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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας υπήρξε η κριτική περιγραφή των 

δράσεων αντιμετώπισης των περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς που 

αναλαμβάνονται ειδικά από τον ΟΑΕΔ. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από την 

βιβλιογραφική επισκόπηση γύρω από το θέμα, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει τις 

έννοιες της απάτης και της διαφθοράς, μαζί με τις επιπτώσεις τους, ειδικότερα στο 

θέμα του δημόσιου τομέα. Στο τρίτο κεφάλαιο, η εργασία πραγματεύεται το θέμα της 

ανίχνευσης της απάτης και ασχολείται με την εφαρμογή των καλών πρακτικών στην 

αντιμετώπιση της. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ηθική κουλτούρα μέσα 

στους δημόσιους οργανισμούς, ενώ το πέμπτο παρουσιάζει το εργαλείο 

αντιμετώπισης των κινδύνων απάτης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε στάδια και που 

εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά σε εκείνα τα εργαλεία αντιμετώπισης της απάτης που χρησιμοποιεί ο 

ΟΑΕΔ, στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής κατά της απάτης. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ο κυριότερος όγκος των βιβλιογραφικών αναφορών συγκεντρώθηκε μετά από 

έρευνα στους διαδικτυακούς τόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ 2014-

2020, ενώ σχετικά με την βιβλιογραφία και την νομοθεσία που αναφέρεται στον 

ΟΑΕΔ, όλα τα στοιχεία είναι μέρος της Υπουργικής Απόφασης 11319/09-09-2016 

και του Νόμου 4314/2014 που έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. 

 

Λέξεις- κλειδιά: Απάτη, διαφθορά, δημόσιος τομέας, ηθική κουλτούρα 
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Abstract 

 

The purpose of this diploma thesis was to critically describe the actions for dealing 

with cases of fraud and corruption committed specifically by OAED. The first chapter 

consists of a bibliographic overview on the issue, while the second presents the 

concepts of fraud and corruption, along with their implications, in particular on the 

issue of the public sector. In the third chapter, this thesis deals with the issue of fraud 

detection and deals with the application of good practices in dealing with it. The 

fourth chapter refers to ethical culture within public organizations, while the fifth 

chapter presents the five-step fraud prevention tool, which is implemented in many 

European countries. Finally, in the sixth chapter, special reference is made to those 

fraud prevention tools used by OAED in the framework of the national anti-fraud 

strategy. It is worth noting that the bulk of bibliographic references were collected 

after a survey in the European Union and ESPA websites, while the bibliography and 

legislation referring to OAED w all data are part of Ministerial Decision 11319 / 09-

09-2016 and Law 4314/2014 published in Government Gazette. 
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Εισαγωγή 

 

Οι έννοιες της απάτης και της διαφθοράς και τα δυσάρεστα αποτελέσματα 

που αυτές έχουν για τις κοινωνίες των ανθρώπων, αποτελούν ένα θέμα το οποίο 

ταλανίζει τις σύγχρονες κοινωνίες σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά η περίπτωση της απάτης 

στον δημόσιο τομέα αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια πραγματικότητα, της οποίας οι 

συνέπειες είναι τόσο οικονομικές, όσο και ηθικές, καθώς από την μια χάνονται μέσω 

της κατασπατάλησης των δημοσίων πόρων, μονάδες χρησιμότητας για το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο και από την άλλη πλευρά, μειώνεται η ηθική αξία των ατόμων που 

συμμετέχουν σε πράξεις απάτης, διαβρώνοντας ηθικά το σύνολο της κοινωνίας. 

Για τον λόγο αυτό, η ενασχόληση σε επίπεδο διπλωματικής εργασίας με το 

συγκεκριμένο θέμα αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια πρόκληση, ώστε μέσα από την 

επιστημονική μελέτη και έρευνα, να δοθεί η δέουσα προσοχή στο θέμα αυτό και να 

προταθούν λύσεις που θα υπόσχονται την ολιστική αντιμετώπιση του θέματος. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας υπήρξε η κριτική περιγραφή των 

δράσεων αντιμετώπισης των περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς που 

αναλαμβάνονται ειδικά από τον ΟΑΕΔ. Ωστόσο, κατά την διεξαγωγή της έρευνας 

διαπιστώθηκε ότι σε έναν τεράστιο βαθμό, οι δράσεις που αναλαμβάνονται από τον 

Οργανισμό αυτό στο θέμα αυτό, εμπίπτουν στην ευρύτερη εθνική στρατηγική 

καταπολέμησης της απάτης, η οποία με την σειρά της καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, 

κρίθηκε σκόπιμο η έρευνα να μετατοπιστεί ελαφρώς προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ωστόσο, προκειμένου να παρουσιαστούν όλα εκείνα τα στοιχεία της έρευνας 

για το συγκεκριμένο θέμα, κρίθηκε σκόπιμη η συγγραφή τεσσάρων ακόμη 

κεφαλαίων, τα οποία προηγούνται στην δομή της παρούσας εργασίας. Το πρώτο από 

αυτά περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το θέμα της απάτης 

στους δημοσίους οργανισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί και να παρουσιαστεί 

κριτικά η υπάρχουσα έρευνα στον τομέα αυτό. 



 

 

2 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, καθώς τοποθετεί το πρόβλημα στις πραγματικές του βάσεις, 

μέσα από την αποσαφήνιση των ορισμών και την παράθεση των διαστάσεων του 

προβλήματος, όταν το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη 

ληφθεί στον κόσμο για την αντιμετώπιση της απάτης.  

Το τέταρτο κεφάλαιο καταπιάνεται με το θέμα της ηθικής κουλτούρας ως 

αντίβαρο στα περιστατικά της απάτης στους δημοσίους οργανισμούς και μέσα από 

την ανάπτυξη της θεωρίας των αξιών, η οποία είναι προσανατολισμένη στις ειδικές 

συνθήκες των δημοσίων υπαλλήλων, καταλήγει στην εκτίμηση της σημασίας της 

ύπαρξης ηθικής κουλτούρας σε αυτούς. Στην συνέχεια, ακολουθεί το εμπειρικό 

τμήμα της εργασίας , όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως και η εργασία κλείνει 

με την εξαγωγή των σημαντικότερων συμπερασμάτων και την παράθεση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. 
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1. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

1.1. Η απάτη στους δημόσιους οργανισμούς. 

 

Σύμφωνα με τον Kazmi (2008), ο έλεγχος είναι η διαδικασία που έχει τεθεί σε 

εφαρμογή για να διασφαλιστεί η συμπεριφορά και η απόδοση σύμφωνα με τα 

πρότυπα ενός οργανισμού. Μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία ελέγχου της 

αντιστοίχισης και αντιμετώπισης των διαφόρων οικονομικών και μη οικονομικών 

αδικημάτων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια πραγματοποίησης περιστατικών 

απάτης μέσα στον οργανισμό. Ο πρωταρχικός στόχος οποιουδήποτε οργανισμού σε 

σχέση με το θέμα αυτό απορρέει από την υιοθέτηση της στρατηγικής του πρόθεσης 

να προασπίσει τα συμφέροντα του, τόσο σε οικονομικό όσο και σε γενικότερο 

επίπεδο. Με τον ίδιο τρόπο, η κυβέρνηση θέτει τους δικούς της στρατηγικούς 

στόχους που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των περιπτώσεων απάτης και 

διαφθοράς. 

Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία για την καταπολέμηση της απάτης και της 

διαφθοράς, υπάρχουν συμπεράσματα τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές 

προσεγγίσεις στο θέμα. Για παράδειγμα, ο Tanzi, (1998) εξέτασε τη διαφθορά σε όλο 

τον κόσμο: Τις αιτίες, τις συνέπειες, το πεδίο εφαρμογής και μέτρα αντιμετώπισης 

της. Η έρευνα του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απάτη και η διαφθορά στον 

δημόσιο τομέα δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως.  

Η μελέτη της Deloitte (2014) διερεύνησε την πρόληψη της απάτης στις 

δημόσιες συμβάσεις και τη διαφθορά που σχετίζεται με αυτές και καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι τα θέματα της απάτης και της διαφθοράς μπορούν να 

ελαχιστοποιηθούν μόνο στο επίπεδο της διακυβέρνησης, και κυρίως μέσα από την 

αποφασιστική πρόθεση της να τα αντιμετωπίσει. Ωστόσο και αυτή η έρευνα 

καταλήγει ότι είναι σχεδόν αδύνατον για μια κυβέρνηση να καταφέρει να εξαλείψει 

την απάτη και τη διαφθορά από το σύστημά της.  
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Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και μερικές μελέτες που 

υποστηρίζουν ότι η διαφθορά μπορεί να εξαλειφθεί εάν επιλεχτούν επιτυχημένες 

στρατηγικές που κατά κανόνα εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα (Shah & Schacter, 

2004, Shah). 

Εκτός από τα παραπάνω επιχειρήματα, διάφοροι μελετητές υποστηρίζουν ότι 

συγκεκριμένα επίπεδα διαφθοράς και απάτης στο δημόσιο τομέα είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε ανάπτυξη αυτών των μηχανισμών μέσα στον δημόσιο τομέα των 

χωρών που στηρίζονται στην γραφειοκρατία και με αυτόν τον τρόπο διατηρούν ένα 

συγκεκριμένο status quo το οποίο στηρίζουν οι κατά τόπους οικονομικές και 

κοινωνικές ελίτ των διαφόρων χωρών (Leff, 1994).  

