερθείσα μελέτη Κατάρτιση Ολοκληρωμένης Στρατηγικής 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς μέσα από τη Διεθνή και Εθνική Εμπειρία, η διαφθορά στον 

δημόσιο τομέα, ειδικότερη μορφή της οποίας είναι η διαπλοκή, εκτός από την οικονομική ζημία, 

προκαλεί διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους και γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του 

κρατικού μηχανισμού. Τούτο επιτείνει τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας των κρατικών 

λειτουργιών, τα οποία όμως οφείλονται και σε άλλες αιτίες, όπως είναι η μη αξιοκρατική επιλογή 

του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, η ανεπαρκής εκπαίδευση αυτού, η επιλογή 

διευθυντικών στελεχών με πολιτικά κριτήρια, και, κυρίως, η εκ μέρους των περισσοτέρων 

υπαλλήλων αδιαφορία για την εκτέλεση του υπαλληλικού καθήκοντος. Οι επιπτώσεις των ανωτέρω 

είναι ιδιαιτέρως επιβλαβείς τόσο στη λειτουργία του κράτους, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με 

επιβαρυντικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την εν γένει κοινωνική και 

πολιτισμική εξέλιξή της, δεδομένου ότι οι δύο τομείς λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. 

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εθνική έρευνα για τη διαφθορά στην Ελλάδα το 2010, τα 

νοσοκομεία, οι εφορίες, οι πολεοδομίες, οι νομαρχίες, το ΙΚΑ, το Υπουργείο Μεταφορών, η ΔΕΗ, 

οι δήμοι, οι τράπεζες, το Υπουργείο Οικονομικών, τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΟΤΕ, το 

Κτηματολόγιο, ο ΟΕΚ, το Υπουργείο Υγείας και τα Δασαρχεία, αποτελούν τις πιο διεφθαρμένες 

δημόσιες υπηρεσίες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μία επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο κοστίζει 

στον ασθενή από € 150 έως € 15.000, ενώ το «φακελάκι» του γιατρού ξεκινάει από τα € 50 και 

φτάνει στα € 7.500 για μία εγχείρηση. Στην εφορία, το κλείσιμο και ο έλεγχος βιβλίων κυμαίνονται 

από € 300 ως € 15.000, ενώ η ρύθμιση οφειλών κοστίζει από € 100 έως € 3.500. Σε ό,τι αφορά στις 

πολεοδομίες, η οικοδομική άδεια κοστίζει έως και € 9.000, ενώ η επίσπευση των διαδικασιών από € 

250 έως € 15.000. Στις παρυφές της διαφθοράς του δημόσιου τομέα συγκαταλέγεται και το μαύρο 

πολιτικό χρήμα. Πρόκειται για το χρήμα που εισρέει στα κόμματα και στους πολιτικούς από 

ιδιώτες, με πλήρη αδιαφάνεια, και αποτελεί γενεσιουργό αιτία διαπλοκής. Η υπόθεση της Siemens 

υπήρξε χαρακτηριστική της εν λόγω παθογένειας. 

  Στον ιδιωτικό τομέα πρωτοστατούν και πάλι οι υπηρεσίες υγείας, οι λογιστές και οι 

δικηγόροι, ενώ σημαντική μείωση περιστατικών διαφθοράς εντοπίζεται στον τραπεζικό τομέα, 

λόγω των οικονομικών εξελίξεων.  

Σημαντικές πηγές διαφθοράς αποτελούν επίσης οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι 

ασφαλιστικές εταιρείες, η «οικονομία της νύχτας» (μπαρ, κέντρα διασκέδασης, 

ενεχυροδανειστήρια, κλπ.), η χρηματιστηριακή παραοικονομία, ο τζόγος, οι κτηματομεσιτικές 

συναλλαγές (αναφορικά με το πέραν του αναγραφομένου στο συμβόλαιο τιμήματος, καθώς και 

όταν ενέχουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), η επιμελητεία (logistics) και οι εταιρείες μεταφορών 

υπό την έννοια ότι εξυπηρετούν το λαθρεμπόριο. 

 Όσον αφορά στη στάση των πολιτών απέναντι στη διαφθορά, το 92% θεωρεί την ελληνική 

κοινωνία διεφθαρμένη, ενώ παρατηρείται αύξηση του αριθμού όσων θεωρούν πράξεις διαφθοράς 
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ενέργειες όπως το «μέσο» για την πρόσληψη συγγενή. Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό όσων 

ζητούν δημοσιοποίηση του «πόθεν έσχες» των δημοσίων υπαλλήλων, την αυστηρή τιμωρία όσων 

παίρνουν και όσων δίνουν μίζες ή φακελάκια.ο 92% των 

  Η αποδοχή των πράξεων της διαφθοράς καταγράφεται στις ακόλουθες συνήθεις πρακτικές: 

●Να δώσουμε χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα για να περάσουμε τις εξετάσεις για την άδεια 

οδήγησης. 

●Να δώσουμε χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα σε εφοριακό για την τακτοποίηση χρεών. 

●Να δώσουμε χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα σε υπάλληλο της πολεοδομίας για να εκδώσουμε 

οικοδομική άδεια. 

●Να δώσουμε χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα σε αστυνομικό για να μη μας εκδώσει κλήση. 

●Να δώσουμε χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα σε ΚΤΕΟ για να πιστοποιηθεί αυτοκίνητό μας. 

●Να χρησιμοποιήσουμε «μέσο» για να προσληφθεί κάποιος συγγενής. 

●Να δώσουμε χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα στο γιατρό για να μας προσέξει καλύτερα. 

●Να χρησιμοποιήσουμε «μέσο» για να πάρει κάποιος συγγενής καλύτερη μετάθεση στο στρατό. 

 

 Οκτώ(8) στους δέκα (10) αποδέχονται πλήρως τις συνήθεις αυτές πρακτικές διαφθοράς, ενώ σε 

ορισμένες από αυτές (δίπλωμα οδήγησης) η αποδοχή πλησιάζει το 96%. Η διαχρονική μελέτη των 

απόψεων περί αποδοχής πράξεων διαφθοράς από την κοινή γνώμη κατά την τελευταία τριετία, 

καταδεικνύει απόλυτη στασιμότητα σε αυτές τις απόψεις. 

 Η ανοχή των πολιτών απέναντι στη διαφθορά καταγράφεται επίσης στις ακόλουθες 

συνήθεις πρακτικές: 

●Αν είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, τότε δεν πειράζει να δώσουμε και κανένα «φακελάκι». 

●Δεν χρειάζεται να υπακούμε στους νόμους όταν δεν μας βλέπει κανείς. 

●Εάν δεν βλάπτονται τα προσωπικά μου συμφέροντα, δεν θα με ενοχλούσαν οι μίζες ή τα 

«φακελάκια», ακόμα και αν γίνονταν μπροστά στα μάτια μου. 

  Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν μία διαφορετική ιδεολογική στάση των 

πολιτών απέναντι σε αυτές τις απόψεις. Συγκεκριμένα, 8 ή 9 στους 10 διαφωνούν με το 

περιεχόμενο των ως άνω προτάσεων, ενώ η ανοχή των πολιτών κατά το έτος 2010 έχει περιορισθεί 

σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

  Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς για το 2010, κατά την τριετία 2008-

2010, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα της Ελλάδας να γίνει μία χώρα χωρίς διαφθορά, 

παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς (πολιτικά κόμματα, 

Κοινοβούλιο, ΜΜΕ, επιχειρήσεις) αυξήθηκε. Ακόμα και θεσμοί που θεωρούνται σχετικά διαφανείς 

και αδιάφθοροι, όπως οι ΜΚΟ και η Εκκλησία, σημείωσαν χειρότερη επίδοση.  

  Η στάση των πολιτών απέναντι στον τρόπο πάταξης της διαφθοράς, σύμφωνα με την εθνική 

έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα του 2010, περιλαμβάνει τα ακόλουθα  προτεινόμενα μέτρα 

αντιμετώπισης της διαφθοράς: 

 

●Να εφαρμόζονται οι νόμοι γρήγορα και για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. 

●Να τιμωρούνται αυστηρά όσοι συλλαμβάνονται να παίρνουν παράνομες προμήθειες ή 

«φακελάκια». 

●Να εφαρμόζεται πραγματικά το «πόθεν έσχες» για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

●Να τιμωρούνται αυστηρά όσοι συλλαμβάνονται να δίνουν παράνομες προμήθειες ή «φακελάκια». 

●Να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία των δικαστών. 
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●Να καθιερωθεί για τους δημοσίους υπαλλήλους, ένας κώδικας συμπεριφοράς απέναντι στους 

πολίτες. 

●Να γίνονται μαθήματα στα σχολεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

●Να γίνουν ενημερωτικές εκστρατείες κατά της διαφθοράς. 

●Το κράτος να επεμβαίνει λιγότερο στην οικονομία. 

  

  Η κρατούσα θέση των πολιτών, σε ποσοστό που αγγίζει το 97%, συνοψίζεται στην τιμωρία 

και στην εφαρμογή των νόμων. 

  Σχετική έρευνα του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

επιβεβαιώνει τη συντριπτική πλειονότητα των ευρημάτων των προαναφερθεισών ερευνών. 

 Επιπλέον η εν λόγω έρευνα καταλήγει και στα εξής συμπεράσματα: 

- Οι Έλληνες θεωρούν τη διαφθορά ως το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. 

-Οι πολίτες, στη συντριπτική πλειονότητά τους, αισθάνονται ότι το πρόβλημα της διαφθοράς 

επηρεάζει τη ζωή τους. 

-Κύριοι υπεύθυνοι για τη διαφθορά στην Ελλάδα θεωρούνται τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι 

πολίτες. 

   Η επιβαρυμένη κατάσταση της διαφθοράς στην Ελλάδα, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 

καθιστά σαφές ότι η ανάγκη για αποτελεσματική δράση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η 

οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα δεν αφήνει περιθώρια για περισσότερες οικονομικές και 

κοινωνικές απώλειες. 

 

 

9.2.Το νομικό, θεσμικό και οικονομικό  πλαίσιο αντιμετώπισης της διαφθοράς 

στην Ελλάδα. 

 

 

 Η ελληνική ποινική νομοθεσία καλύπτει όλες τις μορφές αδικημάτων διαφθοράς και αθέμιτης 

χρήσης επιρροής που καλύπτονται από τις νομικές πράξεις περί διαφθοράς του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε από την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, αυτό το «νομικό πλαίσιο είναι υπερβολικά περίπλοκο, 

κατακερματισμένο μεταξύ του ποινικού κώδικα άλλων εθνικών νομοθεσιών και των διαφόρων 

νόμων κύρωσης διεθνών μέσων», γεγονός που αναπόφευκτα επηρεάζει την εφαρμογή του. 

 Το θεσμικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα είναι επίσης περίπλοκο καθ’ όσον 

απαρτίζεται από: 

-Το  Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), 

-Ειδικές υπηρεσίες ή μονάδες ελέγχου σε οργανισμούς και υπουργεία, 

-Την υπηρεσία Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας, 

-Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), 

-Τα προσφάτως συσταθέντα Εισαγγελικά γραφεία, με αντικείμενο τη διαφθορά στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη,  

-Το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, 

-Την Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες,  
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-Τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,  

-Το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

-Το Συνήγορο του Πολίτη και 

-Ο Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που διορίστηκε απο τα μέσα του 

2013. 

   Η διαφθορά μικρής κλίμακας για το 2011 υπολογίστηκε πως κόστισε στην Ελλάδα 554 

εκατ. ευρώ.  

  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης επισήμανε ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη 

στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την πολεοδομία, τις μεταφορές, τα 

δημόσια έργα, τη φορολογική και τελωνιακή διοίκηση και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. 

Πέραν τούτου παρατηρούνται ότι: 

α) Ως προς την προστασία των καταγγελλόντων και την καταγγελία δυσλειτουργιών 

(whistleblowing).  

 Η Ελλάδα δεν διαθέτει ειδική νομοθεσία για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες 

είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Τόσο η GRECO όσο και ο ΟΟΣΑ επισημαίνουν ότι το 

ισχύον πλαίσιο για την προστασία των καταγγελλόντων στην Ελλάδα είναι ανεπαρκές. 

 

β)Ως προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).  

 Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού ΄΄Freedom House΄΄ η κατάταξη της Ελλάδας ήταν 

χαμηλή το 2013 όσον αφορά τον δείκτη της ελευθερίας του τύπου, μετά από μια αρνητική τάση 

που την τοποθετεί στην κατηγορία των χωρών όπου ο τύπος αξιολογείται ως «εν μέρει ελεύθερος». 

Το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα καλύπτει σε πρώτη φάση την 

περίοδο 2013 έως 2015 και προβλέπει την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης κινδύνου. 

 

γ)Ως προς τη φορολογική διοίκηση.  

 Οι πρακτικές διαφθοράς που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή συνεπάγονται σημαντικό κόστος για 

το ελληνικό κράτος. Πρόσφατες μελέτες για την ανάπτυξη της παραοικονομίας υπολόγισαν ότι το 

κόστος αυτό έφτασε το 2012 σε επίπεδα της τάξης του 24,3 % του ΑΕΠ. Οι καταγγελίες για 

μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή έχουν προκαλέσει σημαντικές διαμάχες στη χώρα μας. 

 

δ)Ως προς την υγειονομική περίθαλψη.  

 Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης συγκαταλέγεται μεταξύ των τομέων στους οποίους η 

Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τη διαφθορά. Αντιπροσωπεύει το 10 % του 

ΑΕΠ. Τόσο οι άτυπες πληρωμές όσο και οι προμήθειες εξοπλισμού και φαρμάκων πλήττονται από 

τη διαφθορά. Η έρευνα της Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια) για το 2011 σχετικά με 

τη δωροδοκία ήσσονος σημασίας στην Ελλάδα, επισημαίνει την πρόσθετη πληρωμή – «φακελάκι» 

– που δίνεται συνήθως στα δημόσια νοσοκομεία κυρίως για χειρουργικές επεμβάσεις. 

 

ε)Ως προς τις Δημόσιες συμβάσεις. 

 Σύμφωνα με την έρευνα του ΄΄Ευρωβαρομέτρου΄΄ το 2013 στις επιχειρήσεις σχετικά με τη 

διαφθορά, 76 % των Ελλήνων ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη 

στις δημόσιες συμβάσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές (μέσος όρος Ε.Ε.: 56 %) και 

94%  πιστεύουν το ίδιο για τις συμβάσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι περιφερειακές και τοπικές 

αρχές (μέσος όρος Ε.Ε.: 60%). Αυτά τα ποσοστά συγκαταλέγονται στα υψηλότερα της Ε.Ε. 
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στ)Ως προς τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. 

 Το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 

κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών εξακολουθεί να μην είναι ανεπτυγμένο. Η ειδική 

έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2013 σχετικά με τη διαφθορά, δείχνει ότι 86 % των Ελλήνων (το 

υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.) θεωρούν ότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και εποπτεία της 

χρηματοδότησης των κομμάτων (μέσος όρος Ε.Ε.: 67%). 

 

ζ)Ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων. 

 Το ελληνικό Σύνταγμα καθορίζει ειδικούς κανόνες για το ασυμβίβαστο μεταξύ των καθηκόντων 

των βουλευτών και ενός ευρέος φάσματος θέσεων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών καθηκόντων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

η)Ως προς τη Δίωξη της διαφθοράς. 

 Στην Ελλάδα το Σύνταγμα προβλέπει μια περίπλοκη και περιορισμένη χρονικά διαδικασία 

προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν από υπουργούς, 

πρώην υπουργούς και υφυπουργούς, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για την άσκηση 

δίωξης. 

Η GRECO έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει την κατάργηση των ειδικών διατάξεων περί 

παραγραφής για υπουργούς και πρώην υπουργούς. 

  Στην Ελλάδα έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα προς μία σφαιρική στρατηγική προσέγγιση της 

καταπολέμησης της διαφθοράς, μεταξύ άλλων με τον διορισμό εθνικού συντονιστή για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Ωστόσο, το πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

παραμένει πολύπλοκο και δεν έχει ακόμη αποδώσει βιώσιμα αποτελέσματα. 

 Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ απαιτείται μια 

πιο σθεναρή απάντηση στις πελατειακές σχέσεις και την ευνοιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. 

  Στην Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρότερη πολιτική κατά της διαφθοράς και πιο 

αποτελεσματικά μέσα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, για την ενδυνάμωση της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

 

 

 9.3. Προσεγγίσεις στην επιχειρηματική απάτη στην Ελλάδα. 

