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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ορισμός απάτης – Ιστορική Αναδρομή 
Το ζήτημα της απάτης κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού υπήρξε ένα κίνητρο 
για την επέκταση του θεσμικού συστήματος της Ένωσης και λειτούργησε ως οδηγός, 
σε πολλές περιπτώσεις, διαφόρων ιδεών και σχεδίων για τις μελλοντικές 
κατευθύνσεις της οργανωτικής δομής της Ένωσης. Εφόσον ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης χρηματοδοτούνταν με το σύστημα των άμεσων εισφορών, οι περιπτώσεις 
της απάτης κατά του προϋπολογισμού ήταν ήσσονος σημασίας για την Ένωση. Το 
1970 αποφασίστηκε να αλλάξει αυτό το σύστημα προοδευτικά αντικαθιστώντας τις 
εισφορές των κρατών μελών με ίδιους πόρους της Ένωσης. Έτσι η αλλαγή αυτή 
οδήγησε σε μία στροφή της στάσης της Ένωσης απέναντι στην απάτη κατά του 
προϋπολογισμού της, για την οποία άρχισαν να προβλέπονται μόνο έμμεσες 
επιπτώσεις για τα κράτη μέλη. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε ένα ενδιαφέρον για τον 
δημοσιονομικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να γίνει αυτός σύντομα ένα μέρος των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Commission, 1971; SEC(75)3599;OJ 
1979 C88/4-7). Τότε αναπτύχθηκε ένα νέο ενωσιακό όργανο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο Ελέγχου, το οποίο το 1977 αντικαταστάθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η διακήρυξη της Στουτγάρδης (1916/1983) επιβεβαίωσε τη βούληση των κρατών-
μελών, μαζί με τη Λευκή Βίβλο για τον ερχομό της νέας Ευρώπης. Η πρόταση 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 11/3/1981 (1-973/80) αποτελεί την 
έκδοση της πρώτης έκθεσης σχετικά με την απάτη (1-1346/83). Δύο παρόμοιες 
εκθέσεις είναι αυτές του 1987 η Α2-251/86 και του 1989 η Α2-20/89. Στις εκθέσεις 
επισημαίνεται η απροθυμία των κρατών μελών να συνεργαστούν στην 
καταπολέμηση της απάτης κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. 

Η σημασία της απάτης κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των επιπτώσεων 
αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως επιφέρει τα 
ακόλουθα: τα αποτελέσματα της απάτης να σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την 
κατασπατάληση των πόρων και από την άποψη του υψηλού κόστους της λήψης 
μέτρων για την καταπολέμησή της, επίσης την έμμεση επίπτωση της αλλοίωσης του 
σκοπού της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτον, η στάση των κρατών-μελών 
αποδεικνύει πως το συμφέρον τους  τοποθετείται ως ανώτερο αυτού της Ένωσης και 
τέλος με όλα αυτά υποθάλπεται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ 
επέκταση το μέλλον των διοικητικών δραστηριοτήτων της, ειδικά σήμερα, που σε 
πολλά κράτη μέλη τίθεται ήδη σε αμφισβήτηση ακόμη και η παραμονή τους στην 
Ένωση. Βέβαια ίσως δε θα έπρεπε να παραλείψουμε και τα σημαντικά εμπόδια που 
τίθενται στην προσπάθεια της Ένωσης να καταπολεμήσει την απάτη από τη στάση 
των εθνικών διοικητικών οργάνων που, κατά κανόνα, φαίνονται λιγότερο 
ευαισθητοποιημένα σε περιπτώσεις απάτης κατά της Ένωσης. (Σκιαδάς, Θεσμοί και 
πολιτικές προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
2007) (Mendrinou, 1994)  
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Οι οικονομικές, από την άλλη, επιπτώσεις της απάτης εντοπίζονται σε δύο επίπεδα, 
πρώτον στην απουσία του αποτελεσματικού ελέγχου της τοποθέτησης των πόρων και 
δεύτερον στη δυσκολία ισορροπίας του προϋπολογισμού. Κάπως έτσι η παρεμπόδιση 
και καταπολέμηση της απάτης κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έχει 
μετατραπεί σε τεστ των υπαρχόντων ορίων της ικανότητας της Ένωσης να 
παρεμβαίνει στα κράτη-μέλη. 

Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής οι παρακάτω συμπεριφορές, είτε πραγματοποιηθούν με δόλο, είτε από 
αμέλεια, αποτελούν διάπραξη απάτης σε βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, 
είτε σχετίζονται με δαπάνες είτε με έσοδα αυτού. Πρώτον η εμφάνιση ενώπιον των 
αρμόδιων υπηρεσιών ατελών, ανακριβών ή βασιζόμενων σε πλαστά έγγραφα 
δηλώσεων, οι οποίες αφορούν σε γεγονότα που σχετίζονται με την παροχή ενίσχυσης 
ή επιχορήγησης και οι οποίες μπορούν να αποβούν ζημιογόνες για τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό. Δεύτερον, η παράλειψη παροχής πληροφοριών σχετικών με τα 
παραπάνω γεγονότα στις αρμόδιες αρχές. Τρίτον, η κατάκτηση ευρωπαϊκών  
κονδυλίων που αντιστοιχούν σε επιχορήγηση που χορηγήθηκε νόμιμα. (Corpus Juris, 
1999) 

Δεδομένου ότι η καταπολέμηση της απάτης αποτέλεσε έναν από τους λόγους 
ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ήδη με την πρώτη ετήσια έκθεσή 
του κάνει μία απόπειρα να οριοθετήσει εννοιολογικά την απάτη. «Ως απάτη 
καθορίζεται η δόλια εκείνη ενέργεια που αποσκοπεί  στη χρησιμοποίηση πλαστών 
μέσων προκειμένου να προκληθεί ένα μη οφειλόμενο αποτέλεσμα. Σε κοινοτικό 
πλαίσιο, πρόκειται για κατάχρηση προμελετημένη εις βάρος των χρημάτων ή της 
περιουσίας, η οποία εμπεριέχει αναπόφευκτα παράβαση της νομοθεσίας ή των 
κανονιστικών πράξεων ή των ειδικών οδηγιών σε έναν οργανισμό.» Είναι σημαντικό η 
απάτη να διακριθεί εννοιολογικά από τις ενέργειες που έχουν ως πρόθεση να 
εκμεταλλευτούν τυχόν κενά που υπάρχουν στη νομοθεσία, δηλαδή παρατυπίες στο 
σύστημα. Τέτοιου είδους δράσεις, αν και μπορεί να επιφέρουν στους δράστες υλικές 
παροχές, όμως, δεν μπορούν να θεωρηθούν απάτες. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες 
που δεν απαγορεύονται από το νόμο, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως δόλιες. 
Παρ’ όλα αυτά, η αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας εξαρτάται 
από το αν αντιστέκεται τόσο στην παράνομη δραστηριότητα όσο και στις 
παρατυπίες. (Παπαδημητρίου & Μακρυδημήτρης, 1999)  

Βέβαια είναι φανερό πως και την Ευρωπαϊκή Ένωση απασχόλησε συχνά η απάτη 
κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο παρελθόν, έτσι στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (92/C 191/01) ορίζεται πως τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια 
μέτρα καταπολέμησης της απάτης  κατά των οικονομικών συμφερόντων της 
Κοινότητας, με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των 
ιδίων οικονομικών συμφερόντων. Επίσης πως τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση 
τους σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά 
της απάτης και γι αυτό το σκοπό διοργανώνουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, στενή 
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και τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες τους. (Ευρωπαϊκη 
Ένωση, 1992) 

Στη συνέχεια στη Συνθήκη του Άμστερνταμ η Κοινότητα, τότε, και τα κράτη μέλη 
καταπολεμούν την απάτη ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της, λαμβάνοντας μέτρα τα οποία έχουν αποτρεπτικό 
χαρακτήρα και προσφέρουν αποτελεσματική προστασία στα κράτη μέλη. Επίσης 
ορίζει πως τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης. Για το σκοπό αυτό, 
ορίζει να διοργανώνουν μαζί με την Επιτροπή στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών. (Ευρωπαϊκή Ένωση, Συνθήκη του Άμστερνταμ, 1997) 

Η αλήθεια βέβαια είναι πως υφίσταται μεγάλη ανομοιογένεια στις διατάξεις των 
εθνικών δικαίων, καθώς επίσης και στο πλαίσιο κάθε εθνικής έννομης τάξης, 
ανάλογα με τους ειδικότερους τομείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ορίζονται ή 
να μην εννοούνται με εναρμονισμένο τρόπο, μέσα στις διάφορες εθνικές έννομες 
τάξεις, έννοιες τόσο ουσιαστικές, όπως αυτή της απάτης και της παρατυπίας, που 
πλήττουν τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εξειδικεύει την έννοια της απάτης, απάτη εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά, όσον αφορά τις 
δαπάνες, κάθε πράξη ή παράληψη, από πρόθεση, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή 
εγγράφων, με αποτέλεσμα την παρακράτηση πόρων που προέρχονται από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση, τη μη 
κατά προορισμό χρήση αυτών των πόρων, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους 
οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς, όσον αφορά τα έσοδα, κάθε, από πρόθεση, πράξη ή 
παράληψη σχετικά με τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών 
δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την παράνομη μείωση των πόρων του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης, τη μη κατά προορισμό χρήση ενός νόμιμα αποκτηθέντος 
πλεονεκτήματος με τα αυτά αποτελέσματα. (Παπαδημητρίου & Μακρυδημήτρης, 
1999) 

Κλείνοντας, θα είχε μεγάλη χρησιμότητα να κάνουμε σαφή το διαχωρισμό ανάμεσα 
στις έννοιες της παρατυπίας και της απάτης, όπως πολύ εύστοχα αυτός γίνεται από τη 
Βουλή των Λόρδων στην ετήσια αναφορά τους το 2006. Μία παρατυπία είναι απλά 
ένα λάθος, δεν είναι ηθελημένο και θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι μία μικρή 
καθυστέρηση σε κάποια πληρωμή. Απάτη, από την άλλη, είναι μία εγκληματική 
ενέργεια. (House of Lords, 50th Report of Session 2005-06, 2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

1.1 Ιστορικά Στοιχεία 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδρυσή της, δεν είχε αρμοδιότητα να νομοθετεί σε 
ποινικές και υποθέσεις απάτης. Άρα η καταπολέμηση της απάτης αποτελούσε 
αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Παρ’ όλα αυτά η απάτη κατά του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού δεν οριζόταν νομικά. Οι λόγοι για τους οποίους η απάτη δεν 
μπορούσε να καταπολεμηθεί με μεγάλη επιτυχία ήταν ποικίλοι, καθώς δεν ήταν 
πάντα προτεραιότητα των εθνικών αρχών και δεν ήταν λίγες οι φορές που 
προκαλούνταν εντάσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών σχετικά με το θέμα. 
Επίσης δεν πρέπει να αγνοούμε ή και να υποβαθμίζουμε το γεγονός πως συχνά η 
επιτυχής καταπολέμηση της απάτης εξαρτάται από την συμμετοχή σε αυτή τη 
διαδικασία των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Σημαντικό στοιχείο είναι και η 
ένταση της ανησυχίας των κρατών-μελών για την αποφυγή των διαταραχών στον 
τομέα του εμπορίου και η ένταση της ωφέλειας που μπορεί να έχει για μία τοπική 
κοινωνία μία πιθανή απάτη. Τέλος, ο τομέας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπου 
παρατηρούνται και οι περισσότερες περιπτώσεις απάτης, είναι αυτός ακριβώς του 
οποίου τον όγκο παραγωγής περισσότερο από οποιονδήποτε τα κράτη-μέλη 
επιθυμούν να αυξήσουν. (Nelken & Passas, 1993) 

 

1.2 Από UCLAF  σε OLAF 
Ας δούμε τώρα την πορεία της UCLAF και την μεταμόρφωσή της στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο παρόλο που από πολύ παλαιότερα έκανε 
εκκλήσεις για δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους, αυτοί εισακούστηκαν μόλις 
το 1988, επί προεδρίας της Επιτροπής του Jacque Delor. Πριν τη δεκαετία του 1990 η 
Επιτροπή λίγο ενδιαφέρον είχε για την άσκηση ελέγχου πάνω στην δεοντολογία των 
υπαλλήλων και των Επιτρόπων. Η UCLAF τοποθετήθηκε στη Γενική Γραμματεία 
της Επιτροπής αντί για την υπάρχουσα Γενική Διεύθυνση, προκειμένου να τονιστεί η 
ανεξαρτησία της. Στην αρχή η UCLAF εμφανίζεται καθηλωμένη στα γραφεία με μία 
μικρή ομάδα με μικρή επιχειρησιακή ικανότητα. Το 1994 αυξάνεται το προσωπικό 
της και ξεκινά να ασχολείται με τη νομοθεσία, τη συλλογή πληροφοριών, τα 
διαρθρωτικά ταμεία και αποκτά τμήμα για τη διαχείριση των θεμάτων στον γεωργικό 
τομέα. Έτσι η ευθύνη καταπολέμησης της απάτης δίνεται απευθείας στην UCLAF. 
Διαιρείται σε έξι τμήματα, κάθε ένα από τα οποία αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και  
έχει τη δική του χρηματοδότηση. Το 1995 τίθεται υπό την εποπτεία του αρμόδιου 
επιτρόπου και συμμετέχει σε υποβολή νομοθετικών προτάσεων με σκοπό να 
ανακτηθούν τα ποσά που είχαν ως τότε απολεσθεί και να θωρακισθεί η νομοθεσία 
απάτης. Έπρεπε τώρα να διευθετηθούν οργανωτικά θέματα που απέρρεαν από το μη 
μόνιμο προσωπικό, που κατά τα άλλα διασφάλιζε από τη μία τη ροή νέων δεξιοτήτων 
στο γραφείο και από την άλλη λειτουργούσε ως ασφαλιστική δικλίδα κατά της 
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διαφθοράς. Μετά την παραίτηση της Επιτροπής το Μάρτιο του 1999 δημιουργήθηκε 
το κατάλληλο περιβάλλον όπου η ηθική πήρε κεντρικό ρόλο. Έτσι δόθηκε 
προτεραιότητα σε μία διαδικασία διοικητικής μεταρρύθμισης, ωστόσο η ουσία της 
μεταρρύθμισης ήταν λιγότερο η ηθική και περισσότερο η απόδοση και 
αποτελεσματικότητα της Επιτροπής. (Cini, 2008)  

Η UCLAF  βοήθησε τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές επαλήθευσης 
και ελέγχου τους σε τομείς υψηλού κινδύνου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από 
τα κράτη μέλη συγκεντρώνονταν και αναλύονταν σε βάσεις δεδομένων που 
ονομάζονταν Pre-IRENE (IRegularities ENquetes et Exploitation), όταν αυτές 
αναφέρονταν στην Επιτροπή απευθείας ονομάζονταν IRENE. Οι βάσεις δεδομένων 
αυτές ήταν καλές στην καταγραφή των δεδομένων, αλλά φτωχές σε ανάλυση. Τα 
κράτη μέλη δεν είχαν πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις απευθείας, παρά μόνο αν 
ζητούσαν πληροφορίες από την ίδια την UCLAF. Αυτό συνέβαινε γιατί υπήρχε ο 
κίνδυνος, η UCLAF και οι εθνικοί οργανισμοί, να διενεργούν έρευνες για την ίδια 
υπόθεση χωρίς να το γνωρίζουν. (Quirke B. J., 2015) Επίσης αντιμετώπιζαν 
προβλήματα προστασίας δεδομένων και δικαστικής εποπτείας, γεγονός που τις 
κατέστησε μειωμένης χρησιμότητας εργαλεία έρευνας. Προκειμένου να ξεπεραστούν 
αυτές οι δυσκολίες η UCLAF  πρότεινε τη δημιουργία δωρεάν τηλεφωνικής 
υποστήριξης, ώστε να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με απάτες κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με εμπιστευτικό τρόπο 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω γραμμή έλαβε 4.000 κλήσεις στους δώδεκα πρώτους 
μήνες λειτουργίας της. (White, Investigating EC Fraud: The Metamorphosis of 
UCLAF, 1999) 

Η UCLAF εξέδιδε ετήσια αναλυτική έκθεση των δραστηριοτήτων της σε συνεργασία 
με τους οργανισμούς των κρατών μελών και των κρατών μη μελών. Οι στατιστικές 
που αναλύονται ασχολούνται με παρατυπίες και τις προσπάθειες των κρατών μελών 
να ανακτήσουν τα ποσά που καταβλήθηκαν στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι 
είχαν διαπράξει απάτες και παρατυπίες. Η UCLAF αναφερόταν στην Επιτροπή, το 
Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Quirke B. J., 2015) 

Σύμφωνα με το άρθρο 209Α της Συνθήκης του Μάαστριχτ τα κράτη μέλη όφειλαν να 
συνεργάζονται στενά με την UCLAF προκειμένου για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1994 ιδρύθηκε η 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία αποτελούνταν 
από ανώτερα στελέχη υπηρεσιών των κρατών μελών και συνεδρίαζε τακτικά 
προκειμένου να παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 
χάραξη πολιτικής εναντίον της απάτης.  

Η διαρκώς εντεινόμενη κρίση εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέπεσε με 
την έναρξη της διαμάχης το Δεκέμβριο του 1998 αναφορικά με την ετήσια ψήφιση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του  κλεισίματος του προϋπολογισμού του 1996.  Κατά 
τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς είχαν διαρρεύσει στον τύπο διάφορα 
συμβάντα σχετικά με καταγγελίες για διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης 
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εγκληματικής συμπεριφοράς υπαλλήλων, αλλά και εξωτερικών συνεργατών κατά την 
εφαρμογή σειράς πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από διάφορες 
αναταραχές σε μία συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των πολιτικών ομάδων 
τον Ιανουάριο διορίστηκε μία Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων με στόχο 
να παραδώσει την πρώτη της έκθεση στα μέσα Μαρτίου. Παρ’ όλο που υπήρξαν 
φωνές διαμαρτυρίας που υποστήριξαν πως η εν λόγω έρευνα θα έπρεπε να γίνει υπό 
τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, η πλειοψηφία επικρότησε την επιλογή ενός ουδέτερου 
οργάνου εμπειρογνωμόνων. 

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου της η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων 
ήταν σαφής ως προς τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των ερευνών της, 
ακολουθώντας, άλλωστε, και την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων να 
περιοριστεί ο αριθμός των περιπτώσεων που θα αποτελούσε αντικείμενο 
κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Έτσι προέκυψαν πέντε φάκελοι για την εφαρμογή 
της πολιτικής, η μονάδα τουρισμού, τα προγράμματα MED για την προώθηση της 
συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της Μεσογείου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το πρόγραμμα Leonardo για την επαγγελματική 
κατάρτιση, καθώς και το πρόγραμμα για την πυρηνική ασφάλεια που λειτουργούσε 
στην Ανατολική Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Επίσης ασχολήθηκε με 
την υπόθεση μίας εσωτερικής υπηρεσίας της Επιτροπής, το Γραφείο Ασφαλείας, και 
με παράπονα χρήσης εύνοιας, εναντίον έξι συγκεκριμένων επιτρόπων. 

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προέβαλε τέσσερις κατηγορίες αξιόμεμπτης 
συμπεριφοράς, τις οποίες θα διερευνούσε και θα καταδίκαζε. Αυτές ήταν οι 
παρατυπίες, δόλιες συμπεριφορές, ηθικά κατακριτέες συμπεριφορές και σοβαρές και 
διαρκείς παραβιάσεις των αρχών της χρηστής διοίκησης. Ταυτόχρονα έγινε 
«χαρτογράφηση» των προτύπων της κατάλληλης συμπεριφοράς της ευρωπαϊκής 
δημόσιας διοίκησης. Με την εγκαθίδρυση αυτού του προτύπου θα απορρίπτονταν 
αυτόματα το πιθανό επιχείρημα ότι σε ένα πολυεθνικό όργανο οι κατηγορούμενοι 
υπάλληλοι θα μπορούσαν να επικαλεστούν εγχώριους εθνικούς κανόνες. Η ουσία του 
στόχου τους ήταν να εξετάσουν πρακτικές της Επιτροπής για τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση της απάτης και της κακοδιαχείρισης, είτε διαπράττονταν από τους 
Επιτρόπους, τους υπαλλήλους ή τρίτους συμβαλλόμενους. Οι αναφορές της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αποκάλυψαν σοβαρές αδυναμίες. Το γενικό σκεπτικό 
για την ανάθεση εργασιών της Επιτροπής σε εξωτερικούς συνεργάτες ήταν η έλλειψη 
ανθρωπίνων πόρων και η κατοχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας. Ωστόσο, 
διαπιστώθηκε πως οι στρατηγικές για την αποκέντρωση των εν λόγω εργασιών ήταν 
συχνά ανεπαρκώς σχεδιασμένες και ανεπιτυχώς εκτελεσμένες. Αναφορικά με το 
πρόγραμμα MED η Επιτροπή χρηματοδότησε εξ’ ολοκλήρου την ίδρυση μίας νέας 
εταιρείας ARTM, η οποία θα κατάρτιζε σχέδια και θα διοικούσε τις δραστηριότητες. 
Στον τομέα του τουρισμού τα ευρήματα έφεραν στην επιφάνεια σοβαρές παρατυπίες 
και αδικαιολόγητες πληρωμές  στη σύναψη συμβάσεων. Όσο για το πρόγραμμα 
Leonardo, το οποίο ήταν υπό την εποπτεία του Γάλλου Επιτρόπου Edith Cresson, σε 
αυτό βρέθηκε να έχει συναφθεί σύμβαση με γαλλική εταιρεία με επικεφαλής πρώην 
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συνεργάτη του Cresson. Στη συνέχεια βέβαια αποκαλύφθηκε ένας κατάλογος 
παρατυπιών, διπλών τιμολογήσεων και παράνομων πληρωμών. 

Κάποια από τα συμπεράσματα της ετήσιας αναφοράς το 1999 της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων ήταν πως οι σχέσεις ανάμεσα στους Επιτρόπους και τις Γενικές 
Διευθύνσεις θα έπρεπε να ορίζονται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών ροής 
πληροφοριών και προς τις δύο πλευρές. Πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν 
αφορούσαν την Επιτροπή στο σύνολό της. Καθώς η διαρθρωτική και λειτουργική 
ανεπάρκεια των μηχανισμών και του εσωτερικού ελέγχου που διαπιστώθηκε 
αποτελούσε συλλογική ευθύνη της Επιτροπής. Η συνηθισμένη απόδοση ευθυνών στο 
γεγονός της έλλειψης προσωπικού ερχόταν σε αντίθεση με τον ενθουσιασμό με τον 
οποίο το Κολλέγιο των Επιτρόπων συνήθως καλωσόριζε πρωτοβουλίες παρ’ όλο τον 
περιορισμένο αριθμό των διαθέσιμων πόρων. Καθώς και η επίσης συνηθισμένη 
κατηγορία προς το Συμβούλιο των Υπουργών για την αποτυχία του να αυξήσει τους 
ανθρώπινους πόρους. Η συνολική ετυμηγορία της Επιτροπής αποκάλυπτε την βαθιά 
αποστροφή για την επικρατούσα στάση απέναντι σε ζητήματα λογοδοσίας και 
επίρριψης ευθυνών. 

Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, έγινε 
γρήγορα φανερή η αφόρητη θέση στην οποία είχαν βρεθεί οι Επίτροποι. Οι 
Επίτροποι που είχαν κατηγορηθεί περισσότερο ήταν απρόθυμοι να παραιτηθούν 
οικειοθελώς και δεν θα μπορούσαν να πιεστούν να το πράξουν ούτε από τους 
συναδέλφους τους, ούτε και από το Κοινοβούλιο.  Στο εν τω μεταξύ η δημόσια 
κριτική έκανε λόγο για συλλογική ευθύνη. Τα περισσότερα των γεγονότων είχαν ήδη 
διερευνηθεί και είχαν έστω και αργά ληφθεί διαρθρωτικά μέτρα, μέσω της αρμόδιας 
Γενικής Διεύθυνσης και της UCLAF. (Macmullen, 1999) 

 1.2.1 Δυσκολίες και ελλείψεις 
Δεδομένου του γεγονότος πως η UCLAF αριθμούσε μόλις 17 υπαλλήλους και 
κάλυπτε τυχόν άλλες ανάγκες για επιπλέον προσωπικό με αποσπάσεις υπαλλήλων 
από κράτη μέλη, γίνεται φανερό πως η δημιουργία της μάλλον αποτέλεσε συμβολική 
«χειρονομία» ενδεικτική της πρόθεσης της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την απάτη, 
παρά μια οργανωμένη αντιμετώπιση. Επιπλέον δεν είχε καμία δικαιοδοσία ανάληψης 
μέτρων ή επιβολής προστίμων. Μετά τη διαίρεση σε τμήματα η UCLAF αποτελεί 
την αποκλειστική υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης. Η UCLAF επιζητούσε να 
εκπληρώσει την επιχειρησιακή αποστολή της κυρίως μέσω της έρευνας κρουσμάτων 
απάτης με στόχο τον καθορισμό των ποσών σε κίνδυνο που μπορούν να ανακτηθούν. 
Είχε τη δύναμη να ζητήσει να διεξάγονται οι έρευνες από τις αρμόδιες μονάδες των 
κρατών μελών. Θα μπορούσε επίσης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην έρευνα 
διατηρώντας παράλληλα συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών 
μελών. Παρ’ όλα αυτά η UCLAF δεν είχε τη δικαιοδοσία να ανακρίνει υπόπτους, να 
διερευνήσει εγκαταστάσεις και να ερευνήσει έγγραφα. Ο ρόλος της, δηλαδή, ήταν 
ένας σύνδεσμος με στόχο να βοηθήσει στην αύξηση του επιπέδου της 
συνειδητοποίησης της απάτης. Συνεπώς κάθε έρευνα που αναλάμβανε η UCLAF 
ήταν διοικητική μάλλον παρά ποινική. Έτσι σε πολλά κράτη μέλη υπήρχαν αρμόδιοι 
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οργανισμοί με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης καταδεικνύοντας έτσι την 
αποσπασματική προσέγγιση της αντιμετώπισης του προβλήματος. (Quirke B. J., 
2015) 

Ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε στη διαδικασία εύρεσης τρόπου καταπολέμησης της 
απάτης κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ήταν κατά πόσο τα χαμένα κεφάλαια 
αποτελούν πολιτικό ή οικονομικό κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά το 
άλλο θέμα ήταν κατά πόσο η καταπολέμηση της απάτης κατά του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού αποτελούσε προτεραιότητα των κρατών μελών. (Tupman, 1997) 

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις αδυναμίες 
της UCLAF, αναφέρεται πως απουσίαζε η σαφής καθοδήγηση τόσο από την 
Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη αναφορικά με τη διενέργεια των ερευνών. 
Επίσης αναφέρει πως κάποιες διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας δεν εφαρμόζονταν 
σωστά. Το προσωπικό δεν είχε ελεγχθεί κατάλληλα ώστε να τηρεί τους κανόνες 
σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό το πρόβλημα ενισχυόταν από το 
γεγονός πως μεγάλο μέρος των εργαζομένων στην UCLAF  ήταν έκτακτο 
προσωπικό, πράγμα που συχνά οδηγούσε σε ασυνέχειες στη διεξαγωγή ερευνών, 
καθώς ήταν πιθανό να χρειαστεί να αποχωρήσει κάποιος υπάλληλος στο μέσο 
κάποιας σημαντικής έρευνας. Επιπρόσθετα αναφέρεται πως δεν υπήρχαν 
τυποποιημένες διαδικασίες αναφορικά με τη διαχείριση των εγγράφων και τη 
διεξαγωγή των ερευνών. Ακόμη, η συνεργασία της UCLAF  με τα κράτη μέλη 
παρεμποδίστηκε από τους χειρισμούς των προνομίων και της παροχής ασύλου σε 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή, την ίδια στιγμή που η εθνική 
νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους μέλους επέβαλε σοβαρούς πρακτικούς 
περιορισμούς στη διενέργεια ελέγχων. Επιπρόσθετα η UCLAF δεν μπορούσε να 
διεξάγει επιτόπιους ελέγχους χωρίς τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών, άρα δεν 
είχε ανεξάρτητη ποινική εξουσία  να διεξάγει έρευνες και αυτό την κατέστησε έναν 
υβριδικό οργανισμό του οποίου οι κινήσεις προς την καταπολέμηση της απάτης 
περιορίστηκαν σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. 