Ωστόσο, ο Rose-Ackeman (1999) διαφωνεί με αυτό το ισχυρισμό. Σύμφωνα 

με την δική του εμπειρική έρευνα, η διαφθορά δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει σε 

ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής, ούτε ακόμη σε αυτήν την μορφή ανάπτυξης που 

φωτογραφίζουν οι ερευνητές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η οποία στηρίζεται 

στην γραφειοκρατία και τις ελίτ των χωρών. Σύμφωνα με τον Rose-Ackeman (1999), 

η διαφθορά είναι δυνατόν να οδηγήσει μόνο σε περισσότερη διαφθορά, καθώς, όσο 

μεγαλύτερο είναι το επίπεδο διαφθοράς και της απάτης, τόσο μικρότερος είναι ο 

βαθμός επενδύσεων και η οικονομική ανάπτυξη.  

 

1.2. Εμπειρικές ανασκοπήσεις προηγούμενων μελετών 

 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης διαφόρων ερευνών που έχουν γραφτεί για το θέμα, 

θα πρέπει να γίνει αναφορά στον Adams (2005), ο οποίος ασχολείται με τον τρόπο με 

τον οποίο εξουσιοδοτούνται σε άτομα οι  δημόσιες δαπάνες και ο έλεγχος των 

δημόσιων εσόδων, καθώς και ο έλεγχος που πραγματοποιείται στα λογιστικά βιβλία 

των δημοσιών οργανισμών. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ερευνητή, ο καθοριστικός 

παράγοντας ο οποίος μεγιστοποιεί τις πιθανότητες εκδήλωσης φαινομένων απάτης 

και διαφθοράς σε αυτόν τον τομέα των δημόσιων οργανισμών είναι η συχνότητα και 

η αυστηρότητα αυτών των ελέγχων.  
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Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι αν δεν ασκείται κανένας σωστός έλεγχος από μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε μια άλλη, της οποίας μάλιστα προσδιορίζει την 

αρχή της αμέσως μαζί με την στιγμή της προετοιμασίας των εκτιμήσεων και το τέλος 

της στη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται η δαπάνη, ο κρατικός 

προϋπολογισμός μπορεί πάντα να καταλήξει σε έλλειμμα. Ένας υπάλληλος σε αυτήν 

ή σε σχετική θέση που έχει γνώση της απουσίας ελέγχου, είναι πιθανό να 

προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, προκειμένου να αποσπάσει ένα 

παράνομο χρηματικό όφελος. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να υπάρχουν συγκεκριμένα 

βασικά όρια ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι πόροι 

δαπανώνται με σύνεση για τις υπηρεσίες που προορίζονται και συγκεκριμένα, για τον 

εκτελεστικό έλεγχο, τον νομοθετικό έλεγχο, τον έλεγχο του υπουργείου οικονομικών, 

τον έλεγχο του ταμείου και τον έλεγχο των υπηρεσιών. 

Η μελέτη που διεξήχθη από τους Zimbelman & Albrecht (2012) εξετάζει την 

πρόληψη της απάτης με χρήση διαφόρων μεθόδων της λογιστικής επιστήμης. Η 

έρευνα των συγκεκριμένων επιστημόνων υποστήριξε ότι η πρόληψη της απάτης 

συνεπάγεται τη δημιουργία ειλικρίνειας, διαφάνειας και αλληλοβοήθειας των 

υπαλλήλων, ως καθοριστικοί παράγοντες που θα πρέπει να αναζητούνται από όλους 

τους υπεύθυνους που έχουν αναλάβει το καθήκον της μείωσης της απάτης στους 

δημόσιους οργανισμούς. 

Έτσι, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να φροντίζουν να 

προσλαμβάνουν και να απασχολούν έντιμο προσωπικό ή ανθρώπους και διαθέτουν 

κατάρτιση και την απαραίτητη ευαισθητοποίηση σε θέματα απάτης, αναπτύσσοντας 

ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και παρέχοντας ένα σύστημα βοήθειας των 

εργαζομένων, το οποίο βοηθά τους τελευταίους να απαλλάσσονται από τις 

προσωπικές πιέσεις, που είναι πολύ πιθανό να τους ασκηθούν κατά την τέλεση των 

καθηκόντων τους. Εξάλλου, οι Zimbelman & Albrecht (2012) επιμένουν στο θέμα 

αυτό και προτείνουν τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος ως έναν 

σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της προσπάθειας για την πρόληψη της απάτης.  

Υπάρχουν επιπλέον τρεις παράγοντες που βοηθούν προς αυτήν την 

κατεύθυνση, οι οποίοι περιγράφονται στην συνέχεια. Ο πρώτος από αυτούς 

αναφέρεται στην προσπάθεια για την καλλιέργεια των προσδοκιών για την ύπαρξη 

ειλικρίνειας μέσω της δημιουργίας και διατήρησης ενός καλού και αποτελεσματικού 
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εταιρικού κώδικα δεοντολογίας καθώς και η μεταλαμπάδευση αυτών των 

προσδοκιών σε όλους τους εργαζόμενους μέσα στον οργανισμό. Ο δεύτερος 

παράγοντας έχει να κάνει με την εφαρμογή μιας πολιτικής διαφάνειας και «ανοιχτών 

θυρών», η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ευκολία πρόσβασης των πολιτών σε 

πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο χρησιμοποίησης των δημοσίων πόρων. 

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με το αίσθημα της ειλικρίνειας και της 

ανταμοιβής της μέσα στον οργανισμό. 

Τέλος, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πρόληψη της απάτης συνεπάγεται 

την εξάλειψη των ευκαιριών για την εκδήλωση περιστατικών απάτης. Η προσπάθεια 

για την εξάλειψη αυτών των ευκαιριών περιλαμβάνει την υιοθέτηση πέντε 

παραγόντων από την πλευρά των δημόσιων οργανισμών. 

1. Την εφαρμογή καλών εσωτερικών ελέγχων,  

2. Την αποθάρρυνση των προσπαθειών συμπαιγνίας μεταξύ εργαζομένων και 

πολιτών 

3. Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την υιοθέτηση πολιτικών 

αντιμετώπισης της απάτης στους δημόσιους οργανισμούς 

4. Την παρακολούθηση των εργαζομένων και τέλος, 

5. Την παροχή μιας τηλεφωνικής γραμμής (συστήματα κατασκοπείας) για 

ανώνυμες καταγγελίες.  

 

1.3. Η αντιμετώπισης της απάτης στους δημόσιους οργανισμούς 

 

Μια έρευνα σχετικά με την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την ανίχνευση 

απάτης στον δημόσιο τομέα που διεξήχθη από την PWC (2012) εξ ονόματος του 

Γενικού Ελεγκτή της Νέας Ζηλανδίας για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, 

αποτέλεσε το πιο αποτελεσματικό μέσο ανίχνευσης της απάτης, καθώς το 36% των 

περιπτώσεων απάτης εντοπίστηκαν με αυτή τη μέθοδο. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης 

ότι λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων απάτης ανακαλύφθηκαν από εξωτερικούς 

ελεγκτές, καθώς ο εντοπισμός της απάτης δεν αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό ενός 

τέτοιου είδους ελέγχου.  
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Ωστόσο, οι Apostolou & Crumbley (2008) παρατήρησαν ότι τόσο οι 

ρυθμιστικές αρχές όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς ενισχύουν το ρόλο του 

αποτρεπτικού ελέγχου για τον εντοπισμό της απάτης. Ισχυρίστηκαν ότι το Συμβούλιο 

Ανάλυσης Λογιστικών Προτύπων των Δημόσιων Εταιριών εξετάζει το διαφορετικό 

χαρακτήρα, το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των διαδικασιών ελέγχου που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αναγνωρισμένων κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας που οφείλεται σε απάτη. 

Οι Haron, Mohamed, Jomitin και Omar (2014) διαπίστωσαν την χρησιμότητα 

ενός λογιστή που είναι ειδικευμένος στην αναζήτηση περιστατικών απάτης για έναν 

οργανισμό, με στόχο τη μείωση του αριθμού των περιπτώσεων απάτης στον δημόσιο 

τομέα. Ένας τέτοιος λογιστής έχει το πλεονέκτημα να διερευνά πέρα από τα 

αριθμητικά στοιχεία των παραδοσιακών μεθόδων λογιστικού ελέγχου.  

Οι Eiya & Otalor (2013) πρότειναν ότι αυτός ο κλάδος της λογιστικής είναι 

ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, καθώς ο 

συγκεκριμένος ειδικευμένος επιστήμονας είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να 

εφαρμόζει τις δεξιότητές του και την εμπειρία του για να υποστηρίξει την γνώμη του 

εμπειρογνώμονα σχετικά με μια περίπτωση απάτης.  

Σύμφωνα με τους Bierstaker et al. (2006), εξάλλου, παρόλο που η χρήση των 

νομικών τμημάτων ενός δημόσιου οργανισμού είναι κατά γενική ομολογία ελάχιστη 

σε οποιαδήποτε ανίχνευση και πρόληψη απάτης, έχει την υψηλότερη βαθμολογία 

μέσης αποτελεσματικότητας στον τομέα αυτόν, σύμφωνα με την έρευνα που 

πραγματοποίησαν. 

Οι Albrecht et al. (2012) διαπίστωσαν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 

προκαλέσει προληπτικές τεχνικές ανίχνευσης της απάτης, οι οποίες είναι δυνατόν να 

αναλύουν δεδομένα και συναλλαγές, για την απομόνωση των περιστατικών απάτης, 

όπως οι τάσεις, οι αριθμοί και άλλες σχετικές ανωμαλίες που παρατηρούνται κατά 

την συλλογή των δεδομένων.  