 

 

 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας 2013-2014 του Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ, η Ελλάδα κατατάσσεται 91η σε 148 χώρες σημειώνοντας χαμηλή βαθμολογία, όσον 

αφορά την ευνοιοκρατία στις αποφάσεις κρατικών λειτουργών και την εκτροπή δημόσιων πόρων.  

Επίσης, η Ελλάδα υπολείπεται της εφαρμογής στην πράξη της Σύμβασης του ΟΟΣΑ κατά της 

δωροδοκίας. 

Στο χώρο των επιχειρήσεων η απάτη αφορά εκείνες τις αθέμιτες πρακτικές ατόμων ή 

ομάδων που με δόλο, σχέδιο και σύστημα προσπαθούν να αποκομίσουν οικονομικό όφελος σε 

βάρος της περιουσίας είτε της ίδιας της επιχείρησης και των μετόχων της, είτε των οικονομικών 

συμφερόντων του Δημοσίου, είτε του καταναλωτικού κοινού, είτε των ανταγωνιστών και των 

προμηθευτών της. Μία προσέγγιση θεωρεί ως οικονομική εγκληματικότητα «το σύνολο της 
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αθέμιτης εκείνης δραστηριότητας, η οποία τελείται μέσω των επιχειρήσεων ή και η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την προσβολή (απειλή ή βλάβη) της καλή λειτουργίας της οικονομίας ή λειτουργικά 

σημαντικών κλάδων και θεσμών»
53

. 

Απάτη μπορεί να διαπραχθεί εσωτερικά από εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή εξωτερικά 

από τρίτους. Μπορεί επίσης να διαπραχθεί από τη συνεργασία τρίτων και εργαζόμενων της 

επιχείρησης. Μια απάτη μπορεί να έχει σχεδιασθεί προσεκτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, με 

συνέπεια να είναι αρκετά δύσκολο να αποκαλυφθεί χωρίς πρόσθετους ελέγχους. Επίσης μπορεί να 

είναι συνεχιζόμενη ή να είναι μία μεμονωμένη πράξη. Συμπεριλαμβάνεται στους κύριους 

κινδύνους που συνδέονται στενά με την αγορά, ήτοι με τους πιστωτικούς και νομικούς κινδύνους, 

αφού μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστη οικονομική ζημία, όπως και τον κίνδυνο απώλειας 

φήμης. Έρευνα που διεξήχθη το 2004 (PwC) ανάμεσα σε διευθύνοντες συμβούλους, αποκαλύπτει 

τη σπουδαιότητα της απάτης για τον κίνδυνο απώλειας φήμης για τη διοίκηση. Συγκεκριμένα, από 

τους 1.400 διευθύνοντες συμβούλους που συμμετείχαν στην έρευνα, το 35% αυτών θεωρεί τον 

κίνδυνο απώλειας της φήμης είτε ως τη μεγαλύτερη απειλή (10%) είτε ως μια σημαντική απειλή 

(25%), για τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης.  

  Μέρος της επιχειρηματικής απάτης αφορά ομάδες ατόμων που λειτουργώντας επιχειρήσεις 

προσβλέπουν στο κέρδος, χρησιμοποιώντας παράνομες πρακτικές εξαπάτησης.  

 Το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί κατ' εξοχήν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι 

επιχειρήσεις για την εξάπλωση των άνομων δραστηριοτήτων του. Η ανωνυμία των μετόχων, το 

σύστημα οργάνωσης μιας επιχείρησης, η λογιστική υποστήριξη, τα δίκτυα διανομής και η 

δυνατότητα γρήγορών και κεκαλυμμένων συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ολοκλήρωση εγκληματικών συναλλαγών. 

 Η επιχειρηματική απάτη εκφράζεται επίσης, με τη μορφή της διαστρέβλωσης των 

οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τον 

επιδέξιο χειρισμό των χρηματιστηρίων, με δωροδοκία, με δόλιες πτωχεύσεις, με καταχρήσεις 

περιουσιακών στοιχείων, με συνειδητή σπατάλη επιχειρησιακών πόρων ακόμα και με την 

υποκλοπή δεδομένων και πληροφοριών για λόγους "βιομηχανικής κατασκοπίας". Συνήθως τα 

κίνητρα αφορούν είτε τον εύκολο πλουτισμό, είτε την αναγκαιότητα επίτευξης των οικονομικών 

στόχων με κάθε θυσία προκειμένου να επιδείξουν στους ενδιαφερόμενους, οικονομική ευρωστία 

και αποτελεσματικότητα, είτε στο όνομα της επιβίωσης σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού. 

Στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 ο όρος «απάτη» (fraud) αποδίδεται με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

-Νόθευση ή αλλοίωση των καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

-Αλλοιωμένη παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. 

-Απόκρυψη ή παράλειψη αποτελεσμάτων συναλλαγών από λογιστικές ραφές ή παραστατικά. 

-Καταχώρηση ανύπαρκτων συναλλαγών («εικονικές συναλλαγές»). 

-Καταχρηστική εφαρμογή των λογιστικών αρχών και προτύπων. 

  Το επιχειρηματικό έγκλημα εμφανίζει δυσκολία στην καταδίκη του ΄΄ενόχου΄΄, εξαιτίας του  

διαχωρισμού ανάμεσα στα φυσικά πρόσωπα της επιχείρησης και τη νομική υπόσταση της εταιρείας 

και δίνει ευκαιρίες διαφυγής των ενόχων σε περιοχές χαμηλού ελέγχου, λόγω της ικανότητας των 

επιχειρήσεων να διαφθείρουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αποκάλυψη και τη διαλεύκανση 

του. 

                                                           
53

 Κουράκης, Ν. (1998:50) 
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Όταν κάποιες οικονομικές μονάδες, για την προώθηση των συμφερόντων τους εθίζονται σε 

ένα εγκληματικό οικονομικό περιβάλλον, οι ανταγωνιστές τους αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις 

ίδιες μεθόδους στην προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν στον αθέμιτο ανταγωνισμό. Προκαλείται 

έτσι, λόγω κακής μίμησης, μια γενικευμένη στήριξη της αγοράς σε μη νόμιμες συναλλαγές και 

στην κυριαρχία των άγραφων κανόνων των "παράνομων" συναλλαγών, που σηματοδοτεί την 

κατάργηση του υγιούς ανταγωνισμού και την άρνηση οποιασδήποτε κανονιστικής παρέμβασης
54

. 

 Είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά στον προβληματισμό που επικρατεί στη νομική κοινότητα 

για την ποινική ευθύνη νομικού προσώπου
55

.  

 Στη θεωρία και τη νομολογία επικρατεί η άποψη, ότι το νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να 

έχει αυτοτελή ποινική ευθύνη και επομένως δε δύναται να του επιβληθούν ποινικές κυρώσεις, 

επειδή οι "πράξεις" των νομικών προσώπων είναι στην πραγματικότητα πράξεις των φυσικών 

προσώπων που λειτουργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Επιπλέον, το σύστημα απονομής της 

ποινικής δικαιοσύνης βασίζεται στην ατομική ποινική ευθύνη, ήτοι η ποινικά κολάσιμη πράξη 

τιμωρείται με ποινή που προϋποθέτει τιμωρία φυσικού προσώπου. Δυσχέρειες στον καθορισμό από 

τα νομοθετικά όργανα του είδους και του ύψους των ποινών σε νομικά πρόσωπα, καθιστούν πολλές 

φορές ανέφικτο τον ποινικό κολασμό των νομικών προσώπων.  

  Η δυσχέρεια εξατομίκευσης της ποινικής ευθύνης στο σύγχρονο πολυδαίδαλο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και η αποδυνάμωση της περί δικαίου κοινωνικής συνείδησης, αφήνει 

τη γενική εντύπωση στην κοινωνία περί μη τιμωρίας των δραστών.  

Υπερεθνικοί Οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ και η Ε.Ε. αναλύοντας τα αίτια ανάπτυξης της 

σύγχρονης μορφής εγκληματικότητας και ιδιαίτερα του οργανωμένου εγκλήματος, δίνουν έμφαση 

στη μη αναγνώριση ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων, με αποτέλεσμα το οργανωμένο 

έγκλημα και επιχειρήσεις - δράστες οικονομικών εγκλημάτων να διαφεύγουν της τιμωρίας. 

Εξάλλου, τις περισσότερες φορές, η απόφαση εντός των νομικών προσώπων για ανάπτυξη 

παραβατικής συμπεριφοράς, βασίζεται στη συλλογικότητα και όχι σε απόφαση ενός μόνο 

προσώπου. 

  Μόνο στη Γαλλία, το 1994 εισήχθη σχετική καινοτομία στο ποινικό σύστημα της χώρας, 

που θέσπισε την ποινική ευθύνη νομικών προσώπων για αυτουργία ή συμμετοχή, εφόσον 

προβλέπεται ρητά από ποινική διάταξη και η πράξη έχει τελεστεί από όργανα ή εκπροσώπους 

αυτών και προς το συμφέρον των νομικών προσώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10:  Η   ΑΠΟ  3.2.2014 COM (2014) 38 ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ  

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. 
56

 
 

 

10.1. Η από 3.2.2014 Έκθεση της Επιτροπής προς το νομικό Συμβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

 

 

 Η  από 3-2-2014, COM(2014) 38 ΄΄Εκθεση της Επιτροπής προς το νομικό Συμβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς΄΄ ανέλυσε το φαινόμενο της 

διαφθοράς στα Κ-Μ της Ε.Ε. και των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και την 

καταπολέμησή της. Στόχος της ήταν να ξεκινήσει μια συζήτηση με την Επιτροπή, τα Κ-Μ, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της 

καταπολέμησης της διαφθοράς και να προσδιορίσει τρόπους με τους οποίους η ευρωπαϊκή 

διάσταση μπορεί να βοηθήσει.  

 Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης στις αρχές του 2013 διεξήχθησαν δύο έρευνες 

του Ευρωβαρόμετρου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ε.Ε.: 1) το Ειδικό 

Ευρωβαρόμετρο και 2) ένα «Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο» σχετικά με τις επιχειρήσεις.  

  Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 27.786 άτομα, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα, από τα 

τέλη Φεβρουαρίου ως και τις αρχές Μαρτίου του 2013 και εξέτασε, μεταξύ άλλων, τη γενική 

αντίληψη περί διαφθοράς, προσωπικές εμπειρίες με περιστατικά διαφθοράς, καθώς και 

συμπεριφορές απέναντι σε εξυπηρετήσεις και δώρα. 

  Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http:// 

ec.europa.eu/public_opinion/archives/ flash_arch_374_361_en.htm # 374.  

  Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI), δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τη Διεθνή 

Διαφάνεια:http://cpi.transparency.org/cpi2013/. 

  Σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης η εκτεταμένη μορφή της διαφθοράς δημιουργεί 

συνεχώς σοβαρούς κινδύνους στις οικονομίες των Κ-Μ της Ε.Ε. και ποικίλλει ως προς το είδος και 

την έκτασή της από χώρα σε χώρα. Θίγει τη χρηστή διακυβέρνηση, την ορθή διαχείριση του 

δημοσίου χρήματος και τις ανταγωνιστικές αγορές. Σε ακραίες δε περιπτώσεις υπονομεύει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες.  

Τα Κ-Μ αν και διαθέτουν τις περισσότερες από τις αναγκαίες νομικές πράξεις και τα 

θεσμικά όργανα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, όμως τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζουν δεν είναι ικανοποιητικά στο σύνολο της Ε.Ε. Οι κανόνες για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς δεν επιβάλλονται δυναμικά, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με αρκετά 

αποτελεσματικό τρόπο και τα αρμόδια θεσμικά όργανα δεν είναι πάντα επαρκώς ικανά να 
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 Βρυξέλλες, 3.2.2014,com (2014) 38, Εκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
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επιβάλουν τους κανόνες. Οι προθέσεις είναι ακόμη πολύ μακριά από την επίτευξη συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων, ενώ συχνά φαίνεται να εκλείπει η γνήσια πολιτική βούληση για την εξάλειψη της.   

 Η εν λόγω έκθεση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα βασικά ζητήματα που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε Κ-Μ, περιέγραψε τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις αδυναμίες 

και προσδιόρισε τα βήματα που θα επιτρέψουν στα Κ-Μ να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τη 

διαφθορά. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένα από αυτά τα θέματα αποτελούν αποκλειστική 

εθνική αρμοδιότητα των Κ-Μ, είναι ωστόσο προς το κοινό συμφέρον της Ένωσης να διασφαλίσει 

ότι όλα τα Κ-Μ διαθέτουν αποτελεσματικές πολιτικές και ότι η Ε.Ε. στηρίζει τα Κ-Μ στην 

επιδίωξη αυτού του έργου.  

  Η διαφθορά ως ένα σύνθετο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και 

πολιτιστικές διαστάσεις δεν μπορεί να εξαλειφθεί εύκολα. Μια αποτελεσματική πολιτική απάντηση 

δεν μπορεί, κατά συνέπεια, να περιοριστεί σε ένα τυποποιημένο σύνολο μέτρων και δεν μπορεί να 

δοθεί «μια κοινή απάντηση με γενική ισχύ».  

   Εν όψει της οικονομικής κρίσης και των σημερινών οικονομικών προκλήσεων, απαιτούνται  

ισχυρότερες εγγυήσεις για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των δημοσίων δαπανών, οι δε πολίτες   

αναμένουν από την Ε.Ε. να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας προς τα Κ-Μ, 

για την προστασία της νόμιμης οικονομίας από το οργανωμένο έγκλημα, την οικονομική και 

φορολογική απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαφθορά, 

ιδίως δε σε περιόδους οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής λιτότητας που ζούμε σήμερα. 

  Η διαφθορά στην οικονομία της Ε.Ε. εκτιμάται ότι κοστίζει 120 δις ευρώ ετησίως, 

ποσό ελάχιστα μικρότερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η «Ευρώπη 2020» είναι η στρατηγική ανάπτυξης της Ε.Ε. για την τρέχουσα 10ετία, με 

στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, βοηθώντας την Ε.Ε. 

και τα Κ-Μ της να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής 

συνοχής.  

  Τα κύρια πορίσματα της έκθεσης αυτής αποκάλυψαν μεγάλο εύρος προβλημάτων που 

αφορούν τη δωροδοκία, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου της διαφθοράς, μερικοί εκ των 

οποίων έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί, ενώ άλλοι όχι και συνοψίζονται, με την επιφύλαξη ότι 

μπορεί να υπάρχει κάποια επικάλυψη λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των υπό εξέταση θεμάτων, 

στις κάτωθι 4 (τέσσερις) θεματικές ενότητες : 

α. Την Πολιτική διάσταση, 

β. Τους μηχανισμούς ελέγχους και πρόληψης, 

γ. Την καταστολή  και 

δ. Τους ειδικούς τομείς κινδύνου.  

 Ειδικότερα ανά ενότητα επισημάνθηκαν τα κάτωθι: 

 

 

10.1.α. Ως προς την πολιτική διάσταση. 

 

 

Ιδιαίτερα τονίστηκαν τα κάτωθι ζητήματα: 

-Η προτεραιότητα  πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
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 Οι πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς έχουν αναδειχτεί περισσότερο στην πολιτική ατζέντα 

στα περισσότερα Κ-Μ. Η οικονομική κρίση επέστησε την προσοχή σε θέματα ακεραιότητας και 

λογοδοσίας των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων. 

  Τα περισσότερα από τα Κ-Μ που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, έχουν 

αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά και ανέπτυξαν ή 

αναπτύσσουν προγράμματα κατά της διαφθοράς για την αντιμετώπιση των επακόλουθων κινδύνων 

και των κινδύνων εκτροπής των δημόσιων πόρων.  

 Για ορισμένα Κ-Μ τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής περιλαμβάνουν ρητές 

απαιτήσεις σχετικά με τις πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς. Ακόμα κι αν δεν είναι επίσημα 

συνδεδεμένες με ένα πρόγραμμα προσαρμογής, οι πολιτικές κατά της διαφθοράς συμπληρώνουν τα 

μέτρα προσαρμογής, ιδίως σε χώρες όπου η διαφθορά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Συστάσεις για 

την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς γίνονται επίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. 

-Η πολιτική λογοδοσία. 