Αυτές οι επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, 
μεγάλη ανησυχία τόσο στην UCLAF, όσο και γενικά σε όλη την ευρωπαϊκή πολιτική 
σκηνή. Σε απάντηση όλων αυτών των αμφιβολιών που εκφράζονταν όχι μόνο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και από βουλευτές του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο 
διόρισε μια «Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων» προκειμένου να εξετάσει 
τα θέματα διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης. Η εν λόγω επιτροπή 
κατηγοριοποίησε τις επικρίσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε δύο 
κατηγορίες. Η πρώτη αναφερόταν στην αποτελεσματικότητα, την εσωτερική και 
γενικότερη λειτουργία και η δεύτερη στη θέση της μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τις σχέσεις της με τις εθνικές δικαστικές αρχές. Αναφορικά με την πρώτη 
κατέληξε στο συμπέρασμα πως η UCLAF ήταν όσο πιο αποτελεσματική θα 
μπορούσε. Παρατήρησε επίσης πως το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνταν να 
δράσει η UCLAF  δεν ήταν πλήρως ανεπτυγμένο και πως οι κανόνες που καλούνταν 
να εφαρμόσει συναντούσαν περιορισμούς προερχόμενους από εθνικές νομοθεσίες. 
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Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό το εύρημα υποδηλώνει πως η εξουσία που 
δόθηκε στην UCLAF από την Επιτροπή δεν ήταν επαρκής προκειμένου να διεξάγει 
αποτελεσματική έρευνα. 

Τα ευρήματα της Επιτροπής ήταν σύμφωνα με αυτά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρ’ 
όλο που η Επιτροπή δεν εξέτασε με την ίδια λεπτομέρεια τις εσωτερικές διαδικασίες 
της UCLAF. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε μία κάποια 
δυσαρέσκεια. Σε συνάρτηση και των επιπλέον σχολίων της Επιτροπής των 
Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων πως η UCLAF αντιμετώπισε προβλήματα στη 
συνεργασία της με την Επιτροπή, πράγμα στο οποίο θα έπρεπε να δώσει τη δέουσα 
σημασία. Στην πράξη, όπως παρατήρησε η Επιτροπή, υπήρχε κατά ένα μεγάλο 
βαθμό επικάλυψη μεταξύ της αρμοδιότητας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και 
της Μονάδας Καταπολέμησης της Απάτης. Δεδομένου πως η UCLAF ήταν μόνο ένα 
διοικητικό όργανο και άρα δεν κατείχε τις κατάλληλες υποδομές για να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και να συλλαμβάνει υπόπτους. Βέβαια η Επιτροπή θεώρησε πως 
η UCLAF δε κατάφερνε να συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Ελέγχου. 

Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε με ασφάλεια να εξάγουμε το συμπέρασμα πως η 
UCLAF  βρέθηκε σε μία αρκετά δύσκολη θέση, καθώς από την αρχή ήρθε 
αντιμέτωπη με μεγάλες δυσκολίες. Είχε να οργανώσει δράσεις ανάμεσα σε 
διαφορετικά όργανα και αυτό με νομικά πλαίσια σε διάφορα κράτη μέλη να θέτουν 
εμπόδια. (Quirke B. J., 2015) 

Όπως σημειώνεται στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής κατά της απάτης, το 
οργανωμένο έγκλημα έχει γίνει πλέον, διεθνές και άρα η προστασία των κοινών 
συμφερόντων δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να διαφυλαχτεί με μεμονωμένες 
ενέργειες από την πλευρά των εθνικών υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης. Όπως 
είναι λογικό, απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη οργάνων πάνω από τις εθνικές 
κυβερνήσεις, ώστε να καθίσταται δυνατή η καταπολέμηση της απάτης αυτών των 
διαστάσεων. Η UCLAF πίστευε πως οι μεγαλύτερες απάτες κατά του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού διοργανώνονται από τα ίδια δίκτυα που είναι υπεύθυνα για το 
εμπόριο ναρκωτικών, το ξέπλυμα χρήματος, το λαθρεμπόριο και ίσως ακόμη της 
τρομοκρατίας. 

Σύμφωνα με την άποψη του Tupman, η ύπαρξη του Κοινοτικού προϋπολογισμού δεν 
κάνει τίποτε περισσότερο από το να προκαλέσει τον εν δυνάμει διαπράττοντα απάτη 
να αλλάξει στόχο ή τρόπο δράσης ή και τα δύο. Η ίδια η φύση του προστατευτισμού 
έχει την έννοια πως πάντα θα μπορούν να υπεξαιρεθούν χρήματα μέσω παραβίασης 
των κανονισμών, όσο οι διαπράττοντες απάτη μπορούν να δράσουν όπου οι κανόνες 
αλλάζουν ή ακόμη καλύτερα προβλέποντας την αλλαγή των κανόνων.  Κατά 
συνέπεια, καταλήγει, δεδομένου πως η απάτη είναι μέρος του συστήματος, είναι 
δύσκολο να αποτρέψουν όσους την διαπράττουν με τον καθορισμό νέων αξιόποινων 
πράξεων. (Tupman, 1997) 
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1.2.2. Η Μετάβαση 
Μετά από όλα αυτά προέκυψε το ερώτημα αν η UCLAF μπορεί να διαχειρίζεται 
υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλέκεται προσωπικό της Επιτροπής. Έτσι τον 
Ιούλιο του 1998 έγινε η πρόταση για τη δημιουργία της ανεξάρτητης OLAF “Office 
pour la Lutte Anti-Fraud” πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. Έτσι πεδίο εφαρμογής των 
καθηκόντων της νέας Υπηρεσίας πλέον δεν ήταν μόνο η Επιτροπή αλλά και τα 
υπόλοιπα όργανα της ΕΕ. (White, Investigating EC Fraud: The Metamorphosis of 
UCLAF, 1999) 

 Το 2001 υποβλήθηκε από την Επιτροπή η Πράσινη Βίβλος σχετικά με την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η 
συνειδητοποίηση του γεγονότος πως η απάτη σε βάρος των ενωσιακών οικονομικών 
συμφερόντων αποτελεί φαινόμενο προς καταστολή. Χαρακτηριστικά παραθέτονται 
τα κάτωθι στοιχεία. «Από το σύνολο των παρατυπιών οι οποίες ανιχνεύτηκαν από την 
Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, κατά τις εκτιμήσεις της Επιτροπής και των κρατών 
μελών, το 1999 το ποσοστό των περιπτώσεων για τις οποίες επιβάλλεται η άσκηση 
ποινικής δίωξης, εφόσον διαπράττονται εκ προθέσεως, αντιπροσωπεύει το 20% των 
περιπτώσεων κατά 50% των αντίστοιχων ποσών. Έτσι, οι πράξεις απάτης που θίγουν 
τα κοινοτικά οικονομικά συμφέροντα, οι οποίες ανιχνεύτηκαν τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το 1999 
αφορούσαν συνολικό ποσό το ύψος του οποίου εκτιμάται σε 413 εκατ. ευρώ» 

Με την πράσινη βίβλο η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής 
αρχής. Αυτή η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του 
θέματος της ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
Επίσης, η Επιτροπή των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και η επιτροπή εποπτείας 
της OLAF πρότειναν τη δημιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής. Το ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και αυτό από την πλευρά του εξέφρασε την επιθυμία του από τις αρχές 
της δεκαετίας του ενενήντα για την υλοποίηση σχεδίου με στόχο να δίνεται 
αποτελεσματική συνέχεια στις ενέργειες πρόληψης και διοικητικής ανίχνευσης των 
περιπτώσεων απάτης. 

Στόχος της Πράσινης Βίβλου ήταν να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατό ευρύτερη 
διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ένας από τους πρωταρχικούς 
στόχους της δημιουργίας μιας τέτοιας αρχής ήταν να μπει ένα τέλος στο 
κατακερματισμό του ευρωπαϊκού ποινικού χώρου και να αρθεί η δυσκαμψία των 
παραδοσιακών μεθόδων δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης 
η δημιουργία της εν λόγω αρχής θα σηματοδοτούσε τη δημιουργία ενός κοινού 
χώρου ερευνών και ποινικών διώξεων, που θα διέπονταν από την αρχή της αμοιβαίας 
παραδοχής των αποδεικτικών στοιχείων και θα συνέβαλε στην υπέρβαση των 
εμποδίων που θέτει ο κατακερματισμός των εθνικών αρχών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
COM(2001) 715 τελικό, 2001) 
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1.2.3 Εναρμόνιση κρατών μελών 
Χαρακτηριστική είναι η εισαγωγή της έκθεσης της Επιτροπής του 2004 η οποία 
συντάσσεται με στόχο να ελέγξει αν έχει επιτευχθεί σε όλα τα κράτη μέλη ο στόχος 
της αποτελεσματικής και ισοδύναμης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν είχε ακόμη 
υιοθετήσει κοινή θέση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την ποινική προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το 2004 αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής 
πως μόνο η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία μπορεί να θεωρηθεί πως 
συμμορφώθηκαν πλήρως όσον αφορά την απάτη εις βάρος των δαπανών της ΕΕ. Η 
συνολική εικόνα βελτιώνεται όσον αφορά την απάτη εις βάρος των εσόδων της ΕΕ, 
δεδομένου πως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω χώρες, η Αυστρία, η 
Πορτογαλία και η Φιλανδία συμμορφώθηκαν προς τη σύμβαση ΠΟΣ (Προστασία 
Οικονομικών Συμφερόντων). Τέλος φαίνεται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ποινικοποιείται μόνο η απάτη κατά των αρχών και ότι η απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ 
ή τους τελωνειακούς δασμούς απαιτεί πρόσθετα υποκειμενικά στοιχεία. Στο Βέλγιο, 
τη Γαλλία και την Αυστρία η ποινή για ορισμένα είδη φορολογικής απάτης φαίνεται 
να μην είναι ανάλογη και αποτρεπτική. 

Όπως φαίνεται λογικό, το γεγονός ότι ακόμη μέχρι το 2004 εξακολουθεί να μην 
υπάρχει κοινός ορισμός στα κράτη μέλη σχετικά με την απάτη εμποδίζει ακόμη 
περισσότερο την πιθανή δίωξη περιπτώσεων διασυνοριακής απάτης και τη 
συνεργασία ανάμεσά τους.  

Για παράδειγμα η ποινικοποίηση της εκ προθέσεως κατάρτισης πλαστών, ανακριβών 
ή ελλιπών δηλώσεων, όπως ορίζεται στη σύμβαση ΠΟΣ, φαίνεται να προβλέπεται 
μόνο στη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες 
και τη Σουηδία. Όλα τα κράτη μέλη προβλέπουν το αδίκημα της δωροδοκίας. Από 
την άλλη ο βαθμός συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το δεύτερο πρωτόκολλο 
όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πολύ 
υψηλός. Η Επιτροπή αναφέρει πως τα κράτη μέλη διστάζουν να ελέγξουν σε βάθος 
τα εθνικά τους συστήματα όσον αφορά την έννοια της ποινικής ευθύνης των 
διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων. Σχετικά με την ευθύνη των νομικών 
προσώπων η Επιτροπή σημειώνει πως καθιερώθηκε ευρέως τόσο στις πράξεις της ΕΕ 
όσο και στις διεθνείς πράξεις. Όλα τα κράτη μέλη προβλέπουν σε γενικές γραμμές τη 
δικαιοδοσία που βασίζεται στην αρχή της εδαφικότητας για την απάτη, τη δωροδοκία 
ή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από αυτή την ανάλυση 
της Επιτροπής προκύπτει πως κανένα από τα κράτη μέλη δε φαίνεται να έχει λάβει 
όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση προς τις πράξεις ΠΟΣ. 
Έτσι καταλήγει πως οι πράξεις ΠΟΣ που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ εργαλεία, δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά 
στις ανάγκες ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Καλεί 
τέλος το Συμβούλιο να φροντίσει για την ενίσχυση των εθνικών νομοθεσιών προς 
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την κατεύθυνση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2004) 709 τελικό, 2004) 

Η αντίστοιχη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής αποτελεί μία αξιολόγηση των εθνικών 
μέτρων εφαρμογής στα κράτη μέλη που έχουν επικυρώσει τις πράξεις ΠΟΣ. 
Διαπιστώνεται πως ο στόχος της εναρμόνισης μέσω των πράξεων ΠΟΣ δεν έχει 
ακόμη επιτευχθεί και στα 27 (τότε) κράτη μέλη. Έτσι η Επιτροπή καλεί τα κράτη 
μέλη που δεν το έχουν κάνει να ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους τα όσα 
προβλέπονται από τη σύμβαση ΠΟΣ, και όσα δεν έχουν ολοκληρώσει την κύρωση 
της να το κάνουν. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2008) 77 τελικό, 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - OLAF – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

2.1 Δομή 
Σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης της OLAF, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή 
εσωτερικών διοικητικών ερευνών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης, της 
δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και την προστασία αυτών. Επίσης αναφέρεται 
πως η Επιτροπή ή τα υπόλοιπα θεσμικά ή άλλα όργανα ή οργανισμοί μπορούν να 
αναθέσουν στην OLAF ερευνητικές αποστολές σε άλλους τομείς. Τονίζεται η 
ανεξαρτησία της OLAF από το γεγονός πως κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
ο γενικός διευθυντή της δε ζητά ούτε δέχεται οδηγίες από την Επιτροπή, από καμία 
κυβέρνηση, ούτε από άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό. Πράγμα που ενισχύεται 
από τη θέσπιση της εποπτικής επιτροπής, η οποία ασκεί τακτικό έλεγχο στην άσκηση 
των ερευνητικών καθηκόντων της OLAF. Όλες οι δράσεις της OLAF που 
σχετίζονται με την προστασία των συμφερόντων της Κοινότητας από άνομες πράξεις 
είναι πιθανό να οδηγούν σε διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες. Η Υπηρεσία (όπως 
καλείται η OLAF εν συντομία στα ελληνικά) ασκεί το δικαίωμα να διενεργεί 
εξωτερικούς διοικητικούς ελέγχους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης, 
της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας και εσωτερικούς 
διοικητικούς ελέγχους με σκοπό τόσο την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει οικονομικά τα 
συμφέροντα της Ένωσης, όσο και τον έλεγχο της επίδοσης των στελεχών και 
υπαλλήλων της Ένωσης που μπορεί να συνεπάγονται πειθαρχικές και ακατάλληλες 
και ποινικές διαδικασίες. 

Σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής για την ίδρυση της Υπηρεσίας, αυτή είναι 
υπεύθυνη να παρέχει στην Ένωση υποστήριξη στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη στο 
πεδίο δράσης κατά της απάτης, καθώς είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη αυτών των 
δράσεων. Επίσης έχει την ευθύνη της προετοιμασίας νομικών και κανονιστικών 
πρωτοβουλιών της Ένωσης στην καταπολέμηση της απάτης και για τις δράσεις 
ανάπτυξης υποδομών, συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και παροχής τεχνικής 
υποστήριξης των εθνικών μηχανισμών και είναι σε απευθείας επαφή με την 
αστυνομία και τις δικαστικές αρχές. Επίσης είναι αυτό το «όργανο», αν μας 
επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός, που εκπροσωπεί την Ένωση στα πεδία καταπολέμησης 
της απάτης. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SEC(1999) 802, 1999)  

Η Υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και δημοσιονομικά στην Επιτροπή. Επίσης 
συστάθηκε Επιτροπή Εποπτείας της Υπηρεσίας με την απόφαση ίδρυσης της 
Υπηρεσίας από την Επιτροπή. Η συμβουλευτική επιτροπή όπου συμμετέχουν 
υψηλόβαθμα στελέχη από τα κράτη-μέλη, έχει οριζόντια διάρθρωση και εξαιτίας 
αυτού του γεγονότος μπορεί να εξετάσει συνολικά το πρόβλημα της καταπολέμησης 
της απάτης. Επιπρόσθετα, ορίζεται πως όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
οφείλουν να διασφαλίζουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Υπηρεσία κατά την άσκηση 
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των καθηκόντων της. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, & Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Διοργανική Συμφωνία, 1999) Γι αυτό τον λόγο, κάθε όργανο εξέδωσε 
σχετική εσωτερική απόφαση που προβλέπει τόσο τη στενή συνεργασία του 
προσωπικού των κύριων και επικουρικών οργάνων και οργανισμών με το προσωπικό 
της Υπηρεσίας, όσο και μία γενική υποχρέωση ενημέρωσης. (Σκιαδάς, Θεσμοί και 
πολιτικές προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
2007) Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ακόμη πως κατά τη διάρκεια της εξέτασης των 
συστημάτων διαχείρισης των συμβάσεων της Επιτροπής η Γενική Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού επικουρείται από την Υπηρεσία. Εκείνη θα παρέχει τις συμβουλές 
σχετικά με την πρόληψη της απάτης καθ’ όλη την πορεία της νομοθετικής 
διαδικασίας. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση σχετικά με τη θωράκιση της 
νομοθεσίας και της διαχείρισης των συμβάσεων κατά της απάτης SEC(2001) 2099 
τελικό, 2001) Το 2001 οι πληροφορίες για τις υποθέσεις που αναλήφθηκαν προήλθαν 
κατά 30% από υπηρεσίες της Επιτροπής, κατά 22% από κράτη μέλη, κατά 7% από 
άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, κατά 8% από ειδική τηλεφωνική γραμμή και 
κατά 33% από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF και προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ανεξαρτησία της δίνεται στον διευθυντή της η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την 
έναρξη έρευνας με δική του πρωτοβουλία. Παρ’ όλα αυτά  σημειώνεται ότι 
εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή, αναλόγως των περιπτώσεων, στα θεσμικά 
όργανα και οργανισμούς, να αποφασίζουν για τη συνέχεια που θα δίνεται στις 
ολοκληρωθείσες έρευνες, με βάση την έκθεση που εκπονείται από την Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, προβλέπεται η υποχρέωση 
του γενικού διευθυντή της OLAF να διαβιβάζει απευθείας στις δικαστικές αρχές του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους τις πληροφορίες που συλλέγει η OLAF κατά τη 
διενέργεια εσωτερικών ερευνών για πράξεις που μπορούν να επισύρουν ποινική 
δίωξη. Βάση της διοικητικής αυτονομίας τους όλα τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί θα πρέπει να αναθέτουν στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης τη 
διεξαγωγή των εσωτερικών διοικητικών ερευνών με στόχο την εξιχνίαση σοβαρών 
καταστάσεων. Βέβαια για την ενίσχυση αυτής της ανεξαρτησίας, η Υπηρεσία 
προβλέπεται να υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των καθηκόντων της για τη διενέργεια 
ερευνών, από επιτροπή εποπτείας, αποτελούμενη από ανεξάρτητες εξωτερικές 
προσωπικότητες με ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς αρμοδιότητας της 
Υπηρεσίας. Τονίζεται επίσης πως αναθέτοντας τα καθήκοντα της πραγματοποίησης 
εξωτερικών διοικητικών ερευνών σε ανεξάρτητη Υπηρεσία, τηρείται πλήρως η Αρχή 
της Επικουρικότητας.  

Προκειμένου για την εκπλήρωση του στόχου της, η Υπηρεσία ασκεί κάποιες βασικές 
δραστηριότητες. Η πρώτη είναι η συλλογή και η επεξεργασία των επιχειρησιακών 
πληροφοριών (όπως αποκαλούνται). Λόγω της πολυπλοκότητας των παρατυπιών και 
της απάτης με τις οποίες ασχολείται η Υπηρεσία, είναι ζωτικής σημασίας η σε βάθος 
κατανόησης της πραγματικής κατάστασης με όλες τις πιθανές συναλλαγές και 
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εμπλοκές προσώπων ή εταιρειών. Αυτό είναι πιθανό να επιτευχθεί μόνο με 
διεξαγωγή της έρευνας σε όλα τα διαθέσιμα πεδία πηγών πληροφοριών. Ξεκινώντας 
με βάση αυτές τις πηγές πληροφοριών και μετά από την επεξεργασία τους, η 
Υπηρεσία δύναται να ανοίξει φάκελο για κάθε νέα υπόθεση για την οποία ο 
Διευθυντής της αποφασίζει τη διεξαγωγή έρευνας ή την διαδικασία συντονισμού 
έρευνας. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να φτάσουν στην Υπηρεσία με πολλούς 
τρόπους. Μία πρώτη πηγή αποτελούν οι ανακοινώσεις των κρατών μελών, τις οποίες 
είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν σε περιπτώσεις παρατυπίας. Πηγή αποτελούν, 
επίσης, οι πληροφορίες που συλλέγουν οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Επιτροπής και οι 
ειδικευμένες σε αυτό υπηρεσίες των κρατών μελών. Μία ακόμη σοβαρή πηγή 
αποτελούν οι διαβιβάσεις των παρατυπιών που διαπιστώνονται από τους ελέγχους 
που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ειδική τηλεφωνική γραμμή («πράσινο 
τηλέφωνο»), η οποία δέχεται τις καταγγελίες παρατυπιών και οι πληροφορίες που 
διαβιβάζονται από ιδιώτες με αλληλογραφία, ακόμη και ανώνυμα αποτελούν επίσης 
σημαντικές πηγές. Όλες αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το κέντρο 
πληροφοριών της Υπηρεσίας, τις οποίες επεξεργάζεται και στη συνέχεια παρουσιάζει 
ως συνοπτικές εκθέσεις προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση ή όχι της 
έρευνας. 

Η δυσκολία για την πολυπόθητη καταπολέμηση της απάτης έγκειται στη 
διασταύρωση των πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές μέχρι να 
καταρτιστεί μίας σαφής εικόνα της πραγματικής κατάστασης. Εφόσον οι 
πληροφορίες που παρελήφθησαν επαληθευτούν και οδηγήσουν σε υπόνοιες σχετικά 
με παρατυπίες, τοποθετούνται στον αντίστοιχο φάκελο , ή σε περίπτωση που 
αφορούν σε νέα περίπτωση ανοίγεται νέος φάκελος. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, OLAF- 
1η έκθεση, 2000) 

Η θητεία του διευθυντή ορίζεται από την Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών και 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Επιτροπή διορίζει τον διευθυντή μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εάν ο διευθυντής 
κρίνει ότι κάποιο μέτρο που έλαβε η Επιτροπή θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, 
έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οι πιστώσεις της Υπηρεσίας, το συνολικό ποσό των οποίων εγγράφεται σε ειδική 
γραμμή του προϋπολογισμού, στο πρώτο μέρος του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την Επιτροπή, αναγράφονται λεπτομερώς σε 
παράρτημα του εν λόγω μέρους. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κανονισμός 1073/1999 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
την OLAF, 1999) 

 Ως υπηρεσία της Επιτροπής, η OLAF συνεργάζεται με το Συμβούλιο κατά την 
εκπόνηση νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης. Επιπλέον η OLAF παρέχει 
στο Συμβούλιο (στην Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης) τακτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της και τα αποτελέσματα της. Η OLAF 
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είναι μέρος της Επιτροπής, αλλά είναι ανεξάρτητη στις λειτουργίες της έρευνας. Στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η OLAF  συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη, την 
παρακολούθηση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της 
απάτης. Συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο, λόγω της αποστολής και των δύο 
θεσμικών οργάνων όσον αφορά τον έλεγχο των δαπανών του προϋπολογισμού της 
ΕΕ. Κύρια αποστολή της OLAF είναι να συντονίσει τη θέση της Επιτροπής, όταν το 
Κοινοβούλιο συζητά θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της OLAF για την 
πρόληψη της απάτης και όταν οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της. 