Τέλος, οι Moyes & Baker (2003) διενήργησαν μια έρευνα σχετικά με τη 

σημασία της αποτελεσματικότητας της ανίχνευσης της απάτης και τα αποτελέσματά 

τους έδειξαν ότι 56 από τις 218 διαδικασίες που αναλύθηκαν, θεωρήθηκαν 

αποτελεσματικές για την ανίχνευση της απάτης. Γενικά, οι πιο αποτελεσματικές 
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διαδικασίες συνδέονταν με την ύπαρξη και τη δύναμη των εσωτερικών ελέγχων 

στους οργανισμούς. 
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2. Απάτη και Διαφθορά 

 

2.1. Η έννοια της απάτης και της διαφθοράς 

 

Η απάτη και η διαφθορά αποτελούν σημαντικά προβλήματα των κοινωνιών 

που επηρεάζουν ουσιαστικά κάθε επιχείρηση ή οργανισμό. Συγκεκριμένα, η 

διαφθορά σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και σημαντικά 

προβλήματα. Η λέξη «διαφθορά» συναντάται εξάλλου στην καθημερινότητα των 

πολιτών, καθώς πολύ συχνά γίνεται αναφορά σε αυτήν μέσα από τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, περιγράφοντας καθημερινά περιστατικά. Η διαφθορά είναι συνήθως 

λιγότερο απτή από την απάτη. Αποτελεί γεγονός ότι η πρώτη μπορεί να οδηγήσει 

στην δεύτερη, η οποία είναι μόνο μία από τις επιπτώσεις που προκαλεί η διαφθορά. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από απόψεως ελέγχου, η διαφθορά είναι συχνά 

πιο πολύπλοκη από την απάτη (Paldam, 2001). 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία έλαβε χώρα στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των τρόπων με τους οποίους ο εκάστοτε 

ερευνητής ορίζει τους όρους της απάτης και της διαφθοράς και συζητά τη διαφορά 

μεταξύ των δύο αυτών όρων. Επιπλέον, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για την διεθνή 

βιβλιογραφία που ασχολείται με το θέμα αυτό να καταπιάνεται  με μια σύντομη 

περιγραφή των δημόσιων συμβάσεων της εκάστοτε χώρας που μελετάται καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο η απάτη και η διαφθορά συνδέονται με τις δημόσιες 

συμβάσεις της χώρας αυτής. Στη συνέχεια, ο ερευνητής θα κάνει χρήση της ανάλυσης 

περιεχομένου για να συζητήσει τη φύση και τις συνέπειες της διαφθοράς καθώς και 

τα διάφορα είδη διαφθοράς.  

 

2.2. Αποσαφήνιση ορισμών 
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Η απάτη ορίζεται ως εκείνο το έγκλημα, το οποίο λαμβάνει χώρα εκ 

προθέσεως και περιλαμβάνει την παράνομη υποβολή ψευδών δηλώσεων με στόχο 

την πραγματική ή την δυνητική βλάβη κάποιου άλλου προσώπου. Η διαφθορά, από 

την άλλη πλευρά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η προσφορά ή η αποδοχή μιας 

προσφοράς που έχει ως στόχο  την ανταμοιβή για ορισμένες παράνομές ενέργειες 

(Mocan, 2004). 

Διαφέρει από την απάτη, διότι σε αυτήν, αμφότερα τα μέρη συμμετέχουν εν 

γνώσει τους, ενώ και τα δύο μέρη επωφελούνται με κάποιο τρόπο από τη συμφωνία. 

Η απάτη είναι το έγκλημα της σκόπιμης παραπλάνησης ή εξαπάτησης κάποιου για να 

προκαλέσει οικονομική απώλεια ή άλλη βλάβη. Ένας ακόμη αποδεκτός ορισμός της 

απάτης, την προσδιορίζει ως μια παράνομη και εκ προθέσεως υποβολή ψευδούς 

δήλωσης που προκαλεί πραγματική και δυνητική βλάβη σε κάποιον άλλο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε όλες τις ευνομούμενες χώρες του κόσμου, η απάτη θεωρείται μια 

ανεπιθύμητη ενέργεια, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Με άλλα 

λόγια, η έννοια της απάτης θα πρέπει να περιλαμβάνει  όλα εκείνα τα στοιχεία 

οικονομικού εγκλήματος καθώς και τις πράξεις εξαπάτησης (Lambsdorff et al., 

2005). 

 

2.3. Η απάτη και η διαφθορά 

 

Η απάτη είναι μια εκ προθέσεως πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόμων μεταξύ 

των διοικητικών στελεχών των δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών, αλλά και των 

υπευθύνων για την διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, των υπαλλήλων που πιθανώς 

έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν της θέσης τους ή τρίτων, που συνεπάγεται τη 

χρήση δόλου με στόχο την απόκτηση ενός άδικου ή παράνομου πλεονεκτήματος 

έναντι των υπολοίπων ατόμων. Σύμφωνα με τον Shah (2007) ο όρος «απάτη» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εξαπάτηση, τη δωροδοκία, την 

πλαστογράφηση, τον εκβιασμό, τη διαφθορά, την κλοπή, τη συνωμοσία, την 

υπεξαίρεση, την ψευδή εκπροσώπηση, την απόκρυψη σημαντικών γεγονότων και τη 

συμπαιγνία. 
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Για πρακτική χρήση, η απάτη μπορεί να οριστεί ως χρήση δόλου με σκοπό 

την απόκτηση ενός πλεονεκτήματος, την αποφυγή μιας υποχρέωσης ή την πρόκληση 

ζημίας σε κάποιον τρίτο. Η απάτη αναφέρεται σε μια σκόπιμη πράξη που συνήθως 

περιλαμβάνει τη χρήση δόλου για να αποκτήσει ένα άτομο κάποια μορφή 

οικονομικού οφέλους ή πλεονεκτήματος από μια θέση εξουσίας ή εμπιστοσύνης, που 

συχνά οδηγεί σε κάποια μορφή απώλειας ή κόστους για τον οργανισμό, την 

επιχείρηση ή το άτομο που εξαπατήθηκε. Αναφέρεται, επίσης, στην ατιμωρησία με τη 

μορφή της εκ προθέσεως εξαπάτησης ή της εκούσιας διαστρέβλωσης ενός 

πραγματικού γεγονότος. 

Η διαφθορά, με την σειρά της, αποτελεί συνήθως μια πολύ δύσκολη έννοια να 

οριστεί. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού 

ορισμών της έννοιας της διαφθοράς.. Με απλά λόγια, η διαφθορά μπορεί να οριστεί 

ως η κατάχρηση μιας δημόσιας θέσης με στόχο το ιδιωτικό κέρδος. Συνήθως 

περιλαμβάνει μια δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν τόσο ο δημόσιος όσο και ο 

ιδιωτικός τομέας και στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζεται στην απληστία και όχι 

στην ανάγκη. Σύμφωνα με τον Dye (2007), ο όρος «διαφθορά», όπως προκύπτει από 

τη λατινική λέξη corruptus, που σημαίνει σπασμένο αντικείμενο, σημαίνει απόκλιση 

από την ηθική, το δίκαιο, την παράδοση, το νόμο και την αρετή του πολίτη. 

Ο ορισμός της διαφθοράς που χρησιμοποιείται συχνότερα από τους 

κοινωνικούς επιστήμονες έχει περιγραφεί αρχικά από τον πολιτικό επιστήμονα του 

Χάρβαρντ Joseph S Nye, σύμφωνα με τον οποίο, η διαφθορά είναι δυνατόν να 

περιγραφεί ως μια συμπεριφορά που αποκλίνει από τα κανονικά καθήκοντα ενός 

δημόσιου ρόλου προς όφελος της ιδιωτικής ζωής, με την οποία γίνεται προσπάθεια να 

εξοικονομηθούν χρηματικά ή άλλα οφέλη μέσα από μια κατάσταση, στην οποία 

συνειδητά παραβιάζονται οι θεσμοθετημένοι κανόνες, προκειμένου να είναι δυνατή η 

άσκηση ορισμένων μορφών ιδιωτικής επιρροής.  

Με αυτήν την έννοια, η διαφθορά θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπεριφορές 

όπως η δωροδοκία (η οποία μπορεί να οριστεί ως η χρήση ανταμοιβών με στόχο την 

διαστρέβλωση της κρίσης ενός ατόμου σε θέση εμπιστοσύνης), ο νεποτισμός (ο 

οποίος στηρίζεται στην ύπαρξη μιας υπαρκτής σχέσης μεταξύ των συναλλασσόμενων 

και της αντικειμενικής τους αξίας) και η κατάχρηση μιας θέσης (η οποία συνδέεται με 

την παράνομη παραχώρηση δημόσιων πόρων για ιδιωτική χρήση) (Nye, 1967). 
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Όπως σημειώθηκε και προηγουμένως, η δωροδοκία αποτελεί την κατάχρηση 

μιας δημόσιας ή ιδιωτικής θέσης με στόχο το προσωπικό όφελος. Ο ορισμός αυτός 

υιοθετείται από την Παγκόσμια Τράπεζα και αποδίδεται στους Huther & Shah 

(2000). Έχει το πλεονέκτημα της απλότητας, γεγονός που τον καθιστά εύχρηστο στην 

εφαρμογή του από τους αρμόδιους που προσπαθούν εντοπίσουν φαινόμενα 

δωροδοκίας. Από την άλλη πλευρά, οι Lyer & Samociuk (2006) πιστεύουν ότι για 

πρακτικούς λόγους, είναι σωστό να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατόν 

περισσότερες μορφές παράνομης δραστηριότητας σε έναν ορισμό  που θέλει να 

περιγράψει την απάτη και την διαφθορά. Με αυτήν την έννοια, ο δικός τους ορισμός 

για την απάτη και την διαφθορά περιλαμβάνει: 

• Οποιαδήποτε μορφή κλοπής με την ευρύτερη έννοια. 