Οι κοινωνικές διαμαρτυρίες ως σύμπτωμα της κρίσης, έχουν βάλει στο στόχαστρο τις 

οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, αλλά και την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των 

πολιτικών. Τα σκάνδαλα που συνδέονται με τη διαφθορά υψηλόβαθμων στελεχών, η κατάχρηση 

του δημοσίου χρήματος ή η ανήθικη συμπεριφορά πολιτικών προσώπων συνέβαλαν στη δημόσια 

δυσαρέσκεια και τη δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα. Η ακεραιότητα στην πολιτική αποτελεί 

ένα σημαντικό ζήτημα για πολλά Κ-Μ, ενώ οι κώδικες συμπεριφοράς εντός των πολιτικών 

κομμάτων ή εκλεγμένων συνελεύσεων σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο αποτελούν την εξαίρεση παρά 

τον κανόνα. Όταν υφίστανται -κώδικες, συχνά στερούνται ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

ελέγχου και σαφών κανόνων επιβολής κυρώσεων, ενώ σπάνια οδηγούν στην εφαρμογή 

αποτρεπτικών κυρώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανεπαρκής λογοδοσία έχει δημιουργήσει 

μια αντίληψη περί οιονεί ατιμωρησίας των πολιτικών. 

  Ο προβληματισμός σε ορισμένα Κ-Μ δεν αφορά μόνο την αυξανόμενη δημόσια δυσπιστία, 

αλλά και τον κίνδυνο δυσφήμισης σε διεθνές πλαίσιο,έτσι δίνουν πλέον πολύ μεγαλύτερη 

προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, με τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ή την 

ανακοίνωση ριζικών μεταρρυθμίσεων. 

  Σε ορισμένα Κ-Μ η πολιτικοποίηση των προσλήψεων, για τις μεσαίες και χαμηλότερες 

θέσεις στη δημόσια διοίκηση σε κεντρικό ή περιφερειακό-τοπικό επίπεδο, έχει επισημανθεί ως 

σοβαρό πρόβλημα. Οι πρακτικές αυτές αυξάνουν τους παράγοντες που ευνοούν τη διαφθορά, 

αυξάνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, αποδυναμώνουν τους μηχανισμούς ελέγχου και 

επηρεάζουν την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης στο σύνολό της. 

-Η ευθύνη των εκλεγμένων αξιωματούχων σε περίπτωση διαφθοράς. 

Μια βασική πρόκληση για τις πολιτικές κατά της διαφθοράς αποτελεί η έλλειψη ενός 

εναρμονισμένου ορισμού του «Δημόσιου Λειτουργού» σε επίπεδο Ε.Ε., ο οποίος θα περιλαμβάνει 

τους εκλεγμένους αξιωματούχους. Η Επιτροπή υπέβαλε το έτος 2012 πρόταση για οδηγία, σχετικά 

με την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης και άλλων αδικημάτων εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., η οποία περιέχει τον ορισμό του Δημοσίου λειτουργού, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που κατέχουν νομοθετικό αξίωμα. Οι διαπραγματεύσεις στο 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά την προτεινόμενη οδηγία, καταδεικνύουν 

την έλλειψη στήριξης προς τον προτεινόμενο ορισμό, ο οποίος επιδιώκει την ποινικοποίηση της 

διαφθοράς που διαπράττεται από τους εκλεγμένους αξιωματούχους.  
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  Κατά την άποψη της Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει κοινή προσέγγιση στην Ε.Ε., θα 

πρέπει να υπάρξει σαφής εναρμόνιση της ποινικής ευθύνης των εκλεγμένων αξιωματούχων για τα 

αδικήματα της δωροδοκίας. 

-Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. 

 Ένα από τα ευρύτερα ζητήματα που η εμπειρία δείχνει ότι έχει αντίκτυπο στη διαφθορά 

είναι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς μεγάλης 

κλίμακας έπληξαν τους πολιτικούς σε ορισμένα Κ-Μ, ενώ σε άλλα παρατηρήθηκε η ψηφοθηρία και 

άλλες μορφές αθέμιτης επιρροής του εκλογικού σώματος. 

  Αναφέρουμε ως παράδειγμα το άρτια ρυθμισμένο και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης 

των κομμάτων στη  Φινλανδία. ΄΄Η Φινλανδία τροποποίησε τον νόμο για τα πολιτικά κόμματα το 

2010, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς GRECO. 

Η Φινλανδία διέθετε στο παρελθόν περιορισμένες μόνο ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των 

πολιτικών κομμάτων. Το νέο νομικό πλαίσιο αποσκοπεί στη διαφάνεια της χρηματοδότησης των 

υποψηφίων στις εκλογές, των πολιτικών κομμάτων, καθώς και άλλων φορέων που συνδέονται με 

τα πολιτικά κόμματα. Εάν εφαρμοστεί όπως προβλέπεται, ο νόμος θα αυξήσει σημαντικά τη 

διαφάνεια της πολιτικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με την GRECO, η Φινλανδία μπορεί να 

αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες.΄΄ 

  Συχνά, μόλις καλυφθεί ένα νομοθετικό κενό όπως η διαφάνεια και τα όρια για τις δωρεές, 

φαίνεται να προκύπτουν άλλα π.χ. απλουστευμένο καθεστώς δανείων, πολλαπλά σχήματα δωρεών, 

ανεπαρκής εποπτεία των ιδρυμάτων ή άλλων φορέων που συνδέονται με πολιτικά κόμματα κλπ. 

 Η προληπτική εποπτεία και οι αποτρεπτικές κυρώσεις για παράνομη χρηματοδότηση των 

κομμάτων, δεν αποτελούν ακόμη συνήθεις πρακτικές σε ολόκληρη την Ε.Ε. και απαιτούνται 

μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή. 

 

 

10.1.β. Ως προς τους μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης. 

 

 

Σύμφωνα με την έκθεση τονίστηκαν τα κάτωθι ζητήματα:   

-Χρήση προληπτικών πολιτικών. 

Οι προληπτικές πολιτικές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνουν σαφείς κανόνες 

δεοντολογίας, μέτρα ευαισθητοποίησης, οικοδόμηση μιας κουλτούρας ακεραιότητας εντός των 

διαφόρων οργανισμών, αυστηρές οδηγίες των ανώτερων στελεχών σε θέματα ακεραιότητας, 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, διαφάνεια, εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες δημόσιου συμφέροντος, αποτελεσματικά συστήματα για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των δημόσιων οργανισμών κλπ. 

 Υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των Κ-Μ, όσον αφορά την πρόληψη της διαφθοράς. Για 

ορισμένα από αυτά η εφαρμογή προληπτικών πολιτικών ήταν κατακερματισμένη ως σήμερα, χωρίς 

να παρουσιάζει πειστικά αποτελέσματα και για άλλα Κ-Μ η αποτελεσματική πρόληψη συνέβαλε 

στην εδραίωση της μακρόχρονης φήμης των «καθαρών χωρών».  

-Εξωτερικοί και  εσωτερικοί μηχανισμοί  ελέγχου  εκτός  της  επιβολής  του  νόμου. 

 Οι μηχανισμοί ελέγχου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην πρόληψη όσο στον εντοπισμό 

της διαφθοράς, σε Δημόσιους οργανισμούς. Ορισμένα Κ-Μ αποδίδουν μεγάλη βαρύτητα στις 
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υπηρεσίες επιβολής του νόμου και διώξεων ή σε οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς που 

θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στη χώρα. 

 Ενώ η δραστηριότητα αυτών των ιδρυμάτων είναι υψίστης σημασίας, η βαθιά ριζωμένη 

διαφθορά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την ύπαρξη ολοκληρωμένης προσέγγισης με στόχο 

την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και ελέγχου στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, σε 

κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 

  Ορισμένα ελεγκτικά συνέδρια διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην προώθηση των 

μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς. Σε μερικά Κ-Μ το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει ενεργό 

ρόλο όσον αφορά την ενημέρωση άλλων σχετικών αρχών, όταν υπάρχει υπόνοια διαφθοράς. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί επίσης τον αρμόδιο φορέα για τον έλεγχο της χρηματοδότησης 

των κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών, ωστόσο η προληπτική δράση του δεν 

συνδυάζεται με την επιβολή αποτελεσματικών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

  Σε πολλά Κ-Μ οι εσωτερικοί έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα και ιδίως σε τοπικό επίπεδο 

είναι ελλιπείς ή μη συντονισμένοι και πρέπει να ενισχυθούν και να συνδυαστούν με ισχυρές 

πολιτικές πρόληψης,  ώστε να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα κατά της διαφθοράς. 

-Δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων υπαλλήλων που κατέχουν νευραλγικές θέσεις. 

  Η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπαλλήλων που κατέχουν νευραλγικές 

θέσεις, αποτελεί μια πρακτική που συμβάλλει στην εδραίωση της λογοδοσίας των δημοσίων 

υπαλλήλων, εξασφαλίζει αυξημένη διαφάνεια, διευκολύνει την ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων 

παράνομου και  ασυμβίβαστου πλουτισμού, εντοπίζει  και διερευνά  πιθανές πρακτικές διαφθοράς. 

  Οι προσεγγίσεις, όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των αιρετών 

αξιωματούχων, ποικίλλουν από την απαίτηση δημοσιοποίησης ενός σημαντικού όγκου 

πληροφοριών έως την εφαρμογή πολιτικών περιορισμένης δημοσιοποίησης ή μη δημοσιοποίησης.   

Για τους δημόσιους υπαλλήλους ορισμένων τομέων, η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 

θα μπορούσε να αποτελεί μια προοπτική για την αποφυγή προβλημάτων σύγκρουσης 

συμφερόντων. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, παρατηρείται μια γενική τάση προς 

αυστηρότερες απαιτήσεις δημοσιοποίησης περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ορισμένα Κ-Μ που δεν διέθεταν υπηρεσίες και συστήματα καταγραφής περιουσιακών στοιχείων 

των δημοσίων υπαλλήλων, εισήγαγαν πρόσφατα ή ανακοίνωσαν την εισαγωγή των εν λόγω 

συστημάτων. Όμως σημαντική πτυχή αποτελεί και η επαλήθευσή τους.  

  Σε ορισμένα Κ-Μ οργανισμοί επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της δημοσιοποίησης 

των περιουσιακών στοιχείων έχουν περιορισμένες εξουσίες και εργαλεία. Σε άλλα υπάρχουν λίγα 

στοιχεία όσον αφορά την ενεργή υλοποίηση ή εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Σε ορισμένες 

χώρες το σύστημα ελέγχου είναι πολύπλοκο και δυσκίνητο, γεγονός που επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητά του.  

  Λίγα είναι τα παραδείγματα χωρών στα οποία διεξάγεται ενδελεχής έλεγχος, όπου 

διεξάγεται ουσιαστικός έλεγχος από εξειδικευμένους ανεξάρτητους οργανισμούς για την 

ακεραιότητα και την αταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίοι διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες και 

τα εργαλεία για τον έλεγχο της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων 

δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να συγκρίνουν με ένα ευρύ φάσμα βάσεων δεδομένων (φορολογική 

διοίκηση, εμπορικό μητρώο, κλπ.) για τον εντοπισμό ενδεχόμενων ανακριβών δηλώσεων. 

 

10.1.γ.  Ως προς την καταστολή. 
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 Σύμφωνα με την έκθεση τονίστηκαν τα κάτωθι ζητήματα:   

-Το ποινικό δίκαιο. 

 Το ποινικό δίκαιο στον τομέα της διαφθοράς είναι σε μεγάλο βαθμό θεσπισμένο, σύμφωνα με τα 

πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ορισμένα Κ-Μ θέσπισαν ή σχεδιάζουν μεταρρυθμίσεις του ποινικού δικαίου και της 

ποινικής δικονομίας, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότερων και ταχύτερων διαδικασιών και  

την ενίσχυση εργαλείων καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως π.χ. του σαφέστερου ορισμού των 

αδικημάτων, αυστηρότερων κυρώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και διατάξεων περί ταχείας 

υλοποίησης.  

-Αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς. 

 Το Κ-Μ αποφασίζει ποιες θεσμικές δομές μπορεί να απαιτεί στο εθνικό του πλαίσιο για την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς, ανάλογα με την έκταση και τη φύση της διαφθοράς στη χώρα, το 

συνταγματικό και νομικό πλαίσιο, τις παραδόσεις, τη σύνδεση με άλλες πολιτικές της χώρας, τη 

συνολική θεσμική ρύθμιση κλπ. 

 Αρκετά Κ-Μ διαθέτουν κεντρικούς οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς που 

συνδυάζουν αρμοδιότητες πρόληψης και καταστολής, ενώ άλλα έχουν θεσπίσει υπηρεσίες 

πρόληψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ορισμένες εκ των οποίων είναι επίσης αρμόδιες 

για τον έλεγχο του πλούτου, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τα ασυμβίβαστα και σε ορισμένες 

περιπτώσεις τη χρηματοδότηση κομμάτων. Ορισμένες άλλες χώρες διαθέτουν ειδικές υπηρεσίες 

επιβολής του νόμου ή δίωξης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

  Σε ορισμένα Κ-Μ οι φορείς κατά της διαφθοράς που διερευνούν πολιτικούς, 

αντιμετωπίζουν στη συνέχεια άμεση ή έμμεση πίεση. Η πίεση αυτή περιλαμβάνει δημόσιες 

δηλώσεις ή άλλες προκλήσεις. Είναι σημαντική η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγυήσεων για 

αυτούς τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς, προκειμένου να συνεχίσουν να εκτελούν τα 

καθήκοντά τους, χωρίς αδικαιολόγητη πίεση. 

-Οι αρχές επιβολής του νόμου και δίωξης  και η δικαστική εξουσία. 

 Η αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής του νόμου και δίωξης στη διερεύνηση της 

διαφθοράς ποικίλλει ευρέως σε όλη την Ε.Ε. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, περιλαμβάνουν την εικαζόμενη έκταση και το είδος 

της διαφθοράς που πρέπει να αντιμετωπίσουν, την εξισορρόπηση με προληπτικά μέτρα, την 

πολιτική βούληση να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία τους, το δυναμικό και τους πόρους που έχουν 

στη διάθεσή τους, τα πιθανά εμπόδια στις έρευνες, την αποτελεσματικότητα του δικαστικού 

συστήματος, ιδίως της ανεξαρτησίας του κλπ. Η αξιολόγηση είναι δύσκολη, καθώς στα 

περισσότερα Κ-Μ δεν υπάρχει συνοχή στα στατιστικά στοιχεία για τη διαφθορά και δεν υπάρχουν 

σχεδόν καθόλου επικαιροποιημένα και ακριβή στατιστικά στοιχεία για όλα τα στάδια της 

διαδικασίας των υποθέσεων διαφθοράς. 

  Τα κατασταλτικά μέτρα από μόνα τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της διαφθοράς 

με αποτελεσματικό τρόπο, παρόλα αυτά η δυνατότητα του δικαστικού συστήματος να επιβάλλει 

αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις διαδραματίζει σημαντικό αποτρεπτικό ρόλο και αποτελεί σαφή 

ένδειξη ότι η διαφθορά δεν είναι ανεκτή. 

  Ορισμένα Κ-Μ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο σκέλος της καταστολής και, ως εκ τούτου, η 

επιβολή του νόμου κατέστη η πιο ορατή πτυχή των προσπαθειών τους για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς. Εξαιρετικά αποτελέσματα μπορούν επίσης να σημειωθούν σε Κ-Μ όπου η δίωξη στο 

σύνολό της, πέρα από τις υπηρεσίες που ειδικεύονται σε υποθέσεις διαφθοράς, είναι 
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αποτελεσματική. Σε ορισμένα άλλα Κ-Μ η επιτυχής δίωξη είναι ανεπαρκής ή οι έρευνες είναι 

χρονοβόρες. 

Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας αποτελεί πάντως βασικό στοιχείο για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, από την άποψη της ικανότητας του δικαστικού συστήματος να 

χειρίζεται αποτελεσματικά τις περιπτώσεις διαφθοράς, μεταξύ άλλων και στα υψηλά κλιμάκια, 

καθώς και από την άποψη των προτύπων ακεραιότητας που διαμορφώνονται εντός του δικαστικού 

συστήματος. Οι αποτελεσματικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και τα υψηλά πρότυπα ηθικής στον 

τομέα της δικαιοσύνης είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση του αναγκαίου πλαισίου για μια 

αποτελεσματική δικαστική εξουσία, η οποία αποδίδει δικαιοσύνη σε υποθέσεις διαφθοράς, κατά 

τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, χωρίς οποιαδήποτε αθέμιτη επιρροή. Η ανεξαρτησία των 

φορέων επιβολής του νόμου και των διωκτικών αρχών αποτελεί πρόβλημα για ορισμένα Κ-Μ.  