Επίσης συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT), 
η οποία παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, επανεξετάζει τις 
διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη της απάτης και άλλων παρατυπιών και 
εγκρίνει με ψήφισμα την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη δραστηριότητα ενάντια 
στην απάτη. Είναι, βέβαια, σε συνεργασία και με άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου 
για συγκεκριμένα νομικά θέματα καταπολέμησης της απάτης, όπως για παράδειγμα 
με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(LIBE) πάνω στην πρόταση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής 
(EPPO). Υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της κυρίως 
μέσω της Ετήσιας Έκθεσης Εργασιών της και παρέχει πληροφορίες στους βουλευτές 
του Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά 
με τις διεξαγόμενες έρευνες. Επιπλέον συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο διότι μοιράζονται τους ίδιους θεμελιώδεις στόχους, αναφορικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και τη διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού. Ωστόσο έχουν διαφορετικές 
εντολές, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τους ελέγχους, ενώ η OLAF 
ασχολείται με υποθέσεις απάτης και διαφθοράς και διεξάγει διοικητικές έρευνες. 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SEC(1999) 802, 1999) 

Στα μέσα περίπου του 2000 σημειώθηκαν οι βασικές αλλαγές στη δομή της OLAF. 
Σε πρώτη φάση ο Γενικός Διευθυντής προέβη στη δημιουργία μία διεύθυνσης που θα 
ασχολείται με νομικά ζητήματα και την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων και μίας διεύθυνσης αρμόδιας για τις 
έρευνες και τις επιχειρήσεις, οι υπόλοιπες διευθύνσεις που ασχολούνταν με 
διοικητικά ζητήματα και με την επικοινωνία τέθηκαν υπό τον Γενικό Διευθυντή 
άμεσα. Σε δεύτερη φάση, στα μέσα του 2001, δημιουργήθηκε μία τρίτη διεύθυνση 
αρμόδια για την εισροή και διανομή της πληροφορίας και την επιχειρησιακή 
στρατηγική και την πληροφορική. Τότε πραγματοποιήθηκαν και τροποποιήσεις 
αναφορικά με τη στελέχωση της Διεύθυνσης «Έρευνες και επιχειρήσεις» με στόχο να 
δοθεί προτεραιότητα στις εσωτερικές έρευνες μέσω οργάνωσης των συμβούλων που 
ασχολούνται με τις εν λόγω έρευνες, σε άμεσες δαπάνες και διαρθρωτικές ενέργειες 
και μίας ξεχωριστής ομάδας που θα ασχολείται με εξωτερικές έρευνες και τις 
επιχειρήσεις. Τέλος δημιουργήθηκε κάτω από την πρώτη Διεύθυνση μία ομάδα 
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επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της 
είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Επιτροπή Εποπτείας, 2001)  

 

2.2 Διεξαγωγή ερευνών 
Ας ξεκινήσουμε βλέποντας τι προβλέπεται σχετικά με τις έρευνες που διεξάγει η 
Υπηρεσία σύμφωνα με τον τελευταίο κανονισμό 883/2013. (European Commission, 
Regulation 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-
Fraud Office, 2013) Πλέον η Υπηρεσία είναι αρμόδια να συμβάλει στο σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη μεθόδων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας 
κατά της απάτης και όλων των παραπάνω η Υπηρεσία είναι σε θέση να 
πραγματοποιεί εσωτερικές έρευνες σε όλα τα θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και 
οργανισμούς.  Η Υπηρεσία επιφορτίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με τους επιτόπιους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή 
με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες. Επίσης δίνεται στην Υπηρεσία το δικαίωμα να ασκήσει τις 
υπόλοιπες αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή να διενεργεί επιτόπιους 
ελέγχους και επιθεωρήσεις στα κράτη-μέλη. Η ακρίβεια των πληροφοριών που θα 
διαβιβάζονται στην Υπηρεσία στο πλαίσιο της εντολής της αξιολογείται αμέσως. Γι 
αυτό το λόγο η Υπηρεσία έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες σε βάσεις 
δεδομένων που κατέχουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση της βάσης των ισχυρισμών. 

Για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό, ο Γενικός Διευθυντής 
της είναι σε θέση να κινήσει έρευνα με δική του πρωτοβουλία. Επίσης σε περίπτωση 
που η Υπηρεσία διεξάγει μία έρευνα, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και οργανισμοί δε 
θα πρέπει να διενεργούν έρευνα για τα ίδια γεγονότα παράλληλα, εκτός αν 
συμφωνηθεί αλλιώς με την Υπηρεσία. Λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας, της Eurojust, της Europol και των 
αρμοδίων αρχών των κρατών-μελών, η Υπηρεσία είναι σε θέση να συνάπτει μαζί 
τους διοικητικές ρυθμίσεις που μπορεί, μεταξύ άλλων, να στοχεύουν στη 
διευκόλυνση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά 
με τεχνικά και λειτουργικά θέματα, χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετες νομικές 
υποχρεώσεις. Η ανταλλαγή απόψεων γίνεται μία φορά το χρόνο μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αυτή η ανταλλαγή 
καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις στρατηγικές προτεραιότητες για τις πολιτικές έρευνας 
και την αποτελεσματικότητα των εργασιών της Υπηρεσίας, χωρίς σε καμία 
περίπτωση να παρεμβαίνει στην ανεξαρτησία της Υπηρεσίας κατά την άσκηση των 
ερευνών. 



	 Σελίδα	21	
 

Ο γενικός διευθυντής μπορεί να ξεκινήσει έρευνα όταν υπάρχει επαρκής υποψία, η 
οποία μπορεί επίσης να βασιστεί σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους ή 
ανώνυμες πληροφορίες, ότι υπήρξε απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η απόφαση 
του γενικού διευθυντή αν θα αρχίσει ή όχι μία έρευνα λαμβάνει υπόψη τις 
προτεραιότητες της πολιτικής έρευνας και το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της 
Υπηρεσίας. Αυτή η απόφαση λαμβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη για 
αποτελεσματική χρήση των πόρων της Υπηρεσίας και την αναλογικότητα των μέσων 
που χρησιμοποιούνται. Πριν την έναρξη της έρευνας, η Υπηρεσία θα έχει το 
δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις σχετικές πληροφορίες από βάσεις δεδομένων που 
κατέχουν θεσμικά όργανα ή οργανισμοί, όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου 
να εκτιμηθεί η πραγματική βάση των ισχυρισμών. Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται 
εκτός της προθεσμίας που τάσσει η Υπηρεσία, που απαιτείται για την έγκαιρη 
αξιολόγηση των ισχυρισμών. Όπου είναι απαραίτητο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών-
μελών, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, ιδίως τα μέτρα για τη διασφάλιση των 
αποδεικτικών στοιχείων. 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την Υπηρεσία, η έκθεση συντάσσεται υπό 
την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή. Η εν λόγω έκθεση προβαίνει σε απολογισμό 
της νομικής βάσης της έρευνας, τα διαδικαστικά στάδια που ακολουθήθηκαν, τα 
διαπιστωθέντα περιστατικά και τον προκαταρκτικό νομικό τους χαρακτηρισμό, την 
εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση των περιστατικών και τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν. Η έκθεση θα συνοδεύεται από συστάσεις του γενικού διευθυντή σχετικά 
με το εάν ή όχι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Οι συστάσεις θα συνοδεύονται, 
ανάλογα με την περίπτωση, από τυχόν πειθαρχικές διοικητικές, οικονομικές και 
δικαστική προσφυγή αν κριθεί απαιτητό,  από τα αρμόδια όργανα και τις αρμόδιες 
αρχές των ενδιαφερομένων κρατών-μελών και προσδιορίζουν τα εκτιμώμενα ποσά 
που πρέπει να ανακτηθούν, καθώς και τον προκαταρκτικό νομικό χαρακτηρισμό των 
πραγματικών περιστατικών που διαπιστώθηκαν. Ο γενικός διευθυντής διαβιβάζει 
στις δικαστικές αρχές του οικείου κράτους-μέλους τις πληροφορίες που συνέλεξε η 
Υπηρεσία κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ερευνών, σχετικά με πραγματικά 
περιστατικά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εθνικής δικαστικής αρχής. (Nelken 
& Passas, 1993)  

Σχετικά με την Επιτροπή Εποπτείας και την ανάμειξή της στη διαδικασία διεξαγωγής 
των ελέγχων από την OLAF έχει σημασία να αναφέρουμε πως δίνει στο διευθυντή, 
κατόπιν αιτήσεώς του ή με δική της πρωτοβουλία, γνώμες σχετικά με τις 
δραστηριότητες της Υπηρεσίας, χωρίς πάντως να αναμιγνύεται στη διεξαγωγή των 
τρεχουσών ερευνών. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κανονισμός 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
OLAF, 1999) 
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2.2.1 Εξωτερικές έρευνες 
Χρήσιμο να αναφερθούμε σε αυτό το σημείο στον τρόπο διεξαγωγής των 
εξωτερικών ερευνών. Σημειώνεται πως η Υπηρεσία δικαιούται άμεσης πρόσβασης, 
χωρίς προειδοποίηση, σε κάθε πληροφορία που κατέχουν τα θεσμικά όργανα και 
οργανισμοί των κρατών μελών καθώς και στις εγκαταστάσεις αυτών. Ακόμη έχει το 
δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά των θεσμικών οργάνων και οργανισμών, μπορεί να 
λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε εγγράφου που κατέχουν τα θεσμικά 
όργανα και οργανισμοί και, αν χρειάζεται, αναλαμβάνει τη διαφύλαξη αυτών των 
εγγράφων και πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισης. 
Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως οι εκθέσεις της OLAF καταρτίζονται, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του 
οικείου κράτους μέλους. Οι εκθέσεις που καταρτίζονται με τον τρόπο αυτό 
αποτελούν, όπως οι διοικητικές εκθέσεις που καταρτίζονται από τους εθνικούς 
διοικητικούς ελεγκτές και υπό τους ίδιους όρους, αποδεικτικά στοιχεία παραδεκτά 
στις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες του κράτους μέλους, στο οποίο η 
χρησιμοποίηση τους αποβαίνει αναγκαία. Οι εκθέσεις που καταρτίζονται μετά από 
εσωτερική έρευνα και κάθε συναφές χρήσιμο έγγραφο, διαβιβάζονται στο οικείο 
θεσμικό όργανο ή οργανισμό. Τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί δίνουν στις 
εσωτερικές έρευνες τη συνέχεια, ιδίως πειθαρχική και δικαστική, την οποία απαιτούν 
τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών και ενημερώνουν σχετικά το διευθυντή της 
Υπηρεσίας. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας διαβιβάζει στις δικαστικές αρχές του 
οικείου κράτους μέλους τις πληροφορίες που συνέλεξε η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια 
των εσωτερικών ερευνών σχετικά με πράξεις που μπορούν να επισύρουν ποινική 
δίωξη. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κανονισμός 1073/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF, 1999)  

Κατά τους επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, το προσωπικό της Υπηρεσίας 
ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές του οικείου κράτους-μέλους και 
με τις δικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Το 
εκάστοτε κράτος οφείλει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας έχει 
πρόσβαση, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως οι αρμόδιες αρχές και 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου για 
τους επιτόπιους ελέγχους. Όταν, πριν ληφθεί η απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να 
ξεκινήσει μία εξωτερική έρευνα, η Υπηρεσία χειρίζεται τις πληροφορίες που 
υποδηλώνουν ότι υπήρξε απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μπορεί να ενημερώνει σχετικά 
τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών-μελών, όπου απαιτείται. Η 
Υπηρεσία μπορεί να ζητά πληροφορίες προφορικά, μεταξύ άλλων και μέσω 
συνεντεύξεων και γραπτών πληροφοριών από τους υπαλλήλους, το λοιπό 
προσωπικό, τα μέλη των οργάνων ή οργανισμών, των διευθυντικών στελεχών ή 
υπηρεσιών. (Nelken & Passas, 1993) (European Commission, Regulation 883/2013 
concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office, 2013) 
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Κατά τη διάρκεια ελέγχων σε  λογαριασμούς, τα προβλήματα ή οι αστοχίες που 
εντοπίζονται γνωστοποιούνται στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 
απαντήσουν. Μετά από πιθανές διμερείς συναντήσεις όπου συζητούνται οι θέσεις 
αμφοτέρων, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά της στα κράτη μέλη. Κάθε 
έτος η Επιτροπή, πριν ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους ν+1, προβαίνει σε τεχνικές προσαρμογές. Αυτές περιλαμβάνουν πρώτον την 
επαναξιολόγηση, με τιμές του έτους ν+1, των ανώτατων ορίων και των συνολικών 
ποσών και πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για 
πληρωμές, δεύτερον τον υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου κάτω από το 
ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, τρίτον τον υπολογισμό του απόλυτου ποσού του 
περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, τέταρτον τον υπολογισμό του συνολικού 
περιθωρίου πληρωμών και πέμπτον τον υπολογισμό του συνολικού περιθωρίου 
ανάληψης υποχρεώσεων. (Παπαδημητρίου & Μακρυδημήτρης, 1999) 

 

2.2.2 Εσωτερικές έρευνες 
Ο ρόλος της Επιτροπής στη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται στο 
λειτουργικό και οργανωτικό της πλαίσιο, όπου γίνεται διαχωρισμός των καθηκόντων 
μεταξύ του διατάκτη, του υπόλογου και του δημοσιονομικού ελεγκτή. Από τους 
παραπάνω ο διατάκτης και ο υπόλογος είναι τα πρόσωπα που μοιράζονται την 
ευθύνη της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις, βέβαια, που η διαχείριση των εσόδων 
ασκείται από κοινού με τα κράτη μέλη, ένα μέρος των αρμοδιοτήτων του διατάκτη 
και του υπόλογου ανατίθενται σε υπαλλήλους αυτών των κρατών. Οι ελεγκτές της 
Επιτροπής συντάσσουν προτάσεις για την ανάληψη ή την απόρριψη δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών και με βάση τις 
εκθέσεις ελέγχου. Ο στόχος της εκκαθάρισης των λογαριασμών είναι να εξασφαλίσει 
πως, χρηματοδότηση λαμβάνουν μόνο εκείνες οι δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί νόμιμα και είναι σύμφωνες με τους κανόνες χρηματοδότησης της 
Ένωσης. (Παπαδημητρίου & Μακρυδημήτρης, 1999) 

 

2.3 Επιτροπή Εποπτείας 
Η Επιτροπή Εποπτείας θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Διεξάγει τουλάχιστον 
δέκα συνεδριάσεις το χρόνο και λαμβάνει τις αποφάσεις της με την πλειοψηφία των 
μελών της και η γραμματεία της εξασφαλίζεται από την Υπηρεσία. Ο διευθυντής 
διαβιβάζει κάθε έτος στην Επιτροπή Εποπτείας το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων 
της Υπηρεσίας και ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή Εποπτείας σχετικά με τις 
έρευνές της, τα αποτελέσματά τους και τη συνέχεια που δόθηκε. Η Επιτροπή 
Εποπτείας εκδίδει κάθε χρόνο τουλάχιστον μία έκθεση δραστηριοτήτων την οποία 
απευθύνει στα θεσμικά όργανα και μπορεί να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τα 
αποτελέσματα των ερευνών που διεξήγαγε η Υπηρεσία και τη συνέχεια που δόθηκε 



	 Σελίδα	24	
 

σ’ αυτές. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κανονισμός 1073/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF, 1999).  

  

 2.4 Προστασία του Προϋπολογισμού της ΕΕ  
Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης κανονισμού που εξέδωσε το Συμβούλιο για 
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επισημαίνεται πως παρά τις σημαντικές 
ζημιές που μπορούν να προκαλέσουν αδικήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές, που είναι αποκλειστικά αρμόδιες, δεν προβαίνουν 
πάντοτε στη διερεύνηση και δίωξη τους, καθώς οι πόροι επιβολής του νόμου είναι 
περιορισμένοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εθνικές προσπάθειες επιβολής του νόμου 
στον συγκεκριμένο τομέα να είναι ακόμη αποσπασματικές και η διασυνοριακή 
διάσταση των συγκεκριμένων αδικημάτων να διαφεύγει συνήθως της προσοχής των 
αρχών. Τονίζεται πως τα προβλήματα και οι περιορισμοί που καταγράφονται σε 
επίπεδο συντονισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους 
οργανισμούς της Ένωσης, όπως η Eurojust, η Europol και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης,  προκύπτουν λόγω του κατακερματισμού των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών, που ανήκουν σε διαφορετικές εδαφικές και 
λειτουργικές δικαιοδοσίες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) έχει μεν την εντολή να διερευνά απάτες και παράνομες δραστηριότητες εις 
βάρος της ΕΕ, όμως οι αρμοδιότητές της περιορίζονται σε διοικητικές έρευνες.  
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SEC(1999) 802, 1999) 

Προτού δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 
καταπολέμηση της απάτης κατά του προϋπολογισμού της θα πρέπει οπωσδήποτε να 
αναγνωρίσουμε πως από τη δημιουργία της οικονομικής ένωσης μέχρι σήμερα έχει 
περάσει από το στάδιο της αναγνώρισης της ύπαρξης της απάτης στην αναγνώρισή 
της ως προβληματικό και μη αποδεκτό φαινόμενο και τη λήψη σοβαρών μέτρων για 
την αντιμετώπισή της. 

Μιλώντας για προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ χρήσιμο θα ήταν να δούμε το 
περιεχόμενο κάποιων εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης. Στην 
ετήσια έκθεση του 2000 γίνεται εκτενής αναφορά των μέτρων που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη προς αυτή την κατεύθυνση, αφού είναι και η πρώτη φορά που 
πραγματοποιείται τέτοια καταγραφή από μέρους της Επιτροπής.  

Αν και στην οριζόντια νομοθεσία δεν παρουσιάστηκε καμία εξέλιξη, η Επιτροπή 
εξέδωσε αρκετά νέα νομοθετικά κείμενα στο πλαίσιο της προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων, της καταπολέμησης της απάτης, της δωροδοκίας και 
κάθε παράνομης δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο έχει εκδοθεί η πρόταση για 
τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ (1991) σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, η οποία περιείχε ειδική διάταξη που επιτρέπει στην 
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OLAF  να συνεργάζεται και να ανταλλάσει πληροφορίες με τις αρχές των κρατών 
μελών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των παράνομων 
εσόδων. Επίσης υποβλήθηκε από την Επιτροπή πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
προστασία του ευρώ από την παραχάραξη. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής σχετικά 
με την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην εσωτερική 
αγορά, αποτελεί μία ακόμη νομοθετική απόπειρα της Επιτροπής. Τέλος ενέκρινε 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετική με την 
εφαρμογή υποχρεωτικού μηχανισμού αποκλεισμού των υποβαλλόντων προσφορά οι 
οποίοι έχουν καταδικαστεί για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Λίγο καιρό μετά την ανακοίνωσή της, η Επιτροπή διευκρίνιζε πως στον 
τομέα εγκληματικότητας κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα 
απαιτηθεί η θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ της OLAF  και της Eurojust.  

Ανάμεσα σε πολλές άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου η Επιτροπή τον Ιούλιο 
του 2000 υπέβαλε δύο προτάσεις κανονισμού και κατευθυντήριες γραμμές που 
αφορούν τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και του ελέγχου των δαπανών 
στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, καθώς επίσης και την εφαρμογή 
δημοσιονομικών διορθώσεων σε περίπτωση παρατυπιών κατά τη διαχείριση των 
κεφαλαίων. Επίσης η ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας, καθορίζει το σύνολο μέτρων 
με σκοπό την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαχείρισης και τη βελτίωση της 
ποιότητας και της ταχύτητας εκτέλεσης των έργων στον τομέα της εξωτερικής 
βοήθειας, οι δαπάνες του οποίου αντιπροσωπεύουν πλέον το 62% όλων των 
προγραμμάτων η διαχείριση των οποίων ασκείται απευθείας από την Επιτροπή. 

Αναφορικά με τη λειτουργία της OLAF γίνεται αναφορά στη νέα της διάρθρωση. 
Βασικός στόχος της νέας διοικητικής διάρθρωσης ήταν να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
των εργασιών με τρόπο ώστε να προσαρμοστεί στις αποστολές και τις νέες πολιτικές 
κατευθύνσεις. Η νέα διάρθρωση της Υπηρεσίας περιλαμβάνει δύο διευθύνσεις, μία 
για την «Πολιτική, Νομοθεσία και Νομικές Υποθέσεις» και μία για τις «Έρευνες και 
Ενέργειες». Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη λειτουργία της μονάδας πληροφοριών και 
στο επίπεδο στόχων της επιχειρησιακής στρατηγικής και της βοήθειας προς τα κράτη 
μέλη. Στόχος της Επιτροπής με όλες αυτές τις αλλαγές ήταν να αναπτύξει μία νέα 
μέθοδο συνεργασίας με τα κράτη μέλη σε θέματα ελέγχου των παραδοσιακών ιδίων 
πόρων. Με την επιλογή αυτής της μεθόδου η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει στην 
πράξη μία άλλη προσέγγιση των ελέγχων, σύμφωνα με την οποία δε θα ελέγχει η ίδια 
τα κράτη μέλη, αλλά θα μπορεί να αναθέσει αυτό το καθήκον στις υπηρεσίες 
εσωτερικού ελέγχου των κρατών μελών για προκαθορισμένα θέματα και να 
επαληθεύει στη συνέχεια τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τις εθνικές ομάδες 
ελέγχου. Στόχος επίσης ήταν να βελτιωθεί ο συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες 
αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ερευνών στα κράτη μέλη καθώς και η 
συνεργασία με την OLAF για την έναρξη των ερευνών μετά από καταγγελίες για 
διάπραξη απάτης και σοβαρών παρατυπιών στη διαχείριση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων. 
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Αναφορικά με την ενίσχυση της αναδιάρθρωσης του τομέα της γεωργίας των 
υποψηφίων για ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Επιτροπή 
εξέδωσε κανονισμό σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση του ειδικού ενταξιακού 
προγράμματος. Αυτή η ρύθμιση βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην αρχή μίας 
αποκεντρωμένης διαχείρισης προς τις διαχειριστικές αρχές των υποψηφίων χωρών 
και αποσκοπούσε στο να εξασφαλίσει την όσο το δυνατό συντομότερη εφαρμογή 
των προγραμμάτων με ορθή χρησιμοποίηση των πιστώσεων και αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων. 

Η ετήσια έκθεση του 2001 είχε μία ακόμη ιδιαιτερότητα καθώς περιελάμβανε μία 
ενότητα στην οποία αναλύονταν τα μέτρα που έλαβε κάθε κράτος μέλος για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Βέβαια δε καταφέρνει 
τελικά να αποτελέσει επαρκή βάση για να εκτιμηθεί η εκτέλεση από μέρους των 
κρατών μελών των κανόνων παροχής αποτελεσματικής και ισοδύναμης προστασίας. 
Τα περισσότερα κράτη μέλη περιέγραψαν με λεπτομερή τρόπο τα μέτρα που ίσχυαν 
πριν την περίοδο αναφοράς και όχι αυτά που ελήφθησαν κατά την περίοδο 
αναφοράς. Αυτό όπως φαίνεται συνέβη γιατί δεν είχαν λάβει όλα τα κράτη μέλη 
κάποιο νέο μέτρο σε όλους τους τομείς για την εξεταζόμενη περίοδο. Όσον αφορά 
στον τομέα της αναδιάρθρωσης της οργάνωσης των υπηρεσιών ελέγχου 
παρατηρήθηκε η τάση συγκέντρωσης της προσπάθειας καταπολέμησης της απάτης 
σε κεντρικό επίπεδο. Τα μέτρα που συνέβαλαν περισσότερο από κάθε άλλο τομέα 
στην στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ήταν αυτά που σχετίζονταν 
με το στόχο της Συνθήκης των ΕΚ για στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των 
αρμοδίων για την καταπολέμηση της απάτης εθνικών αρχών.  

Οι επιπτώσεις των περιπτώσεων απάτης και άλλων παρατυπιών στον τομέα των 
δαπανών για τις διαρθρωτικές δράσεις μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές καθώς 
αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των νέων περιπτώσεων που ανιχνεύθηκαν από τα 
κράτη μέλη και η δημοσιονομική τους επίπτωση. Οι περιπτώσεις που 
κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη αφορούσαν κυρίως τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 
Επίσης στον τομέα των άμεσων δαπανών, η OLAF  το 2000 άρχισε να μελετά 148 
νέους φακέλους, η συνολική δημοσιονομική επίπτωση των οποίων εκτιμήθηκε σε 
170 εκ. ευρώ περίπου. Με αυτό καταδεικνύεται η πρόθεση της OLAF  να δώσει 
προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος 
επιπλέον δεχόταν τα τελευταία χρόνια σημαντικές επικρίσεις από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και το Κοινοβούλιο, και στον οποίο η OLAF  είναι ο μόνος οργανισμός που 
έχει δικαίωμα έρευνας. 

Τα ποσά που παρουσιάζονται στην έκθεση του 2001 φανερώνουν πως παρ’ όλο που 
έχει σημειωθεί σχετική πρόοδος, το μέγεθος της απάτης και των παρατυπιών σε 
βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον όγκο του είναι 
πολύ μεγάλο. Βέβαια αυτό θα πρέπει σαφώς να διαχωριστεί από την πραγματική και 
οριστική απώλεια σε βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Παρά το γεγονός πως 
υπήρξε κάποια πρόοδος όσον αφορά την είσπραξη απαιτήσεων, το πραγματικό 
ποσοστό είσπραξης των διακυβευόμενων ποσών στις περιπτώσεις απάτης και άλλων 
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παρατυπιών εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό και οι διαδικασίες είσπραξης 
που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη είναι συχνά πολύ χρονοβόρες. Υπάρχει όμως και 
ένα ακόμη στοιχείο που δυσχεραίνει την κατάσταση. Στον τομέα των διαρθρωτικών 
δράσεων, η δημοσιονομική παρακολούθηση καθορίζεται από το γεγονός ότι η τελική 
απόφαση για το προς είσπραξη υπόλοιπο δεν είναι δυνατό να λαμβάνεται πριν από το 
κλείσιμο του πολυετούς επιχειρησιακού προγράμματος. Γεγονός είναι πως την εποχή 
έκδοσης της εν λόγω έκθεσης, τα κράτη μέλη που ανακάλυπταν κατά την περίοδο 
εκτέλεσης του επιχειρησιακού προγράμματος κάποια παρατυπία είχαν τη δυνατότητα 
να διορθώσουν τη δημοσιονομική κατάσταση το αργότερο μέχρι την τελική πληρωμή 
και να ανακατανείμουν τις αποδεσμευόμενες πιστώσεις σε κάποιο άλλο έργο που δεν 
σχετίζεται με παρατυπία. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2001) 255 τελικό, 2001) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

3.1 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε με τη Συνθήκη των Βρυξελών 
(Συνθήκη Συγχώνευσης 1965) ως όργανο βοήθειας του Κοινοβουλίου. Με τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992) αναβαθμίστηκε σε θεσμικό όργανο και 
με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) πραγματοποιήθηκε ενίσχυση και επέκταση 
των αρμοδιοτήτων του. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί εξωτερικό έλεγχο 
και έτσι παράγει τη λογοδοσία της Επιτροπής απέναντι στα υπόλοιπα όργανα και τα 
κράτη μέλη. Μία από τις δραστηριότητές του είναι ετήσιες εκθέσεις οι οποίες 
εκδίδονται το έτος ν+1 για κάθε ν έτος, καθώς τον επόμενο Μάρτιο του έτους ν 
παραλαμβάνει τους προσωρινούς λογαριασμούς και τον Ιούλιο τους οριστικούς, στη 
συνέχεια πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και έτσι η ετήσια έκθεση του 
προκύπτει στο τέλος του επόμενου έτους. Επίσης διατυπώνει γνώμες χωρίς 
δεσμευτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της Γνώμης για Αξιοπιστία, 
Κανονικότητα και Νομιμότητα, την οποία διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο την οποία 
λαμβάνει υπόψη του προκειμένου να εκδώσει απόφαση απαλλαγής ή όχι της 
Επιτροπής από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τόσο δια μέσου των ετήσιων 
εκθέσεων, οι οποίες θεωρεί ότι μπορούν να εφοδιάσουν την Επιτροπή με 
ενδιαφέροντα πληροφοριακά στοιχεία, προκειμένου τόσο αυτή όσο και τα κράτη 
μέλη να ενεργήσουν κατασταλτικά, όσο και διαμέσου της δήλωσης αξιοπιστίας.  

Όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή της λειτουργίας του κατά της απάτης, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει τεχνικής φύσης μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται 
όταν κατά τη διάρκεια των ελέγχων του ανακαλύπτει περιπτώσεις απάτης. Όσον 
αφορά στην επιβολή κυρώσεων για περιπτώσεις απάτης εις βάρος του κοινοτικού 
προϋπολογισμού το σύστημα δεν είναι ικανοποιητικό. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο θεώρησε από την αρχή της λειτουργίας του πως οι αρμοδιότητές του δεν 
περιορίζονται στο να αξιολογεί τη δημοσιονομική ορθότητα των δραστηριοτήτων 
που πραγματοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης αλλά 
επικεντρώνονται στο να ελέγχει αν τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τα 
οικονομικότερα, δηλαδή τα λιγότερο δαπανηρά και τα περισσότερο αποτελεσματικά. 
Επίσης το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της 
Ένωσης το οποίο δεν νομιμοποιείται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο για τα δικά του προνόμια. Εδώ θα άξιζε να 
σημειώσουμε πως το Ελεγκτικό Συνέδριο επιδίδεται στην εύρεση σφαλμάτων που 
προσδιορίζονται ποσοτικά, όταν αυτά δεν προσδιορίζονται ποσοτικά αποστέλλεται 
παρατήρηση στις εθνικές αρχές, όταν προσδιορίζονται ανάγονται στο συνολικό 
πληθυσμό πληρωμών. Επίσης πραγματοποιεί έλεγχο των συστημάτων των 
εσωτερικών πληρωμών και σε περίπτωση που εντοπίσει πολλά σφάλματα σε κάποιο 
κράτος μέλος, αυξάνει το πλήθος του δείγματος που ελέγχει. (Παπαδημητρίου & 
Μακρυδημήτρης, 1999) 
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Ο αριθμός των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αντιστοιχεί στον αριθμό των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμόδιο όργανο για τον διορισμό των 
μελών του Σώματος είναι το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. 
Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη του 
Σώματος για τριετές χρονικό διάστημα. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκλέγουν 
τον γενικό γραμματέα του Σώματος, τον οποίο διορίζουν για εξαετές χρονικό 
διάστημα. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η συγκέντρωση της πλειοψηφίας των 
μελών. Η διαδικασία αυτή απαιτείται για την έγκριση των αποφάσεων που αφορούν 
στην ετήσια έκθεση, στη δήλωση αξιοπιστίας, στις ειδικές εκθέσεις, στις 
γνωμοδοτήσεις και στις παρατηρήσεις, στις αποφάσεις σχετικά με την παράκαμψη 
των αρνήσεων για τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον 
δημοσιονομικό ελεγκτή, στις τροποποιήσεις των εσωτερικών κανόνων για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού, στην κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και 
δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, θεωρώντας ότι περιορίζεται η καταστατική 
ελεγκτική του αποστολή στη νομιμότητα και κανονικότητα εσόδων και δαπανών και 
στην εξακρίβωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προέβη σε 
εμπεριστατωμένη και λεπτομερή εξέταση των συστημάτων δημοσιονομικής 
οργάνωσης και προέκρινε τον έλεγχο με βάση την ανάλυση των συστημάτων. Ο 
έλεγχος που βασίζεται στην ανάλυση των συστημάτων είναι συνολική αντιμετώπιση 
του ελεγχόμενου οργανισμού, αλλά και μεμονωμένων πράξεων αυτού, με βάση τις 
μεθόδους εσωτερικού ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας αυτών, καθώς και 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Έχει ως αντικείμενο τη διαπίστωση της 
νομιμότητας και κανονικότητας των εσόδων και δαπανών σε σχέση με τις διατάξεις 
των Συνθηκών, του προϋπολογισμού, των δημοσιονομικών κανονισμών και όλων 
των πράξεων που λαμβάνονται για την εκτέλεση των Συνθηκών αυτών, καθώς και τη 
διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Οι ομάδες ελέγχου ειδικεύονται σύμφωνα με ευρύτερους τομείς του κοινοτικού 
ελέγχου. Δεν έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, διαδραματίζουν, όμως, σημαντικό 
ρόλο στην προετοιμασία του προγράμματος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
στην κατανομή του προσωπικού σε κάθε τμήμα και στη διαχείριση των αποστολών 
του και στην προετοιμασία των διαφόρων προσχεδίων εκθέσεων και των 
γνωμοδοτήσεων. Οι ομάδες ελέγχου είναι πέντε, από αυτές οι τρείς έχουν ειδική 
αρμοδιότητα επί συγκεκριμένων ζητημάτων, ενώ οι υπόλοιπες δύο έχουν γενική 
αρμοδιότητα, καθώς επίσης επικουρούν τις άλλες τρείς ομάδες. Στην πρώτη ομάδα 
ελέγχου ανήκουν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του 
προϋπολογισμού και γενικά θέματα. Στη δεύτερη ομάδα ελέγχου ανήκουν ο 
περιφερειακός τομέας, ο κοινωνικός τομέας, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Στην Τρίτη ομάδα ανήκουν τα 
Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, οι δαπάνες λειτουργίας των οργάνων και η υπηρεσία 
επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ομάδα A.D.A.R. (Audit 
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Development And Reports) ανήκει ο συντονισμός των εργασιών της ετήσιας έκθεσης 
και η επίβλεψη της τήρησης των καθοριζόμενων προθεσμιών, η επαγγελματική 
επιμόρφωση, το πρόγραμμα και οι μέθοδοι εργασίας, το ελεγκτικό εγχειρίδιο, η 
υποστήριξη του πληροφοριακού ελέγχου, η έκδοση των εκθέσεων και 
γνωμοδοτήσεων, οι μελέτες, ο συντονισμός των οριζόντιων θεμάτων και η εκ των 
υστέρων αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου. Στην ομάδα D.A.S. (Declaration 
d’Assurance) ανήκει η προετοιμασία του σχεδίου της δήλωσης αξιοπιστίας, ο 
συντονισμός δημοσιονομικού ελέγχου και ο έλεγχος της γενικής λογιστικής. 
(Παπαδημητρίου & Μακρυδημήτρης, 1999) 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της 
Δήλωσης Αξιοπιστίας των λογαριασμών και της νομιμότητας και κανονικότητας των 
υποκείμενων πράξεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Φυσικά ο όγκος των 
εργασιών που απαιτείται από την πλευρά του Συνεδρίου, προκειμένου να 
διαπιστώσει πως όλοι οι λογαριασμοί των δύο αυτών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αντανακλούν την πραγματικότητα και όλες οι πράξεις είναι νόμιμες και 
κανονικές, είναι τεράστιος. Βέβαια, το Συνέδριο μπορεί να αρνηθεί την έκδοση της 
Δήλωσης Αξιοπιστίας σε περιπτώσεις που είτε θα του αρνηθεί η πρόσβαση σε 
πληροφορίες, είτε θα διαπιστώσει ανωμαλίες ή μη κανονικότητα, όπως και συνέβη 
επανειλημμένα για τα έτη από το 1994 έως το 1998, οπότε και τα όργανα 
υποχρεώθηκαν σε διορθώσεις, προκειμένου να τους παρασχεθεί τελικά η Δήλωση 
Αξιοπιστίας. Εκτός από τις ετήσιες εκθέσεις που εκδίδει το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
εκδίδει και «γνώμες» για το Συμβούλιο όταν αυτό συντάσσει οικονομικού 
περιεχομένου κανονισμούς για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, όταν δημιουργεί 
τις μεθόδους και τις διαδικασίες των εσόδων του προϋπολογισμού μέσω ιδίων πόρων 
της Ένωσης και οργανώνει τους ελεγκτές και τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της 
Ένωσης για οικονομικά ζητήματα. (Skiadas D. , 2000) 

Τα μη πλειοψηφικά ιδρύματα, εξ’ ορισμού, δεν υπόκεινται άμεσα σε πολιτική 
εποπτεία. Ένα τέτοιο πλειοψηφικό ίδρυμα είναι και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο, παρόμοιο με τα δικαστήρια και την ΕΚΤ. Η συστημική νομιμότητά 
σχετίζεται με τις δομές, τους κανόνες και τις διαδικασίες λογοδοσίας τους. Έτσι, 
καθώς η λογοδοσία είναι μία διαδικασία απαραίτητη για τη δημοκρατία, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί μέρος μίας διαδικασίας νομιμοποίησης της ΕΕ μέσω 
της λογοδοσίας. Αναλύοντας λίγο περισσότερο το ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στην ανάπτυξη μίας κουλτούρας υπευθυνότητας σε σχέση με τα οικονομικά της 
Ένωσης μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερεις μορφές λογοδοσίας. Είναι η διοικητική 
ευθύνη , η κοινοβουλευτική λογοδοσία, η λογοδοσία στο εκλογικό σώμα και η 
δικαστική λογοδοσία. Η δημοσιονομική ευθύνη ή διαφορετικά, η διαδικασία ελέγχου 
συνδέεται τόσο με τη διοικητική λογοδοσία όσο και με την κοινοβουλευτική ευθύνη. 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των διοικητικών διαδικασιών του προϋπολογισμού είναι 
να διασφαλίσουν τη λογοδοσία, ότι τα κεφάλαια δαπανήθηκαν για τους σκοπούς που 
προβλέπονταν και ότι τα προγράμματα εκτελούνται όπως είχε προβλεφθεί. (Laffan, 
Auditing and accountability in the European Union, 2003) 
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3.2 Eurojust  
Σε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το 2013 
σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα 
της ποινικής δικαιοσύνης, αναφέρεται πως η διακυβέρνηση της Eurojust 
διαφοροποιείται μέσα από τη νέα δομή της, σύμφωνα με την οποία, γίνεται σαφής 
διάκριση μεταξύ των δύο συνθέσεων του συλλογικού οργάνου, αναλόγως του εάν 
ασκεί επιχειρησιακά ή διαχειριστικά καθήκοντα. Τα μεν αφορούν την κύρια 
δραστηριότητα της Eurojust για την υποστήριξη και τον συντονισμό των εθνικών 
ερευνών, τα δε συνδέονται με ζητήματα όπως η έγκριση του προγράμματος εργασίας 
του οργανισμού, ο ετήσιος προϋπολογισμός ή η ετήσια έκθεση. Ένα νέο όργανο, το 
εκτελεστικό συμβούλιο, συστήνεται με σκοπό να συντάσσει τις διαχειριστικές 
αποφάσεις του συλλογικού οργάνου και να αναλαμβάνει απευθείας ορισμένα 
διοικητικά καθήκοντα. Η Επιτροπή εκπροσωπείται στο συλλογικό όργανο όταν αυτό 
ασκεί τα διαχειριστικά του καθήκοντα, καθώς και στο εκτελεστικό συμβούλιο. 

Ο διοικητικός διευθυντής της Eurojust είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των 
διοικητικών καθηκόντων που ανατίθενται στη Eurojust. Πιο συγκεκριμένα, είναι 
υπεύθυνος και για την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε συνέχεια των πορισμάτων 
εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, αξιολογήσεων και ερευνών, μεταξύ 
άλλων, εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της OLAF, 
καθώς και για την υποβολή έκθεσης προόδου δύο φορές το χρόνο στο εκτελεστικό 
συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Η 
OLAF δύναται να συμβάλλει στο έργο συντονισμού της Eurojust όσον αφορά την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Επίσης η OLAF μπορεί να διενεργεί 
έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθμ.1073/1999 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθμ. 2185/96 του Συμβουλίου, 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν διαπραχθεί παρατυπίες που επηρεάζουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από τη Eurojust. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2013) 535 τελικό, 2013) 

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 
1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ και Ευρατόμ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης, η υπηρεσία αναλαμβάνει τόσο την προετοιμασία των 
νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής για την επίτευξη των 
στόχων της καταπολέμησης της απάτης, όσο και κάθε άλλη επιχειρησιακή 
δραστηριότητα της Επιτροπής σε θέματα όπως την ανάπτυξη των αναγκαίων 
υποδομών, τη συλλογή και εκμετάλλευση πληροφοριών και την παροχή της τεχνικής 
συνδρομής της, ιδίως σε θέματα κατάρτισης, στα λοιπά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς και στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
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Προϊστάμενος της Υπηρεσίας είναι ο γενικός διευθυντής, που διορίζεται από την 
Επιτροπή και η θητεία του έχει επταετή διάρκεια και δεν ανανεώνεται. (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2013/478/ΕΕ) 

 

3.3 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας το 2013 και εν συντομία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για την 
αναζήτηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, καθώς και των 
συνεργών τους. Ασκεί δε και ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών 
την ποινική δίωξη των αδικημάτων αυτών. Αναφορικά με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας ο κανονισμός αναφέρει πως η εγγενής 
ενωσιακή διάσταση που ενέχει η προβλεπόμενη δράση επιβάλλει την ανάληψη 
δράσης εκ μέρους της Ένωσης με στόχο τη διεύθυνση και τον συντονισμό σε επίπεδο 
Ένωσης των ερευνών και των διώξεων ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, για την προστασία των οποίων οφείλουν να 
μεριμνούν τόσο η ίδια η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της. Σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, ο προαναφερθείς στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο 
επίπεδο της Ένωσης λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του. Αναφορικά με την 
αρχή της αναλογικότητας στον κανονισμό παρουσιάζονται οι λιγότερο παρεμβατικές 
λύσεις, όπως αναφέρεται στο ίδιο, για τις έννομες τάξεις και τις θεσμικές δομές των 
κρατών μελών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού, όπως η επιλογή της 
νομοθεσίας που θα διέπει τη λήψη μέτρων έρευνας, ο αριθμός των Εντεταλμένων 
Εισαγγελέων, ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του 
συστήματος δικαστικού ελέγχου, σχεδιάστηκαν με γνώμονα να μην υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των κύριων στόχων της πρότασης κανονισμού. 

Στην έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της πρότασης αναφέρεται πως δεδομένου 
πως η φάση σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να διαρκέσει αρκετά 
χρόνια, έχει προβλεφθεί η σταδιακή μετάθεση μελών του προσωπικού από την 
OLAF στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο απαιτούμενος αριθμός των 235 υπαλλήλων 
της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναμένεται να συμπληρωθεί το 2023, οπότε και θα 
αρχίσει η λειτουργία της Εισαγγελίας. 

Ας δούμε τώρα με λεπτομέρεια τι ορίζει η πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία. Ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας, ως επικεφαλής της Εισαγγελίας, υπόκειται 
σε πλήρη λογοδοσία όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του και οφείλει να 
προσέρχεται ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για να παρουσιάζει 
αναλυτικά όλες τις γενικές δραστηριότητες της Εισαγγελίας. Επίσης με γνώμονα τη 
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και την ελαχιστοποίηση του κόστους, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να τηρεί την αρχή της αποκέντρωσης, πράγμα που 
συνεπάγεται ως θα αναθέτει καταρχήν τη διεκπεραίωση των ερευνών και των 
διώξεων στους Εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς που εδρεύουν στα κράτη 
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μέλη. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας επικουρείται από τέσσερις αναπληρωτές και όλοι 
τους διαθέτουν το προσωπικό που απαιτείται για την αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Η επιλογή του Ευρωπαίου Εισαγγελέα γίνεται βάσει ανοικτής 
πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων τον 
οποίο υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Προτού υποβάλει τον 
κατάλογο με τα ονόματα των υποψηφίων, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη επιτροπής την 
οποία έχει συστήσει η ίδια(!). Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από επτά μέλη, ένα εκ 
των οποίων προτείνεται από το Κοινοβούλιο, τα υπόλοιπα επιλέγονται μεταξύ πρώην 
μελών του Δικαστηρίου, μελών εθνικών ανώτατων δικαστηρίων, εθνικών 
εισαγγελικών αρχών ή/και δικηγόρων αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και τον 
Πρόεδρο της Eurojust με την ιδιότητα του παρατηρητή. Η θητεία του Ευρωπαίου 
Εισαγγελέα είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη. 

Όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα που εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά της, 
τα κράτη μέλη είτε αναγνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως αρμόδια αρχή για 
τον σκοπό της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών που έχουν συνάψει περί νομικής 
συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις και έκδοσης είτε προβαίνουν σε τροποποίηση των 
εν λόγω διεθνών συμφωνιών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία θα είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές της δυνάμει των συμφωνιών 
αυτών. 

Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών, σε περίπτωση που επιβεβαιώνονται οι υποψίες 
τους περί διάπραξης αδικήματος το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις ισχύουσες διαδικασίες 
υποβολής αναφοράς και να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
προκαταρκτικής αξιολόγησης των καταγγελιών που τους υποβάλλονται. Τα  θεσμικά 
όμως και τα υπόλοιπα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να 
χρησιμοποιούν την OLAF για τον σκοπό αυτό. Κάτι που θα άξιζε, ίσως, να 
σημειωθεί εδώ είναι πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να παραπέμψει 
απορριφθείσες από την ίδια υποθέσεις στην OLAF ή στις αρμόδιες εθνικές ή 
δικαστικές αρχές για σκοπούς ανάκτησης χρηματικών ποσών και διοικητικής 
συνέχειας ή παρακολούθησης της υπόθεσης. Επίσης η OLAF  μπορεί να διενεργεί 
έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, για να 
διαπιστώσει εάν έχουν σημειωθεί παρατυπίες που επηρεάζουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης όσον αφορά δαπάνη που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επίσης αρμοδιότητα ελέγχου 
βάσει παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, η οποία ασκείται σε όλους τους 
δικαιούχους επιχορήγησης, αντισυμβαλλόμενους και υπεργολάβους που έλαβαν 
κονδύλια της Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επισημαίνεται ακόμη πως οι 
ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς ή με την 
Ιντερπόλ, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. 

Σημειώνεται εδώ πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συσταθεί από την Eurojust, έτσι οι 
δύο οργανισμοί θα συνεργάζονται και θα αλληλοσυμπληρώνονται οργανικά, 
λειτουργικά και διοικητικά. Τονίζεται επίσης στην πρόταση πως θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία της Εισαγγελίας με την Europol και την OLAF 
ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη δραστηριοτήτων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Πρόταση-Κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας COM(2013) 534 τελικό, 2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – OLAF – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 

4.1 OLAF - Νομιμοποίηση –Ανεξαρτησία- Κατακερματισμένη οργανωτική 
προσέγγιση αντιμετώπισης 
Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης του 2000 
επισημαίνεται πως η δημιουργία της ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της 
Απάτης συνέβαλε στη διερεύνηση των περιστατικών που βλάπτουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά το γεγονός πως εξακολουθούν να υπάρχουν 
περιορισμοί στη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών δυσχεραίνει την 
άσκηση ποινικών διώξεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ερευνών της 
OLAF  και έτσι υποβαθμίζουν τελικά την αποτελεσματικότητα των εργασιών της. 

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών 
εξαρτάται, σε μεγάλο, βέβαια, βαθμό από τη βούληση των κρατών μελών να δείξουν 
την απαιτούμενη επιμέλεια. Από την άλλη πλευρά η Επιτροπή εστιάζει στα μέτρα 
που μπορεί να λάβει για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της είσπραξης σε κάθε 
έναν από τους άξονες προτεραιότητας. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2001) 255 
τελικό, 2001) 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που «κληρονόμησε η Υπηρεσία από την 
UCLAF είναι το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το γεγονός πως η 
καταπολέμηση της οργανωμένης και διακρατικής απάτης εκτίνεται σε διάφορους 
τομείς καθιστά αναγκαία τη χρησιμοποίηση προσωπικού που προέρχεται από 
αρμόδιες εθνικές διοικήσεις και άρα απασχολούμενο για περιορισμένη διάρκεια, και 
με αυτό τον τρόπο δυσχεραίνει και τη διεξαγωγή των ερευνών. (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, OLAF- 1η έκθεση, 2000) 

Η υποχρέωση της Υπηρεσίας να έχει πολύ καλή γνώση των εθνικών διαδικασιών των 
κρατών μελών αποτελεί ένα άλλο μεγάλο πρόβλημά της. Αυτό, βέβαια επιτείνεται 
από τα κενά και τον ετερογενή χαρακτήρα της ευρωπαϊκής τομεακής νομοθεσίας 
σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης ή τις ελλείψεις εφαρμογής της. Δύο 
αρκετά ευρείς τομείς στους οποίους το πλαίσιο δράσης της Υπηρεσίας δεν είναι 
καθόλου σαφές είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη δραστηριοποίηση 
της. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, OLAF- 1η έκθεση, 2000) 

Όπως πολύ σωστά επισημαίνεται και στην έκθεση του 2004 της Βουλής των 
Λόρδων, όσον αφορά την ανεξαρτησία της OLAF, εφόσον δεν παύει να αποτελεί μία 
υπηρεσία της Επιτροπής, παρ’ όλη την ανεξαρτησία της, μπορεί αναφορικά με τους 
εξωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιεί να εξασκεί τη δύναμη της Επιτροπής. Αυτό 
και μόνο το γεγονός δίνει στην Υπηρεσία τόσο τη δύναμη, όσο και την ανεξαρτησία 
τουλάχιστο όσον αφορά τους εξωτερικούς ελέγχους. Στο ίδιο κλίμα ο Kuhl, 
διευθυντής του νομικού τμήματος της OLAF, σημειώνει πως έχει πλέον αποδειχθεί 
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πως είναι αναγκαία μία πιο δομημένη ροή πληροφορίας από την OLAF προς την 
Επιτροπή και αντιστρόφως. Προς αυτή την κατεύθυνση αφορούσε και το Μνημόνιο 
που υπογράφηκε μεταξύ τους. 

Όσον αφορά τη συνεργασία της OLAF  με τα κράτη μέλη, σε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο των οποίων διενεργείται κάποιος έλεγχος, η συνεργασία είναι τόσο στενή 
που ουσιαστικά οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους διεξάγουν τον έλεγχο με την 
υποστήριξη της OLAF και πάντα με σεβασμό στην Αρχή της Επικουρικότητας. Η 
Βουλή των Λόρδων δε χάνει την ευκαιρία, επικαλούμενη αναφορά σε άρθρο των 
Ξανθάκη και Στεφάνου, να τονίσει πως, ούτως ή άλλως, σύμφωνα με την Αρχή της 
Επικουρικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει, τουλάχιστο, να ξεκινούν μία έρευνα, 
ακόμη κι αν αυτή εμπίπτει στη δικαιοδοσία της  OLAF, και στη συνέχεια η έρευνα 
να συνεχίζεται από την Υπηρεσία. Βέβαια, παρατίθεται και η απάντηση της OLAF 
στο θέμα, σύμφωνα με την οποία, η ανάληψη της ευθύνης της έρευνας από την 
Υπηρεσία αποτελεί προστιθέμενη αξία σε αυτή καθώς αφ’ ενός είναι πολύ πιθανό το 
εν λόγω κράτος μέλος να μη κατέχει τα απαραίτητα μέσα για τη διεξαγωγή της 
έρευνας και αφ’ εταίρου η ίδια η φύση της OLAF  είναι τέτοια που όχι απλά της 
επιτρέπει, αλλά την υποχρεώνει να συμμετέχει, αν όχι να διενεργεί από μόνη της 
έρευνες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της. (House of Lords, Report with Evidence 
2004, HL, 2004) 

Μία σημαντική πηγή απώλειας πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι και η 
απάτη που πραγματοποιείται κατά του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά του 
2006 της τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου οι απώλειες κεφαλαίου λόγω αποτυχίας 
είσπραξης του ΦΠΑ είναι μεγάλες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, 
η Ιταλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Το γεγονός αυτό αυτόματα μπορεί να 
συνδεθεί, εκτός από την κάθε αυτή απώλεια είσπραξης πόρων και με την απώλεια 
ποσών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού καθώς η συνεισφορά του κάθε κράτους 
μέλους σε αυτόν προέρχεται κατά ένα μέρος και από τον ΦΠΑ. (Borselli, 2008) 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που τίθεται είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς 
που σε κάθε περίπτωση αποτελεί απάτη. Εδώ τίθενται εκτός της έκτασης της 
διαφθοράς μέσα στα ίδια τα όργανα της Ένωσης, ζητήματα διαφθοράς στα κράτη 
μέλη και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Παράδειγμα αποτελεί η ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, κατά την οποία ο όρος corruption μεταφράστηκε ως 
δωροδοκία και όχι ως διαφθορά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβληματισμό στο 
κατά πόσο τα κράτη μέλη είναι σε θέση να θέσουν σε εφαρμογή τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και κατ’ επέκταση κατά πόσο τελικά εφαρμόζεται η πολίτική αντιμετώπισης 
της απάτης που χαράσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη μέλη. (Σκιαδάς, 
Φαινόμενα διαφθοράς κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 2005) Εδώ χρειάζεται να τονισθεί και το μέγιστο ζήτημα που προκύπτει από 
το γεγονός πως η OLAF αποτελεί η ίδια της υπηρεσία της Επιτροπής. (Quirke B. , 
Fighting EU fraud : why do we make life difficult for ourselves?, 2010) 
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Στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθιζε να επιμένει πως η καταπολέμηση της 
απάτης κατά των κανονισμών και του προϋπολογισμού της αποτελούσε ευθύνη των 
κρατών μελών. Τα μόνα κράτη μέλη που έκαναν δεκτή αυτή την ευθύνη ήταν, 
φυσικά, εκείνα που θεωρούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά και οργανωτικά 
ανίκανη να εντοπίσει και να καταπολεμήσει κάθε είδους απάτη, λόγω της 
πολυπλοκότητας και του ασαφούς του χαρακτήρα των κανονισμών της. (Doig) 