• Εξαπάτηση στην αναφορά των προβλημάτων που εντοπίζονται. 

• Την διαφθορά και την δωροδοκία με την ευρύτερη έννοια. 

Η διαφθορά περιλαμβάνει επίσης κάθε άλλη μορφή ανέντιμης ή ανήθικης 

δραστηριότητας που μειώνει τα κέρδη ή βλάπτει τη φήμη ή την οργανωτική 

κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη οι 

οργανισμοί να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τα προβλήματα που συνδέονται με 

αυτά τα φαινόμενα, βελτιώνοντας τον τρόπο κατανόησης αρχικά και στην συνέχεια, 

αντιμετώπισης των κινδύνων που σχετίζονται με την απάτη και την διαφθορά που 

αντιμετωπίζουν, με στόχο να αναπτύξουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό 

αντιμετώπισης τους (Johnston, 1986). 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί και προηγουμένως, έχουν καταβληθεί πολλές 

προσπάθειες για την παροχή ουσιαστικών και απλών ορισμών για τη διαφθορά και 

την απάτη. Αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των δύο εννοιών, ο κοινός τους 

τόπος έγκειται σε δυο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο σχετίζεται με την 

εκμετάλλευση της θέσης που κατέχει ένα άτομο για προσωπικό κέρδος και το 

δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η στάση παραβιάζει τους κανόνες και τα 

πρότυπα του οργανισμού ή της επιχείρησης μέσα στην οποία ασκείται η 

δραστηριότητα αυτή.  
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Τα γενικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ορισμών που συναντώνται στην διεθνή 

βιβλιογραφία που έχουν προσδιοριστεί από τον McKinney (2004) είναι: 

 Η παραβίαση της εμπιστοσύνης του κοινού. 

 Η μετατροπή του δημοσίου οφέλους σε ιδιωτικό. 

 Η διαστρέβλωση της εξουσίας και η πραγματοποίηση παράνομης πράξης. 

 Η αδυναμία επιβολής των υφιστάμενων νόμων, των κανόνων και των 

κανονισμών μέσα από την εφαρμογή κυρώσεων σε μια δεδομένη κατάσταση 

που απαιτεί κάτι τέτοιο. 

 Η εσκεμμένη ή ακούσια κακή χρήση ή σπατάλη των δημόσιων πόρων. 

Ενώ όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως περιγράφουν τις μορφές έκφρασης της 

διαφθοράς, στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η παράθεση ορισμένων παραδειγμάτων 

κυβερνητικών τομέων που είναι κατά κύριο λόγο επιρρεπείς στη διαφθορά. Σύμφωνα 

με τον Shah (2007) συγκεκριμένες εκφράσεις διαφθοράς περιλαμβάνουν  

 Διάφορα κόστη που σχετίζονται με αποζημιώσεις για ταξίδια που 

πραγματοποιήθηκαν για υπηρεσιακούς λόγους. 

 Θέματα που σχετίζονται με την είσπραξη φόρων και τελωνειακών εσόδων.  

 Θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση συμβάσεων προμηθειών.  

 Θέματα που σχετίζονται με την πρόσληψη και την διοίκηση προσωπικού.  

 Ηλεκτρονικό εμπόριο.  

 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. 

 Παραχωρήσεις επιδοτήσεων. 

 Έκδοση αδειών οποιασδήποτε φύσης.  

Από την άλλη πλευρά, οι πιο κοινές μορφές διαφθοράς είναι  

 Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων.  

 Η παροχή παράνομης προστασίας έναντι αμοιβής.  

 Η παράνομη άσκηση επιρροής.  

 Η δωροδοκία  

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι παρατηρείται μια σύγχυση μεταξύ 

των διαφόρων ερευνών που συναντώνται στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με το 

κατά πόσο οι όροι της απάτης και της δωροδοκίας σχετίζονται με τα ίδια αδικήματα. 
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Στην επόμενη ενότητα λαμβάνει χώρα η προσπάθεια αποσαφήνισης των διαφορών 

ανάμεσα στις δυο αυτές έννοιες. 

 

2.4. Διαφορές μεταξύ των δύο εννοιών 

 

Ο όρος «απάτη» χρησιμοποιείται συχνά ως γενική έννοια για να συμπεριλάβει 

και άλλες πράξεις εξαπάτησης, οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια της διαφθοράς. Η 

διαφθορά και η απάτη είναι στην πραγματικότητα δυο διαφορετικές καταστάσεις Η 

σημαντικότερη συνιστώσα της απάτης είναι ένα είδος ψευδούς δήλωσης που 

προκαλεί μια κατάσταση η οποία είναι ενδεχομένως επιζήμια για το 

αντισυμβαλλόμενο μέρος (Snyman 2002). 

Η διαφθορά, από την άλλη πλευρά, αποσκοπεί στην παράνομη παροχή ή 

παραλαβή μιας παροχής με την πρόθεση ο παραλήπτης να προβεί ή να παραλείψει να 

προβεί σε κάποια ενέργεια, με αποτέλεσμα παράνομο όφελος των δυο εμπλεκομένων 

(Snyman, 2002). Είναι προφανές ότι τόσο η απάτη όσο και η διαφθορά είναι ηθικά 

ζητήματα και συνιστούν δόλια συμπεριφορά, ωστόσο η σημαντική διαφορά μεταξύ 

των δύο όρων έγκειται στο γεγονός ότι όταν η νομοθεσία αναφέρεται σε απάτη, δεν 

περιλαμβάνει σε αυτήν απαραιτήτως το αδίκημα της διαφθοράς. 

 

2.5. Η απάτη στον δημόσιο τομέα 

 

Ο τομέας των προμηθειών ενσωματώνει ολόκληρη τη διαδικασία απόκτησης 

αγαθών και υπηρεσιών για τους δημόσιους οργανισμούς. Η όλη διαδικασία ξεκινά με 

τον προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης ανάγκης για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία και την 

απόφαση για την προμήθεια του. Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τον χώρο των 

προμηθειών του δημοσίου τομέα, κατά κανόνα  περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

διαδικασίες (Henderson & Kuncoro, 2006):  

 Εκτίμηση κινδύνου.  
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 Αναζήτηση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων.  

 Ανάθεση συμβάσεων.  

 Παράδοση. 

 Πληρωμή για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τους Pauw et al., (2009), η προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών από 

τον δημόσιο τομέα μιας χώρας θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσα από δημόσιες 

συμβάσεις. Οι τελευταίες αναφέρονται σε εκείνες τις κυβερνητικές διοικητικές 

δραστηριότητες που αφορούν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζεται η 

κυβέρνηση από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά κυμαίνονται από βασικά υλικά καθαρισμού 

γραφείων και άλλα αναλώσιμα μέχρι συστήματα κεντρικών υπολογιστών και 

συστήματα όπλων.  

Η διαχείριση των προμηθειών αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ζωτικής σημασίας 

δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι κυβερνητικές δραστηριότητες συνεπάγονται τη δαπάνη 

δημόσιων πόρων για αγαθά και υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε ανεπάρκειες ή αποτυχίες 

στις πρακτικές των δημόσιων συμβάσεων μπορούν να κρύβουν κινδύνους για 

σημαντικές απώλειες χρημάτων και αγαθών μέσω της ανικανότητας των δημόσιων 

λειτουργών, η οποία με την σειρά της να οδηγήσει σε φαινόμενα απάτης και 

διαφθοράς. 

Σύμφωνα με τοn Søreide (2002), η χρήση του όρου “προμήθεια” ισχύει για όλα τα 

είδη απόκτησης δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, το πρόβλημα της 

διαφθοράς είναι πιο συνηθισμένο σε ορισμένες κατηγορίες δημόσιων προμηθειών 

από ό, τι σε άλλες.. O Rose-Ackerman (1999) χωρίζει τις προμήθειες του δημοσίου 

τομέα σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

(i) Αγορές που απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα και ανάπτυξη, όπως είναι για η 

περίπτωση του στρατιωτικού εξοπλισμού μιας χώρας. 

(ii) Αγορές σύνθετων έργων ειδικού σκοπού, όπως είναι για παράδειγμα, η 

κατασκευή φραγμάτων ή λιμανιών, που δεν περιλαμβάνουν αναγκαστικά την χρήση 

κάποιας προηγμένης τεχνολογίας αλλά απαιτούν διευθυντικές και οργανωτικές 

δεξιότητες. 
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(iii) Αγορές τυποποιημένων προϊόντων που πωλούνται σε ανοικτές αγορές, όπως 

είναι για παράδειγμα ο εξοπλισμός των νοσοκομείων μιας χώρας. 

iv) Και τέλος, οι εξατομικευμένες εκδόσεις προϊόντων που διατίθενται με άλλη 

μορφή σε ανοικτές αγορές, όπως είναι για παράδειγμα κάποια υπολογιστικά 

συστήματα ειδικού σκοπού (πχ taxisnet) ή οι στόλοι των αυτοκινήτων που 

χρησιμοποιούνται από τις αστυνομικές αρχές μιας χώρας. 

Οι σωστές και επιτυχημένες δημόσιες συμβάσεις βασίζονται σε ορισμένες 

βασικές αρχές συμπεριφοράς γνωστές και ως οι πέντε πυλώνες των προμηθειών. 