  Σε αρκετά Κ-Μ  φαίνεται να υπάρχει έλλειψη δικαστικής βούλησης και ικανότητας 

αντιμετώπισης περίπλοκων ή ευαίσθητων υποθέσεων διαφθοράς, σε ορισμένα οι υποθέσεις 

διαφθοράς κινδυνεύουν με παραγραφή, όπου οι δικαστικές διαδικασίες αποδεικνύονται εξαιρετικά 

μακρόχρονες και περίπλοκες.  

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τρόπος με τον οποίο οι δικονομικοί κανόνες εφαρμόζονται 

στην πράξη οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες, κάποιες φορές, αποσκοπούν στη μη 

ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών. 

Η περιορισμένη αποτρεπτικότητα της δικαστικής καταδίκης σε πολλά Κ-Μ παρατηρήθηκε 

ως συχνό φαινόμενο, όπως π.χ. η συχνότητα της αναστολής των κυρώσεων ή η επιβολή εξαιρετικά 

ήπιων κυρώσεων σε υποθέσεις διαφθοράς κλπ. Σε άλλες περιπτώσεις σε υποθέσεις διαφθοράς τα 

δικαστήρια επέβαλαν αποτρεπτικές ποινές φυλάκισης. 

  Τα δικονομικά κενά ενδέχεται πολλές φορές να παρεμποδίζουν τη διερεύνηση υποθέσεων 

διαφθοράς σε ορισμένα Κ-Μ. 

 Για παράδειγμα υπερβολικές ή ασαφείς διατάξεις για άρση ασυλιών, εσφαλμένη εφαρμογή 

αυτών και διατάξεις περί παραγραφής εμποδίζουν την ολοκλήρωση πολύπλοκων υποθέσεων, 

κυρίως σε συνδυασμό με χρονοβόρες διαδικασίες ή άκαμπτους κανόνες για την πρόσβαση σε 

τραπεζικές πληροφορίες , που εμποδίζουν χρηματοοικονομικές έρευνες και τη διασυνοριακή 

συνεργασία. 

 

 

10.1.δ. Ως προς τους ειδικούς τομείς κινδύνου. 

 

 

Τέλος  στην έκθεση τονίστηκαν και τα  κάτωθι ζητήματα: 

-Διαφθορά μικρής κλίμακας. 

 Η διαφθορά μικρής κλίμακας σε ορισμένα Κ-Μ εξακολουθεί να αποτελεί τεράστιο θέμα. Πολλές 

πρωτοβουλίες απέτυχαν να αντιμετωπίσουν  αυτού του είδους τη διαφθορά σε αυτές τις χώρες.  

Αρκετά Κ-Μ, στα οποία υπήρχε διαφθορά μικρής κλίμακας πριν από μερικές δεκαετίες, κατάφεραν 

να σημειώσουν πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, καταδεικνύουν θετικές τάσεις και μερικές φορές 

κατατάσσονται ακόμη και πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον τομέα αυτόν. Παρά την πολλά 

υποσχόμενη πρόοδο, ορισμένα Κ-Μ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνθήκες που ευνοούν τη 

διαφθορά κυρίως στον τομέα της υγείας, για καταβολή ανεπίσημων πληρωμών έναντι 

διαφοροποιημένης μεταχείρισης. 
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-Κίνδυνοι διαφθοράς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Οι κίνδυνοι διαφθοράς είναι υψηλότεροι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου οι έλεγχοι, οι 

ισορροπίες και η εσωτερική εποπτεία τείνουν να είναι ελλιπέστεροι απ’ ότι σε κεντρικό επίπεδο. Σε 

ορισμένα Κ-Μ υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις, όταν πρόκειται για τη χρηστή διακυβέρνηση και 

την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

  Σε πολλά Κ-Μ οι ευρείες διακριτικές εξουσίες των περιφερειακών κυβερνήσεων ή των 

τοπικών διοικήσεων, που διαχειρίζονται σημαντικούς πόρους, δεν συνοδεύονται από αντίστοιχο 

επίπεδο μηχανισμών λογοδοσίας και ελέγχου. Η σύγκρουση συμφερόντων προκαλεί ιδιαίτερα 

προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διάδοση των ορθών 

πρακτικών  και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, τόσο για τους εκλεγμένους όσο και για 

τους διορισμένους αξιωματούχους σε τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα διαφάνειας, τη 

δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων όσον αφορά 

τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών. 

-Επιλεγμένοι ευάλωτοι τομείς. 

 Σε πολλά Κ-Μ επισημάνθηκε η ύπαρξη ορισμένων τομέων ιδιαίτερα ευάλωτων στη διαφθορά και 

έγινε έκκληση για στοχευμένη αντιμετώπιση του ζητήματος. Οι τομείς που συνήθως είναι ευάλωτοι 

στη διαφθορά στην Ε.Ε. είναι: 

Η αστική ανάπτυξη και ο κατασκευαστικός κλάδος, διαπιστώθηκε πως είναι οι  τομείς που 

συνήθως είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη διαφθορά  σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η έκθεση τους 

χαρακτηρίζει ως τομείς ιδιαίτερα επιρρεπείς στη διαφθορά σε ορισμένα Κ-Μ, στα οποία 

διερευνήθηκαν πολλές υποθέσεις και διώχθηκαν νομικά και φυσικά πρόσωπα κατά τα τελευταία 

έτη.  

  Για την αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα αυτόν (1) ένα Κ-Μ θέσπισε ειδική 

υπηρεσία δίωξης για την καταπολέμηση των παρατυπιών περιβαλλοντικού και χωροταξικού 

σχεδιασμού η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

δωροδοκίας.  

Ως τομέας ευάλωτος στη διαφθορά χαρακτηρίστηκε και ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός σε 

(1) ένα Κ-Μ, όπου η χορήγηση αδειών, ιδίως για έργα μεγάλης κλίμακας, έχει πληγεί από 

κατηγορίες για διαφθορά και παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων. 

 Ο τομέας της υγείας, άλλο ένα πεδίο καθολικά ευάλωτο στη διαφθορά, ιδίως όσον αφορά 

τις δημόσιες συμβάσεις και τη φαρμακευτική βιομηχανία, αξιολογήθηκε λεπτομερώς σε ορισμένα 

Κ-Μ. Οι χώρες αυτές αναπτύσσουν στρατηγικές και μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς στην υγειονομική περίθαλψη, ωστόσο ελάχιστα είναι τα αποτελέσμαα μέχρι σήμερα. Οι 

άτυπες πληρωμές και η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις και στον φαρμακευτικό τομέα 

εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό. 

  Η διαφθορά στη φορολογική διοίκηση, η οποία επισημάνθηκε ως ένα σοβαρό πρόβλημα σε 

(1) ένα Κ-Μ,  χρήζει στοχευμένης στρατηγικής αντιμετώπισης. 

 Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα Κ-Μ δεν διαθέτουν 

συνεκτικούς μηχανισμούς αξιολόγησης των κινδύνων ή συγκεκριμένες στρατηγικές για την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς σε ευάλωτους τομείς. 

-Ακεραιότητα και διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

 Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για ενισχυμένα 

πρότυπα ακεραιότητας και διαφάνειας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η  έκθεση ανέφερε τέτοια 

ζητήματα σε σχέση με ορισμένα  Κ-Μ. 
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 Μια΄΄ έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης΄΄, συνδέει 

«υποθέσεις μείζονος διαφθοράς» με τη φοροδιαφυγή μέσω υπεράκτιων εταιρειών και φορολογικών 

παραδείσων. Η έκθεση αναφέρεται στην πρωτοβουλία ανάκτησης κλεμμένων περιουσιακών 

στοιχείων από την Παγκόσμια Τράπεζα και το UNODC που ανέλυσαν 150 υποθέσεις μείζονος 

διαφθοράς και διαπίστωσαν την ύπαρξη άμεσης σχέσης μεταξύ της διαφθοράς μεγάλης κλίμακας 

στα υψηλά κλιμάκια δημοσίων λειτουργών και της απόκρυψης κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων 

μέσω αδιαφανών εικονικών εταιρειών, ιδρυμάτων και καταπιστευμάτων.  

  Επιπλέον ανέφερε εμπόδια στη διερεύνηση και τον εντοπισμό κλεμμένων περιουσιακών 

στοιχείων λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε πληροφορίες για τους δικαιούχους και της χρήσης 

εξελιγμένων εταιρικών δομών πολλαπλών δικαιοδοσιών. 

  Η ίδια έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης υπέδειξε ότι ένα Κ-Μ, μεταξύ άλλων 

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, «υποθάλπει ή ανέχεται περισσότερο ή λιγότερο 

αμφισβητήσιμες οικονομικές και νομικές ρυθμίσεις του υπεράκτιου συστήματος». Πρόσφατα, το εν 

λόγω Κ-Μ ανακοίνωσε τα σχέδιά του να αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση σε 

τραπεζικές πληροφορίες. 

Σε ένα άλλο Κ-Μ οι πρόσφατες διαμάχες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων τραπεζών, επί θεμάτων όπως ο καθορισμός των επιτοκίων, ο 

ανεύθυνος και κερδοσκοπικός δανεισμός και η παράλειψη άσκησης της δέουσας επιμέλειας, εγείρει 

προβληματισμούς σχετικά με τον έλεγχο και την επιβολή των υφιστάμενων κανόνων. Επίσης 

συζητήθηκε ευρέως ο ρόλος των τραπεζών οι οποίες διευκολύνουν ή επιτρέπουν τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα σχέδια για ένα δημοσίως προσβάσιμο μητρώο των 

ιδιοκτητών εγγεγραμμένων εταιρειών αναμένεται να βελτιώσουν τη διαφάνεια. 

 Ένα άλλο Κ-Μ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την εποπτεία των τραπεζών και το κανονιστικό 

πλαίσιο, καθώς και τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. 

-Δωροδοκία εγχώριων και αλλοδαπών φορέων. 

  Κράτη-Μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη διαφθορά εντός των συνόρων τους, 

συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά των εταιρειών τους στο 

εξωτερικό, ιδιαίτερα σε χώρες όπου οι πρακτικές διαφθοράς είναι διαδεδομένες.  

 Ο ΟΟΣΑ διενεργεί αυστηρό έλεγχο σε αυτόν τον τομέα και τονίζει στις τακτικές 

αξιολογήσεις του, τόσο τα καλά όσο και τα λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά την 

εφαρμογή.  

  Σε ορισμένα Κ-Μ εφαρμόζονται πρακτικές, οι οποίες αφορούν είτε πολυάριθμες επιτυχείς 

διώξεις και αυστηρές κυρώσεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κατά προτεραιότητα των 

υποθέσεων δωροδοκίας αλλοδαπών, είτε την πρόσφατη υιοθέτηση ολοκληρωμένης νομοθεσίας 

κατά της δωροδοκίας, που ενίσχυσε τα νομικά και διαδικαστικά μέσα για την πρόληψη και τη 

δίωξη της διαφθοράς και κυρίως της δωροδοκίας αλλοδαπών. 

  Για παράδειγμα αναφέρουμε το (υγιές) νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των 

δωροδοκιών εγχώριων και αλλοδαπών φορέων - Νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου περί δωροδοκίας. 

΄΄Ο νόμος περί δωροδοκίας του 2010, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011, τοποθετεί το 

Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των χωρών με τους αυστηρότερους κανόνες κατά της δωροδοκίας 

παγκοσμίως. Όχι μόνο ποινικοποιεί την καταβολή και αποδοχή δωροδοκιών και τη δωροδοκία 

αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού, αλλά επεκτείνει την ποινική ευθύνη σε εμπορικούς οργανισμούς που 

αποτυγχάνουν να αποτρέψουν τη δωροδοκία που διαπράττεται εκ μέρους τους. Διατάξεις σχετικά με 

την εξωεδαφική δικαιοδοσία επιτρέπουν στο Serious Fraud Office [βρετανική υπηρεσία 
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καταπολέμησης της βαρείας απάτης (SFO)] να διώξει οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο που 

σχετίζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και αν η εταιρία εδρεύει στο εξωτερικό. Οι εμπορικές 

οργανώσεις απαλλάσσονται από την ποινική ευθύνη αν είχαν επαρκείς διαδικασίες για την πρόληψη 

της δωροδοκίας. 

Οι συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η SFO προς τους εμπορικούς οργανισμούς 

προάγουν τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και καθοδηγούν τις 

επιχειρήσεις με πρακτικό τρόπο (συμπεριλαμβανομένων μελετών περιπτώσεων) όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη ή την ανίχνευση της δωροδοκίας. 

Σύμφωνα με προηγούμενες συστάσεις του ΟΟΣΑ, οι κατευθυντήριες γραμμές καθιστούν σαφές ότι οι 

διευκολύνσεις πληρωμών θεωρούνται παράνομες δωροδοκίες και παρέχουν στις επιχειρήσεις 

κριτήρια για τη διάκριση της φιλοξενίας από τη συγκεκαλυμμένη μορφή δωροδοκίας. 

Η υπηρεσία SFO έχει εκτεταμένες εξουσίες για τη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών και πολύπλοκων 

υποθέσεων απάτης, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η SFO μπορεί 

να εξετάσει τα εντάλματα πληρωμής και διακανονισμούς, σύμφωνα με τις προηγούμενες 

κατευθυντήριες γραμμές.΄΄ 

  Ο ΟΟΣΑ έχει επικρίνει άλλα Κ-Μ για ανεπαρκή ή και ανύπαρκτη δίωξη της δωροδοκίας 

αλλοδαπών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους διαφθοράς που οι εταιρείες τους 

αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό. 

 

-Διαφάνεια και αποτελεσματικοί έλεγχοι σε Κρατικές επιχειρήσεις. 

 Σε ορισμένα Κ-Μ υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την εποπτεία των κρατικών επιχειρήσεων, 

όπου η νομοθεσία είναι ασαφής και η πολιτικοποίηση παρεμποδίζει τους αξιοκρατικούς διορισμούς 

και την άσκηση του δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, δεν υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις κατά 

της διαφθοράς ή μηχανισμοί για την πρόληψη και την τιμωρία των περιπτώσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. Υπάρχει ελάχιστη διαφάνεια όσον αφορά την κατανομή των πόρων και σε 

ορισμένες περιπτώσεις την αγορά υπηρεσιών από τις εταιρείες αυτές. Πρόσφατες έρευνες για 

εικαζόμενη κατάχρηση κεφαλαίων, πρακτικές διαφθοράς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με κρατικές εταιρείες, καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο 

κινδύνων διαφθοράς στον τομέα αυτόν, καθώς και την αδυναμία ελέγχου και πρόληψης. 

 Στην περίπτωση ορισμένων Κ-Μ η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη 

διαφάνεια και αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά τις εσπευσμένες ιδιωτικοποιήσεις που 

ενδέχεται να αυξάνουν τους κινδύνους διαφθοράς. 

-Δεσμοί μεταξύ της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. 

 Στα Κ-Μ όπου δρα το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά χρησιμοποιείται πολλές φορές ως 

παράγοντας διευκόλυνσης. Σε ένα Κ-Μ πολυάριθμες καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση 

κόμματος σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο συνδέονταν με ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Οι 

δεσμοί μεταξύ των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, των επιχειρήσεων και των πολιτικών 

εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό στα εν λόγω Κ-Μ, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο και κυρίως στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων, των κατασκευών, των υπηρεσιών 

συντήρησης και άλλων τομέων. 

 Η έρευνα κατέδειξε ότι σε ένα άλλο Κ-Μ το οργανωμένο έγκλημα ασκεί επιρροή σε όλα τα 

επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής. Η πολιτική διαφθορά συχνά αποτελεί όχημα για την 

απόκτηση άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης στην εξουσία. Η χώρα αυτή παρουσίασε το υψηλότερο 

επίπεδο παραοικονομίας μεταξύ των Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Όπως κατέδειξε έρευνα που εκπόνησε η Ευρωπόλ το 2013, σχετικά με την αξιολόγηση 

απειλών από το οργανωμένο έγκλημα στην Ε.Ε., η διαφθορά αποτελεί σοβαρή απειλή ως όχημα για 

τη διείσδυση ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα,. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.   
 