Εδώ τίθεται και  το θέμα προστασίας των πληροφοριοδοτών. Τι θα γινόταν άραγε αν 
ένα μέρος τουλάχιστο της OLAF ήταν εκτός της δικαιοδοσίας της Επιτροπής. 
(White, EU anti-fraud enforcement: overcoming obstacles, 2010) Πάντα είναι 
σημαντικό όταν μιλάμε για διαφάνεια να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την 
προστασία δεδομένων που πρέπει να παραμένουν απόρρητα προκειμένου για τη 
διεξαγωγή ερευνών. (Magnette, Between parliamentary control and the rule of law: 
the political role of the Ombudsman in the European Union, 2011)  

 

4.2 Θετικές και αρνητικές εκτιμήσεις των λειτουργιών καταπολέμησης της 
απάτης 
Δυσχέρεια στη διαπίστωση του εισπρακτέου πραγματικού ποσού υπήρχε επίσης γιατί 
τα κράτη μέλη δεν κοινοποιούσαν πάντοτε με συστηματικό τρόπο τη συνέχεια που 
έχουν δώσει στις διαπιστωθείσες παρατυπίες. Γι’ αυτό το λόγο πλέον τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσιο απολογισμό των εισπράξεων που εκκρεμούν, 
εφαρμογή που διευκολύνει κατά πολύ τη δημοσιονομική παρακολούθηση. 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2001) 255 τελικό, 2001) 

Στην ετήσια έκθεση της επόμενης χρονιάς αναφέρεται πως οι περισσότερες 
αποφάσεις που ελήφθησαν στα τέλη του 2000, εφαρμόστηκαν το 2001 από την 
Επιτροπή. Στον τομέα της άμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή τονίστηκε η αρχή 
της ευθύνης των διατακτών και των υπολόγων της Νομικής Υπηρεσίας και της 
OLAF. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη δημιουργία, εκτός της διεύθυνσης 
πληροφοριών της OLAF,  και στη δημιουργία ομάδας δικαστών και δικαστικών 
συμβούλων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
παρακολούθηση των ερευνών της. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως η 
Επιτροπή στο πλαίσιο των ελέγχων της αναφορικά με τους ιδίους πόρους, 
διενήργησε κατά τη διάρκεια του 2001, αποστολές επαλήθευσης σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι αποστολές αυτές είχαν στόχο να ελέγξουν κατά πόσο τα εθνικά συστήματα 
και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη διασφαλίζουν με 
αποτελεσματικό τρόπο την επαρκή προστασία των παραδοσιακών ιδίων πόρων ενώ 
παράλληλα συνεργάζονται αποτελεσματικά με την Επιτροπή. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
COM(2002) 348 τελικό) 

Στην απόφαση 278 της Επιτροπής το 2003 ανακοινώθηκε η θέσπιση του 
προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση ενεργειών στον τομέα της 
προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ο στόχος του εν λόγω 
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προγράμματος ήταν να συμβάλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης μέσω της προώθησης ενεργειών και της στήριξης οργανισμών. 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2003) 278 τελικό, 2003) 

Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής του 2002, αναφέρεται πως η Επιτροπή έχει 
υποχρέωση να παρακολουθεί τις διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κοινοτικών πόρων στα κράτη μέλη και να γνωστοποιεί τις εξελίξεις 
στον ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2003) 445 
τελικό/2, 2003)  

Σε μία από τις αναφορές της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά 
με την οικονομική διοίκηση και την απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005, το 
πρώτο πράγμα που προτείνεται είναι το δικαστήριο να διαχωρίζει σαφώς την 
παρατυπία και την απάτη και να υπάρχει διαβάθμιση των δόλιων συναλλαγών και 
των διοικητικών λαθών. Τονίζουν επίσης πως η απουσία θετικής δήλωσης 
αξιοπιστίας στο σύστημα καταπολέμησης της απάτης από την πλευρά του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του ίδιου του 
συστήματος. Σημειώνουν, βέβαια, πως αυτή η απουσία θετικής δήλωσης αξιοπιστίας 
δεν υποδηλώνει με βεβαιότητα πως υπάρχουν υψηλά επίπεδα απάτης και διαφθοράς. 
Θεωρούν, μάλιστα πως μία πιο ακριβής εικόνα της ουσίας του ετήσιου ελέγχου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της δήλωσης αξιοπιστίας θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί αν 
οι δύο αυτές λειτουργίες ήταν σαφέστερα διαχωρισμένες. 

Προκειμένου, για να παρέχει μία Δήλωση το Ελεγκτικό Συνέδριο αρχικά επαφίεται 
αποκλειστικά στην εξέταση συναλλαγών με δειγματοληψία, όπου τα δείγματα των 
συναλλαγών ελέγχονται για παρατυπίες. Αυτά τα δείγματα θεωρούνται ως 
αντιπροσωπευτικά του συνόλου των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα, και ως εκ 
τούτου το συνολικό ποσοστό σφάλματος προκύπτει από το εν λόγω δείγμα. 
Πρακτικά, έλεγχος συναλλαγής σημαίνει πως ομάδες ελεγκτών ερευνούν μία σειρά 
(δείγμα) από συναλλαγές με σκοπό να αναγνωρίσουν τα λάθη. Είναι, λοιπόν, φανερό 
πως η εν λόγω διαδικασία είναι μία πλήρης και ενδελεχής διαδικασία. Με το 
πέρασμα των χρόνων σε αυτή τη διαδικασία έχουν προστεθεί μηχανισμοί εποπτείας 
του συστήματος ελέγχου, μία ετήσια αναφορά των εργασιών και δηλώσεις κάθε 
διεύθυνσης, καθώς και μία αποτίμηση των αποτελεσμάτων άλλων ελεγκτών. 

Θα άξιζε ίσως σε αυτό το σημείο να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στην κριτική που 
ασκείται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ένωσης και παρατίθεται ονομαστικά 
στην αναφορά της Βουλής των Λόρδων. Η Andreasen (βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) υποστηρίζει πως δεν τηρούνται οι βασικές αρχές λογιστικής, πως τα 
μηχανογραφικά συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι επισφαλή και πως δεν 
υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους οικονομικούς και διοικητικούς 
διευθυντές. Ο επίσης ευρωβουλευτής Ashley Mote, αναφέρει πως γίνονται 
αναδρομικές διορθώσεις στις λογιστικές εγγραφές, πως διαγράφονται δάνεια και 
άλλων ειδών χρέη. (House of Lords, 50th Report of Session 2005-06, 2006) 



	 Σελίδα	39	
 

Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση που συντάχθηκε από την μετάβαση της UCLAF στην 
OLAF το 2000, και αφορούσε στο πρώτο έτος λειτουργίας της, το 1999, όταν μία 
υπόθεση έχει σημαντική διεθνική διάσταση η Υπηρεσία υποστηρίζει την 
διεξαγόμενη έρευνα των κρατών μελών. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να έχει είτε τη 
μορφή συντονισμού των ερευνητικών διεργασιών, είτε τη διενέργεια μέρους της 
έρευνας, ή την παροχή τεχνογνωσίας γι’ αυτήν. 

Σημαντικό είναι εδώ να αναφέρουμε πως η Υπηρεσία έχει καθήκον να παρέμβει όταν 
θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και εφόσον τηρείται η Αρχή της 
Επικουρικότητας, δηλαδή η παρέμβαση εκ μέρους της Ένωσης δρα ως προστιθέμενη 
αξία σε σχέση με τα μέτρα που ελήφθησαν μόνο από τα κράτη μέλη. Επίσης πρέπει 
να έχουμε κατά νου, πως ο όγκος των πληροφοριών που συλλέγει η Υπηρεσία 
υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού της, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαίος ο καθορισμός προτεραιοτήτων. Από τη μελέτη 
των τομέων, στους οποίους παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός παρατυπιών μπορεί 
με ασφάλεια να συναχθεί το συμπέρασμα πως ο αριθμός των παρατυπιών αυξάνεται 
όσο αυξάνεται ο βαθμός ολοκλήρωσης που επιτυγχάνεται στον εν λόγω τομέα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων. 

Τα ποσά που αντιστοιχούν στις παρατυπίες που ερευνά η Υπηρεσία μπορούν να 
ανακτηθούν αφενός από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αφετέρου από το 
κράτος μέλος μέσω δημοσιονομικών διορθώσεων. Οι εν λόγω διορθώσεις μπορούν 
να πραγματοποιηθούν είτε με διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών, όσον 
αφορά στις δαπάνες, είτε είσπραξης, όσον αφορά στους ιδίους πόρους. Υπεύθυνη για 
τις εν λόγω εκκαθαρίσεις ή εισπράξεις δεν ήταν η Υπηρεσία, αλλά τα κράτη μέλη και 
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. Η μόνη σχετική διαδικασία που ενέπιπτε στην 
αρμοδιότητα της Υπηρεσίας ήταν η παρακολούθηση της ενδεχόμενης ευθύνης του 
κράτους μέλους σχετικά με την έλλειψη είσπραξης. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, OLAF- 
1η έκθεση, 2000) 

Ένα σημαντικό στοιχείο που συνετέλεσε στα αρχικά θετικά αποτελέσματα 
λειτουργίας της OLAF, όσον αφορά στη διαφάνεια των πράξεων ήταν το σύστημα 
καταγραφής του συνόλου των φακέλων που δημιουργήθηκε στην αρχή του 2001, 
μετά από σχετική σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αναφορικά με το ζήτημα της 
ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας από την Επιτροπή συμφωνήθηκε να εκπονηθεί ένας 
κώδικας συμπεριφοράς για τις σχέσεις της Υπηρεσίας με την Επιτροπή, ώστε οι 
αμφισημίες του καταστατικού της να αμβλυνθούν κατά το μέγιστο δυνατό. 

Χαρακτηριστική είναι η σημείωση που κάνει στην πρώτη της έκθεση η Επιτροπή 
Εποπτείας της OLAF σχετικά με τη δημιουργία της Eurojust και κατά πόσο η 
δημιουργία της δημιουργεί ένα πρόβλημα στις σχέσεις της με την OLAF. 

Σε ότι αφορά τη δημοσιονομική ανεξαρτησία της OLAF αυτή μπορεί να φαίνεται 
ικανοποιητική κρίνοντας από το γεγονός πως οι αρμοδιότητες του διευθυντή της 
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βάσει των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας. Παρ’ όλα αυτά η γνωμοδότηση της Επιτροπής στο προσχέδιο του 
προϋπολογισμού του 2002 απλώς λάμβανε γνώση των προτάσεων της Υπηρεσίας, 
αφού δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού. Το άλλο 
μεγάλο πρόβλημα της Υπηρεσίας ήταν η διαχείριση του προσωπικού καθώς οι 
προσλήψεις συνεπάγονταν και αναδιάρθρωση, γεγονός που δυσχέραινε τη 
διαδικασία ακόμη περισσότερο σε συνάρτηση με τη κατανομή των νέων 
αρμοδιοτήτων. 

Ένα άλλο θέμα που είχε προηγουμένως επισημάνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ήταν 
η συστηματική ενημέρωση και παρακολούθηση του συστήματος IRENE. Αυτό 
αντικαταστάθηκε από το CMS (Case Management System) με τη μετάβαση από την 
UCLAF στην OLAF όμως, όπως ήταν αναμενόμενο υπήρχαν ακόμη ζητήματα που 
έμεναν άλυτα. Τέτοια ήταν οι πληροφορίες για τις υποθέσεις που αναθέτονταν στις 
δικαστικές αρχές καθώς και για τις αιτήσεις δικαστικής συνδρομής που 
υποβάλλονταν από τις εθνικές αρχές. Επίσης οι πληροφορίες παρακολούθησης των 
υποθέσεων από ποινική, πειθαρχική και οικονομική άποψη καθώς και η χρήση των 
δυνατοτήτων του συστήματος CMS κατά τις αναλύσεις και τη συλλογή 
πληροφοριών. Αυτή η απουσία ταξινόμησης της εισερχόμενης πληροφορίας και η 
ανομοιογένεια στην παρουσίαση των φακέλων μπορούσαν να μετατρέψουν τη 
διαδικασία διαβίβασης των φακέλων στις εθνικές δικαστικές αρχές ιδιαίτερα 
αντιπαραγωγική. (Επιτροπή Εποπτείας, 2001) 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως σε κάθε κράτος μέλος οι 
λόγοι που μπορεί να οδηγούν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ακόμη και το ίδιο το 
κράτος μέλος να διαπράξει απάτη κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι 
σίγουρα πολύ διαφορετικοί. Όπως διαφορετικός ήταν για πάρα πολλά χρόνια και ο 
τρόπος αντιμετώπισης μίας πιθανών ίδιας αξιόποινης πράξης. Δυσκολία δημιουργεί 
επίσης το γεγονός πως η συγκέντρωση των στοιχείων σε μία περίπτωση απάτης 
απαιτεί τη συνεργασία ανάμεσα σε πολλούς εθνικούς και τοπικούς οργανισμούς, 
σημειωτέων πως παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε ένα κράτος μέλος πολύ πιθανών 
σε άλλο να μην είναι και οι τραπεζικοί λογαριασμοί μπορεί να μη βρίσκονται καν σε 
κράτος μέλος. Όλα αυτά ενθαρρύνουν κράτη μέλη ή και μη κράτη μέλη να 
εκμεταλλεύονται τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. 
(Warner, 2003) 

Χαρακτηριστικό της έντονης δραστηριότητας της OLAF αναφορικά με την 
καταπολέμηση της απάτης είναι πως ακόμη από τη δεύτερη μόλις έκθεση από την 
έναρξη της λειτουργίας της (2002) αναφέρει πως ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία με 
τους διαθέσιμους πόρους σε επίπεδο νομοθετικών αρχών των κρατών μελών, όπως 
το δίκτυο υπαλλήλων της αστυνομίας και των τελωνείων. Επίσης συνεργάζεται 
στενά με διεθνής οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Παγκόσμια Τράπεζα 
προκειμένου να καταρτίσει πληρέστερα πρότυπα έρευνας. 
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Εκτός των νομοθετικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, η OLAF διαθέτει 
τεχνικές επιχειρησιακές αρμοδιότητες στον τομέα της προστασίας του ευρώ. Η 
Επιτροπή έχει ιδρύσει μία ομάδα εμπειρογνωμόνων πλαστών νομισμάτων, της 
οποίας η διαχείριση και η προεδρία ανήκουν στην OLAF. Τον Οκτώβριο του 2001 
άρχισε να λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (ETSC), ως 
ανεξάρτητη διοικητική οντότητα, με έδρα το νομισματοκοπείο του Παρισιού και η 
διαχείρισή του έχει ανατεθεί στους αρμόδιους υπαλλήλους της OLAF. Βασικό του 
καθήκον είναι η ανάλυση και ταξινόμηση των πλαστών κερμάτων του ευρώ που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τους πολίτες της ΕΕ. Επίσης είναι 
επιφορτισμένο να παρέχει τεχνική βοήθεια στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερμάτων 
και στις αστυνομικές αρχές. 

Στην εν λόγω έκθεση γίνεται αναφορά και στις διοικητικές αλλαγές που 
σημειώθηκαν στην Υπηρεσία και κρίνεται χρήσιμο να αναφερθούν. Η πρώτη 
σημαντική αλλαγή είναι πως πλέον η μονάδα των δικαστών τέθηκε υπό την άμεση 
αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή, επίσης η μονάδα που ήταν αρμόδια για την 
διοικητική και δημοσιονομική παρακολούθηση, την νομοθεσία κατά της απάτης και 
την ανάκτηση ποσών χωρίσθηκε σε αντίστοιχες τρεις νέες μονάδες, γεγονός που 
δίνει την ανάλογη έμφαση στη σημαντικότητα των εν λόγω μονάδων. Η μονάδα 
πληροφοριών διαχωρίστηκε και αυτή σε δύο, από τις οποίες η μία ασχολείται με τις 
επιχειρησιακές πληροφορίες και η άλλη με τις στρατηγικές πληροφορίες. 
Σημαντικότερη καθίσταται η παραπάνω αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας δεδομένων 
των δυσκολιών εφ’ ενός λόγω της απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής να μην καταστήσει διαθέσιμες νέες θέσεις απασχόλησης μέχρι το τέλος του 
2001 και της αβεβαιότητας του αριθμού των θέσεων που θα ήταν διαθέσιμες και αφ’ 
ετέρου της μετάθεσης ορισμένων υπαλλήλων της OLAF σε άλλες υπηρεσίες της 
Επιτροπής. (OLAF, Τρίτη έκθεση δρστηριοτήτων Ιούλιος 2001- Ιούνιος 2002, 2002) 

Ο Brenadan Quirke αποτελεί ακόμη μία φωνή που τονίζει πόσο δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο, είναι να καταπολεμηθεί η απάτη κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε 
28 διαφορετικά νομικά συστήματα και πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη εφαρμογής 
του Corpus Juris. Δυσκολία στην oποία, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προστίθεται το γεγονός πως ο προϋπολογισμός της απειλείται τόσο από το 
οργανωμένο έγκλημα, όσο και από επιτηδευματίες, των οποίων η επιχείρηση 
απειλείται από οικονομικές δυσκολίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και η 
προτάσεις του, τις οποίες συνοψίζει σε τρείς βασικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να 
παγιωθούν προκειμένου να αρχίσει να διαφαίνεται μία λύση στην καταπολέμηση της 
απάτης κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αρχικά υποστηρίζει πως θα πρέπει 
να εφαρμοστεί μία κοινή ευρωπαϊκή υπηρεσία δίωξης, η οποία θα μπορούσε να 
αποκεντρωθεί αλλά θα ήταν κοινή για όλα τα κράτη μέλη. Δεύτερον θα πρέπει να 
δοθεί μία κοινή ερμηνεία στο δικαστικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τις 
αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τελικά, θεωρεί πως πρέπει να γεφυρωθεί το κενό 
ανάμεσα στις ανακριτικές διαδικασίες και τις διαδικασίες απαγγελίας κατηγοριών. 
(Quirke B. , Fraud against European Public Funds, 1999) Βέβαια σε όλα τα 



	 Σελίδα	42	
 

παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε πως ενώ το πρόβλημα του κατακερματισμού 
ήταν τόσο έντονο, όπως περιγράφεται, όταν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ήταν μόλις δεκαπέντε, σήμερα που είναι 28 φυσικά και έχει επιδεινωθεί σημαντικά. 

Σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί πως η άποψη πως η OLAF δε θα έπρεπε να 
ασχολείται με απάτες που λαμβάνουν χώρα σε κάποιο κράτος μέλος, ακόμη κι αν 
διαπράττεται εις βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, προκειμένου να απελευθερωθούν οι 
πόροι της. Αυτή η άποψη καταρρίπτεται εύκολα από το γεγονός πως ένα μεγάλο 
ποσοστό της απάτης που λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπράττεται από 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη σε συνεργασία. Το γεγονός αυτό καθιστά 
αυτόματα την OLAF την πλέον κατάλληλη υπηρεσία, λόγω της δυνατότητας της να 
έχει συνολική εικόνα των κρατών μελών της Ένωσης. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Βουλής των Λόρδων του 2004 η συνεργασία ανάμεσα 
στην OLAF και στην Eurojust δε χαρακτηρίστηκε, αρχικά τουλάχιστο, ως η 
καλύτερη δυνατή. Παρ’ όλο που θα μπορούσε να πει κανείς πως οι αρμοδιότητες της 
κάθε  Υπηρεσίας είναι αρκετά ευδιάκριτες, φαίνεται να υπήρξε ένα κλίμα ελαφρώς 
εχθρικό. Καθώς η OLAF διενεργεί διοικητικούς ελέγχους και η Eurojust απλώς 
παρέχει το δικαστικό δίκτυο, προκειμένου για τις υποθέσεις που καταλήγουν να το 
χρειάζονται, η διάκριση των αρμοδιοτήτων τους φαίνεται εντελώς σαφής. Ωστόσο η 
OLAF κατηγορήθηκε πως πολλές φορές παρέκαμψε την Eurojust και απευθύνθηκε 
απευθείας στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών και πως γενικά αντιμετώπιζε 
την Eurojust με ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη η Eurojust φαίνεται να θεωρούσε 
τις δραστηριότητες της OLAF κατά έναν τρόπο περιττές. Στη συνέχεια βέβαια οι 
σχέσεις και η συνεργασία αποκαταστάθηκε και με την υπογραφή ενός 
«Memorandum of Understanding». 

Φυσικά τις όλες διαδικασίες επιβάρυνε και η διεύρυνση με την εισχώρηση δέκα και 
στη συνέχεια δύο επιπλέον κρατών μελών το 2004 και 2007 αντίστοιχα, 
προσθέτοντας δώδεκα νέα νομικά συστήματα. (Quirke B. , OLAF: the fight against 
EU fraud, 2007) Ο Quirke επανέρχεται το 2009, μετά και τη μεγαλύτερη διεύρυνση 
της Ένωσης στην ιστορία της, θέτοντας ένα βασικό ερώτημα, αναφορικά με το 
βαθμό ανεξαρτησίας της OLAF, τι θα γινόταν αν χρειαζόταν η OLAF να διερευνήσει 
μία υπόθεση απάτης μέσα στην ίδια την Επιτροπή και μήπως η εικόνα θα ήταν η 
Επιτροπή να ελέγχει τον εαυτό της. Στη συνέχεια παρουσιάζοντας την περίπτωση 
υιοθέτησης συστήματος καταπολέμησης της απάτης στο νέο κράτος μέλος της 
Ρουμανίας περιγράφεται πως το μεγάλο ποσοστό διαφθοράς που είχε η Ρουμανία 
πριν από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δε κατάφερε να μειωθεί ιδιαίτερα 
παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν τόσο από την OLAF την ίδια όσο και από τον 
εθνικό μηχανισμό που τέθηκε σε λειτουργία σε συνεργασία με την OLAF. Με την 
περιγραφή της περίπτωσης της Ρουμανίας ο Quirke αποδεικνύει πως η OLAF όσο κι 
αν έχει σημειώσει τεράστια αλλαγή και πρόοδο, σε σχέση με την πρόγονό της, 
UCLAF, ο πολύ μεγάλος κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων στα κράτη μελή, οι 
μεγάλες διαφορές στα νομικά τους συστήματα σε συνδυασμό με την πολλές φορές 
περιορισμένη ανεξαρτησία της την αναγκάζουν να λειτουργεί «με το ένα χέρι 
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δεμένο». (Quirke B. , OLAF's role in the fight against fraud in the European Union: 
do too many cooks spoil the broth?, 2009) 

Στην έκθεση της, το 2009,  η Επιτροπή Εποπτείας της OLAF, θεώρησε την επίκληση 
της OLAF για συνεργασία από την πλευρά του κράτους μέλους ως αίτιο 
καθυστερήσεων, στις υποθέσεις που εξέτασε, εσφαλμένη. Σημειώνει, δε, πως σε 
μερικές περιπτώσεις πρόκειται για την έλλειψη συνεργασίας από μέρους των 
υπηρεσιών της Επιτροπής ή από μέρους των εθνικών αρχών τρίτων χωρών. Σε άλλες 
περιπτώσεις, θεωρεί πιθανό να πρόκειται για τη μη υποβολή αίτησης από τις εθνικές 
αρχές του οικείου κράτους μέλους προς την OLAF για παροχή συνδρομής. 
Παροτρύνει, δε, την OLAF να καταβάλλει προσπάθειες για αποτελεσματικότερη 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, και να αναζητήσει τρόπους για την επιτάχυνση της 
ροής επικοινωνίας με υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Η επιτροπή εποπτείας επισημαίνει ακόμη πως πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση 
μεταξύ του όγκου εργασιών που διεκπεραιώνει η OLAF και του όγκου εργασιών που 
φέρουν σε πέρας εξωτερικοί φορείς ή εταίροι. (Επιτροπή Εποπτείας OLAF, Έκθεση 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF 6/2008-5/2009, 2009) 

Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας του 2010 επισημαίνεται πως ο νομικός 
έλεγχος της ερευνητικής εργασίας θα έπρεπε να διεξάγεται συστηματικά σε κάθε 
ξεχωριστό στάδιο της διαδικασίας. Καθώς η έλλειψη συνεχούς νομικής εξέτασης 
κατά τη διάρκεια ερευνών οδήγησε σε ελλείψεις στην τήρηση διαδικαστικών 
απαιτήσεων. Μεγάλη σημασία δίνεται στην κατανομή και την διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων της OLAF. Το γεγονός αυτό γίνεται φανερό τόσο από τις 
επισημάνσεις της Επιτροπής Εποπτείας, όσο και από τον προϋπολογισμό που 
κατήρτισε η OLAF για το 2011. Η επιτροπή ζητεί την αύξηση του προϋπολογισμού 
που απευθύνεται  στην κατάρτιση όλων των υπαλλήλων της. Επίσης η OLAF 
φροντίζει για τη μείωση των κενών θέσεων από είκοσι τέσσερις σε δεκαοκτώ, 
γεγονός που ικανοποιεί την επιτροπή, διότι συμβάλλει στην αύξηση της ικανότητάς 
της να εκτελεί αποτελεσματικά τις δραστηριότητές της. Θετικό θεωρείται και το 
γεγονός πως μετά από τις απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες προσελήφθησαν ως 
μόνιμοι έντεκα πρώην έκτακτοι υπάλληλοι. (Επιτροπή Εποπτείας OLAF, Έκθεση 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF-Ιούνιος 2009-Δεκέμβριος 
2010, 2011) 

Στην επόμενη έκθεσή της η Επιτροπή Εποπτείας αγγίζει έναν τομέα κάπως 
ευαίσθητο, την πρόσβαση της OLAF στις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής. Η OLAF 
έχει σαφές δικαίωμα πρόσβασης, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε όλες 
τις πληροφορίες που κατέχουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί. Παρόλα αυτά 
σημειώνεται πως η OLAF συνάντησε δυσκολίες στη διαδικασία πρόσβασης σε 
πληροφορίες που κατείχαν ορισμένα θεσμικά όργανα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη 
δυσπιστίας απέναντι στην OLAF και αποτελεί πιθανή υπονόμευση της ανεξαρτησίας 
της και της διεξαγωγής ερευνών από μέρους της. Εκφράζει, επίσης, αν και όχι με 
ιδιαίτερα αυστηρό ύφος, μεγάλη ανησυχία για τους τομείς στους οποίους 
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αναγκάζεται η OLAF να συμμορφώνεται με τις επιταγές της Επιτροπής, οι οποίες 
μπορεί να μειώνουν τη διαφανή λειτουργία του οργανισμού. Τονίζει, βέβαια, όπως 
και οι προκάτοχοί της, την εξέχουσα σημασία για τη διεξαγωγή των ερευνών, η 
ανεξαρτητοποίηση της OLAF από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Επιτροπή Εποπτείας 
της OLAF, 2012) 