Αυτοί οι πυλώνες εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον, διότι αν κάποιος από αυτούς δεν 

εφαρμοστεί, τότε δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στο σύστημα προμηθειών. Οι 

πέντε αυτοί πυλώνες είναι οι εξής: 

1. Σχέση ποιότητας και τιμής. 

2. Ανοικτός και αποτελεσματικός διαγωνισμός. 

3. Εντιμότητα των εμπλεκομένων στις συναλλαγές.  

4. Λογοδοσία και αναφορά.  

5. Δικαιοσύνη. 

Ο τομέας των προμηθειών είναι ένα από τα τμήματα της κυβέρνησης που είναι 

πιο επιρρεπή στη διαφθορά (Kaufman, 2004). Δεδομένου του γεγονότος ότι οι 

δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος μιας χώρας, η σημασία της πρόληψης της διαφθοράς στον τομέα 

αυτόν είναι πολύ μεγάλη για την εκάστοτε κυβέρνηση.  

Οι δημόσιες συμβάσεις προσφέρουν δυνατότητες απάτης και διαφθοράς, καθώς η 

ενασχόληση με αυτόν τον τομέα συνεπάγεται την δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλα 

χρηματικά ποσά από τους αρμόδιους. Η διαφθορά και η αναποτελεσματικότητα των 

δημόσιων συμβάσεων μειώνουν τα οφέλη που θα μπορούσαν να έχουν καρπωθεί οι 

πολίτες, ενώ παράλληλα, έχουν ως άμεση συνέπεια την μείωση του επίπεδου 

εμπιστοσύνης των τελευταίων στις κυβερνήσεις. (Heggstad & Froystad, 2011). 
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2.6. Συνέπειες της απάτης και της διαφθοράς. 

 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η προσπάθεια προσδιορισμού των 

σημαντικότερων συνεπειών των δυο αυτών φαινομένων στην κοινωνία, ως σύνολο. 

Έτσι, οι συνέπειες είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, οι 

οποίες είναι οι εξής: 

 Συνέπειες στην οικονομία. 

 Συνέπειες στην διακυβέρνηση. 

 Συνέπειες που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

τέλος, 

 Συνέπειες στις επιχειρήσεις. 

 

2.6.1. Συνέπειες στην οικονομία 

 

Η διαφθορά μπορεί να φέρει αρνητικές συνέπειες στις επενδύσεις, να 

περιορίσει το εμπόριο, να μειώσει την οικονομική ανάπτυξη και να στρεβλώσει τα 

γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία που σχετίζονται με τις δημόσιες δαπάνες. Η 

διαφθορά συμβάλλει, επίσης,  στην αύξηση της φτώχειας, της ανισότητας των 

εισοδημάτων και μπορεί ακόμη και να μειώσει την παροχή υπηρεσιών από το κράτος 

προς τους πολίτες, με αποτέλεσμα τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα να επωμιστούν 

το μεγαλύτερο κόστος, καθώς είναι αυτά τα οποία εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τις κρατικές παρεμβάσεις (Graeff, 2005).  

Η διαφθορά μπορεί επίσης να βλάψει τις πιθανότητες επιτυχίας για τις μικρές 

και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η επιβίωση και η ανάπτυξη των 

μικρών επιχειρήσεων είναι λιγότερο εξασφαλισμένη σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους περιορίζουν την ικανότητά τους να 

αναπτυχθούν μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα διαφθοράς. Η διαφθορά στις δημόσιες 

προμήθειες μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε σπατάλη δημόσιων πόρων, σε κακή 
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ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην αποθάρρυνση των ειδικευμένων 

προμηθευτών να συναλλάσσονται με την κυβέρνηση (Corruption Watch, 2014). 

 

2.6.2. Συνέπειες στην διακυβέρνηση 

 

Η διαφθορά μπορεί να περιορίσει σοβαρά την ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας και να αποτρέψει τη χρηστή διακυβέρνηση σε μια χώρα. Εξάλλου, ο 

σύνθετος πολιτικός σχεδιασμός μιας χώρας μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της 

διαφθοράς που επηρεάζει αρνητικά τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στην 

κυβέρνηση και μπορεί επίσης να βλάψει την κουλτούρα των δημοκρατικών αξιών και 

αρχών (Pillay 2004: 586).  

Η διαφθορά, επιπλέον, εμποδίζει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου να 

αναπτυχθούν. Σε ένα δημοκρατικό σύστημα, οι δημόσιοι θεσμοί ενδέχεται να χάσουν 

την νομιμοποίηση τους στην συνείδηση των πολιτών όταν κάνουν κατάχρηση της 

εξουσίας τους για ιδιωτικό συμφέρον. Άλλες συνέπειες της διαφθοράς 

περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση των κοινωνικών δομών, της μείωση της 

παραγωγικότητας, την παρεμπόδιση της ανάπτυξης, την επιδείνωση της φτώχειας, 

την περιθωριοποίηση των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας και την δημιουργία 

κοινωνικών αναταραχών (Transparency International, 2014). 

 

2.6.3. Συνέπειες που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα αποτελεί πιθανή απειλή για τη ποιοτική 

παροχή των δημοσίων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τα χρήματα που προορίζονται για 

την στήριξη των υποδομών και την ανάπτυξη χάνονται μέσα σε αδιαφανείς 

διαδικασίες με αποτέλεσμα να χάνεται η δυνατότητα αποκόμισης κοινωνικών 

ωφελειών από την επένδυση των χρημάτων αυτών μέσα στον κοινωνικό ιστό. Η 

διαφθορά όχι μόνο αυξάνει το κόστος των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά επιβραδύνει 

επίσης την παροχή των υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για όσους τις έχουν ανάγκη. 
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Οι πιο χαρακτηριστικοί τομείς στους οποίους η διαφθορά έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών είναι οι τομείς της υγείας και  

της εκπαίδευσης  (Woods, 2012). 

 

2.6.4. Συνέπειες στις επιχειρήσεις 

 

Η διαφθορά μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματική κατανομή των πόρων. 

Όταν λαμβάνουν χώρα περιστατικά διαφθοράς, οι πελάτες των επιχειρήσεων τείνουν 

να χάνουν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη σε αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία, 

απαιτώντας έτσι από την εταιρεία να δαπανήσει πολύτιμο χρόνο και πόρους για να 

καθησυχάσει τους πελάτες αυτούς. Επιπλέον, παρατηρείται ένα αυξημένο κόστος για 

τις επιχειρήσεις αυτές που συνδέεται με το κόστος νομικής διευθέτησης των 

περιστατικών διαφθοράς (Ray, 2014). 
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3. Οι δράσεις καταπολέμησης της απάτης διεθνώς. 

 

3.1. Εισαγωγικά στοιχεία. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται καλές πρακτικές που σχετίζονται με την 

καταπολέμηση της απάτης, μέσα από την πρόβλεψη, την ανίχνευση, την παρεμπόδιση 

και εν τέλει, την αντιμετώπιση της απάτης. Ωστόσο, πριν την αναλυτική παράθεση 

αυτών των στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο να λάβει χώρα μια αναλυτική παρουσίαση 

των διαφόρων κατηγοριών της απάτης, όπως αυτές συναντώνται μέσα στην 

καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Έτσι, παρατίθεται στην 

συνέχεια ο επόμενος πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει τις συνηθέστερες περιπτώσεις 

απάτης.  
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Πίνακας 1. Κατηγορίες Απάτης 

Κατηγορίες Παραδείγματα 

Κατάχρηση Περιουσιακών Στοιχείων 

1. Κλοπή μετρητών 

2. Λάθος αιτήσεις πληρωμών 

3. Απάτες που σχετίζονται με 

τιμολόγια 

4. Κατάχρηση τραπεζικών 

λογαριασμών 

5. Αποθέματα και πάγια 

περιουσιακά στοιχεία 

6. Προμήθειες 

7. Απάτες που σχετίζονται με τις 

καταστάσεις μισθοδοσία 

Ψευδείς αιτήσεις 

1. Παράνομη αναγνώριση εσόδων 

2. Εσφαλμένη απόδοση στοιχείων 

ενεργητικού, παθητικού και 

εξόδων 

3. Διάφορες άλλες πρακτικές, όπως 

είναι για παράδειγμα, τα εικονικά 

τιμολόγια και η πλαστή αύξηση 

των εξόδων 

4. Χρήση εικονικών προσλήψεων 

Διαφθορά 

1. Σύγκρουση συμφερόντων 

2. Μίζες 

3. Δωροδοκίες 

4. Εκβιασμοί 

Πηγή: Iyer & Samociuk, 2006. 
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Επιπλέον, το επόμενο διάγραμμα παριστά τις σημαντικότερες μορφές απάτης 

που εντοπίστηκαν στην έρευνα της KPMG που έλαβε χώρα το 2007. 

 

 

Διάγραμμα 1. Οι σημαντικότερες μορφές απάτης. Πηγή:KPMG, 2007. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την μελέτη του παραπάνω 

διαγράμματος, οι συνηθέστερες μορφές απάτης εντοπίζονται στην απόσπαση 

χρηματικών ποσών από την πλευρά των υπαλλήλων και την πραγματοποίηση 

διαφόρων εγκληματικών πράξεων που συνδέονται με την κατάχρηση πιστωτικών 

καρτών και τραπεζικών λογαριασμών.  