 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία, όπως αναφέραμε και κατά την εισαγωγή, σκοπό  έχει μεταξύ 

άλλων να καταγράψει και προσεγγίσει τις μορφές απάτης και διαφθοράς που διαπιστώνονται στην 

Ε.Ε., όπως το λαθρεμπόριο, τη φορολογία, τις επιδοτήσεις, την αναπτυξιακή βοήθεια, τη 

διακυβέρνηση στις χώρες μέλη της, αλλά και ευρύτερα σε οικονομικούς τομείς, στα πλαίσια της 

αποστολής και λειτουργίας της και τέλος να προτείνει τις στρατηγικές και πολιτικές που πρέπει να 

ακολουθήσει για την ασφαλή  και νομικά θωρακισμένη  καταπολέμηση της απάτης και της 

διαφθοράς.  

 Για το λόγο αυτό περιγράψαμε διάφορες μορφές απάτης και διαφθοράς, αναφέραμε 

τρόπους αντιμετώπισης τους και γενικά αναφερθήκαμε σε πολιτικές και στρατηγικές 

παρακολούθησης, αντιμετώπισης και καταστολής τους. 

  Σε κάθε περίπτωση στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε και να αναδείξουμε τα φαινόμενα 

αυτά, λαμβάνοντας υπόψη  μεταξύ άλλων τη στέρηση εσόδων που υφίσταται η Ε.Ε., τη ζημία από 

τη νόθευση προϊόντων, εμπορευμάτων κλπ αγαθών που προορίζονται για όλους τους πολίτες της 

και κυρίως το γεγονός ότι κινδυνεύει και υπονομεύεται η Δημοκρατία των λαών της, αγαθό πού 

γεννήθηκε στους κόλπους της και αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο και πρότυπο για όλους τους 

υπόλοιπους λαούς του κόσμου. 

Η Ευρώπη  και τα Κ-Μ της δεν είναι δυνατόν να κλείνουν τα μάτια τους σε τέτοιου είδους 

φαινόμενα, ανεχόμενα την ανάπτυξη στους κόλπους της παραβατικών συμπεριφορών και πολλές 

φορές  ποινικών αδικημάτων και για το λόγο αυτό θα πρέπει υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ 

τους, προς  κοινή αντιμετώπιση τους. Ο τρόπος και οι μέθοδοι αντιμετώπισης τους μπορεί να 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα, λόγω διαφορών στη δομή των ανάλογων υπηρεσιών τους, το 

δικαστικό σύστημα κλπ, το ζητούμενο όμως είναι η μεταξύ τους συνεργασία, με απώτερο στόχο το 

κοινό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η πάταξη των φαινομένων απάτης και διαφθοράς στους 

κόλπους της.  

  Η απάτη και η διαφθορά θα υπάρχουν πάντα ως φαινόμενα, όσο οι πολίτες και κυβερνήσεις 

των  Κ-Μ της Ε.Ε. δεν αντιδρούν, αμελούν, αδιαφορούν και γενικά  επιδεικνύονται χαλαρές 

πολιτικές. 

  Σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα που εμπλέκονται  σε απάτες δυστυχώς είναι μεγάλα, οι 

επιτήδειοι φροντίζουν πάντα να εμφανίζονται με διάφορα πρόσωπα, εκμεταλλευόμενοι τα νομικά 

κενά της νομοθεσίας, τους χαλαρούς θεσμούς και συνήθως βρίσκονται  οι ανάλογοι 

΄΄διεφθαρμένοι΄΄ Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα σχέδια τους.  

  Είναι κοινό μυστικό ότι διαφθορά χωρίς την εμπλοκή δημοσίου υπαλλήλου δεν 

υπάρχει.  

  Μετά την πρώτη έκθεση της Ε.Ε. κατά της διαφθοράς, που δημοσίευσε πρόσφατα η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του  2014, προκύπτει μεταξύ άλλων το συμπέρασμα πως τα 

K-M
57

 της Ε.Ε. έχουν αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, έχουν συμβάλει σε 

                                                           
57

 Αρθρο του Πάνου Γρέδη  http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/katapolemisi-tis-diafthoras-kai-tis-apatis-stin-eyropi-

kai-stin-ellada  Posted on 09/05/2014 in Άρθρα, Στα Media 
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μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση της διαφθοράς με διαφορετικά αποτελέσματα ανά χώρα και 

ακολουθούμενη πολιτική, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υπάρχει και χρειάζονται ακόμη 

πολλά να γίνουν για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η εν λόγω 

έκθεση  παρουσιάζει την κατάσταση σε κάθε Κ-Μ και συγκεκριμένα τι μέτρα κατά της διαφθοράς 

εφαρμόζονται, ποια από αυτά είναι αποτελεσματικά, τι και πώς  θα μπορούσε να βελτιωθεί κλπ.  

  Η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και 

το κράτος δικαίου, πλήττει την Ευρωπαϊκή Οικονομία και στερεί τα Κ-Μ  από φορολογικά έσοδα 

που έχουν τόσο πολύ ανάγκη.  

  Για την ορθολογική αντιμετώπιση και καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στην 

Ε.Ε. προτείνεται μεταξύ άλλων και η αξιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών των Κ-Μ της, οι 

οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ΄΄ετοιμοπόλεμοι ΄΄ και ΄΄θωρακισμένοι΄΄, μέσω της 

κατάλληλης νομοθεσίας, των κατάλληλων υποστηρικτικών εργαλείων και διαδικασιών της 

πληροφορικής, των πολυποίκιλων επιστημονικών μεθόδων και σεμιναρίων, της κατάλληλης  

εκπαίδευσης, αλλά κυρίως της στάσης ζωής των δημοσίων υπαλλήλων της, στοιχεία που 

επιτυγχάνονται μόνο μέσω της ανατροφής και  παιδείας, που κατέχει και επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή 

κουλτούρα των λαών της.  

  Η χρήση διαφόρων προληπτικών πολιτικών όπως  π.χ. κανόνων δεοντολογίας, λήψης  

μέτρων ευαισθητοποίησης, εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος 

αυστηρών εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων και ευρείας χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 

από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,  θα μπορούσαν να είναι κάποιοι από τις προτεινόμενες 

μεθόδους, όμως σε πολλά Κ-Μ οι εσωτερικοί διαδικαστικοί έλεγχοι που εφαρμόζουν οι δημόσιες 

αρχές, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, είναι ανεπαρκείς και ασυντόνιστοι. 

  Ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων οι κανόνες διαφέρουν μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. 

και  είναι συχνά ανεπαρκείς. 

  Κανόνες ποινικού δικαίου που ποινικοποιούν τη διαφθορά εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό 

και είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και της 

νομοθεσίας της Ε.Ε. Επίσης, η Απόφαση Πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ της Ε.Ε. για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες των Κ-Μ με 

ομοιογενή τρόπο. 

  Η αποτελεσματικότητα της επιβολής του νόμου και της δίωξης σε υποθέσεις διαφθοράς 

ποικίλλει σημαντικά στην Ε.Ε. 

  Ως προς την Πολιτική λογοδοσία, διαπιστώνεται πως η εντιμότητα στην πολιτική 

εξακολουθεί να είναι σημαντικό ζήτημα για πολλά Κ-Μ. Για παράδειγμα, κώδικες δεοντολογίας 

στο εσωτερικό πολιτικών κομμάτων ή εκλεγμένων συνελεύσεων σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο 

συνήθως δεν υπάρχουν ή είναι χαλαροί. 

 Ως προς τις χρηματοδοτήσεις των πολιτικών κομμάτων, διαπιστώνεται πως μολονότι πολλά 

Κ-Μ έχουν θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. 

  Εντός των Κ-Μ οι κίνδυνοι διαφθοράς σε γενικές γραμμές είναι μεγαλύτεροι σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε ορισμένα Κ-Μ οι τομείς έργων ανάπλασης και κατασκευών 

στις αστικές περιοχές είναι  επίσης ευάλωτοι στη διαφθορά. Παρατηρούνται επίσης ελλείψεις στην 

εποπτεία των κρατικών επιχειρήσεων, γεγονός που τις καθιστά ακόμη πιο ευάλωτες. Η διαφθορά 

μικρής κλίμακας παραμένει μείζον πρόβλημα μόνο σε λίγα Κ-Μ. 
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  Το  1/5 ένα πέμπτο του ΑΕΠ της Ε.Ε. δαπανάται κάθε έτος από δημόσιους φορείς που 

αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και έργα, επομένως πρόκειται για έναν τομέα που «διευκολύνει» 

τις πρακτικές διαφθοράς. 

  Γίνεται λοιπόν απολύτως σαφές πως η πάταξη τέτοιων φαινομένων μπορεί να 

αντιμετωπιστεί από τα Κ-Μ  μέσω των κατάλληλα εκπαιδευμένων υπηρεσιών καταπολέμησης 

τους, βασισμένες στη γνώση, εκπαίδευση, νομική θωράκιση και προστασία των ανθρώπων της και 

κυρίως υπό το πρίσμα της σημερινής προόδου της πληροφορίας και του οργανωμένου 

ηλεκτρονικού διαδικτύου, όπου ελεύθερα διακινούνται ιδέες, σχέδια, κουλτούρα και πολιτική και 

της απόλυτης χρήσης κατάλληλων και σωστών Πληροφοριακών συστημάτων που θα είναι 

επιφορτισμένες με την  καταπολέμηση της απάτης και διαφθοράς. 

  Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί η εξέλιξη και εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων της 

πληροφορικής όπως είναι τα πληροφοριακά συστήματα BPMN,τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται 

από διωκτικές αρχές στη χώρα μας, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και αξιοποίησης 

πληροφοριακών δελτίων από άλλες χώρες Κ-Μ. 

  Ενα σχετικό υπόδειγμα αντιμετώπισης και αξιοποίησης πληροφοριακών δελτίων από 

διωκτικές αρχές της χώρας μας παρουσιάζουμε στο τέλος ως συνημμένο της παρούσας εργασίας, 

που στοιχεία του αντλήθηκαν από ανάλογο που ήδη γίνεται χρήση όπως αναφέραμε. 

  Ένα σχέδιο δράσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σαν αυτό που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα με το 

όνομα Διαφάνεια,
58

 με στόχο την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στην Ε.Ε., θα 

αποτελούσε μία σοβαρή πρόταση για τη βελτίωση του νομοθετικού, οικονομικού, πολιτικού, 

κοινωνικού και περιβάλλοντος των Κ-Μ της Ε.Ε., μέσα από συντονισμένες δράσεις σε (3) τρεις 

άξονες:  

α) την αποτροπή,  

β) την  εκπαίδευση και  

γ) την πρόληψη. 

Και οι (3) τρείς  αυτές δράσεις κρίνονται, εξίσου η καθεμιά, πολύ σημαντικές για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε μάλιστα και την αυτή 

ακολουθούμενη σειρά των εν λόγω δράσεων, αφού χρονικά προηγείται η αποτροπή της συνέχισης 

των πράξεων διαφθοράς (έλεγχος, καταστολή, δίωξη), ακολουθεί η πρόληψη ώστε να μην 

επαναλαμβάνεται στο μέλλον και έπεται η εκπαίδευση ώστε να εμπεδωθεί συνείδηση διαφάνειας 

και να αποκτήσει διάρκεια σε βάθος χρόνου, που παράλληλα με τη χρήση των κατάλληλων 

πληροφοριακών συστημάτων τόσο κατά την αποτροπή, όσο και στην πρόληψη εμπεδώνεται η 

συνειδητοποίηση της  μεγάλης κοινωνικής  σημασίας που έχει για το κάθε κράτος -μέλος η 

επιτυχία αυτού του αγώνα προς όφελος όλων των λαών της Ευρώπης. 

 

α)Αποτροπή.  

 Οι στρατηγικές  επιλογές για την αποτροπή της απάτης και της διαφθοράς πρέπει να  έχουν  κύριο 

άξονα τους την επιμόρφωση και γενικά την εκπαίδευση του ανάλογου και εντεταλμένου 

προσωπικού, που ασχολείται με την πάταξη της διαφθοράς και ειδικότερα τον έλεγχο, την 

καταστολή και δίωξη, προκειμένου να συμβάλλουν καθοριστικά στα αποτελέσματα των ενεργειών 

τους. 

                                                           
58

 ΄΄Διαφάνεια ΄΄ – Εθνικό Σχέδιο κατά της διαφθοράς Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

2013 
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  Η επιτελική χαρτογράφηση των δομών, αρμοδιοτήτων και των περιοχών με τους 

επιχειρησιακούς  τομείς δράσης, για όλους τους φορείς που ασχολούνται με τη δίωξη, τον έλεγχο 

και την καταστολή περιπτώσεων διαφθοράς, είναι το δεύτερο κομβικό σημείο της αποτροπής. 

  Περαιτέρω ενέργειες, όπως δράσεις καταπολέμησης της διαφθοράς σε τομείς άμεσου 

κινδύνου και υψηλού οικονομικού αποτελέσματος όπως την υγεία, τις  προμήθειες, το 

λαθρεμπόριο, τη φοροδιαφυγή, τις πολεοδομίες και τη δημόσια διοίκηση, θα πρέπει να 

υποστηρίζονται με τον απόλυτο σεβασμό της λειτουργικής και οργανωτικής τους ανεξαρτησίας. 

  Τέλος σημαντικό ρόλο στην αποτροπή της απάτης  και της διαφθοράς θα καθορίσει η 

θωράκιση και ενίσχυση του ρόλου της δικαιοσύνης, μέσω της αναμόρφωσης των νόμων και 

των διαδικασιών, καθώς και της εισαγωγής νέων θεσμών, προσανατολισμένων ειδικά στην 

πάταξη της διαφθοράς, όπως τα δικαστήρια  και οι Εισαγγελείς διαφθοράς. 

 

β)Εκπαίδευση. 

  Οι στρατηγικές επιλογές για ΄΄εκπαίδευση σχετικά με τη διαφθορά΄΄, αποτελούν τη βάση 

για τη ζητούμενη υποστήριξη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Κύρια σημεία της πολιτικής για την 

εκπαίδευση ενός τέτοιου σχεδίου είναι: 

-Η καλή και ορθή συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Media), για να 

διασφαλιστεί ότι οι υποθέσεις καταδίκης για διαφθορά λαμβάνουν ευρεία και σωστή 

δημοσιοποίηση, μέσα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, συνεντεύξεις και δελτία τύπου, ακόμη 

και με την προβολή σειρών και ταινιών βασισμένων σε θετικές περιπτώσεις. 

-Μεγάλης κλίμακας διαφημιστικές εκστρατείες ενθάρρυνσης όλων να καταγγέλλουν 

τη διαφθορά, με στόχο την ανάπτυξη της δημόσιας ευαισθητοποίησης για τις αρνητικές επιπτώσεις 

της διαφθοράς και για την ανάγκη για μία δίκαιη και σωστή κοινωνία που αποτρέπει από 

διεφθαρμένες πρακτικές. 

-Ενσωμάτωση προγραμμάτων ηθικής στα προγράμματα σπουδών της εκπαίδευσης, 

αρχίζοντας από την προσχολική ηλικία μέχρι και το Πανεπιστήμιο. 

-Ανάπτυξη Κωδίκων δεοντολογίας για τα μέλη των Κοινοβουλίων και όλων των οργάνων 

της Κυβέρνησης και  των Δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων. 

-Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία Κώδικα ηθικής δεοντολογίας και 

πολιτικής, για την από κοινού αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. 

-Οργάνωση δημόσιων συζητήσεων, εκδηλώσεων και τηλεοπτικών εκπομπών, για να 

περάσει το μήνυμα μιας καθαρής κοινωνίας απαλλαγμένης από το μικρόβιο της διαφθοράς. 

-Ευρεία χρήση ιστοτόπων, σε όλους τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς, για 

καταγγελίες, δημοσιοποίηση, πληροφόρηση, ενημέρωση της νεολαίας και ανάπτυξη ηθικής 

συνείδησης. 

-Σχεδιασμός κατάλληλων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

σεμιναρίων, για διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου με την καταπολέμηση 

της διαφθοράς προσωπικού.  

-Δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών και μέσων για στοχευμένη επιμόρφωση 

σε μεθόδους και πρακτικές που επιφέρουν τη διαφάνεια, του προσωπικού όλων των οργάνων του 

κράτους, που συμμετέχουν σε κοινοτικά  προγράμματα και επιδοτήσεις. 

-Τυποποίηση εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσω καθιέρωσης πιστοποιημένων προτύπων 

για τη διαφάνεια (ISO). 
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γ)Πρόληψη. 

 Η στρατηγική πρόληψης στοχεύει στη μείωση των περιπτώσεων διαφθοράς, κατά πρώτο λόγο σε 

κυβερνητικό επίπεδο και τις υπηρεσίες του δημοσίου. 