Η OLAF είχε υπογράψει συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές 
σε δέκα κράτη μέλη, ενώ το 2009 διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με άλλα τέσσερα. 
Παρ’ όλα αυτά πολλά κράτη μέλη μέχρι και το 2009 δεν είχαν κοινοποιήσει στην 
OLAF ποια εθνική αρχή ή υπηρεσία ερευνών είναι αρμόδια για τη συνεργασία με 
την OLAF  στον τομέα των άμεσων δαπανών ή δεν είχαν ακόμη συστήσει τις 
αρμόδιες εθνικές και δικαστικές υπηρεσίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η OLAF να 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες και έλλειψη υποστήριξης κατά τη διάρκεια 
διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και ερευνών σε ορισμένα κράτη μέλη. Στις 
περιπτώσεις που οι υπό διερεύνηση καταγγελίες αφορούν οικονομικούς παράγοντες 
προερχόμενους από περισσότερα κράτη μέλη, η συνεργασία με την Eurojust αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Eurojust είναι αρμόδια για τον συντονισμό των 
εθνικών ποινικών ερευνών και των διαδικασιών δίωξης. Έτσι, η συμφωνία 
συνεργασίας που υπογράφηκε το 2008, απαιτεί από την OLAF να ενημερώνει το 
συντομότερο δυνατό την Eurojust από την οποία προκύπτει ότι απαιτείται άμεσα η 
δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών δύο ή περισσοτέρων 
κρατών μελών. Βέβαια, παρ’ όλο που στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, 
απαιτούνταν συναντήσεις ανά τρίμηνο, η πρακτική συνεργασία με τη μορφή 
διαβίβασης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με υποθέσεις ήταν περιορισμένη. 
Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2011, τα 
στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την OLAF στην Eurojust  το 2008 αφορούσαν μόλις 
σε πέντε περιπτώσεις, ενώ το 2009 μόνο σε μία. Η απάντηση της Επιτροπής σε αυτή 
τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν πως έχει επιτευχθεί αμοιβαία  
συναίνεση ανάμεσα στις δύο Υπηρεσίες και πως, προκειμένου για την εξασφάλιση 
της χρηστής διαχείρισης, η συνεργασία πρέπει να επικεντρώνεται σε περίπλοκες και 
ευαίσθητες ποινικές υποθέσεις και εκεί που προσφέρεται προστιθέμενη αξία. Η 
διαχείριση αυτής της συνεργασίας γίνεται από την ομάδα συνδέσμου OLAF-
Eurojust, η οποία συνέρχεται σε τακτική βάση. Στην ειδική αυτή έκθεση 
επισημαίνεται, επίσης πως η παρακολούθηση των υποθέσεων για τις οποίες το 
Συμβούλιο έχει αποφανθεί πως πρέπει να τεθούν στο αρχείο πρέπει να γίνεται από τις 
Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής και όχι από την OLAF, καθώς ο ρόλος της OLAF 
έγκειται στη βελτιστοποίηση των όρων της παρακολούθησης και στην εξακρίβωση 
της λήψης μέτρων. Μία από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν να 
καθορίσει η επιτροπή εποπτείας, σε συνεργασία με την OLAF, επίσημη διαδικασία η 
οποία να περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται εάν αποφασίσει να 
γνωμοδοτήσει επί της υπόθεσης για την οποία ενημερώνεται. Από τις δεκαεπτά 
συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η OLAF έκανε αποδεκτές τις έντεκα, τις τρεις 
αποδέχτηκε εν μέρει και απέρριψε τις τρείς. (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2011) 
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4.3  Εξελίξεις 
Το διάστημα διεξαγωγής και ολοκλήρωσης μίας έρευνας έχει πλέον οριστεί σε εννέα 
μήνες. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό της OLAF, όλα τα κράτη μέλη είναι 
υποχρεωμένα να συστήσουν μία Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της 
Απάτης (AFCOS-Anti-Fraud Coordination Service), προκειμένου για την 
αποτελεσματικότερη οργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών. Ο ρόλος της νέας 
υπηρεσίας είναι διττός, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ της OLAF και των κρατών μελών και άρα σε 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της απάτης, και από την εθνική πλευρά, θα 
επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση μεταξύ των υπηρεσιών καταπολέμησης της 
απάτης. Μέχρι το τέλος του 2013 περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη είχαν 
δημιουργήσει την αρμόδια Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης. 
Σύμφωνα με την έκθεση της OLAF, το 2013 βοήθησε στην ανάκτηση 117,05 
εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο 2013 
η OLAF  σύναψε επίσης συμφωνίες συνεργασίας με την Επιτροπή κατά της 
Διαφθοράς της Παλαιστίνης, την Τελωνειακή Υπηρεσία της Μολδαβίας, το 
Υπουργείο Εσόδων και καθηκόντων της Ουκρανίας και την Υπηρεσία Τελωνείων 
και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας. Το ίδιο έτος γίνεται και η έναρξη του 
προγράμματος “Pericles”, το οποίο διαχειρίζεται η OLAF  και αποτελεί πρόγραμμα 
ανταλλαγής βοήθειας και εκπαίδευσης για την προστασία παραχάραξης του ευρώ, με 
προϋπολογισμό για το 2013 ένα εκατομμύριο ευρώ και για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 7,3 εκατομμύρια ευρώ. 

Το 2013 η OLAF αριθμεί 440 υπαλλήλους, από τους οποίους οι 56 είναι εξωτερικοί 
συνεργάτες και οι 384 μόνιμοι και έκτακτοι. Οι 350 απασχολούνται στις έρευνες για 
την καταπολέμηση της απάτης, οι 38 σε διοικητική υποστήριξη της και οι 52 στην 
χάραξη πολιτικής και οργάνωσής της. (OLAF, OLAF Report 2013, 2014) 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF, παρ’ όλο που 
συνάντησε κάποιες δυσκολίες στην πρόσβαση της ερευνητικής λειτουργίας της 
OLAF, τελικά αυτές ξεπεράστηκαν. Την ίδια χρονιά κοινοποιήθηκαν νέες οδηγίες 
(ISIP) στο προσωπικό της OLAF αναφορικά με τις διαδικασίες ερευνών που 
αντικατέστησαν το προηγούμενο εγχειρίδιο της. Γενικά σε αυτή την έκθεση του 2013 
διακρίνεται μία έντονη δυσαρέσκεια από την πλευρά της Επιτροπής Εποπτείας 
σχετικά με την ευχέρεια  πρόσβασής της σε δεδομένα της OLAF. Έτσι δηλώνει 
αδυναμία να εντοπίσει τις δυσκολίες, που επικαλείται η OLAF, στην συνεργασία με 
άλλα όγρανα και οργανισμούς της ΕΕ, να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση της 
OLAF όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να παρακολουθήσει 
τη διάρκεια των ερευνών και να εκτιμήσει τα αποτελέσματά τους και τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί.  

Το 2012 σημειώθηκε ένα ακόμη γεγονός που αποδεικνύει κάποιο πρόβλημα στην 
ιεραρχία και διοίκηση της OLAF. Ο γενικός διευθυντής της OLAF κατήργησε 
μονομερώς το 25% των θέσεων της γραμματείας και αντικατέστησε δύο μέλη του 
προσωπικού και διόρισε έναν νέο προϊστάμενο της γραμματείας, που είναι επίσης και 
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γραμματέας της Επιτροπής Εποπτείας, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει την 
Επιτροπή Εποπτείας. Καθώς αυτό το γεγονός δεν είναι σύμφωνο με τον εσωτερικό 
κανονισμό της Επιτροπής Εποπτείας διακυβεύονται η ανεξαρτησία και αμεροληψία 
της Επιτροπής Εποπτείας. Βέβαια μετά από την έκφραση της δυσαρέσκειας της 
Επιτροπής Εποπτείας στον γενικό διευθυντή της OLAF, εκείνος δέχθηκε να 
χορηγήσει μία επιπλέον θέση στη γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας. Άλλωστε 
και η απόφαση ίδρυσης της OLAF αποσαφηνίζει ότι πρέπει να υπάρξει διαβούλευση 
με την Επιτροπή Εποπτείας πριν υποβληθεί το προσχέδιο προϋπολογισμού της 
OLAF στον γενικό διευθυντή προϋπολογισμού. 

Επιπλέον των παραπάνω η Επιτροπή Εποπτείας εξέφρασε στην εν λόγω έκθεσή της 
ανησυχίες και για τις ελλείψεις εκ μέρους της OLAF στον τομέα του ελέγχου της 
νομιμότητας. Καθώς εντόπισε ανεπάρκειες αναφορικά τόσο με τον χαρακτηρισμό 
της έρευνας, όσο και με την ακρίβεια των νομικών βάσεων που χρησιμοποιούνται για 
την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων έρευνας, όπως στους επιτόπιους ελέγχους, 
στις συνεντεύξεις των εμπλεκόμενων προσώπων και στις αιτήσεις προς τις εθνικές 
αρχές των κρατών μελών για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. (Επιτροπή 
Εποπτείας OLAF, Έκθεση Επιτροπής Εποπτείας της OLAF Ιάνουάριος 2012-
Ιανουάριος 2013 (2013/C 374/01), 2013) 

Τον Φεβρουάριου του 2012 οι ερευνητικές διαδικασίες και η εσωτερική οργάνωση 
της OLAF γνώρισε μία μεγάλη αλλαγή, την δημιουργία της ειδικής Μονάδας 
Επιλογής και Ανασκόπησης Ερευνών (Investigation Selection and Review Unit – 
ISRU), η οποία είναι υπεύθυνη τόσο για την επιλογή και ανασκόπηση των ερευνών, 
όσο και την παραγωγή γνωμοδοτήσεων στον Γενικό Διευθυντή σχετικά με το αν θα 
ανοίξει ή όχι η συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης συστήνει την κατάρτιση ενός 
καταλόγου συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών για την αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας της πηγής και την επάρκεια των υποψιών με βάση τις οποίες λαμβάνεται 
η απόφαση για άνοιγμα ή όχι μίας υπόθεσης. (Supervisory Committee OLAF, Case 
Selection in OLAF = Opinion No 2/2014, 2013) 

Στη γνωμοδότηση της για το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2014 της OLAF η 
Επιτροπή Εποπτείας συστήνει να υπάρχει ξεχωριστή καταχώρηση για το ποσό της 
Επιτροπής Εποπτείας και για αυτό της Γραμματείας. (Supervisory Committee OLAF, 
Opinion No1/2013, 2013) Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εποπτείας για την 
ίδρυση εσωτερικής διαδικασίας δήλωσης παραπόνων της OLAF σημειώνεται πως 
δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή των παραπόνων για υποθέσεις της OLAF που 
καταθέτονται σε άλλες υπηρεσίες της Ένωσης. Συνεχίζει δε, τονίζοντας πως, 
δεδομένου πως ο μεγαλύτερος όγκος των παραπόνων για υποθέσεις της OLAF δεν 
καταθέτονται στην ίδια αλλά σε άλλους οργανισμούς, δημιουργείται η λανθασμένη 
εικόνα πολύ μικρότερου αριθμού παραπόνων και κάτι τέτοιο οδηγεί σε απουσία 
διαφάνειας και ανεξαρτησίας της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων, γεγονός που 
θέτει υπό αμφισβήτηση τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ελεγχομένων. 
(Supervisory Committee of OLAF, 2013) 



	 Σελίδα	47	
 

Στην ετήσια έκθεση της OLAF του 2014 φαίνεται μία εικόνα της πολύ πιο 
οργανωμένη και γίνεται διάκριση ανάμεσα στο είδος των διαφόρων συστάσεων στις 
οποίες μπορεί να προβαίνει. Οι συστάσεις της OLAF μπορεί να έχουν 
χρηματοοικονομικό χαρακτήρα και να απευθύνονται σε οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σώματα ή γραφεία που διαχειρίζονται κονδύλια της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όσο και σε εθνικές αρχές των κρατών μελών και να 
ζητούν ανάκτηση καταχρασμένων ποσών. Μπορεί να είναι δικαστικές και να 
απευθύνονται σε εθνικές διωκτικές αρχές ζητώντας τους να λάβουν δικαστικά μέτρα. 
Τρίτον, οι πειθαρχικές συστάσεις απευθύνονται σε αρχές που έχουν πειθαρχικές 
εξουσίες σε σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να ληφθούν πειθαρχικά 
μέτρα εναντίον του προσωπικού τους. Οι διοικητικές συστάσεις απευθύνονται στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σώματα και τους οργανισμούς και σχετίζονται 
με κάποια συγκεκριμένη υπόθεση ή μία ομάδα υποθέσεων όπου αδυναμίες 
διοικητικών ή κανονιστικών διαδικασιών χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να 
αποφευχθεί η περίπτωση διάπραξης απάτης. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως όλα 
τα κράτη μέλη μέχρι το τέλος του 2014 είχαν ορίσει τις Υπηρεσίες Συντονισμού κατά 
της Απάτης και η πρώτη τους συνάντηση έγινε τον Οκτώβριο του 2014. Αναφορικά 
με την εξωστρέφεια της OLAF, είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αρχών 
Καταπολέμησης της Απάτης και της Διαφθοράς (International Association of Anti-
Corruption Authorities – IAACA). Επιπρόσθετα τον Φεβρουάριο του 2014 εγκρίθηκε 
το πρόγραμμα Hercule III για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 με συνολικό 
προϋπολογισμό πάνω από εκατό εκατομμύρια ευρώ και στόχο την αποτροπή και την 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε μη νόμιμης ενέργειας 
που έχει επίπτωση στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 
συμπεριλαμβανομένης και της λαθρεμπορίας τσιγάρων και της παραχάραξης του 
νομίσματος. (OLAF, OLAF's 2014 annual report, 2015)  

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την καταπολέμηση της 
απάτης εξετάζεται συγκεκριμένα η εφαρμογή από τα κράτη μέλη των ορισμών που 
σχετίζονται με την κοινοποίηση παρατυπιών και το χρόνο κοινοποίησης, καθώς 
έχουν εντοπιστεί διαφορές, παρά τις προσπάθειες εξορθολογισμού της εφαρμογής 
των κανόνων για την κοινοποίηση παρατυπιών μεταξύ κρατών μελών. Τον Ιούλιο 
του 2012 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου, με στόχο να 
ενισχύσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με τη δημιουργία ελάχιστων κοινών 
κανόνων για τον ορισμό των αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης, καθώς και για τις κυρώσεις και τους χρονικούς περιορισμούς για τις εν 
λόγω περιπτώσεις. Τον Ιούνιο του 2014 εξέδωσε πρόταση για μερική αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού με σκοπό την εναρμόνισή του με την 
αναθεωρημένη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις και τη διευκόλυνση αφενός του 
έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων που απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
και αφετέρου του αποκλεισμού των οικονομικών φορέων, ώστε να μην μπορούν 
πλέον να λαμβάνουν κονδύλια της ΕΕ. Η εν λόγω πρόταση που αφορά στις αλλαγές 
του δημοσιονομικού κανονισμού  έγινε δεκτή και οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες 
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συμβάσεις είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016. Μετά από επτά διαλόγους 
μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, μεταξύ του 2014 και 
του 2016, στις 30 Νοεμβρίου του 2016 έφθασαν σε συμφωνία επί του συνολικού 
συμβιβαστικού κειμένου. Σε κοινή τους συνεδρίαση τον Ιανουάριο του 2107 η 
Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν 
και ενέκριναν το κείμενο του σχεδίου οδηγίας, όπως προέκυψε από τις διοργανικές 
διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων εισηγήθηκε θετικά στο 
Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2017. (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017) 
Στα μέσα του Απριλίου ξεκίνησε η νομοθετική επεξεργασία του κειμένου και αυτή 
τη στιγμή (29/4/2017) βρίσκεται στο Κοινοβούλιο για τη δεύτερη ανάγνωση. 
(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκης Ένωσης, 2017) (European Parliament, 2017) Οι νέες 
αυτές οδηγίες μαζί με μία νέα οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης στοχεύουν στη 
βελτίωση της διαφάνειας και την ενίσχυση των διατάξεων για την καταπολέμηση της 
απάτης και της διαφθοράς καθιστώντας υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές συμβάσεις 
και εισάγοντας υποχρεώσεις παρακολούθησης και αναφοράς. Σημαντική είναι η 
επικουρία της Επιτροπής στα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία μεταφοράς της δέσμης 
για τις δημόσιες συμβάσεις στην εθνική τους νομοθεσία καθώς και η συνεργασία της 
με ορισμένα κράτη μέλη σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις ανά χώρα. 

Αναφορικά με τα προληπτικά και τα μέτρα ανάκτησης η Επιτροπή μπορεί να προβεί 
σε διακοπή πληρωμών ή αναστολή του συνόλου ή μέρους των ενδιάμεσων 
πληρωμών προς ένα κράτος μέλος. Επίσης, εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα μέτρα 
που απαιτούνται, μπορεί η Επιτροπή να αποφασίσει να επιβάλει δημοσιονομική 
διόρθωση. Στη νέα προγραμματική περίοδο του 2014-2020 ο ρόλος των 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών πληρωμών στον εντοπισμό περιπτώσεων 
απάτης αυξήθηκε σύμφωνα με το κανονιστικό του πλαίσιο. Παράλληλα η Επιτροπή 
συνεχίζει να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της σύγκλισης των 
εθνικών συστημάτων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2015) 386 final, 2015) 

Στην ετήσια αναφορά του 2015 η Επιτροπή Εποπτείας της OLAF τονίζει για ακόμη 
μία φορά τη δυσαρέσκειά της σχετικά με την άρνηση του Γενικού Διευθυντή της 
OLAF να επιτρέψει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υποθέσεις και μάλιστα ως 
απάντησή του σε όλες τις φορές που η επιτροπή ζήτησε πρόσβαση. Σημειώνει στη 
συνέχεια, πως από τις πενήντα συστάσεις μόνο με τις εννέα συμμορφώθηκε.  
(OLAF's Supervisory Committee, 2016) 

Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εποπτείας πάνω στην αναφορά της OLAF για την 
Πολιτική Προτεραιοτήτων των Ερευνών για το έτος 2016, βλέπει θετικά το γεγονός 
πως η OLAF λαμβάνει υπόψη μεγάλο μέγεθος της εισερχόμενης πληροφορίας από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου για τη χάραξη της Πολιτικής Προτεραιοτήτων των 
ερευνών. Παρ’ όλα αυτά θεωρεί πως το πλήθος των ενδιαφερομένων μερών είναι 
πολύ περιορισμένο και πως η OLAF δεν αναφέρει ούτε αξιολογεί τα ακριβή στοιχεία 
που προκύπτουν από τη διαβούλευση στην οποία στηρίζει την επιλογή της Πολιτικής 
Προτεραιοτήτων. Έτσι δεν μπορεί να θεωρήσει την Πολιτική Προτεραιοτήτων της 
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OLAF για το 2016 δεόντως αιτιολογημένη. Οι συστάσεις της επικεντρώνονται στην 
καλύτερη οργάνωση της λήψης πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε 
συνεργασία με όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Supervisory Committee 
OLAF, SC Opinion No3/2015, 2016) 

Η απάντηση της OLAF στην αναφορά άρνησης παροχής πληροφοριών στην 
Επιτροπή Εποπτείας από μέρους της για συγκεκριμένες υποθέσεις, αναφέρει πως 
μόνο σε δύο περιπτώσεις ζητήθηκε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υποθέσεις, στις 
οποίες ανταποκρίθηκε άμεσα. Σημειώνεται επίσης πως η εν λόγω τροποποίηση είναι 
απαραίτητη ώστε η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής εποπτείας να παρέχεται 
απευθείας από την Επιτροπή, με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται πως η Επιτροπή 
δε θα παρεμβαίνει στα καθήκοντα της Επιτροπής Εποπτείας. Αυτό φυσικά θα έχει ως 
αποτέλεσμα οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για τη γραμματεία της Επιτροπής 
Εποπτείας να μεταφερθούν από τη γραμμή του προϋπολογισμού της OLAF προς 
εκείνον της Επιτροπής. Το σχόλιο της OLAF στην αναφορά της Επιτροπής 
Εποπτείας σχετικά με τον αριθμό των συστάσεων που έχει υλοποιήσει αναφέρει πως 
σαράντα πέντε από τις πενήντα έχουν υλοποιηθεί και διαφωνεί με την αναφορά της 
επιτροπής. (OLAF, Ares(2016)2233912-12/05/2016, 2016) 

Η Επιτροπή ευθυγράμμισε τον δημοσιονομικό κανονισμό με τις οδηγίες της ΕΕ του 
2014 για τις δημόσιες συμβάσεις. Εφαρμόζει ένα νέο σύστημα έγκαιρου εντοπισμού 
και αποκλεισμού από την 1η Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με το οποίο μία 
εξειδικευμένη κεντρική επιτροπή μπορεί να προτείνει τον αποκλεισμό αναξιόπιστων 
επιχειρήσεων και προσώπων από την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ. (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, COM(2016) 446final, 2016) 

Όπως πολύ σωστά διαπιστώνουν οι Haller και Shore στο βιβλίο τους «Διαφθορά» 
μέσα από ένα ανθρωπολογικό πρίσμα, η συζήτηση περί διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση εστιάζεται σε ανεπίλυτες εντάσεις της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και 
λογοδοσίας. Από τη δημιουργία της ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περήφανη 
για τη μοναδικότητα της δημόσιας διοίκησής της και τη λειτουργία της βασιζόμενη 
στη διακρατική συνεργασία και την υπερεθνική διακυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά η 
έρευνα για απάτη, νεποτισμό και διαφθορά, η οποία οδήγησε και στην παραίτηση της 
τότε Επιτροπής φανερώνει την έντονη ανάγκη για αλλαγές στη διοικητική λειτουργία 
της Επιτροπής και άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Haller & Shore, 
2005) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

5.1 Επιπτώσεις διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα πρόληψης της 
απάτης 
Συχνά οι διαδικασίες διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύονταν από 
διαδικασίες «μεταφοράς» κυριαρχικών δυνάμεων από τα κράτη μέλη στην Ένωση 
άρα από διαδικασίες που «βάθαιναν» την ολοκλήρωση. Στις τελευταίες 5 δεκαετίες η 
ΕΕ έχει κάτι παραπάνω από τετραπλασιάσει τα κράτη μέλη της, ενώ ταυτόχρονα 
επεκτείνει σημαντικά την κυριαρχία της Ένωσης σε νέους τομείς δραστηριοτήτων. 
Παρ’ όλα αυτά η οικονομική κρίση που ακολούθησε αυτές τις διευρύνσεις, έφερε 
στην επιφάνεια τις βαθιές διαιρέσεις μέσα στους κόλπους της Ένωσης, μεταξύ όσων 
είναι στη ζώνη του ευρώ και όσων όχι, μεταξύ αυτών που αποτελούν τις «δότριες» 
χώρες του βορρά και τις χώρες που έχουν ανάγκη βοήθειας του νότου. Η επιθυμία 
μίας στενότερης δημοσιονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ ενός εσωτερικού πυρήνα των 
χωρών που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αντίληψη ότι η εμβάθυνση και η διεύρυνση 
είναι συμπληρωματικές, και προτείνεται ως μόνος τρόπος σωτηρίας της Ένωσης η 
στρατηγική της εμβάθυνσης και περιορισμού. Η κόπωση που προκάλεσαν οι 
διευρύνσεις γινόταν φανερή πριν καν έρθει η κρίση στη ζώνη του ευρώ, και πολλές 
εθνικές κυβερνήσεις δεσμευτήκαν πως θα λάβουν υπόψη τους την κοινή γνώμη σε 
μελλοντικές διευρύνσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν την κοινή γνώμη υπέρ ή κατά των διευρύνσεων σχετίζονται με το αν 
η χώρα τους είναι μέλος της ευρωζώνης ή και αν η χώρας τους είναι «δότρια» ή 
«λήπτρια».  

Σύμφωνα με την Hobolt Sara έχουν προκύψει η ωφελιμιστική προσέγγιση και η 
συναισθηματική προσέγγιση, όσον αφορά στην στήριξη της ολοκλήρωσης. Η πρώτη 
αποτελεί μία ανάλυση κόστους οφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή βασίζεται 
στο σκεπτικό πως η απελευθέρωση του εμπορίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
πλεονεκτήματα για τους πολίτες με υψηλότερα προσόντα και εισόδημα και γι αυτό 
το λόγο αυτοί υποστηρίζουν την ολοκλήρωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κράτη 
μέλη που επωφελούνται περισσότερο από την ολοκλήρωση και γι’ αυτό η κοινή 
γνώμη σε αυτά είναι υπέρ της ολοκλήρωσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε 
πως η Hobolt διαχωρίζει την υποστήριξη της ολοκλήρωσης από την υποστήριξη της 
διεύρυνσης. (Hobolt, 2014) 

Στην αρχή της τελευταίας δεκαετίας σημειώθηκε έντονη προσήλωση στην 
ενδυνάμωση της παρακολούθησης των δημοσιονομικών στη διαμόρφωση πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο χαρακτήρας της άρχισε να αλλάζει και με τις 
τελευταίες διευρύνσεις. Αυτό γιατί οι τελευταίες οδήγησαν σε μία μεγαλύτερη 
ποικιλία εθνικών συμφερόντων, σε μία ακόμη πιο ισχυρή συνειδητοποίηση της 
αναδιανεμητικής διάστασης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και φυσικά μια 
αυξανόμενη έμφαση στο πως τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους πόρους της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Βέβαια, εκεί όπου η διαμόρφωση της πολιτικής βασίζεται σε 
πολύπλοκες επίσημες και ανεπίσημες σχέσεις μεταξύ πολλαπλών επιπέδων και 
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παραγόντων, υπάρχει ανάγκη για διαφορετικούς μηχανισμούς απόδοσης ευθυνών 
από εκείνους που χρησιμοποιούνται σε απλούστερα ιεραρχικά δομημένα συστήματα. 