 

3.2. Η πρόβλεψη της απάτης 

 

19%

25%

21%

7%

15%

13%

κλοπή από εργαζόμενους

Ψευδείς δηλώσεις

Απάτη με χρήση πιστωτικής 
κάρτας ή επιταγής

Κατάχρηση τραπεζικού 
λογαριασμού

Κατάχρηση περιουσιακών 
στοιχείων

Αλλα



 

 

23 

Δεδομένου της εξάπλωσης του φαινομένου της απάτης και των αρνητικών 

συνεπειών που συνδέονται με αυτήν, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

από όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην επένδυση χρόνου και 

χρηματικών πόρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. 

Ωστόσο, μερικές φορές συζητείται το κατά πόσον οι πόροι αυτοί πρέπει να 

επικεντρωθούν στην πρόληψη ή την ανίχνευση της απάτης. 

Με βάση την συζήτηση που σχετίζεται με τις αιτίες για τις οποίες τα άτομα 

καταφεύγουν στην υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών, φαίνεται ότι ένας από τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της απάτης είναι η 

υιοθέτηση μεθόδων που θα μειώσουν τα κίνητρα, θα περιορίσουν τις ευκαιρίες και 

την ικανότητα των ατόμων που είναι εν δυνάμει έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια 

πράξη απάτης, να εξορθολογήσουν τις ενέργειές τους. Εξάλλου, σε περίπτωση 

σκόπιμων πράξεων απάτης, ο στόχος των προληπτικών ελέγχων είναι να μειωθούν οι 

ευκαιρίες από τους πιθανούς παραβάτες (CIMA, 2009). 

Οι τεχνικές πρόληψης περιλαμβάνουν την εισαγωγή πολιτικών, διαδικασιών 

και ελέγχων και δραστηριότητες όπως η κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση σχετικά 

με την απάτη και τις επιπτώσεις της. Είναι επικερδές για όλους τους εμπλεκόμενους 

να αποτρέπονται οι απώλειες που σχετίζονται με την διαιώνιση των περιστατικών 

απάτης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες πρόληψης της απάτης μπορούν να 

συμβάλουν στη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, πολλοί οργανισμοί δεν 

έχουν ακόμη υιοθετήσει μια επίσημη προσέγγιση για την πρόληψη της απάτης.  

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα της KPMG που 

έλαβε χώρα το 2007, μόνο το 16% των επιχειρήσεων ή των οργανισμών στους 

οποίους έλαβε χώρα κάποιο περιστατικό απάτης, ήταν σε θέση να ανακτήσουν τις 

απώλειές τους μέσα από την διαδικασία των ασφαλιστικών καλύψεων. Το γεγονός 

αυτό φανερώνει την γενικότερη αδυναμία των οργανισμών και των επιχειρήσεων να 

ανακτήσουν τους πόρους που έγιναν αντικείμενο κάποιας απάτης (CIMA, 2009). 
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3.3. Η ανίχνευση της απάτης. 

 

Δεδομένου ότι οι τεχνικές πρόληψης της απάτης δεν μπορούν να είναι 

απολύτως αποτελεσματικές, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν την ύπαρξη συστημάτων που θα επισημαίνουν εγκαίρως τις 

περιπτώσεις απάτης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανίχνευσης της απάτης.  

Μια στρατηγική ανίχνευσης απάτης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση 

αναλυτικών εργαλείων και άλλων διαδικασιών που θα χρησιμοποιούνται με 

κατάλληλο τρόπο, για την επισήμανση των ανωμαλιών και την εισαγωγή μηχανισμών 

υποβολής εκθέσεων που θα προβλέπουν την κοινοποίηση υποψιών για δόλιες 

πράξεις. Βασικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης της απάτης 

είναι οι εκθέσεις που καταρτίζονται από τους υπεύθυνους και θα περιλαμβάνουν 

διαδικασίες όπως είναι για παράδειγμα, η εξόρυξη δεδομένων, η ανάλυση τάσεων και 

η συνεχής αξιολόγηση κινδύνων (World Bank, 2010). 

Η ανίχνευση της απάτης μπορεί να επισημάνει τις καταστάσεις εκείνες και τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες συνήθως λαμβάνουν χώρα τα διάφορα περιστατικά της 

απάτης. Ο βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι ενδεχομένως, τα συστήματα πρόληψης 

της απάτης δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν και να παρεμποδίσουν με απόλυτη 

επιτυχία τις απόπειρες εξαπάτησης από εκείνα τα άτομα που είναι διατεθειμένα να 

προβούν σε τέτοιες ενέργειες. 

Επιπλέον, η πιθανή ανάκτηση των ζημιών για τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς δεν είναι ο μόνος στόχος ενός προγράμματος ανίχνευσης, καθώς αυτή η 

συμπεριφορά δεν πρέπει να αγνοηθεί αν δεν μπορεί να υπάρξει ανάκτηση των 

ζημιών. Η ανίχνευση της απάτης θα επιτρέψει επίσης τη βελτίωση των εσωτερικών 

συστημάτων και των ελέγχων της επιχείρησης ή του οργανισμού. Είναι γεγονός ότι 

πολλές από τις απάτες που πραγματοποιούνται, οφείλονται σε ελλείψεις των 

διαφόρων συστημάτων ελέγχων. Έτσι, μέσω της ανίχνευσης περιπτώσεων απάτης, 

είναι ευνόητο ότι τα συστήματα ελέγχου βελτιώνονται, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να 

μπορούν να καταστούν αυστηρότεροι καθιστώντας δυσχερέστερο για τους πιθανούς 

δράστες να ενεργήσουν (World Bank, 2010). 
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Η πρόληψη και η ανίχνευση της απάτης έχουν σε τελική ανάλυση, έναν κοινό 

στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον περιορισμό του φαινομένου της απάτης και 

είναι απίθανη η επιτυχία της μιας προσέγγισης, χωρίς την συνεισφορά της άλλης και 

αντίστροφα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να 

εξετάζουν τόσο την πρόληψη της απάτης όσο και την ανίχνευση της κατά το 

σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη διαχείριση του κινδύνου 

απάτης. 

Το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει τις συνηθέστερες μεθόδους που 

χρησιμοποίησαν εταιρίες προκειμένου να ανιχνεύσουν την απάτη που διαπίστωσαν 

ότι λαμβάνει χώρα σε αυτές. Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα της KPMG 

που έλαβε χώρα το 2007. 
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Διάγραμμα 2. Οι συνηθέστερες μέθοδοι αντιμετώπισης της απάτης. 

Πηγή:KPMG, 2007. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παραπάνω διάγραμμα, η 

πλέον συνηθέστερη μέθοδος ανίχνευσης των περιστατικών απάτης είναι ο εσωτερικός 

έλεγχος και οι μέθοδοι που στηρίζονται στην διαχείριση των κινδύνων (risk 

management). Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να σημειωθεί και το μεγάλο σχετικά 

ποσοστό των περιπτώσεων της απάτης που εντοπίστηκαν από τυχαίους παράγοντες. 

 

3.4. Καλές πρακτικές στην αντιμετώπιση της απάτης. 

 

Είναι ευνόητο ότι για μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της 

απάτης, αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη η ύπαρξη μιας ξεκάθαρης και 

αποτελεσματικής πολιτικής ενάντια στην απάτη. Τα βασικά συστατικά μιας τέτοιας 

στρατηγικής είναι τα εξής: 

 Η πρόβλεψη. 

 Η ανίχνευση. 

 Η παρεμπόδιση και  

 Η αντιμετώπιση της απάτης. 

Το επόμενο διάγραμμα παριστάνει αυτές τις παραμέτρους του σχεδίου 

καταπολέμησης της απάτης. 
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Διάγραμμα 3. Οι απαραίτητες συνιστώσες ενός σχεδίου αντιμετώπισης της 

απάτης. Πηγή:KPMG, 2007. 

 

Από την μελέτη των στοιχείων του παραπάνω σχήματος προκύπτει με 

ξεκάθαρο τρόπο ότι τα διάφορα στοιχεία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την 

καταπολέμηση της απάτης συνδέονται στενά το ένα με το άλλο και ότι κάθε μία από 

αυτές τις συνιστώσες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της απάτης. 

Η ανίχνευση της απάτης λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας, στέλνοντας ένα 

μήνυμα στους πιθανούς απατεώνες ότι ο οργανισμός καταπολεμά ενεργά την απάτη 

και ότι υπάρχουν διαδικασίες για τον εντοπισμό οποιασδήποτε παράνομης 

δραστηριότητας που ενδεχομένως συμβεί. Η πιθανότητα σύλληψης συχνά θα πείσει 

έναν εν δυνάμει δράστη να μην διαπράξει τελικά κάποια απόπειρα απάτης. Θα πρέπει 
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επίσης να υπάρχουν συμπληρωματικοί έλεγχοι ανίχνευσης για να αντιμετωπιστεί το 

γεγονός ότι οι έλεγχοι πρόληψης ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς σε ορισμένες 

περιπτώσεις (Association of Certified Fraud Examiners, 2014). 

Μια συνεπής και ολοκληρωμένη απάντηση σε ύποπτα και εντοπισμένα 

περιστατικά απάτης είναι επίσης σημαντική. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα ότι η απάτη 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και ότι θα αναληφθεί δράση εναντίον των δραστών. Κάθε 

περίπτωση που ανιχνεύεται και διερευνάται θα πρέπει να ενισχύει το υπάρχον 

σύστημα ελέγχων και ασφάλειας και ως εκ τούτου να λειτουργεί ως μορφή πρόληψης 

της απάτης.  