  Η γενική αρχή είναι να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η υπευθυνότητα σε όλες τις 

κυβερνητικές δραστηριότητες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ιδιαιτέρως δε σε τομείς υψηλής 

προτεραιότητας όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις, η υγεία, τα δημόσια έργα, οι αδειοδοτήσεις, η 

παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η επιβολή του νόμου και η ασφάλεια του πολίτη και η συλλογή των 

φόρων. 

  Η στρατηγική πρόληψης της διαφθοράς για να έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να περιλαμβάνει 

την αύξηση επιστασίας και διαρκών εσωτερικών ελέγχων των διαδικασιών στα ακόλουθα 

συστήματα: 

- Διαχείριση Αποτελεσματικότητας, 

- Διαχείριση Προμηθειών, 

- Οικονομική Διαχείριση, 

- Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, 

- Διαχείριση Παραπόνων και 

-Διαχείριση και επιμόρφωση στα σύγχρονα συστήματα Πληροφορικής. 

  Τα εργαλεία με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί είναι: 

-Ο σαφής προσδιορισμός των αδύνατων σημείων στους πιο επιρρεπείς στη διαφθορά τομείς και η 

αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων, 

-Η παραγωγή οδηγιών αποτελεσματικής εκτέλεσης εργασιών (manuals), 

-Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επιστασίας του προσωπικού, με καθορισμό συστημάτων 

απροειδοποίητων ελέγχων, 

-Η  δομή και οργάνωση  συστημάτων Εσωτερικών ελέγχων παντού, 

-Η Καταγραφή και τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων (Records) σε κάθε Δημόσιο Φορέα η 

Οργανισμό που συναλλάσσεται με την Ε.Ε., ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση όλων των 

εμπλεκομένων φορέων και στελεχών, για να εντοπίζονται τα προβλήματα και να υπάρχει 

λογοδοσία. 

-Η Διαμόρφωση πολιτικών διαβάθμισης ασφάλειας πληροφοριών, 

-Οι Μηχανισμοί αποτελεσματικής προστασίας καταγγελλόντων και μαρτύρων περιστατικών 

διαφθοράς. 

-Οι Μηχανισμοί διαχείρισης παραπόνων και καταγγελίας περιπτώσεων διαφθοράς, 

-Η  Διαχείριση ποιότητας και Ανάπτυξη δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και ικανοποίησης, 

-Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση – Ηλεκτρονικές προμήθειες, 

-Η Εξασφάλιση διαφάνειας στην πρόσληψη, αξιολόγηση και προαγωγή προσωπικού. 

  

 Να σημειωθεί πως στο σημερινό και σύγχρονο κόσμο μας, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται 

ως δεδομένο, δεδομένου ότι η απάτη και η διαφθορά αλλά και το Οικονομικό έγκλημα γενικότερα, 

εξελίσσονται, διαμορφώνονται μαζί με την τεχνολογία και τους ανθρώπους της και κάθε φορά 

ανακαλύπτονται νέες μέθοδοι απάτης και εγκληματικότητας.  

   Όπως πολύ σοφά ανέφερε σε κάποιο σεμινάριο του στο Σ.Δ.Ο.Ε., με θέμα την 

καταπολέμηση και   δίωξη των απατών, ένας έμπειρος Εισαγγελέας :΄΄Οι  διωκτικοί μηχανισμοί 

ελέγχου οφείλουν να εντοπίζουν και αποκαλύπτουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους που εφαρμόζουν 
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οι επιτήδειοι, προκειμένου να αποκαλύπτεται ο τρόπος που ενήργησαν και είναι τις περισσότερες 

φορές νέα μέθοδος που εκμεταλλεύεται ένα κενό είτε νόμου είτε στο  εφαρμοζόμενο σύστημα΄΄. 

  Με τη φράση αυτή αποτυπώνεται η άποψη της ανάγκης για διαρκή επαγρύπνιση των 

ανάλογων  μηχανισμών ελέγχου των Κ-Μ, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται από  διαρκή 

εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών της, στηριζόμενα σε χρήση αποτελεσματικών  εργαλείων 

ελέγχου, όπως είναι η χρήση της πληροφορικής και ειδικότερα  τα πληροφοριακά συστήματα.  

  Η κατάλληλη και ορθολογική χρήση τέτοιων πληροφοριακών συστημάτων από τους 

αντίστοιχους μηχανισμούς –φορείς ελέγχου, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τεχνικών 

εφαρμογών που διαθέτει σήμερα ο κόσμος της πληροφορίας (διαδίκτυο, εφαρμογές εντοπισμού 

κλπ) μπορεί να οδηγήσει σε λαμπρά αποτελέσματα.   

  Συνημμένα στην παρούσα υποβάλλουμε ένα υπόδειγμα ΣΧΕΔΙΟ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ακολουθούμενης διαδικασίας αξιοποίησης  Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας Συνδρομής από 

ένα μηχανισμό –φορέα  ελέγχου σε μορφή BPMN με τα κάτωθι περιεχόμενα: 

1.Καταγραφή και Ανάλυση Διαδικασίας Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας Συνδρομής  (ΑΜ) 

2.Αποτύπωση Διαδικασίας Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας Συνδρομής σε Φόρμα Καταγραφής 

Διαδικασίας (AS-IS) 

3.Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας (Μοντελοποίηση AS-IS διαδικασίας σε BPMN)  

4. Υπόδειγμα Πληροφοριακού Δελτίου ΑΜ 

5.Σχηματική καταγραφή ακολουθούμενων διαδικασιών. 

   

  Η διαφώτιση σε τομείς ύποπτων ή αδιαφανών συναλλαγών θα πρέπει να αποτελεί μεταξύ 

άλλων και μέλημα, φροντίδα και στόχο των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε. για το μέλλον, μέλλον στο 

οποίο πιστεύουμε πως προσβλέπουν οι  κάτοικοι της Ευρώπης για τη  βελτίωση της ποιότητας ζωής 

τους.   

  Τέλος κλείνοντας, αναφέρουμε πως θα μπορούσαν συμπληρωματικά και άλλα πολλά να 

αναφερθούν, η ανάλυση και περιγραφή των αναφερθέντων θεμάτων έγινε στα πλαίσια κυρίως 

ανάδειξης της σημαντικότητας  και βαρύτητας τους, που απασχολούν σήμερα την Ε.Ε., το πνεύμα 

της εν λόγω εργασίας δεν ήταν να γίνει η πλήρης καταγραφή όλων των τρεχόντων θεμάτων που 

σχετίζονται με την απάτη και τη διαφθορά στην Ε.Ε., αλλά  κυρίως η παρουσίαση του τρόπου 

ανάπτυξης των φαινομένων απάτης και διαφθοράς στην Ευρώπη και προτεινόμενων πολιτικών 

αντιμετώπισής τους.   

                                                                                           Άγγελος  Καράκαρης 
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ουσιών καθώς και των φυσικών προϊόντων και των μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές: α) Ο 

«Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών» (L47/1/18-02-2004),. β) Ο 

«Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 111/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την 

θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου των προδρόμων ουσιών ναρκωτικών 

μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών» (L 22/1/26-01-2005) γ) Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 

1277/2005 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2005 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των δύο 
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ανωτέρω κανονισμών αρ. 273/2004 και 111/2005 (L 202/7/27-07-2005). Σε εθνικό επίπεδο είναι σε 

ισχύ η αρ. Ε.2589/960/Β0034/10-08-2005 (ΦΕΚ 1157/19-08-2005) ΚΥΑ. με την οποία ρυθμίζονται 

διαδικασίες που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών." 

5.Νομοθετικό Διάταγμα 86/1969, Κοινή Υπουργική Απόφαση 261554/1985, N. 2637 (άρθρα 57 

και 58), Κοινή Υπουργική Απόφαση 331794/1999 και Κοινή Υπουργική Απόφαση 356354/1999  

6. α)ο νόμος 2121/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 2435/96, β)ο νόμος 2239/94 περί 

προστασίας σημάτων γ) ο Κανονισμός 1383/2003  δ) ο Κανονισμός 1891/2004. 

7. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.( Η Ελλάδα την κύρωσε με 

το Ν. 2290/1995). 

8.Η οδηγία ε.ε. 2004/48/ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας 

9.Καν (ΕΚ) 1383/2003 του Συμβουλίου της 22/7/2003, καν(ΕΚ) 1891/2004 της Επιτροπής της 

21/10/2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του 

Συμβουλίου και καν (ΕΚ) 1172/2007 της Επιτροπής της 5/10/2007 που τροποποιεί τον κανονισμό 

(ΕΚ) 1891/2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του 

Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών . 

10.Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 

11.Βρυξέλλες, 3.2.2014, com(2014) 38, Εκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

12.2012 Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς ISBN: 978-960-99036-1-5, Με την οικονομική ενίσχυση του 

προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος» 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. 

13.Oδηγός  για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα θεσμικά όργανα.  

14.Κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου 2011 – Fighting 

corruption in the EU (COM(2011)308 final). 

15. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μάχη κατά της 

απάτης, 2012 Ετήσια Έκθεση. COM(2013)548 τελικό, 24.7.2013. 

16.Στοιχεία έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της Ε.Ε. για το 2009  

17.Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων διακαιωμάτων Γενική Γραμματεία 

Διαφάνειας  και ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Διαφάνεια» Εθνικό  Σχέδιο κατά της Διαφθοράς  

Ιανουάριος  2013  

18.Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη 

Διαφθορά  Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΟΣΑ 

19.O Ν.2803/2000 Κύρωση της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων αι των συναφών με αυτήν πρωτοκόλλων 

20.Ο   Ν.4316/2014 άρθ.69 Τροπολογία Ε.Σ. 

21.Κανονισμός 883 2013 AFCOS Ελληνικά 

22.Η από 17-7-2014 Έκθεση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  προς το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, με θέμα Προστασία των Οικ.συμφερόντων της Ε.Ε.-Καταπολέμηση της απάτης Ετήσια 

έκθεση 2013  

23.Ν.4152/2013 Παρ.ΙΓ ΄ Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέμηση της Διαφθοράς.  
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24.Η από 11-3-2015  Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 

11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013 (2014/2155(INI)) 

 

 

 

12.4.Λοιπές πηγές. 

1.Η από 9/2011 Διπλωματική εργασία  με θέμα:΄΄Οικονομικό έγκλημα: Εννοιολογικές 

προσεγγίσεις, θεσμοί και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον΄΄ του κ.Ιωάννη  Β.Θεοδωράκη  

2.Υλικό σημειώσεων για Υπεράκτιες εταιρείες(off shore) του κ.Χρήστου Νεγκάκη κατά την 

παράδοση των μαθημάτων του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2155%28INI%29
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ΣΧΕΔΙΟ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ακολουθούμενης διαδικασίας αξιοποίησης  Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας Συνδρομής 

σε μορφή BPMN 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1.Καταγραφή και Ανάλυση Διαδικασίας Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας Συνδρομής  

(ΑΜ) 

 

2.Αποτύπωση Διαδικασίας Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας  

 

Συνδρομής σε Φόρμα Καταγραφής Διαδικασίας (AS-IS) 

 

3.Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας (Μοντελοποίηση AS-IS διαδικασίας σε BPMN)  

 

4. Υπόδειγμα Πληροφοριακού Δελτίου ΑΜ 

 

5.Σχηματική καταγραφή ακολουθούμενων διαδικασιών. 
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1.Καταγραφή και Ανάλυση Διαδικασίας Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας Συνδρομής  

(ΑΜ). 

 Ένα εκ των αντικειμένων του Τμήματος Χ’ – Προγραμματισμού, Απολογισμού  Ελέγχων και 

Πληροφοριών της ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου – αποτελούν τα Πληροφοριακά Δελτία ΑΜ 

(Assistance Mutuelle).  

  Πιο συγκεκριμένα, μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των κρατών-μελών (κ-μ), 

η OLAF
59

, αποστέλλει στο Χ΄ Τμήμα –μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος MAB
60

 της 

πλατφόρμας AFIS
61

, πληροφοριακά δελτία στα οποία περιγράφεται ο μηχανισμός απάτης, όπως 

αυτός διαπιστώθηκε και καταγράφθηκε από ένα ή περισσότερα κ-μ της Ε.Ε., στο έδαφος των  

οποίων έλαβε χώρα, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης που υιοθετήθηκε από αυτά ενώ 

ταυτόχρονα, για τα λοιπά κ-μ, προτείνονται τρόποι έρευνας, εφόσον υπάρχουν είτε έντονες 

ενδείξεις για διεύρυνση της εν λόγω απάτης, είτε τετελεσμένες απόπειρες, είτε εκτιμήσεις που 

αφορούν στο άμεσο μέλλον.  

  Επομένως, σκοπός είναι ο έλεγχος της νόμιμης διακίνησης αγαθών και η καταπολέμηση της 

απάτης κατά των ιδίων πόρων της Ε.Ε. Tο τμήμα συντονίζει τις έρευνες των συναρμόδιων 

υπηρεσιών και ενημερώνει την OLAF. Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών συντονίζεται, σε 

επίπεδο Ε.Ε., από την OLAF και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου 

515/97 περί Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής.  

 Στο πλαίσιο του αντίστοιχου κοινοτικού Κανονισμού π.χ. για τις Τελωνειακές αρχές   

515/1997 «περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και 

της συνεργασίας των αρχών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των 

τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων», το Χ’ Τμήμα της ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου είναι, 

μεταξύ  και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, καθ’ ύλην αρμόδιο, σε εθνικό επίπεδο, για: 

1.τη διαχείριση των Πληροφοριακών Δελτίων ΑΜ,  

2.τον σχεδιασμό και συντονισμό των σχετικών ερευνών και  

3.την ενημέρωση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ε.Ε. (OLAF).  

 Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 17 και 18 του παραπάνω Κανονισμού, θεσπίζουν την 

υποχρέωση των κρατών-μελών της Ε.Ε. να ανακοινώνουν : 

 τις σχετικές με εμπορεύματα, πληροφορίες, όταν αυτά έγιναν ή υπάρχει υπόνοια ότι έγιναν, 

αντικείμενο απάτης, 

 τις μεθόδους και τους τρόπους που πραγματοποιήθηκε η απάτη, 

 τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της απάτης, 

 τυχόν ανεπάρκειες της νομοθεσίας που έχουν εντοπίσει, 

 τα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης απάτης. 

 Η ανακοίνωση των ανωτέρω, που αποτελεί και το γεγονός αρχής της διαδικασίας, γίνεται με 

την υποβολή στο Χ’ Τμήμα της ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου ενός Πληροφοριακού Δελτίου (ΠΔ).  

  Αυτό συμπληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων (όπως π.χ. Τελωνεία, 

ΣΔΟΕ κλπ) των κρατών-μελών της Ε.Ε., κάθε φορά που υπάρχει υπόνοια ή έχει τελεστεί απάτη, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κοινοτικό Κανονισμό π.χ. για τις Τελωνειακές αρχές 515/1997. 

                                                           
59

  Office Européen de la Lutte AntiFraude (OLAF): Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. 
60

 Mutual Assistance Broker (MAB): Ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαβαθμισμένου χαρακτήρα, για την 
ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, μεταξύ των αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ. 
61

 Anti-Fraud Information System (AFIS)  
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  Υπόδειγμα του Πληροφοριακού Δελτίου, παρατίθεται στο Παράρτημα A. Η αποστολή του 

στο Χ’ Τμήμα διενεργείται άμεσα, μέσω τηλεομοιοτυπίας, με υπηρεσιακό ταχυδρομείο ή μέσω του 

υποσυστήματος MAB.  

 Το Χ’ Τμήμα, από τη στιγμή που θα λάβει το Πληροφοριακό Δελτίο, το μελετάει 

ενδελεχώς, το αξιολογεί και κατά περίπτωση το διαβιβάζει στην OLAF ή το αρχειοθετεί και 

τερματίζει την διαδικασία.  

  Η OLAF το αξιολογεί και εάν κρίνει ότι υπάρχει απάτη ή παρατυπία, η οποία αφορά και σε 

άλλα κράτη-μέλη, συντάσσει και αποστέλλει, προς όλα τα κράτη-μέλη Μήνυμα Αμοιβαίας 

Συνδρομής ΑΜ. Αυτό το μήνυμα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν.  

  Με τη λήψη του Μηνύματος Αμοιβαίας Συνδρομής, το Χ’ Τμήμα δημιουργεί «Φάκελο 

ΑΜ». 

 Όπως προαναφέρθηκε Πληροφοριακά Δελτία Απάτης στην OLAF, εκτός από τις ανα κράτος –

μέλος  Διοικήσεις (όπως π.χ. Τελωνειακή, Σ.Δ.Ο.Ε. κλπ), υποβάλλουν και τα άλλα κράτη-μέλη της 

Ε.Ε.  