Οι κανόνες της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2007-2013 δεν καθόρισαν μόνο τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών σε διαδικαστικούς όρους, αλλά τα υποχρέωσαν να 
δημιουργήσουν έναν αριθμό νέων οργανισμών, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως 
ελεγκτές των χρηματοδοτήσεων. Αυτό οδήγησε σε ένα πολύπλοκο σύστημα, όπως 
φαίνεται από την άποψη των δημοσιονομικών ελεγκτικών διαδικασιών. Η 
διαχειριστική αρχή του προγράμματος αναλαμβάνει τον διοικητικό έλεγχο των 
στοιχείων που κατατίθενται από το πρόγραμμα και τους επιτόπιους ελέγχους για τη 
διασφάλιση των ευρωπαϊκών κανόνων. Επίσης η διαχειριστική αρχή μπορεί να 
διενεργήσει ελέγχους αντιπροσωπεύοντας μία τεχνική γραμματεία ή ενδιάμεσα 
σώματα ελέγχου, και σε αυτές τις περιπτώσεις αναλαμβάνει έναν πρόσθετο όγκο 
διοικητικών ελέγχων τόσο στα προγράμματα, όσο και σε συστήματα υποδεέστερων 
οργανισμών. Να σημειώσουμε πως οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξάγονται από 
διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που έχουν την επίβλεψη του εκάστοτε 
προγράμματος. Η αρχή πιστοποίησης είναι ο επόμενος αρμόδιος που αναλαμβάνει 
τον έλεγχο και την έγκριση των πληρωμών και τις υποβάλει στη Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μία τοπική ή εθνική ελεγκτική αρχή αναλαμβάνει τον έλεγχου τρίτου επιπέδου, 
δηλαδή όλων των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης του προγράμματος, 
προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία τους. Φυσικά όλοι οι 
δικαιούχοι υπόκεινται σε ελέγχους από Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Γενικές Γραμματείες 
της επιτροπής και την OLAF και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν πρέπει να 
αγνοούμε ακόμη πως όλα τα προγράμματα υπόκεινται τόσο στους εσωτερικούς 
κανονισμούς των κρατών μελών στα οποία υλοποιούνται, όσο και στους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Οι κανονισμοί των προγραμμάτων δεν καθορίζουν μόνο 
τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, αλλά και όλων των οργανισμών που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση τους, υποχρεώνοντας κάθε έναν από αυτούς να 
αναλάβει το μερίδιο των ευθυνών του. (Davies & Polverari, 2011) 

 

5.2 Δημοσιονομικές επιπτώσεις 
Ο πρώτος δημοσιονομικός κανόνας, γνωστός ως κανόνας του ν+2 (νι συν δύο) 
υποχρεώνει όλες οι πληρωμές να γίνονται το αργότερο δύο χρόνια μετά τη λήξη του 
κάθε προγράμματος. Η σκοπιμότητα αυτού είναι η διασφάλιση ότι οι 
χρηματοδοτήσεις διοχετεύονται χρονικά σύμφωνα με τις ανάγκες. Ο κανόνας αυτός 
εφαρμόζεται με μικρή εξαίρεση φτωχότερα κράτη μέλη που λαμβάνουν μεγαλύτερες 
χρηματοδοτήσεις και άρα η πρόκληση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης γι αυτά 
είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ενώ το πρώτο αυτό μέτρο είχε ως στόχο την επιτάχυνση 
της απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων, το δεύτερο είχε την μείωση των 
παρατυπιών. Οι έλεγχοι του Ευρωπαϊκού ελεγκτικού Συνεδρίου έρχονται 
αντιμέτωποι με σημαντικό όγκο παρατυπιών, παρ’ όλο που οι αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνεχίζουν να διαφωνούν αναφορικά με την κλίμακα των παρατυπιών και 
τις επιπτώσεις τους. 
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Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως το κόστος των μηχανισμών των 
δημοσιονομικών ελέγχων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
των συστημάτων, καθώς αυτό μπορεί να αντισταθμίζει τα πιθανά οφέλη αναφορικά 
με τη μείωση των παρατυπιών και της διαφθοράς. Μερικές διαχειριστικές αρχές 
υποστήριξαν ότι η ανάγκη συμμόρφωσης τόσο με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και με τους εθνικούς εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ του ευρωπαϊκού και του τοπικού ή εθνικού επιπέδου. Κάποιοι 
υποστήριξαν πως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί περεταίρω αποκέντρωση στην 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη ή θα πρέπει να ανατεθεί ο οικονομικός και 
δημοσιονομικός έλεγχος σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο αντί για ευρωπαϊκό. Πολλοί 
υποστήριξαν πως η συμβολή των προγραμμάτων στην τοπική οικονομική ανάπτυξη 
μειώθηκε λόγω του υψηλού κόστους των διοικητικών διαδικασιών και της 
επικάλυψης των αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. (Davies & 
Polverari, 2011) 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε η Επιτροπή υποστήριζε ακόμη από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’90 πως το εισόδημα και η απασχόληση βρίσκονται σε σύγκληση. 
Κατά την περίοδο 1994-2001, η Επιτροπή διαπίστωσε πως η αύξηση του ΑΕΠ στις 
τέσσερις χώρες συνοχής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε, είχαν κατά μέσο 
όρο ένα τοις εκατό υψηλότερο ετησίως από το μέσο όρο της ΕΕ, και τα ποσοστά 
απασχόλησης είχαν αυξηθεί πολύ περισσότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (εκτός από 
της Ελλάδας). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες του στόχου ένα είχε επίσης 
αυξηθεί γρηγορότερα από ότι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή  Ένωση. Σε αξιολόγηση 
των Dall’erba και Le Gallo το 2003, σχετικά με τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών 
ταμείων στη διαδικασία σύγκλισης των 145 ευρωπαϊκών περιφερειών κατά την 
περίοδο 1989-1999 βρέθηκε μία ανάμεικτη εικόνα απόδοσης, οι χρηματοδοτήσεις 
συνέβαλαν περιορισμένα στην ανάπτυξη με λίγες επιπτώσεις διάχυσης, ιδιαίτερα στις 
απομακρυσμένες περιφέρειες. Οι Rodriuez-Pose και Fratesi, με τη σειρά τους 
αναφέρουν πως  τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συμβάλλουν στην 
σταθεροποίηση των περιφερειακών ανισοτήτων και έχουν αντίκτυπο στη συνολική 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τονίζουν την έλλειψη της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ από το 1988. Επίσης, αρκετές μελέτες έχουν 
επισημάνει ότι η συμβολή της πολιτικής συνοχής στην ανάπτυξη και τη σύγκλιση 
εξαρτάται από τη θεσμική  της ικανότητα. Όσον αφορά τις ποιοτικές επιπτώσεις, η 
Επιτροπή έχει συχνά υποστηρίξει πως ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής δεν 
μπορεί να περιορίζεται στην επιρροή της στο ΑΕΠ και την απασχόληση, και πως 
υπάρχει μία ευρύτερη «προστιθέμενη αξία» της πολιτικής που σχετίζεται με τον 
τρόπο που έχει σχεδιαστεί και μπει σε εφαρμογή. 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη προστιθέμενης αξίας των διαρθρωτικών ταμείων 
είναι οι συνεργασίες. Πολλές μελέτες αξιοποίησης  γενικά συμπεραίνουν πως αυτή η 
αρχή συνεργασίας παράγει ενισχυμένη διαφάνεια στη συνεργασία και την οργάνωση 
και παραγωγή της περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης. Ένα άλλο στοιχείο 
προστιθέμενης αξίας σχετίζεται με την επίβλεψη και αξιολόγηση των υποχρεώσεων 
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που προκύπτουν από τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες, η Επιτροπή υποστηρίζει, πως 
έχουν βελτιώσει την αποδοτικότητα της εφαρμογής του προγράμματος και έχουν 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη χάραξη πολιτικής. Υπάρχει επίσης 
ένα σημαντικό πλεονέκτημα απόκτησης γνώσης, καθώς οι χρηματοδοτήσεις αυτές 
παρέχουν το πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπειριών, για την αμοιβαία απόκτηση 
γνώσης και εμπειριών στις πρακτικές περιφερειακής ανάπτυξης σε όλα τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειές τους. Μελέτη σχετικά με την επίπτωση των 
χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κοινή γνώμη έδειξε πως αυτή 
έχει κατά ένα  πολύ υψηλό ποσοστό επίγνωση για τα διαρθρωτικά ταμεία και πολύ 
θετική αναγνώριση για την προσφορά τους. 

Ανάμεσα στα μειονεκτήματα τους συγκαταλέγονται η υψηλή περιπλοκότητά της 
διαχείρισης τους, το υψηλό διοικητικό τους κόστος και η μειωμένη δυνατότητα 
ελέγχου στον τρόπο της δημοσιονομικής διαχείρισής τους. Ευρήματα έδειξαν πως 
προγράμματα που υποβλήθηκαν είχαν υψηλή εστίαση στην απορρόφηση των 
κεφαλαίων χρηματοδότησης με δυσανάλογα μικρή εφαρμογή στρατηγικής πολιτικής. 
(Bachtler & Gorzelak, 2007) 

Ένα σοβαρό ζήτημα που υφίσταται, αλλά συνήθως μικρή σημασία του δίνεται, είναι 
ο σεβασμός των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και η τήρηση του απορρήτου σε 
όλη τη διάρκεια των ερευνών. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερο χρήσιμο 
να έχουμε κατά νου τα κύρια στοιχεία της Διακήρυξης των Θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών. Τέτοια είναι η αξιοπρέπεια, η 
ισότητα απέναντι στο νόμο, η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία της γνώμης και της 
πληροφόρησης, η ιδιωτικότητα, η προστασία της οικογένειας, η ελευθερία κινήσεων, 
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, η ελευθερία της συσχέτισης, η ελεύθερη επιλογή 
επαγγέλματος, οι συνθήκες εργασίας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε πληροφορίες, η πρόσβαση στα δικαστήρια, το δικαίωμα της σύνταξης, 
η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή και το δικαίωμα μη 
κατάχρησης. Η σύνδεση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας βρίσκεται στην προώθηση των ανθρωπιστικών αξιών και των 
ιδανικών της πολιτικής ισχύος, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να 
διατηρήσει. 

Διαπιστώνεται και με αυτόν τον τρόπο πως η καταπολέμηση της απάτης αποτελεί 
ένα σοβαρό ζήτημα τόσο οικονομικής φύσης αλλά πλέον και με πολιτικές και 
κοινωνικές διαστάσεις. (Lodge, 2007) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά σήμερα, μοιάζει να δυσκολεύεται να κρατήσει ασφαλή 
τα φυσικά της σύνορα, πόσο μάλλον τα σύνορα των συναλλαγών της και άρα των 
περιπτώσεων απάτης. 

Η βιβλιογραφία έχει να μας προτείνει εδώ μία ακόμη όψη του νομίσματος. 
Υποστηρίζεται πως η αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών και οι νέες 
μέθοδοι ελέγχου επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ελέγχων. Οι πολιτικές συνοχής 
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που κατά καιρούς υιοθετεί η ΕΕ επηρεάζουν με διαφόρους τρόπους τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς. Να τονίσουμε πως αποτελεί τον έναν, από τους μόλις 2, τομείς του 
προϋπολογισμού που λειτουργεί σύμφωνα με την «επιμερισμένη διαχείριση», 
σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή ανατίθεται στα κράτη μέλη. Έτσι η διοικητική 
αναμόρφωση θα πρέπει να φαντάζει ακόμη πιο ελκυστική σε σχέση με την κεντρική 
πολιτική, εφαρμοζόμενη απευθείας από την Ένωση. Επίσης πρέπει να έχει 
αμεσότερες συνέπειες για τη διαμόρφωση της πολιτικής και των εργαλείων των 
κρατών μελών, και όχι μόνο αυτές που υπαγορεύει η δυναμική της υπερεθνικής 
πολιτικής. Το ζήτημα παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, βέβαια, αν υπολογίσει 
κανείς πως στην πολιτική συνοχής δαπανάται περίπου το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού (τιμές 2011). 

Περισσότερο από ότι σε άλλους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιδόσεων της πολιτικής, δημιουργώντας έτσι και τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις, οι οποίες θα διευκολύνουν τον έλεγχο των επιδόσεων των 
ελέγχων. Όλα αυτά οδηγούν στην απάντηση του ερωτήματος ποιες είναι οι συνέπειες 
στη συμπεριφορά από τους αυξανόμενους και ταυτόχρονα εξελισσόμενους ελέγχους. 
Μία αύξηση με ταυτόχρονη εξέλιξη των ελέγχων που πραγματοποιούνται είναι πολύ 
πιθανό να οδηγήσει στην επένδυση δραστηριοτήτων όπως συστηματική υποβολή 
εκθέσεων, παρακολούθηση και παρατήρηση συστημάτων, προκειμένου να βελτιωθεί 
η επίδοση. 

Από την άλλη, μια πιθανή αύξηση των ελέγχων ή η συχνή τροποποίηση τους, είναι 
πιθανό να προκαλέσουν δυσπιστία ή ακόμη να οδηγήσουν τους ελεγχόμενους να 
παίξουν «παιχνίδια μη συμμόρφωσης» με αποτέλεσμα να τεθούν υπό αμφισβήτηση 
οι ακολουθούμενες από τους ελεγκτές μέθοδοι. Άλλωστε, παραδοσιακά τα μη ακόμη 
αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα των ελέγχων τείνουν να γίνονται αποδεκτά, ενώ η 
αποδοτικότητά τους πάντα τίθεται υπό αμφισβήτηση. 

Όλα τα παραπάνω προκαλούν μοιραία το ερώτημα αν και κατά πόσο οι διοικητικές 
αναμορφώσεις στο πεδίο των ελέγχων οδηγούν στην ενδυνάμωση των διοικητικών 
ικανοτήτων της Ένωσης. Είναι γεγονός πως η πολιτική συνοχής έγινε μάρτυρας μίας 
μεγάλης αύξησης των ελέγχων από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Αυτό γίνεται 
φανερό λόγω της αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων, της ενδυνάμωσης της 
επιτήρησης από την πλευρά της Ένωσης και συνεπώς τον συστηματικότερο έλεγχο 
των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη. Βασιζόμενη στον 
Κανονισμό 2064/1997, που έθετε τα ελάχιστα πρότυπα για τα κράτη μέλη, τα 
υποχρέωνε πλέον να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα που θα πιστοποιούν τις 
πληρωμές, θα θέτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, θα αναγνωρίζουν τις αδυναμίες ή 
τους κινδύνους και θα έχουν προβλέψει τις διορθώσεις που απαιτούνται. Καθώς και 
την παρουσίαση μίας έκθεσης κλεισίματος του προγράμματος από ανεξάρτητο 
ελεγκτή, ο οποίος θα συνοψίζει τα συμπεράσματα του ελέγχου που 
πραγματοποιήθηκε, παρέχοντας το συνολικό συμπέρασμα τόσο ως προς τη 
νομιμότητα, όσο και ως προς την κανονικότητα διεξαγωγής των προγραμμάτων. Στη 
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συνέχεια για την επόμενη προγραμματική περίοδο του 2007-2013 η νομοθεσία 
αύξησε τη σημασία των προληπτικών μέτρων, ζητώντας από τα κράτη μέλη να 
διορίσουν μία ελεγκτική Αρχή η οποία θα αναλάμβανε την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης τους με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου από την έναρξη των 
προγραμμάτων. 

Αυτές οι αλλαγές είχαν μεγάλες επιπτώσεις για την εσωτερική οργάνωση της 
Επιτροπής και τις ελεγκτικές της αρμοδιότητες, ειδικά στις Γενικές Γραμματείες που 
διαχειρίζονται μεγάλα ποσά χρηματοδοτήσεων. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τις 
Γενικές Γραμματείες των Διαρθρωτικών Ταμείων να ενδυναμώσουν την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων των διαδικασιών των κρατών μελών και άρα και 
την ροή των πληροφοριών προς την Επιτροπή. Έδωσε, επίσης, έμφαση στην 
εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δε 
συμμορφωθεί. Τέλος ορίστηκε πως τα κράτη μέλη πρέπει τόσο να παρέχουν 
λεπτομερή πληροφόρηση της προόδου των προγραμμάτων και των πληρωμών στους 
τελικούς δικαιούχους, όσο και πληροφόρηση των δημοσιονομικών διορθώσεων και 
των τροποποιήσεων και αντικαταστάσεων που γίνονται σε αυτό. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε μεγάλη δυσαρέσκεια στα κράτη μέλη, καθώς 
κάτι τέτοιο θα αύξανε τη διοικητική επιβάρυνση, θα δημιουργούσε πολύ στενά 
χρονικά περιθώρια για τις καταληκτικές ημερομηνίες και άρα και έλλειψη διάκρισης 
ανάμεσα στους ρόλους των διαφόρων εμπλεκομένων ελεγκτών. Έτσι τέθηκε και ο 
προβληματισμός αν τελικά όλοι αυτοί οι επιπρόσθετοι έλεγχοι είχαν ως αρχικό στόχο 
τους να βελτιώσουν τις επιδόσεις της πολιτικής που ακολουθήθηκε ή να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. (Mendez & Bachtler, 2011) 

Η ιδέα εισαγωγής του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή πρωτοεμφανίστηκε το 1979 και 
επανήλθε το 1985 με σκοπό να εξερευνήσει τρόπους διασφάλισης των δικαιωμάτων 
των «ευρωπαίων πολιτών». Παρ’ όλα αυτά χρειάστηκε να φτάσουμε στην υπογραφή 
της Συνθήκης του Μάαστριχτ, οπότε και εγκαθιδρύθηκε ο θεσμός. Η πλειονότητα 
των μελών του Κοινοβουλίου, καθώς θεωρούσαν τον εαυτό τους υπερασπιστές των 
δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, αρχικά αντιμετώπισαν το θεσμό ως 
«ανταγωνιστή». Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, έτσι, έδωσε ακριβώς αυτή την ερμηνεία 
στο θεσμό, έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να παίξει κάποιο σοβαρό πολιτικό ρόλο. 
Από την άλλη, ο θεσμός ήταν υπό την άμεση εποπτεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το οποίο ήταν διατεθειμένο να του δώσει ένα περισσότερο πολιτικό 
προφίλ. Επρόκειτο να εκλέγεται από το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία. Το καθεστώς 
του Διαμεσολαβητή, που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο το 1994, αντικατόπτριζε 
τη βούλησή του να καταστήσει το θεσμό ένα από τα όργανα που θα είχε υπό τον 
έλεγχό του. Στην πρώτη του έκθεση, υποβληθείσα μόλις λίγους μήνες μετά την 
έναρξη της θητείας του, δήλωνε πως δε θα ήγειρε πολιτικά ζητήματα, αλλά θα 
εξέταζε προσεκτικά το παραδεκτό των καταγγελιών. Διευκρίνισε πως δε σκόπευε να 
εξαντλήσει την αποστολή του σε απλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Δεδομένου του 
σκοπού ίδρυσης του θεσμού, θα θεωρούσε αποστολή του, τόσο την αποτελεσματική 
εφαρμογή του σεβασμού των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, όσο και την 
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τήρηση της διαφάνειας σε όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η διπλή φύση του πεδίου της δικαιοδοσίας του Διαμεσολαβητή, μεταξύ ιδιωτικών 
υποθέσεων και γενικών αρχών, τον κάνει να παρομοιάζει με το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παρ’ όλα αυτά η αποστολή του Διαμεσολαβητή διαφέρει 
κατά πολύ από το δικαστικό. Έχει εκτεταμένες αρμοδιότητες στην έρευνα και μπορεί 
να διεξάγει έρευνα με δική του πρωτοβουλία, αλλά δε μπορεί να επιβάλλει καμία 
νομική υποχρέωση. Μπορεί μόνο να υποβάλλει συστάσεις, μερικές φορές 
συνοδευόμενες από παρατηρήσεις ή και προτάσεις στους οργανισμούς που είναι 
«ύποπτοι» για κακοδιαχείριση, αλλά δεν έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλει κυρώσεις. 
Η διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού μπορεί να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει τις 
συστάσεις του. Είναι γεγονός πως δεν έχει την εξουσία να κάνει τις αποφάσεις που 
λαμβάνει δεσμευτικές, αλλά αυτή η εμφανής αδυναμία μπορεί να αποτελέσει επίσης 
μία πηγή διάχυτης ενέργειας. Σε αντίθεση με τους δικαστές, οι οποίοι είναι 
υποχρεωμένοι να υιοθετούν έναν μέτριο τόνο, προκειμένου να διατηρούν τη νομική 
αρχή των αποφάσεών τους, ο Διαμεσολαβητής μπορεί συχνά να ασκεί πολιτικές 
πιέσεις. Καθώς ο Διαμεσολαβητής έχει την ελευθερία να ορίζει εκείνος τις 
προτεραιότητές του, είναι σε θέση να υιοθετεί στρατηγικές που παρομοιάζουν με 
αυτή κάποιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Η πρώτη πρόκληση της αποστολής του 
ήταν να προωθήσει την «χρηστή διοικητική πρακτική». Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
ανέλυσε την ομοιογένεια των ελάχιστων υφισταμένων κανόνων και χρησιμοποίησε 
το πρόσχημα των ελλιπών και ετερογενών προτύπων προκειμένου να υποβάλει τη 
δική του πρόταση για έναν κώδικά με τον οποίο οι διοικήσεις θα υποχρεωνόταν να 
συμμορφωθούν.  

 

5.3 Ποινική διάσταση  
Σύμφωνα με το άρθρο 325 της Συνθήκης  για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση λαμβάνει μέτρα και εκείνη μαζί με τα κράτη μέλη για την 
αποτροπή της απάτης και την αποτελεσματική προστασία των κρατών μελών και των 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Η προστασία, βέβαια, από την 
απάτη έχει διττή σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από την πλευρά απώλειας 
εσόδων όσο και από την πλευρά αδικαιολόγητων εξόδων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα απώλειας εσόδων αποτελεί η αδυναμία από την πλευρά των κρατών 
μελών, είσπραξης του φόρου προστιθέμενης αξίας, δεδομένου πως αποτελεί μέρος 
των εισροών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Από την πλευρά των εξόδων 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προγράμματα μέσω των οποίων πολλές φορές δαπανούνται κονδύλια χωρίς το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τον κανονισμό 2988/95 οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα 
που λαμβάνονται οφείλουν να διασφαλίζουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση και τη σημασία της παρατυπίας, καθώς και το αναμενόμενο κέρδος 
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του διαπράττοντα την απάτη. Στην πλειοψηφία τους οι κυρώσεις που προβλέπονται 
συνεπάγονται πρόστιμα και ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Δε μπορεί 
βέβαια, να επιβληθεί καμία κύρωση που δεν έχει προβλεφθεί από την ευρύτερη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον εν λόγω 
κανονισμό ως μία ένδειξη ύπαρξης προοπτικής δημιουργίας νομικού πλαισίου 
ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, λόγω του ύφους 
των διατάξεών του που παραπέμπουν στις αρχές ποινικού δικαίου, παρ’ όλο που το 
σύστημα που προβλέπεται βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται κατά 
τη διάρκεια ερευνών και να παρέχουν αμοιβαία βοήθεια το ένα στο άλλο στις 
περιπτώσεις έκδοσης κάποιου εγκληματία. Εδώ αξίζει να παρατηρήσουμε τις 
προεκτάσεις της διαγραφής της τελευταίας πρότασης της τέταρτης παραγράφου του 
άρθρου 325. Η πρόταση που αφαιρέθηκε ανέφερε πως τα κράτη μέλη δεν 
υποχρεούνται να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία και τη διοίκηση της 
δικαιοσύνης τα μέτρα που θα λάβουν τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης. 
Επιπρόσθετα στο άρθρο 83 της Συνθήκης δίνεται η δυνατότητα στην Ένωση να 
θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για τον ορισμό ποινικών αδικημάτων για την 
αντιμετώπιση αυτών σε κοινή βάση. Παρ’ όλο που τα ποινικά αδικήματα που 
αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν την απάτη, περιλαμβάνουν όμως τη διαφθορά. Με 
όλα αυτά δημιουργείται μία πιο στέρεα νομική βάση για την ανάληψη δράσης από 
την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τη σημασία που δίνεται πλέον στην αντιμετώπιση της απάτης κατά των ευρωπαϊκών 
οικονομικών συμφερόντων δίνει με σαφήνεια και η παράγραφός τρία του άρθρου 
325 της Συνθήκης που αναφέρει πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να την αντιμετωπίζουν 
με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν την απάτη κατά των εθνικών τους 
οικονομικών συμφερόντων. Αυτή η πρόταση φανερώνει την αφοσίωση που η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί δεδομένη από τα κράτη μέλη στο εν λόγω ζήτημα. 

Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα που αποδεικνύουν την όχι και τόσο αγαστή 
συνεργασία, ανάμεσα ακόμη και στις υπηρεσίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε όσα αναφέραμε παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, η οποία περιόρισε την ερευνητική δικαιοδοσία της OLAF, υπέρ της δικής 
της, εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου με αποτέλεσμα να φτάσει το ζήτημα στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φυσικά το Δικαστήριο βασιζόμενο στο γεγονός πως οι 
πηγές και οι συναλλαγές της εν λόγω Τράπεζας αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης και άρα εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της OLAF, αποφάσισε πως η 
Τράπεζα δεν μπορεί να έχει την δική της ξεχωριστή ελεγκτική υπηρεσία και οφείλει 
να δέχεται τους ελέγχους της OLAF. 

Την πιο ολοκληρωμένη, βέβαια λύση φαίνεται να προσφέρει και σε αυτό το ζήτημα 
το Corpus Juris. Στην Πράσινη Βίβλο που προέκυψε από το Corpus Juris 
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προβλέπεται εκτός από την διακρατική συνεργασία κατά της απάτης και η ίδρυση 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος ποινικής διαδικασίας που εμπλέκει και τον Ευρωπαίο 
Εισαγγελέα, ειδικά εθνικά δικαστήρια που θα ασχολούνται με την καταπολέμηση της 
απάτης. Στο Corpus Juris δίνονται όλες οι λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες  του 
Εισαγγελέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος τόσο για την έρευνα και την διεξαγωγή της 
δίκης όσο και για την παρακολούθησης της έκτισης της εκάστοτε ποινής. (Skiadas D. 
, 2017) (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016/C 202/01, 2016) 

5.4  Προτάσεις 
Προτείνονται πέντε στρατηγικές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της 
απάτης. Η πρώτη προτείνει την ελαχιστοποίηση του οικονομικού ερεθίσματος για τη 
διάπραξη απάτης. Η εν λόγω στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους 
όπως τη σταθεροποίηση του βιοτικού επιπέδου με υψηλότερους μισθούς σε 
πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διαφάνεια 
στο τραπεζικό σύστημα. Η εκπαιδευτική στρατηγική στοχεύει στην εδραίωση αξιών 
και νοοτροπιών στον πληθυσμό όσο και στους δημοσίους λειτουργούς με μεθόδους 
που θα επηρεάζουν και τους πολιτικούς και την γραφειοκρατική κουλτούρα. Αυτή η 
στρατηγική δημόσιας κουλτούρας περιλαμβάνει τη βελτίωση της ηθικής των 
πολιτικών και των δημόσιων λειτουργών καθώς επίσης και την προστασία όσων 
καταγγέλλουν τη διαφθορά και την απάτη. 