 

3.5. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην πιο αποτελεσματική, ίσως μέθοδο 

ανίχνευσης της απάτης, η οποία είναι τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου που θα 

πρέπει να διαθέτει ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά το φαινόμενο. Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει όλες 

τις πολιτικές και τις διαδικασίες που λαμβάνονται από κοινού, υποστηρίζοντας την 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία ενός οργανισμού. Οι εσωτερικοί έλεγχοι 

συνήθως αφορούν καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα, οι διαδικασίες έγκρισης 

και εξουσιοδότησης, οι περιορισμοί πρόσβασης και οι έλεγχοι των συναλλαγών, και 

η φυσική ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν συχνά 

τον καταμερισμό ευθυνών και ελέγχων με στόχο τη μείωση του κινδύνου (IPPF, 

2009). 

Ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, μέσω του οποίου είναι δυνατόν να 

εφαρμοστούν πολιτικές και διαδικασίες, είναι απαραίτητο εργαλείο στην 

καταπολέμηση της απάτης μέσα σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Εφόσον οι 

εσωτερικοί έλεγχοι εφαρμόζονται σωστά, τότε τα μέλη του προσωπικού, οι πωλητές, 

οι συνεργάτες υλοποίησης και όλα τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώνονται για την 

απάτη και τη διαφθορά και τις συνέπειές τους και με αυτόν τον τρόπο γίνεται 

ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση τους. Όταν οι υπεύθυνοι για 
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έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση εντοπίζουν και αξιολογούν έναν κίνδυνο απάτης και 

διαφθοράς, τότε θα πρέπει αυτός να αντιμετωπίζεται με την καθιέρωση πρακτικών 

και ελέγχων, οι οποίοι θα σχεδιάζονται μέσα από διαρκείς ή ειδικές διαδικασίες 

αξιολόγησης των περιστατικών αυτών.  
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4. Η Ηθική κουλτούρα στους Δημόσιους Οργανισμούς 

 

4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς και της ανήθικης συμπεριφοράς στους 

δημόσιους οργανισμούς και στο δημόσιο γενικότερα, υπηρεσία είναι 

αναμφισβήτητες. Η ανήθικη συμπεριφορά είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα δεινά της 

σύγχρονης διακυβέρνησης, καθώς μέσω αυτής παρέχεται η δυνατότητα να μειωθεί η 

εμπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνηση και να υπονομευτούν μακροπρόθεσμα τα 

ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας. Η ανάγκη εξάλειψης της διαφθοράς και βελτίωσης 

των δεοντολογικών προτύπων των εκλεγμένων αξιωματούχων και των δημοσίων 

υπαλλήλων έχει καταστεί μείζον θέμα στο δημόσιο τομέα σε ολόκληρο τον δυτικό 

κόσμο και στις εκσυγχρονισμένες χώρες (Martin & Cullen, 2006). 

Οι κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (ΜΚΟ) συμμετέχουν ήδη στη διαδικασία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, στο 

παρόν κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η προσπάθεια για την αναγνώριση της αξίας της 

ηθικής κουλτούρας μέσα στους δημόσιους οργανισμούς και η παρουσίαση των αρχών 

και των αξιών που θα πρέπει να διέπουν την χρηστή διακυβέρνηση και την 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να διασαφηνιστεί 

η έννοια της ηθικής κουλτούρας, όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται μέσα από την 

διεθνή βιβλιογραφία. 

 

4.2. Η έννοια της ηθικής κουλτούρας 

 

4.2.1 Ο προσδιορισμός της σημασίας των Αξιών. 
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Ως έννοιες, οι αξίες συχνά αλληλοσυνδέονται με την ηθική (και όχι σπάνια 

και με τα πρότυπα), ιδίως σε σχέση με την αντιμετώπιση της διαφθοράς ή της κακής 

διοίκησης. Ενώ υπάρχει μια στενή και συχνά αλληλένδετη σχέση μεταξύ των δύο, η 

εξομοίωση των δυο όρων αυτή καθαυτή είναι προβληματική για τη μελέτη της κάθε 

έννοιας και θα πρέπει να αποφεύγεται, τόσο για λόγους μεθοδολογικούς, όσο και για 

λόγους ουσίας.  

Θα πρέπει αρχικά να ξεκαθαριστεί το γεγονός ότι αξίες αυτές καθαυτές δεν 

έχουν κάποια πρακτικότητα, δηλαδή δεν κάνουν τίποτα. Αντ’ αυτού, η εφαρμογή των 

δεοντολογικών κωδίκων στις αξίες είναι αυτή που θα οδηγήσει στην διαφοροποίηση 

μιας συμπεριφοράς σε σχέση με κάποια άλλη. Επομένως, η ηθική στην ουσία 

αποτελείται από κανόνες που μεταφράζουν τις αξίες στην καθημερινή ζωή. 

Παραμένοντας για λίγο στα θεμελιώδη, διασαφηνίζεται ότι η ηθική είναι 

υπεύθυνη για τον καθορισμό του τι είναι «λάθος», «καλό», «κακό» ή «σωστό» και οι 

ηθικές επιλογές δημιουργούνται με βάση κάποιες αξίες που βοηθούν τους ανθρώπους 

να αποφασίσουν ποια επιλογή πρέπει να ακολουθήσουν όταν αντιμετωπίζουν ένα 

ηθικό δίλημμα (Kakabadse et al, 2003).  

Μολονότι οι διαφορετικές γραφειοκρατικές αξίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ 

των κρατών, οι συνήθεις δεοντολογικές προκλήσεις συνήθως είναι ίδιες ή παρόμοιες 

παντού, ιδίως όσον αφορά σε θέματα διαχείρισης πόρων. Εξαιτίας των συγκρούσεων 

μεταξύ της δεοντολογικής και της ανήθικης συμπεριφοράς, οι κώδικες (ή τα πρότυπα) 

δεοντολογίας και οι κανόνες που αναφέρονται στις χρηστές διαδικασίες που θα 

πρέπει να ακολουθούνται έχουν λάβει μεγάλη σημασία.  

Στο έργο του για την αλλαγή των αξιών του δημόσιου τομέα, ο Van Wart 

υποστηρίζει ότι η ηθική είναι ένα σύνολο αξιών και ότι οι αξίες αποτελούν τα ευρεία 

κοινωνικά δεοντολογικά πρότυπα για τον τρόπο λειτουργίας του κόσμου (Van Wart, 

1998). Η δεοντολογία, όπως προτείνει, κάνει το σωστό, δηλαδή ενεργεί με βάση τις 

αξίες. Οι αξίες αναφέρονται σε όλες τις πτυχές της ηθικής λήψης αποφάσεων – την 

ηθική κρίση, την ηθική επιλογή και την ηθική συμπεριφορά - και ενισχύονται από 

αυτές. Ομοίως, o Gortner προτείνει ότι «η κατανόηση του ρόλου των αξιών στις 

επιλογές διευκρινίζει πολλά από τα ζητήματα που σχετίζονται με την ηθική στη 

δημόσια διοίκηση» (Gortner, 2001). 
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Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αθέμιτων πρακτικών που συχνά συναντώνται 

μέσα σε πολυεθνικές εταιρείες αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς, έχει 

δημιουργηθεί εδώ και χρόνια η ανάγκη για την σύσταση κανόνων εταιρικής 

διακυβέρνησης και θεσμοθέτησης νομικών απαιτήσεων για την εποπτεία και τον 

έλεγχο τέτοιων πρακτικών. Πολλές από αυτές τις απαιτήσεις έχουν επίσης 

εφαρμοστεί σε δημόσιους οργανισμούς. Εκτός από την ανάπτυξη εκτεταμένων 

κανόνων και κανονισμών που καθοδηγούν τις δραστηριότητες των δημόσιων και των 

ιδιωτικών οργανισμών, ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι η υιοθέτηση δεοντολογικών 

αξιών και πρακτικών εργασίας που ενθαρρύνουν την τήρηση του πνεύματος καθώς 

και του γράμματος αυτών των απαιτήσεων.  

Επιπλέον θα πρέπει να διασαφηνιστεί το γεγονός ότι εξ ορισμού, οι αξίες δεν 

μπορούν να είναι αρνητικές ή θετικές. Το πρόσημο περισσότερο αφορά στον τρόπο 

με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των αποφάσεων και των 

προτάσεων εφαρμογών πολιτικής στον δημόσιο τομέα και στο κατά πόσο αυτές 

εφαρμόζονται στην πράξη. Για παράδειγμα, η εμπιστευτικότητα ως αξία μπορεί να 

ερμηνευθεί με θετικό τρόπο (παρέχει εμπιστοσύνη μεταξύ μιας επιχείρησης και των 

πελατών της) ή αρνητικά (εμποδίζει τη διαφάνεια).  

Με μια παρόμοια πρακτική, μπορεί να υποστηριχτεί ότι όχι μόνο δεν είναι 

όλες οι αξίες, ηθικές (δηλαδή δεν αφορούν όλες οι αξίες τον διαχωρισμό ανάμεσα στο 

σωστό και το λάθος) αφορούν το σωστό και το λάθος), αλλά υπάρχει περίπτωση 

κάποιες από τις αξίες να είναι ανήθικες ή μη ηθικές (Kernaghan, 2003) όπως δείχνει ο 

Πίνακας που ακολουθεί. Επίσης, κάποιες ηθικές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της 

δικαιοσύνης και της ειλικρίνειας, είναι πιο αμερόληπτες στις δημόσιες υπηρεσίες σε 

σχέση με άλλες. 
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Πίνακας 2. Η κατάταξη των αξιών 

Είδη Αξιών Παραδείγματα 

Ηθικές αξίες Δικαιοσύνη Εντιμότητα Αμεροληψία 

Ανήθικες αξίες Απληστία Ανειλικρίνεια Νεποτισμός 

Μη ηθικές αξίες 
Προσωπική 

ελευθερία 
Ευτυχία Υγεία 

Πηγή: Kernaghan, 2003. 