 Επομένως, ένα Μήνυμα Αμοιβαίας Συνδρομής της OLAF, μέσω MAB, μπορεί να προκύψει, με 

δύο τρόπους:  

 Πρώτον κατόπιν Πληροφοριακού Δελτίου που συνέταξε και απέστειλε στην OLAF η 

εκάστοτε κρατική Διοίκηση (Κρατικό ΑΜ ),ανά κράτος –μέλος  (όπως π.χ. Τελωνειακή, Σ.Δ.Ο.Ε. 

κλπ). 

 Δεύτερον κατόπιν Πληροφοριακού Δελτίου που συνέταξε και απέστειλε στην OLAF η 

αντίστοιχη Διοίκηση άλλου κράτους-μέλους (Κοινοτικό ΑΜ). 

  Η διαδικασία αρχίζει με τη λήψη του Μηνύματος Αμοιβαίας Συνδρομής από την OLAF.  

Δημιουργείται Φάκελος ΑΜ (ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή) και η περιγραφή της υπόθεσης 

αποστέλλεται  σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες
62

, για ενημέρωση και ενδεχόμενη μελλοντική 

αξιοποίηση.  

 Επιπλέον το πληροφοριακό δελτίο καταχωρείται στο εκάστοτε εφαρμοζόμενο   ηλεκτρονικό 

σύστημα εφαρμογής του κράτους -μέλους, όπως π.χ. στην Ελλάδα το ICISnet και συγκεκριμένα 

στο υποσύστημα των υποθέσεων.  

  Κάποιο αντίστοιχο τμήμα της ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου, δημιουργεί προφίλ ελέγχου 

καθώς τα πληροφοριακά δελτία λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια επικινδυνότητας.  

 Παράλληλα το Χ’ Τμήμα διενεργεί έρευνα μέσω της Δ.ΗΛΕ.Δ. (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης), αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα ( π.χ. ICISnet, ELENXIS κλπ) που 

έχει στη διάθεσή της η ανα κράτος –μέλος  Διοίκηση, προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχουν 

εισαγωγές ή εξαγωγές του αγαθού που αποτέλεσε αντικείμενο απάτης ή παρατυπίας.  

 Αν δεν υπάρχουν εισαγωγές/εξαγωγές ενημερώνεται η OLAF και ο φάκελος κλείνει. 

  Εάν υπάρχουν εισαγωγές/εξαγωγές, τότε το Χ΄ Τμήμα αποστέλλει νέο έγγραφο στις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ορίζοντας συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.  

Το αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης αρχής κράτους –μέλους  (όπως π.χ.Τελωνείου), ανοίγει φάκελο 

και ενημερώνει τους παράγοντες διαδικασιών (π.χ. τελωνισμού). Ανάλογα με την απάτη και τις 

ενέργειες που ζητούνται, προβαίνει σε εκ των υστέρων έλεγχο παραστατικών, αποστολή 
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 Τελωνεία, ΕΛΥΤ, ΣΔΟΕ, ΓΧΚ κλπ 
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παραστατικών για επαλήθευση γνησιότητας
63

 κλπ. Όταν απαιτείται έρευνα σε επιχειρήσεις, αυτή 

ακολουθείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές π.χ. τα  Τελωνεία, τις κατά τόπο Ελεγκτικές 

Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ), ΣΔ.Ο.Ε. κλπ.  

 Αν δε η έρευνα που έχει ανατεθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία π.χ. σε Τελωνείο, δεν μπορεί 

να πραγματοποιηθεί από αυτήν για διάφορους λόγους, τότε το Χ’ Τμήμα παραγγέλλει, με έγγραφο, 

την διενέργειά της από την καθ’ ύλην αρμόδια ΕΛΥΤ, ΣΔ.Ο.Ε.  κλπ και τα αποτελέσματα των 

ερευνών, αποστέλλονται από τις εμπλεκόμενες  υπηρεσίες, ΕΛΥΤ, ΣΔ.Ο.Ε. κλπ με έγγραφα, στο 

Χ’ Τμήμα.  

 Η αξιολόγησή τους οδηγεί σε μία από δύο δυνατές εκβάσεις: 

 Μη διαπίστωση παρατυπίας/απάτης ή η διαπιστωθείσα παρατυπία/απάτη δεν έχει 

οικονομικό αποτέλεσμα με επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τότε ενημερώνεται η OLAF 

και ο φάκελος ΑΜ κλείνει. Όμως, ο μηχανισμός δόλου λαμβάνεται υπόψη σε πιθανές μελλοντικές 

εισαγωγές εμπορευμάτων ώστε, αν διαπιστωθεί νέα παρατυπία ή απάτη, οι αρμόδιες Αρχές να 

ενημερώσουν άμεσα το Χ’ Τμήμα, με νέο Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο θα αναφέρει το αρχικό. 

 Διαπίστωση παρατυπίας ή απάτης με οικονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. 

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες Αρχές ενημερώνουν υποχρεωτικά το Χ’ Τμήμα για τα κάτωθι:  

α)για το ύψος των διαφυγόντων δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, ξεχωριστά και 

αναλυτικά, 

β) για το ύψος των τυχόν εισπραχθέντων ποσών, 

γ) για την καταχώρησή τους σε ειδική Λογιστική Κατάσταση σε περίπτωση μη είσπραξής τους, 

δ) αν ασκήθηκε προσφυγή, για το αποτέλεσμά της (θετικό ή αρνητικό, αριθμός δικαστικής 

απόφασης) και για την τελική είσπραξη.  

 Οι ενημερώσεις αυτές απευθύνονται στο αντίστοιχο τμήμα της ΄΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου 

με συγκεκριμένα έντυπα σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

  Επίσης γίνεται ενημέρωση των βασικών δελτίων απάτης, εφόσον υπάρχει δικαστική ή 

εισπρακτική εξέλιξη, δυνάμει κάποιων κανονισμών. 

 Ο φάκελος ΑΜ κλείνει, όταν εισπραχθούν τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί ή/και η υπόθεση 

έχει τελεσιδικήσει, αν υπάρχει δικαστική εμπλοκή (που συνήθως υπάρχει). Στην περίπτωση, 

μάλιστα, της δικαστικής εμπλοκής, το Χ’ Τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη στην αρμόδια 

Αρχή, υφίσταται δε παρακολούθηση για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ως ένα (1) έτος.   

 Πρέπει να αναφερθεί ότι αφού το Χ’ Τμήμα ζητήσει συγκεκριμένες ενέργειες διερεύνησης της 

υπόθεσης από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες  π.χ. τελωνειακές, το χρονικό διάστημα που θα 

απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ποικίλει και δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική δέσμευση.  

  Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που η διαδικασία δεν έχει ελάχιστο ή μέγιστο χρόνο 

ολοκλήρωσής της. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί οικονομική επίπτωση, η 

οποία διερευνείται δικαστικά, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση η διαδικασία δεν μπορεί να 

τερματιστεί. Γι’ αυτό, υποθέσεις φακέλων ΑΜ μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και αρκετά χρόνια. 

 Εδώ, ενώ υπάρχουν βασικά βήματα της διαδικασίας, κάθε βήμα μπορεί να αποτελείται από 

διαφορετικές ενέργειες εκ μέρους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.  

 Στη διαδικασία Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας Συνδρομής εκτός του Χ’ Τμήματος – 

Προγραμματισμού, Απολογισμού  Ελέγχων και Πληροφοριών της ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου, 
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 Για τα τελωνεία τα Προτιμησιακά Πιστοποιητικά Καταγωγής (FORMA & EUR1) και τα Πιστοποιητικά 

Κυκλοφορίας ATR αποστέλλονται στην ΕΛΥΤ. Κάθε άλλο παραστατικό αποστέλλεται στο Α΄ Τμήμα της ΣΤΕΠ. 
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εμπλέκονται  οι αρμόδιες για τους ελέγχους Υπηρεσίες όπως π.χ. τα Τελωνεία Α και Β Τάξης, οι 

Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι ΕΛ.Υ.Τ., οι Τελωνειακές Περιφέρειες, το 

Σ.Δ.Ο..Ε. και η ΥΕΔΔΕ
64

. Βέβαια, ενεργό ρόλο έχουν και τα υπόλοιπα Τμήματα της ΄΄Ψ΄΄ 

Υπηρεσίας Δημοσίου εφόσον εμπλέκονται με απάτες κατά της Ε.Ε.  

  Τέλος, όπως είναι φανερό, η OLAF έχει καθοριστικό ρόλο, αφού είναι και ο Τελικός 

Αποδέκτης της διαδικασίας ενώ, συνεργασία των αντιστοίχων Αρχών όπως π.χ. Τελωνειακών, 

μπορεί να υπάρξει και με τις άλλες διοικητικές και διωκτικές αρχές άλλων χωρών. 

Η διαδικασία διαχείρισης των Πληροφοριακών Δελτίων ΑΜ ελέγχεται ως προς την ορθότητά της, 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

  Κλείνοντας και προκειμένου  να περιγράψουμε με ανάλυση τη συγκεκριμένη διαδικασία, 

κρίνεται σκόπιμο, για να φανεί η συνθετότητά της, να αναφερθούν οι  πιθανοί και βασικότεροι 

μηχανισμοί δόλου κατά ιδίων πόρων της Ε.Ε., σε ενωσιακό επίπεδο, όπως έχουν προκύψει από τη 

μελέτη των φακέλων ΑΜ σε Τελωνειακές αρχές: 

α) Ψευδής Περιγραφή: πρόκειται για την δήλωση των εμπορευμάτων σε μη προβλεπόμενη 

δασμολογική κλάση, με χρήση ψευδών, παραποιημένων ή πλαστών παραστατικών, είτε κατά την 

εισαγωγή τους
65

, είτε κατά την εξαγωγή
66

. Οι Τελωνειακές Αρχές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

αυτές τις καταστάσεις, πρέπει να προβαίνουν σε φυσικούς ελέγχους και να λαμβάνουν όλα τα 

ενδεικνυόμενα διασφαλιστικά μέτρα (λήψη δειγμάτων για εργαστηριακούς ελέγχους, αποστολή 

τους στην OLAF εάν αυτό συμπεριλαμβάνεται στις προτεινόμενες ενέργειες, χημικές αναλύσεις 

κλπ). 

β) Ψευδής Δήλωση Καταγωγής: ο σκοπός αυτού που τη διενεργεί είναι να δηλώσει ότι τα 

εμπορεύματα εισάγονται από χώρα άλλη από την πραγματική, προκειμένου να αποφύγει 

ποσοτικούς περιορισμούς, να αποφύγει την καταβολή δασμών αντι-ντάμπινγκ κλπ. Ο μηχανισμός 

δόλου πραγματοποιείται με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά καταγωγής ή προτιμησιακής 

καταγωγής, με εικονικές ή πλαστές φορτωτικές (όταν απαιτείται η τήρηση του κανόνα της 

απευθείας μεταφοράς) κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται από τις 

Τελωνειακές Αρχές περιλαμβάνουν την επαλήθευση της πραγματικής καταγωγής των 

εμπορευμάτων, είτε κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με προσεκτικό έλεγχο των φορτωτικών 

εγγράφων και με φυσικούς ελέγχους κατά την εισαγωγή (ποιότητα υλικών, κρυφές ετικέτες, είδος 

συσκευασίας κλπ), είτε με εκ των υστέρων ελέγχους των φορτωτικών εγγράφων, των 

πιστοποιητικών κλπ
67

. 

γ) Ψευδής Δήλωση Αξίας: με πλαστά τιμολόγια ή μέσω σκόπιμων υποτιμολογήσεων, δηλώνεται 

μικρότερη αξία για την πληρωμή λιγότερων δασμών. Για τη διαπίστωση της απάτης πρέπει να 

γίνεται επαλήθευση της γνησιότητας των τιμολογίων. 

δ) Παρέκκλιση από την Κοινοτική Διαμετακόμιση: ο όρος Κοινοτική Διαμετακόμιση αναφέρεται 

στη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ δύο γεωγραφικών σημείων εντός του τελωνειακού εδάφους 

της Ε.Ε. χωρίς δασμολογική και φορολογική επιβάρυνση. Επομένως, η υπαγωγή εμπορευμάτων σε 
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 Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ΦΕΚ 865τ.Β’/8-4-2014. 
65

Σκοπός η δήλωση σε Κωδικό με χαμηλότερο ποσοστό δασμού, η καταστρατήγηση ποσοστώσεων, η αποφυγή 

καταβολής δασμών αντιντάμπινγκ, γεωργικών εισφορών κλπ. 
66

Σκοπός η παράνομη είσπραξη εξαγωγικών επιδοτήσεων 
67

Ενδεικτικά, πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR1, EURMED, Δηλώσεις επί τιμολογίων, Δηλώσεις τιμολογίων 

EURMED, πιστοποιητικά καταγωγής FORMA,Δηλώσεις καταγωγής, απλά πιστοποιητικά καταγωγής, πιστοποιητικά 

ελεύθερης κυκλοφορίας ATR 
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αυτό το καθεστώς, είναι πολύ σημαντική, αφού σημαίνει μικρότερη ή μηδενική δασμοφορολογική 

επιβάρυνση (π.χ. προϊόντα με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης). Πολλές φορές, εμπορεύματα μπαίνουν 

στο καθεστώς αυτό, προκειμένου να πωληθούν χωρίς να πληρωθούν οι δασμοί και φόροι που θα 

έπρεπε, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό και απειλώντας τη δημόσια υγεία. Πρόκειται για 

πρακτική απάτης, με τεράστια οικονομική επίπτωση για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. 
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2.Αποτύπωση Διαδικασίας Πληροφοριακών Δελτίων Αμοιβαίας Συνδρομής σε Φόρμα 

Καταγραφής Διαδικασίας (AS-IS) 

 

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AS-IS 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Όνομα Διαδικασίας Διαχείριση φακέλων Αμοιβαίας (ΑΜ) 

Αρμόδια Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Χ’ – Προγραμματισμού, Απολογισμού  Ελέγχων και 

Πληροφοριών της ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου.  

Περιγραφή 

Διαχείριση των φακέλων (υποθέσεων) Αμοιβαίας Συνδρομής 

που αποστέλλονται από την olaf ,σχεδιασμός και συντονισμός 

των σχετικών ερευνών από τις αντίστοιχες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές και ενημέρωση της olaf   

Αρμόδιος Φορέας ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσία Δημοσίου 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 
olaf, π.χ. Τελωνεία α’ και β’ τάξης, τελωνειακές περιφέρειες, 

ΕΛΥΤ, ΥΕΔΔΕ,  ΔΗΛΕΔ,  ΔΣΤΕΠ/Α΄& Γ΄, Σ.Δ.Ο.Ε. κλπ 

Νομοθετικό Πλαίσιο Π.χ. Οικείου Κανονισμού της  Ε.Ε.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Απαίτηση για φυσική 

παρουσία κατά την κατάθεση 

αίτησης 

Δεν αφορά 

Απαίτηση για φυσική 

παρουσία κατά την 

παραλαβή της διοικητικής 

πράξης 

Δεν αφορά 

Μέθοδος Πιστοποίησης Δεν αφορά 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ιστοσελίδα Δεν αφορά 

Τρόπος παροχής υπηρεσίας e-mail, ΜΑΒ, ΟΠΣΚΥ
68

,  icisnet 

Τρέχον επίπεδο 

ηλεκτρονικοποίησης 

Επικοινωνία με olaf  μέσω MAB, e-mail 

Επικοινωνία π.χ. με τελωνειακές αρχές  μέσω e-mail 

Επικοινωνία π.χ. με ΔΗΛΕΔ μέσω ΟΠΣΚΥ 

Στοχευόμενο επίπεδο 

ηλεκτρονικοποίησης 
Μεγαλύτερη χρήση π.χ. ΜΑΒ, icisnet 

Δυνατότητα online/offline 

λειτουργίας 

Μόνο on-line λειτουργίες 

 

 

Δυνατότητα επισκόπησης 

προόδου διαδικασίας 
Οχι 

Μέθοδος Πιστοποίησης Δεν αφορά 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Συχνότητα εκτέλεσης Καθημερινά 
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Συμβατότητα με Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές 
Αμεση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Χρόνος διεκπεραίωσης Ποικίλει 
Μέγιστος χρόνος 

 διεκπεραίωσης 

Σε περίπτωση δικαστικής  

εμπλοκής , αρκετά  

Κόστος διεκπεραίωσης Δεν αφορά 

Ανάλυση Κόστους Δεν αφορά 

Αρμόδια Διεύθυνση/Τμήμα 
Τμήμα Χ’ – Προγραμματισμού, Απολογισμού  Ελέγχων και 

Πληροφοριών της ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου 

Αρμόδιος Υπάλληλος Υπάλληλος του ΄΄χ΄΄ Τμήματος 

Προϋποθέσεις χρήσης 

διαδικασίας 
Δημιουργία μηνύματος ΑΜ από olaf 

Σχετικά επισυναπτόμενα 

αρχεία 

 Υπόδειγμα Πληροφοριακού Δελτίου ΑΜ που αποστέλλεται 

π.χ. στις Τελωνειακές Αρχές 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Εμπλεκόμενοι φορείς-Ρόλοι π.χ. Σ.Δ.Ο.Ε.,ΤΕΛΩΝΕΙΑ, ΕΛΥΤ, ΔΗΛΕΔ, ΔΣΤΕΠ/Α΄ & Γ΄ 

Εκκίνηση διαδικασίας Προαιρετική  Υποχρεωτική ΝΑΙ 

Γεγονός εκκίνησης 

διαδικασίας 
Δημιουργία μηνύματος ΑΜ από olaf 

Προϋποθέσεις έναρξης 

διαδικασίας 

Υποψία για απάτη π.χ. Τελωνειακή ή Τέλεση  Τελωνειακής 

απάτης 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Βήμα Υπεύθυνος Σχόλια 

Αποστολή πληροφοριακού 

Δελτίου Οικείου Κανονισμού 

της  Ε.Ε. 