Η στρατηγική οργάνωσης ή γραφειοκρατική περιλαμβάνει τη βελτίωση του 
εσωτερικού ελέγχου και της επίβλεψης, ενδυνάμωση των κριτηρίων επιλογής του 
προσωπικού του δημόσιου τομέα και περιστροφή των υπαλλήλων στις διάφορες 
θέσεις εργασίας τόσο από λειτουργική άποψη όσο και από τοπογραφική. Στην 
πολιτική στρατηγική τον κεντρικό ρόλο έχουν οι πολιτικοί στην καταπολέμηση της 
απάτης. Τα απαραίτητα στοιχεία αυτής της στρατηγικής είναι η αφοσίωση των 
πολιτικών στην καταπολέμηση της απάτης, η περισσότερη διαφάνεια των 
χρηματοδοτήσεων των κομμάτων και η βελτίωση των ηθικών προτύπων και της 
διοίκησης. Η δομή του πολιτικού συστήματος είναι επίσης σημαντική. Η τελευταία 
στρατηγική περιλαμβάνει δικαστικά και κατασταλτικά μέσα, όπως πιο σοβαρές 
ποινές ή την επέκταση των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας και του δικαστικού 
σώματος. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης την καταπολέμηση και την 
ελαχιστοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος. Υποστηρίζεται δε πως στα κράτη με 
χαμηλούς μισθούς όλες οι στρατηγικές θα μπορούσαν να φέρουν αποτελέσματα, 
κάποιες δε έχουν στα χαμηλόμισθα εντονότερα αποτελέσματα. Φυσικά πρέπει να 
τονίσουμε πως μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη της τις διαφορές και τις ομοιότητες 
ανάμεσα στα κράτη μέλη, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. (Huberts, 1998) 

Η εξέταση των μέτρων και των τεχνικών που σχετίζονται με την έρευνα και τη δίωξη 
θα πρέπει να επικεντρώνονται στην απάτη, τη διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, στον τομέα των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Επενδύσεων. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αξιολόγηση των νομικών, οργανωτικών και διαδικαστικών κανόνων 
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που σχετίζονται με διοικητικές ή ποινικές έρευνες και διώξεις και την εκτίμηση της 
ρευστότητας και της ποιότητας της ροής ή ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων αρμοδίων αρχών. 

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων που αφορούν την έρευνα και τη δίωξη εξαρτάται 
από την ύπαρξη ισχυρών διοικητικών δομών και συστημάτων που είναι σε 
εφαρμογή. Άρα χρειάζονται σαφείς και αποτελεσματικοί κανόνες σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών, ισχυρές και υγιείς συνεργασίες μεταξύ των αρμόδιων 
διοικητικών και δικαστικών αρχών, εξειδίκευση όσων διενεργούν έρευνα και διαρκής 
επιμόρφωση και εκπαίδευση όσων ασχολούνται στον τομέα αυτό. Επίσης τα κράτη 
μέλη οφείλουν να δεσμεύονται στη διασφάλιση της καταδίκης των περιπτώσεων 
απάτης, διαφθοράς ή άλλων παράνομων ενεργειών κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ, με τέτοιο τρόπο σα να πρόκειται για τη διακύβευση των δικών 
τους οικονομικών συμφερόντων. Τα μέτρα και οι τεχνικές που σχετίζονται με την 
πρόληψη θα πρέπει να περιλαμβάνουν νομικούς, οργανωτικούς και διαδικαστικούς 
κανόνες που αφορούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς και αξιολόγηση του 
αποτρεπτικού αποτελέσματος των κυρώσεων που θα επιβληθούν. Η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων της αποτροπής εξαρτάται τόσο, από το πόσο 
αναλογικές και αποτρεπτικές με την αξιόποινη πράξη είναι οι διοικητικές και 
δικαστικές κυρώσεις, που πηγαίνουν πέρα από τη δημοσιονομική διόρθωση που 
ισχύει σε περίπτωση παρατυπίας, όσο και από την ικανότητα των αρχών να 
διασφαλίσουν πως οι ποινές επιβάλλονται ορθά και πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται. Φυσικά η αποτελεσματικότητα φανερώνεται και από την τελική ανάκτηση 
των πόρων και την εκπαίδευση και τη δημιουργία πρακτικών εργαλείων και 
εγχειριδίων. 

Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται από τον οδηγό εθνικής στρατηγικής κατά της 
απάτης είναι η εγκαθίδρυση μιας πολιτικής καταγγελίας των δυσλειτουργιών, η 
ενδυνάμωση της συνεργασίας και οργάνωσης μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών 
υπηρεσιών, η ενδυνάμωση της νομοθεσίας και των μεθοδολογικών κανόνων, η 
αφύπνιση του κοινού, η εγκαθίδρυση διαδικασιών που εντοπίζουν και διαχειρίζονται 
τις δυσλειτουργίες και την υποψία απάτης κατά των Διαρθρωτικών Ταμείων. Επίσης 
την ανάπτυξη της δυνατότητας εξεύρεσης δεδομένων και εργαλείων βαθμολόγησης 
κινδύνων που θα συνεισφέρουν στον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου σε 
επίπεδο μεμονωμένων έργων, ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών που 
ασχολούνται με τις προμήθειες, η παραγωγή εγχειριδίου για τους δημόσιους 
λειτουργούς που ασχολούνται με τις προμήθειες του δημοσίου, δίνοντάς τους οδηγίες 
για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, απάτης και διαφθοράς στο πεδίο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και ενδυνάμωση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
εθνικών αρχών και των Ευρωπαίων εταίρων. (European Commission, Guidelines for 
national anti-fraud strategies for European Structural and Investment Funds, 2013)  

Ένα ακόμη, όχι και τόσο νέο, αλλά λίγο γνωστό είδος έρευνας που χρησιμοποιεί η 
OLAF είναι η ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα. Λέγεται έτσι γιατί αποτελεί έλεγχο 
που πραγματοποιείται μέσω τεχνολογικών μέσων απόκτησης και εξέτασης ψηφιακών 
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μέσων ενημέρωσης και του περιεχόμενού τους, από ειδικούς της OLAF στον τομέα 
των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, με τη χρήση εγκληματολογικού εξοπλισμού 
και εργαλείων λογισμικού. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια μίας 
τέτοιας έρευνας περιλαμβάνει αρχικά την έγγραφη έγκριση του Γενικού Διευθυντή 
της OLAF για τη διεξαγωγή μία τέτοιας έρευνας, στη συνέχεια οι ειδικοί της OLAF 
προβαίνουν σε απογραφή του υλικού που θα εξετασθεί και δημιουργία αντιγράφου 
των δεδομένων και στη συνέχεια συντάσσουν έκθεση στην οποία τεκμηριώνουν όλες 
τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόσβαση, την απόκτηση, τη συλλογή και 
την αποθήκευση των δεδομένων. (OLAF, Digital Forensic Leaflet, 2016) Την 
συνδρομή της OLAF στη διεξαγωγή ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας μπορεί να 
ζητήσει οποιοδήποτε ευρωπαϊκό όργανο, οργανισμός, κράτος μέλος ή υπηρεσία του 
ή και κάποια δικαστική αρχή τρίτου κράτους. Αυτή η συνδρομή δίνεται έπειτα από 
επίσημη έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή της OLAF. (OLAF, Guidelines on 
Digital Forensic Procedures , 2016) 

Το ευρωπαϊκό σύστημα απόδοσης ΦΠΑ παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, έτσι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι 
αποδίδει τα μέγιστα. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται πολλές φορές να δίνει την εντύπωση 
ενός απαρχαιωμένου συστήματος φανερώνοντας τις αδυναμίες και την τρωτότητα 
του απέναντι στις σημερινές ανάγκες της διοίκησης και των επιχειρήσεων. 
Δημιουργεί σε πολλές περιπτώσεις περιττό κόστος για τους φορολογούμενους και 
αποδεικνύεται ανίκανο να αποδώσει τα έσοδα που θα περίμενε κανείς. Συγκεκριμένα 
το σύστημα έχει γίνει ευάλωτο στην απάτη. Τα τελευταία χρόνια η οργανωμένη 
απάτη γύρω από τον ΦΠΑ έχει αλλάξει μορφή και οι στρατηγικές επίθεσης στο 
φορολογικό σύστημα αναπτύσσονται γρήγορα και μαζικά, επηρεάζοντας υπηρεσίες 
και εισαγωγές από τρίτες χώρες. Η υποκοστολόγηση στα σύνορα έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση των ελέγχων, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν μεγάλο οικονομικό 
αντίκτυπο σε συγκεκριμένες περιοχές της ΕΕ. Η οδηγία 2009/69 ενίσχυσε τα μέτρα 
κατά της απάτης που συνδέονται με εισαγωγές. Με την έναρξη της ισχύος της από το 
2010, οι εισαγωγές των προϊόντων που παρέχονται από επιχείρηση άλλου κράτους 
μέλους απαλλάσσονται του ΦΠΑ, μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από 
τον Ιανουάριο του 2011 όλοι οι επιχειρηματίες που πραγματοποιούν τελωνειακές 
συναλλαγές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές ασφαλή 
δεδομένα μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων, προκειμένου να κινήσουν τα προϊόντα 
τους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον εφαρμόζονται κριτήρια 
επικινδυνότητας στους τελωνειακούς ελέγχους των εμπορευμάτων που διακινούνται 
με την υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων. (Fabrizio, 2011)  

Όπως απέδειξε η πράξη, θα ήταν μάλλον αποδοτικότερη η λειτουργία μίας υπηρεσίας 
ελέγχου αν αυτή δεν υπάγονταν με κάποιον τρόπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με 
αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν οι διενέξεις που προκύπτουν 
από συγκρούσεις συμφερόντων. Άλλο σημαντικό μέτρο που θα έπρεπε να ληφθεί 
ήταν η δραστική μείωση του μη μόνιμου προσωπικού, γεγονός που δημιουργούσε 
τόσο διοικητικά όσο και πρακτικά ζητήματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες 
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βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα μπορούν να είναι προσβάσιμες από το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης. Επιπρόσθετα, 
θεωρείται ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της απάτης να υπάρχει ένα 
νομικό πλαίσιο με την δέουσα συνοχή, προκειμένου η έννοια των αποδείξεων να έχει 
και αυτή τη δέουσα συνοχή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι απάτες να μη 
μπορούν να καλυφθούν πίσω από νομικά σύνορα. Τέλος είναι απαραίτητο να υπάρχει 
καλύτερη οργάνωση και εμπιστοσύνη μεταξύ των οργάνων προκειμένου να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός στην αντιμετώπιση της απάτης κατά του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. (Macmullen, 1999) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο ρόλος της OLAF  παραμένει δύσκολο να οριστεί ξεκάθαρα, γεγονός που επηρεάζει 
τη νομιμοποίηση της και κάνει ευκολότερη την άσκηση κριτικής από τους φορείς 
που υφίστανται τους ελέγχους. Επιπλέον, δεν πρέπει να υπερτονίζουμε την απαίτηση 
της διαφάνειας, η οποία δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει τη λύση στο 
πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.  

Σε μερικές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους  ιδρύονται από κράτη 
μέλη που είναι πρόθυμα να ελέγχουν τις δικές τους υπηρεσίες, χωρίς να 
επιβαρύνονται με το κόστος και χωρίς να υπονομεύουν τις δεσμεύσεις τους. Το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχει γίνει σταδιακά ο συνήγορος της βελτίωσης της 
δημοσιονομικής διαχείρισης και έχει παράσχει ένα βασικό συστατικό της 
λογοδοσίας, καθώς αφήνει την πολιτική διάσταση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν αρχικά τεθεί 
σε λειτουργία από τους ίδιους τους ελεγκτές, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο 
ευθύς εξ’ αρχής. Η δημιουργία της OLAF ήταν η αντίδραση της Επιτροπής στην 
κρίση εμπιστοσύνης που την επηρέασε, καθώς τη προφύλασσε από οποιαδήποτε 
περαιτέρω ανάμειξη των κρατών μελών αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων 
της Ένωσης. (Magnette, Lequesne, Jabko, & Costa, 2003) 

Οι οργανισμοί συχνά πραγματοποιούν ελέγχους μέσω της πορείας τυποποιημένων 
διαδικασιών λειτουργίας τους, αλλά μπορούν να το κάνουν και ως αντίδραση σε 
υποψία απάτης. Όπως και σε άλλους μηχανισμούς ελέγχου, η αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων ποικίλει βασιζόμενη σε διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, σε μία 
έρευνα για εργαζόμενους που πραγματοποιούσαν κλοπές σε μεγάλο πολυκατάστημα, 
μακροσκελείς έλεγχοι τριών μηνών επέτρεψαν την εύκολη αναγνώριση των 
προτύπων που δεν είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί σε καθημερινές εκθέσεις που 
είχαν εξεταστεί. Η ίδια μελέτη έδειξε επίσης, πως ο αυξανόμενος αριθμός τακτικών 
ελέγχων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες είναι ευεργετικότερος στην τεκμηρίωση μίας 
«κανονικής» ως μέσω ανίχνευσης μίας «μη κανονικής» δραστηριότητας. 

Μία νέα προσέγγιση που είναι ήδη δημοφιλής και στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής είναι η χρήση των ανώνυμων καταγγελιών διάπραξης απάτης. Μέσω 
ασφαλών διαδικασιών μπορούν να γίνονται ανώνυμες καταγγελίες χωρίς τον κίνδυνο 
στιγματισμού ή ενεργειών ανταπόδοσης. (Holtfreter, 2005)  

Στη σχέση μεταξύ διαφθοράς και απάτης κυριαρχούν διάφορα ερωτήματα και 
απόψεις. Με βάση έρευνα που έγινε σε διακόσους πενήντα επτά συμμετέχοντες, 
εκατόν ενενήντα από τους οποίους προέρχονται από υψηλόμισθες χώρες και οι 
εξήντα επτά από χαμηλόμισθες, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις τους στο 
ζήτημα αναφορικά με το σε ποιό ποσοστό θεωρούν πως είναι οι πολιτικοί της χώρας 
τους και σε ποιο οι δημόσιοι λειτουργοί διεφθαρμένοι. Αν και δε μπορεί να 
αποδειχτεί σε ποίο βαθμό, φαίνεται να υπάρχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση του 
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εκτιμώμενου ποσοστού διαφθοράς και απάτης και του πλούτου μίας χώρας. 
Παρατηρείται πως σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτου του πλούτου τους, συσχετίζουν τη 
διαφθορά και την απάτη με τις αξίες και νόρμες των προσώπων των πολιτικών και 
των δημοσίων λειτουργών, με την έλλειψη ηθικής δέσμευσης με τη δημόσια 
ακεραιότητα της ηγεσίας, με οργανωτικά προβλήματα και αποτυχίες. 

Αξιοσημείωτο είναι πως στις χαμηλόμισθες χώρες φαίνεται η διαφθορά και η απάτη 
να μην αποτελούν τα σοβαρότερα προβλήματα και άρα να μη θεωρείται η επίλυση 
τους προτεραιότητα. Αντίθετα στις υψηλόμισθες χώρες η αντιμετώπιση της 
διαφθοράς και της απάτης αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Επίσης έντονη διαφορά 
ανάμεσα στις υψηλόμισθες και χαμηλόμισθες χώρες παρατηρείται αναφορικά με το 
αν πιστεύεται πως η διαφθορά στον δημόσιο τομέα υπερβαίνει αυτή στον ιδιωτικό. 
Έτσι, διαπιστώθηκε πως στα κράτη με υψηλούς μισθούς επικρατεί η άποψη πως η 
διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα ξεπερνά αυτή στον δημόσιο και αντιθέτως στα 
χαμηλόμισθα κράτη οι περισσότεροι θεωρούν πως η διαφθορά στον δημόσιο τομέα 
ξεπερνά εκείνη στον ιδιωτικό. (Huberts, 1998) 

Ένα λογικό ερώτημα που γεννιέται είναι αν και κατά πόσο οι ελεγκτές είναι σε θέση 
να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους, δεδομένου πως σε κάθε υπηρεσία μπορεί 
να υπάρχουν υπάλληλοι που είναι πρόθυμοι να διαπράξουν απάτη για τον ένα ή τον 
άλλο λόγο. (Laffan, From policy entrepreneur to policy manager: the challange facing 
the European Commission, 2011) Αυτός ο προβληματισμός γεννά και τον θεμελιώδη, 
κατά τη γνώμη μου, τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της απάτης, που είναι η 
δημιουργία ενός συστήματος παιδείας και κατ’ επέκταση εκπαίδευσης του 
πληθυσμού προκειμένου για τη δημιουργία του κατάλληλου αξιακού συστήματος 
που θα απέρριπτε την επιλογή διάπραξης απάτης για τον οποιονδήποτε λόγο. Μία εκ 
βάθρων προσανατολισμένη εκπαίδευση σε ηθικές αξίες, στη βαθιά κατανόηση του 
ζητήματος της απάτης και κάθε παράνομης δραστηριότητας θα δημιουργούσε τόσο 
υπαλλήλους που διεξάγουν έρευνα και δεν είναι διατεθειμένοι να παρεκκλίνουν των 
κανόνων, όσο και πολιτικούς με τις αντίστοιχες ηθικές αξίες. 

Φαίνεται πως τα κράτη μέλη, ενώ προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τις απολαβές 
τους από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, πολύ μικρή σημασία δίνουν στο να λύσουν 
τα προβλήματα ελέγχου και αξιοποίησης των χρημάτων που λαμβάνουν. (Laffan, 
From policy entrepreneur to policy manager: the challange facing the European 
Commission, 2011) Κι εδώ μπορούμε να προσθέσουμε στην παραπάνω θεμελιακή, 
κατά τη γνώμη μου, πρόταση πως η εκπαίδευση του πληθυσμού είναι σημαντικό να 
είναι προσανατολισμένη στη σημασία του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Είναι πολύ 
σημαντικό να γίνει κατανοητός ο αρχικός στόχος της δημιουργίας της Ένωσης, που 
ήταν η αποφυγή περαιτέρω πολεμικών διενέξεων και η σημασία της επίτευξης της 
ειρήνης στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία εξήντα χρόνια. Διότι, φυσικά, το 
περιβάλλον ασφάλειας που προσφέρει ο ενοποιημένος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί 
πρόσφορο έδαφος για οικονομική ανάπτυξη, αλλά και ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
στη συνέχεια αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλου του πληθυσμού. Άρα η 
συνειδητοποίηση της σημασίας της εξάλειψης της απάτης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά 
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κράτη που από τη αρχή η ένωσή τους βασίστηκε σε κοινά συμφέροντα και αμοιβαίο 
κέρδος σε διάφορα επίπεδα είναι ο θεμελιώδης λίθος για την αντιμετώπιση του 
διαρκώς εντεινόμενου φαινομένου της απάτης. Ανέκαθεν, αλλά στις μέρες μας 
ακόμη περισσότερο, αυτή τη βαθιά συνείδηση στις καρδιές και στο μυαλό των 
ευρωπαίων, είτε αυτοί είναι υπάλληλοι, είτε πολιτικοί, είτε απλοί πολίτες, εν δυνάμει 
διαπράττοντες απάτη, μπορεί αρχικά η εκπαίδευση να την προσφέρει. 

Βέβαια η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε από μόνη της να το πετύχει αυτό, παρ’ όλο 
που αποτελεί το θεμέλιο. Στη συνέχεια σημαντικό παράγοντα αποτελεί η 
σταθεροποίηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της Ένωσης. Άλλωστε αυτός 
υπήρξε και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της. Είναι λοιπόν μεγάλης 
σημασίας οι μισθοί τόσο των υπαλλήλων όσο και των πολιτικών και των πολιτών να 
βρίσκονται σε επίπεδα ώστε να μην εξαρτάται η διαβίωσή τους από τη διάπραξη ή μη 
της απάτης. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μεγαλύτερη διαφάνεια στο τραπεζικό 
σύστημα. 

Ας δούμε τώρα την πλευρά της OLAF. Αρχικά οφείλουμε να αναφέρουμε πως, όπως 
πολύ εύστοχα έχει σημειωθεί στη βιβλιογραφία πολλάκις, θα ήταν εξαιρετικά 
σπουδαίο για εκείνη να μην υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα συνέβαλε 
καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση των διενέξεων που προκύπτουν από συγκρούσεις 
συμφερόντων, που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Στη βιβλιογραφία γίνονται αναφορές 
ακόμη και για πρόβλημα νομιμοποίησης των ελέγχων που διενεργεί η OLAF, 
εξαιτίας του γεγονότος πως ανήκει στην Επιτροπή και άρα δεν είναι ανεξάρτητη. Και 
βέβαια κατά μία έννοια αυτό ισχύει. Το γεγονός πως είναι υπηρεσία της Επιτροπής 
την καθιστά και φορέα των συμφερόντων της Επιτροπής. Αποτέλεσμα αυτού είναι σε 
κάποια πιθανή περίπτωση έρευνας για διάπραξη απάτης στην οποία εμπλέκεται η 
ίδια η Επιτροπή, η OLAF να μην είναι σε θέση να διεξάγει αμερόληπτη έρευνα. 

Επιπρόσθετα στην ίδια τη δομή της OLAF θα μπορούσαν να θεσπιστούν κάποιες 
αλλαγές. Αρχικά χρήσιμο θα ήταν να αποφεύγεται η πρόσληψη σε αυτή μη μόνιμων 
υπαλλήλων ή να μην εμπλέκονται μη μόνιμοι υπάλληλοι σε έρευνες που μπορεί να 
διαρκέσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από θητεία τους, καθώς αυτό θα είχε 
αποτέλεσμα ασυνέχειες στις έρευνες και τα αποτελέσματά τους. Λύση για την πιθανή 
σύναψη ανάπτυξη διαφθοράς μέσα στους ίδιους τους κόλπους της OLAF θα ήταν η 
περιστροφή των υπαλλήλων τόσο από λειτουργική άποψη όσο και από τοπογραφική.  

Η εισαγωγή σαφών και αποτελεσματικών κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών τόσο ανάμεσα στα κράτη μέλη όσο και μεταξύ της OLAF  και των 
κρατών μελών θεωρείται απαραίτητη. Είναι εξέχουσας σημασίας οι πληροφορίες που 
αφορούν σε διεξαγωγή έρευνας κατά της απάτης να διακινούνται με βάση κανόνες 
και πρωτόκολλα, τα οποία θα σέβονται τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και τους 
εθνικούς σχετικούς κανονισμούς. Άλλωστε, και σύμφωνα με τον κανονισμό 
883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF, αυτές θα 
πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθμός 9 περί των προνομίων 
και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας ταυτόχρονα και τον κανονισμό 
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υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, καθώς και με πλήρη σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Τονίζεται μάλιστα η 
εφαρμογή της αρχής της ισότητας και του δικαιώματος του ενδιαφερομένου να 
διατυπώσει τις απόψεις του για τα γεγονότα που τον αφορούν και της αρχής ότι τα 
συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε στοιχεία με 
αποδεικτική αξία. Εξέχουσας σημασίας είναι, κατ’ εμέ, και η θέσπιση και εφαρμογή 
από όλα τα κράτη μέλη κανόνων προστασίας όσων καταγγέλλουν απάτη, 
προστατεύοντας την ανωνυμία τους. 

Ο κανονισμός 883/2013 ορίζει μάλιστα πως με βάση όλα τα παραπάνω οφείλουν τα 
όργανα να προβλέψουν τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των εσωτερικών 
ερευνών. Επιπρόσθετα οφείλει η OLAF να εξασφαλίζει την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
των πληροφοριών που συλλέγονται με τις έρευνες της. Βέβαια, η αναγκαία συνδρομή 
που οφείλουν να παρέχουν τα μέλη του προσωπικού και τα διευθυντικά στελέχη των 
υπό εξέταση οργανισμών προκειμένου για την «αποτελεσματική» εκτέλεση των 
καθηκόντων των υπαλλήλων της OLAF, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
3 του κανονισμού, αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνειών. Γι αυτό το λόγο είναι 
σημαντικό να διασφαλίζονται οι κανόνες που θα διέπουν τις εν λόγω έρευνες 
ταυτόχρονα να λαμβάνουν υπόψη τις διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται 
από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει ο εξεταζόμενος 
οργανισμός, όσο και να διέπονται από συγκεκριμένους σαφείς κανόνες χωρίς 
περιθώρια παρερμηνείας ή ακόμη χειρότερα ερμηνείας κατά το δοκούν. Ένα ακόμη 
μελανό σημείο, θεωρώ, πως είναι η εξαιρετικά σύντομη προθεσμία, που δίνεται από 
το άρθρο 9 παράγραφος 2, στην πρόσκληση μάρτυρα, καθώς το εικοσιτετράωρο 
είναι εξαιρετικά σύντομος χρόνος, ειδικά δεδομένου πως μπορεί να μειωθεί. 

Με δεδομένα και όλα τα παραπάνω, λύση σε πολλά προβλήματα που προκύπτουν 
από τον κατακερματισμό του ποινικού δικαίου των κρατών μελών, θα αποτελούσε 
μια προσπάθεια δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου με τη δέουσα συνοχή. Η συνοχή 
του νομοθετικού πλαισίου σε όλα τα κράτη μέλη τόσο μεταξύ τους, όσο και μεταξύ 
αυτών και του ευρωπαϊκού, νομίζω, πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειμένου 
για την επίτευξη μικρότερων χρόνων διεξαγωγής των ερευνών, όσο και 
αποτελεσματικότερων ελέγχων, δεδομένου πως δεν αρκεί να εντοπιστεί η απάτη 
αλλά και να πραγματοποιηθούν η ποινική δίωξη των δραστών και η ανάκτηση των 
κοινοτικών πόρων. Τελικά καθοριστικό ρόλο παίζει η υιοθέτηση δραστικών και 
κατασταλτικών μέσων, όπως σοβαρότερες ποινές ή η επέκταση των αρμοδιοτήτων 
του δικαστικού σώματος, υπό την επίβλεψη της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν πελατειακές σχέσεις, που πολύ πιθανόν να υπάρχουν στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Εδώ, πιστεύω, η λύση μπορεί να έρθει από την λειτουργία στην πράξη της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα έπρεπε εξ αρχής να είναι υπεύθυνη για την 
ποινική συνέχεια που θα δίνεται στις υποθέσεις κι επιπλέον για την ανάκτηση των 
απολεσθέντων πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. 
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