Π.χ. Τελωνείο Αξιολόγηση από ΔΣΤΕΠ/Δ΄ 

Αποστολή πληροφοριακού 

δελτίου οικείου Κανονισμού 

της Ε.Ε. στην olaf 

 

Τμήμα Χ’– 

Προγραμματισμού, 

Απολογισμού  Ελέγχων 

και  Πληροφοριών της 

΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας 

Δημοσίου 

Αξιολόγηση από olaf 

 

Αποστολή μηνύματος ΑΜ στο 

τμήμα ΄΄χ΄΄ 

olaf 

 
 

Δημιουργία φακέλου ΑΜ Τμήμα ΄΄χ΄΄ 

Ηλεκτρονικά και σε φυσική 

μορφή 

 

Καταχώριση στο τηρούμενο 

ηλεκτρονικο αρχείο τη π.χ. 

icisnet 

Τμήμα ΄΄χ΄΄ Υποσύστημα υποθέσεων στο 

τηρούμενο ηλεκτρονικό αρχείο 

της υπηρεσίας  icisnet 

Αποστολή ΑΜ στη Τμήμα ΄΄χ΄΄ Δημιουργία προφίλ ελέγχου 
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΄΄χ΄΄Υπηρεσία Δημοσίου. 

Αποστολή ΑΜ στις σχετικές 

με την υπόθεση αρχές π.χ.  

Τμήμα ΄΄χ΄΄ Για ενημέρωση και μελλοντική 

αξιοποίηση του  

ΤΟ ΑΜ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΑΠΑΤΗ 

Π.χ. Αίτημα στη  ΔΗΛΕΔ 

Τμήμα ΄΄χ΄΄ Έρευνα στο τηρούμενο 

Ηλεκτρονικό αρχείο της 

υπηρεσίας π.χ. icisnet, 

elenxis,κλπ 

Ενημέρωση olaf και 

τερματισμός  

Τμήμα ΄΄χ΄΄ Εάν η έρευνα δείξει ότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν Εισαγωγές 

ή  

Αποστολή ΑΜ στις 

εμπλεκόμενες Υπηρεσίες  

Τμήμα ΄΄χ΄΄ Δίνονται συγκεκριμένες 

Οδηγίες  

Διενέργεια ελέγχων από 

εμπλεκόμενες Υπηρεσίες  

Εμπλεκόμενες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές   

 

Βάσει οδηγιών και ζητούμενων 

εγγράφων 

 

Ενημέρωση ΄΄χ΄΄ Τμήματος  

για αποτελέσματα ερευνών   

Εμπλεκόμενες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές   

 

Με έγγραφα 

(μη τυποποιημένα)  

Ενημέρωση olaf και κλείσιμο 

φακέλου 
Τμήμα ΄΄χ΄΄ 

Αν δεν διαπιστωθεί απάτη ή 

διαπιστωθεί απάτη αλλά χωρίς 

οικονομικό Αποτέλεσμα 

Ενημέρωση Τμήματος΄΄χ΄΄ 

Εμπλεκόμενες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές   

 

Αν διαπιστωθεί απάτη με 

οικονομική επίπτωση 

 

Ενημέρωση Τμήματος΄΄χ΄΄ 
Εμπλεκόμενες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές   
Για ποσά άνω των 10.000€ 

Ενημέρωση Περιφέρειας 

π.χ.Τελωνειακής  

Εμπλεκόμενες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές   
Σύνταξη Ειδικής λογιστικής 

κατάστασης 

 

Ενημέρωση για είσπραξη 

βεβαιωθέντων ή τελεσιδικία 

 

Εμπλεκόμενες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές   
Παρέχεται διοικητική 

υποστήριξη από Τμήμα ΄΄χ΄΄ 

 

Ενημέρωση olaf και κλείσιμο 

υπόθεσης  
Τμήμα ΄΄χ΄΄  

Διαρκής ενημέρωση Τμήμα 

΄΄χ΄΄ για διαχείριση φακέλων  

ΑΜ 

Εμπλεκόμενες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές   

 

Κάθε εξάμηνο 

 

ΤΟ ΑΜ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

Παρακολούθηση Εισαγωγών 

 

Όλες οι αρχές π.χ. 

Τελωνειακές 

Ορίζεται χρονικό διάστημα 

 

Αίτημα έρευνας στη  ΔΗΛΕΔ Τμήμα ΄΄χ΄΄ 
Έρευνα στο τηρούμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο της   
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π.χ. icisnet  

Ενημέρωση Τμήματος ΄΄χ΄΄ 

Εμπλεκόμενες αρχές π.χ. 

Τελωνειακές   

 

Σε περίπτωση 

πραγματοποίησης εισαγωγής 

ενημερώνεται η olaf και 

ακολουθούνται τα βήματα που 

προαναφέρεθηκαν   

Ενημέρωση olaf και κλείσιμο 

φακέλου 
Τμήμα ΄΄χ΄΄ 

Σε περίπτωση μη 

πραγματοποίησης Εισαγωγής  

ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

α/α Κωδικός Τίτλος 
Φορέας 

Έκδοσης 

Αντικαθι

στά 

κάποιο 

άλλο; 

Σχόλια 

  Δεν  αφορά    

Πίνακας Εγγράφων 

α/α Κωδικός Τίτλος 
Φορέας 

Έκδοσης 

Τυποποίη

ση 
Σχόλια 

1 ---- 

Πληροφοριακό 

Δελτίο σχετικού 

Κανονισμού της 

Ε.Ε. 

Π.χ 

ελεγκτική 

αρχή.  

ΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΑΜ 

  
Αποστολή 

μηνύματος ΑΜ 
olaf Ναι Μέσω  ΜΑΒ 

2 ---- 
Αποτελέσματα 

έρευνας 
ΔΗΛΕΔ

69
 Ναι  

Σε ηλεκτρονική 

μορφή  

3 ---- 

Εγγραφο 

ενημέρωσης για 

πορεία και 

αποτελέσματα 

ερευνών  

Π.χ. 

Ελεγκτική 

Αρχή  

Οχι  

4 ---- 

Ενημέρωση για 

ποσά άνω των  

10.000€ 

Π.χ. 

Ελεγκτική 

Αρχή  Ναι 

Κοινοποίηση 

εγγράφου που 

απευθύνεται στη 

ΔΣΤΕΠ/Α΄ 

5 ---- 
Λογιστική 

Κατάσταση  

Π.χ. 

Ελεγκτική 

Αρχή  Ναι 

Κοινοποίηση 

εγγράφου που 

απευθύνεται στις 

Τελωνειακές 

Περιφέρειες  

6 ---- Ενημέρωση για Π.χ. Ναι Κάθε Εξάμηνο 

                                                           
69

 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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διαχείριση 

φακέλων ΑΜ 

Ελεγκτική 

Αρχή 

ΕΚΡΟΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Πίνακας Δικαιολογητικών 

α/α Κωδικός Τίτλος 
Φορέας 

Έκδοσης 

Αντικαθι

στά 

κάποιο 

άλλο; 

Σχόλια 

  Δεν αφορά    

Πίνακας Εγγράφων 

α/α Κωδικός Τίτλος Αποδέκτης 
Τυποποίη

ση 
Σχόλια 

1 ---- 

Πληροφοριακό 

Δελτίο σχετικού 

κανονισμού της 

Ε.Ε.  

olaf Ναι Προς αξιολόγηση  

2 ---- Αποστολή ΑΜ  Τμήμα ΄΄χ΄΄ Ναι 

Δημιουργία 

προφίλ 

κινδύνου  

3 ---- Αποστολή  ΑΜ 

Π.χ. όλες οι 

σχετικές 

εμπλεκόμεν

ες αρχές  

 

Ναι 

Για ενημέρωση 

και μελλοντική 

αξιοποίηση  

4 ---- 

Αποστολή 

αιτήματος 

έρευνας 

 

ΔΗΛΕΔ Ναι 

Έρευνα στα 

πληροφοριακά 

συστήματα 

 

5 ---- Αποστολή  ΑΜ  

Εμπλεκόμεν

ες 

Υπηρεσίες 

 

Δίνονται 

συγκεκριμένες 

οδηγίες 

 

6 ---- Ενημερωτικό olaf Οχι  

 

 
 

Γεγονός ολοκλήρωσης 
Κλείσιμο φακέλου ΑΜ με ενημέρωση olaf 

 

Αποτελέσματα-Επιπτώσεις 

Δεν υπάρχει τελικό παραδοτέο υπό τη μορφή κάποιου 

εγγράφου που παράχθηκε  ως αποτέλεσμα αίτησης. Τελικό 

παραδοτέο μπορεί να θεωρηθεί η καταπολέμηση της απάτης 

και η είσπραξη διαφυγόντων εσόδων της κοινότητας 

 

Τίτλος τελικού παραδοτέου Δεν αφορά 
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Φορείς κοινοποίησης 

Υπηρεσιακή και πολιτική Ηγεσία όταν ζητούν σχετική 

ενημέρωση 

 

Πληροφοριακά συστήματα 
Aντι -fraud Informationsystem (A.F.I.S.), Υποσύστημα  MAB, 

ΟΠΣΚΥ, ICISΝΕΤ, ELENXIS 

Διαδικτυακές υπηρεσίες Δεν αφορά 

Παρατηρήσεις 
Δεν πρόκειται για αυτό που θα χαρακτηρίζονταν «Τυπική 

διαδιακασία» 
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3.Υπόδειγμα Διαγράμματιος Ροής Διαδικασίας (Μοντελοποίηση AS-IS διαδικασίας σε 

BPMN) μιας Τελωνειακής αρχής. 
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4.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜ 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ … 

ΤΟΥ ΚΑΝ…./… ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΚΡΑΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ : 

1.  Είδος  Παρατυπίας   

2.  Χρονική περίοδος  

3.  Π.χ. Τελωνειακό καθεστώς  

4.  Σχετικοί κανονισμοί  

5.  Εμπορεύματα   

5. 1  Γενική περιγραφή   

 Δηλώθηκαν  

 Διαπιστώθηκαν  

5. 2  Δασμολογική κατάταξη   

 Δηλωθείσα  

 Διαπιστωθείσα  

5. 3  Ποσότητα  

 Δηλωθείσα  

 Διαπιστωθείσα  

5. 4  Αξία   

 Δηλωθείσα  

 Διαπιστωθείσα   

5. 5  Χώρα προέλευσης   

 Δηλωθείσα  

 Διαπιστωθείσα  

5. 6  Χώρα καταγωγής   

 Δηλωθείσα  

 Διαπιστωθείσα  

6.  

 

Διαπιστωθέντα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η έρευνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1 Είδος ελέγχων  

6. 2  Μηχανισμός δόλου  
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6. 3  Άλλες παρατηρήσεις 

7.  Εμπλεκόμενες εταιρείες: 

 - Εκτός κοινότητας  

   

   

 - Εντός κοινότητας 

   

   

8.  Μεταφορικά μέσα  

   

9. 1  Διαφυγόντες δασμοί  

 Είδος :   

 Ποσό :   

9. 2  Οικονομικό αποτέλεσμα : 

10.  Άλλα Κράτη Μέλη που αφορά :  

 11.  Αναφορά σε παρεμφερείς υποθέσεις : 

   

12.  Παρατηρήσεις : 

   

13.  Μέτρα που έχουν ληφθεί :  

   

13. 1  Από κάθε κράτος Μέλος :  

   

13. 2  Από την Επιτροπή των Ε.Κ.   

   

Υπεύθυνος υπάλληλος :  

Υπηρεσία :  

Τηλέφωνο :  

FAX :  

AFIS MAIL :  
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5.ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΜΕΛΟΥΣ. 

 Δημόσια αρμόδια αρχή π.χ. Τελωνειακή – αποστολή πληροφοριακού δελτίου στην ανάλογη 

Διεύθυνση. 

(σε περίπτωση εντοπισμού κάποιας μορφής τελωνειακής απάτης βάσει των άρθρων 17 και 18 του 

Κανονισμού 515/97) 

Τμήμα Χ’ – Προγραμματισμού, Απολογισμού  Ελέγχων και Πληροφοριών της ΄΄Ψ΄΄ 

Υπηρεσίας Δημοσίου  – αξιολόγηση και σε θετική περίπτωση,προώθησή του στην OLAF  

 

                                OLAF  

 

1) αξιολόγηση και, σε θετική περίπτωση,      2) αποστολή κοινοτικών φακέλων ΑΜ 

δημιουργία φακέλου ΑΜ (εθνικό ΑΜ)            (όσα δημιουργούνται από Π.Δ. άλλων 

και αποστολή με ΜΑΒ στα κ-μ                            κ-μ) 

 

 

Δημόσια αρμόδια αρχή π.χ. Τελωνειακή – έρευνα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος αν 

έχουν πραγματοποιηθεί εισαγωγές στη χώρα μας 

 

 

σε αρνητική περίπτωση,  

αποστολή σε όλες τις υπηρεσίες π.χ. 

τελωνειακές για ενημέρωση και 

μελλοντική αξιοποίησή του 

 σε θετική περίπτωση,  

διαβίβασή του στις εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες για διενέργεια ελέγχων 

   

   

 

 

 

Π.χ. Υπηρεσία 

Δημοσίου   

ενέργειες που 

προβλέπονται στο 

πληροφοριακό 

δελτίο  

Π.χ. Σ.Δ.Ο.Ε. 

εκ των υστέρων 

έλεγχος      & 

συνδρομή στις 

έρευνες των 

Τελωνείων 

Π.χ. Ελεγκτική αρχή Τμήμα Α΄ Σ.Δ.Ο.Ε. 

Δράμας 

(προτιμησιακά πιστοποιητικά καταγωγής) 

ή 

 Τμήμα Χ’ – Προγραμματισμού, 

Απολογισμού  Ελέγχων και Πληροφοριών 

της ΄΄Ψ΄΄ Υπηρεσίας Δημοσίου   

(  λοιπά παραστατικά  )  

για εκ των υστέρων έλεγχο εγγράφων 

 

 

 

αρνητικά 

αποτελέσματα  

 θετικά αποτελέσματα 

(διαπίστωση παρατυπίας/απάτης με  αποτέλεσμα που 
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(μη διαπίστωση 

παρατυπίας ή εύρεση 

παρατυπίας/απάτης χωρίς  

αποτέλεσμα με επίπτωση 

στον κοινοτικό 

προϋπολογισμό) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ   

 

έχει επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισμό) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1ο’ ΤΜΗΜΑ για το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών 

(φόρων κλπ αναλυτικά), των εισπραχθέντων ποσών, 

την καταχώρησή τους στις λογιστικές καταστάσεις 

σε περίπτωση μη είσπραξής τους, την περίπτωση 

άσκησης προσφυγής και το αποτέλεσμα αυτής, την 

τελική είσπραξη, 

2ο' ΤΜΗΜΑ   ανακοίνωση σύμφωνα με τους 

εκάστοτε   κοινοτικούς κανονισμούς(π.χ. 1150/2000 

και 1848/2006 εφόσον πρόκειται για ποσά άνω των 

10.000 ευρώ κλπ.) 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ  –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ OLAF - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝΜΕ ΑΜ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (1
ο
,2

ο
 κλπ)  

 

 

 