 

4.2.2. Οι Αξίες του δημοσίου τομέα 

 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ουσιαστικά έχουν στόχο να εξυπηρετούν το ευρύ 

κοινό, την εκάστοτε κυβέρνηση, τις υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνται και το 

νόμο. Ο ρόλος τους παραδοσιακά εννοείται ως μέρος μιας διασυνδεδεμένης δομής 

που υπάρχει παράλληλα, αλλά εκτός της ιδιωτικής σφαίρας. Στη δυτική κοινωνία, η 

κυριαρχία της δημοκρατικής θεωρίας συνεπάγεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι 

αναλαμβάνουν την κοινή χρήση των αξιών της ευρύτερης κοινωνίας, αναγνωρίζοντας 

παράλληλα την ανάγκη για αντιπροσωπευτική κυβέρνηση (Gortner, 2001).  

Αν και οι δημόσιοι υπάλληλοι εκτελούν μια πληθώρα καθηκόντων και 

αναλαμβάνουν πολλές ευθύνες, υπάρχουν κοινά στοιχεία για το έργο τους. Το 1996, ο 

ΟΟΣΑ ενέκρινε έναν «Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για τους Δημόσιους 

Υπάλληλους», ο οποίος στηρίζεται  στις ακόλουθες γενικές αρχές: 

1.  Ένα δημόσιο αξίωμα, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, είναι μια 

θέση εμπιστοσύνης, η οποία συνεπάγεται ένα καθήκον δράσης προς το 

δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου, η απόλυτη πίστη των δημοσίων υπαλλήλων 
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πρέπει να είναι προς το δημόσιο συμφέρον της χώρας τους, όπως εκφράζεται 

μέσω των δημοκρατικών θεσμών της κυβέρνησης. 

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι εκτελούν τα 

καθήκοντά τους και λειτουργούν αποτελεσματικά, αποδοτικά και με 

ακεραιότητα, σύμφωνα με τους νόμους ή τις διοικητικές πολιτικές. Πρέπει 

πάντοτε να εξασφαλίζεται ότι οι δημόσιοι πόροι για τους οποίους είναι 

υπεύθυνοι διαχειρίζονται κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό 

τρόπο. 

3. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, δίκαιοι και αμερόληπτοι 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και, ιδίως, στις σχέσεις τους με το 

κοινό. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρέχουν καμία αδικαιολόγητη 

ειδική μεταχείριση σε καμία ομάδα ή σε μεμονωμένο άτομο ή να προβαίνουν 

σε διακριτική μεταχείριση κατά οποιαδήποτε ομάδας ή ατομικά, ή κατά 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατάχρηση της εξουσίας και της δύναμης που τους 

έχουν ανατεθεί. 

Όπως σημειώνουν οι Yoder & Cooper (2005), αυτός ο Κώδικας ανταποκρινόταν 

στην αυξανόμενη ανησυχία για τη διαφθορά στην κυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο και 

αντιπροσώπευε μια προσπάθεια προσδιορισμού των αξιών που μοιράζονται οι 

δημόσιες διοικήσεις μέσω των δεοντολογικών αρχών. Υπάρχουν προφανείς 

περιορισμοί στις προσπάθειες καθορισμού των αξιών που θα πρέπει να υιοθετήσουν 

οι δημόσιες υπηρεσίες, δεδομένης της ποικιλομορφίας των ιστορικών, κοινωνικών 

και πολιτιστικών δυνάμεων που επικρατούν σε διάφορα μέρη του κόσμου.  

Εντούτοις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές κοινές αξίες μεταξύ των 

δημόσιων υπηρεσιών τόσο στις παραδόσεις του Rechtstaat όσο και στο κοινό δίκαιο. 

Κάποιες από αυτές τις αξίες, είναι, όπως σημειώνει ο Sherman (1998), οι εξής: 

 Ειλικρίνεια.  

 Ακεραιότητα. 

 Αμεροληψία. 

 Σεβασμός του νόμου. 

 Σεβασμός των προσώπων. 

 Επιμέλεια. 

 Οικονομία και αποτελεσματικότητα. 
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 Ευθύνη. 

Ομοίως, σε μια διεθνή μελέτη μέτρων δεοντολογίας, ο ΟΟΣΑ διαπίστωσε την 

αμεροληψία, τη νομιμότητα και την ακεραιότητα ως τις πιο συχνά αναφερόμενες 

βασικές αξίες στις δημόσιες υπηρεσίας (ΟΟΣΑ, 2000). Ενώ ορισμένες από τις πιο 

κοινές αξίες των δημόσιων υπηρεσιών απαντώνται και σε άλλους μη κρατικούς 

οργανισμούς, οι δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν κατά κανόνα μια σειρά αξιών 

που τις διαφοροποιούν από τις επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο τους την 

μεγιστοποίηση του κέρδους.  

 

4.2.3 Κατηγοριοποίηση των αξιών στις δημόσιες υπηρεσίες 

 

Προκειμένου να βελτιωθούν οι εννοιολογικές αντιθέσεις στον χώρο του 

καθορισμού των αξιών μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες, συχνά αυτές ομαδοποιούνται, 

προκειμένου να αποφευχθεί η αντιμετώπιση τους μεμονωμένα. Αναμφισβήτητα, αυτή 

η «ομαδοποίηση» αξιών αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις αυξανόμενες προσδοκίες για τις 

δημόσιες υπηρεσίες αλλά και την αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά 

στοιχεία και καθήκοντα εντός μιας δημόσιας υπηρεσίας απαιτούν σύνολα αξίας που 

μπορεί να μην είναι κατάλληλα για άλλους.  

Για παράδειγμα, η Αμερικανική Εταιρεία Δημόσιας Διοίκησης προσδιορίζει πέντε 

πηγές για τις αξίες των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτές είναι οι εξής (Van Wart: 1998):  

 Προσωπικές αξίες. 

 Επαγγελματικές αξίες. 

 Οργανωτικές αξίες. 

 Νομικές αξίες και  

 Αξίες δημοσίου συμφέροντος.  

Με παρόμοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας το έργο που βασίζεται στις αξίες των 

καναδικών δημόσιων υπηρεσιών, ο Kernaghan (2003) προσδιορίζει τέσσερις 

κατηγορίες τιμών δημόσιας υπηρεσίας. Ο επόμενος πίνακας προσφέρει στον 
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αναγνώστη μια προσέγγιση αυτής της κατηγοριοποίησης των αξιών του δημοσίου 

τομέα. 

 

Πίνακας 3. Κατηγορίες των αξιών των Δημόσιων Υπηρεσιών 

Κατηγορίες Αξιών 

Ηθικές Δημοκρατικές Επαγγελματικές Ανθρωποκεντρικές 

Ακεραιότητα Εφαρμογή των νόμων Αποτελεσματικότητα Φροντίδα 

Δικαιοσύνη Αμεροληψία Αποδοτικότητα Ανεκτικότητα 

Πίστη 
Εφαρμογή διαφανών 

διαδικασιών 
Αίσθημα ευθύνης Τιμιότητα 

Ευθύνη Ανταπόκριση 
Ηγετικά 

χαρακτηριστικά 
Ανθρωπιά 

Αριστεία Αντιπροσωπευτικότητα Καινοτομία Πίστη  

Σεβασμός Νομιμότητα Ποιότητα  

Ειλικρίνεια Υπευθυνότητα Δημιουργικότητα  

Ευθύτητα  Αριστεία  

  Αμεροληψία  

Πηγή: Kernaghan (2003). 

 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει από την μελέτη του παραπάνω πίνακα, 

πολλές αξίες είναι κοινές σε περισσότερες από μία κατηγορίες (όπως για παράδειγμα, 

η αμεροληψία, η υπευθυνότητα, η πίστη και η αριστεία). Το γεγονός αυτό είναι 

δυνατόν να οδηγήσει σε κάποιες συγκρούσεις, όταν υπάρχουν σε διαφορετικά 

πλαίσια δυο διαφορετικές αξίες. Με την κατηγοριοποίηση των αξιών, οι εργαζόμενοι 
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στο δημόσιο διαθέτουν ένα πλαίσιο που αντανακλά τα ποικίλα καθήκοντα και τις 

ευθύνες τους.  

 

4.3. Οι αρχές της Ηθικής κουλτούρας του ΟΟΣΑ. 

 

Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως στον χώρο των αξιών και την 

σημαντικότητα του ρόλου τους μέσα στους δημόσιους οργανισμούς, οδηγούν στην 

αποσαφήνιση της ανάγκης ύπαρξης ενός συγκεκριμένου πλαισίου μέσα στους 

οργανισμούς αυτούς, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ηθική τους κουλτούρα. Η 

εφαρμογή των αξιών αυτών στην πράξη απασχόλησε έντονα πολλούς ερευνητές και 

διεθνείς οργανισμούς εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, έγινε προσπάθεια δημιουργίας 

αρκετών τέτοιων πλαισίων. Στην συνέχεια, εξάλλου, θα γίνει λεπτομερής αναφορά 

στην περίπτωση της Ελλάδας και συγκεκριμένα, στον ΟΑΕΔ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικό ρόλο παίζει ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος από το 1998 έχει δημοσιεύσει τις κεντρικές 

αρχές, μέσα στις οποίες θα πρέπει να λειτουργεί ένας δημόσιος οργανισμός μιας 

ευνομούμενης κοινωνίας. Οι αρχές αυτές παρουσιάζονται στην συνέχεια στο πλαίσιο 

που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4. Οι αρχές της Ηθικής κουλτούρας των δημοσίων οργανισμών, 

σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ 

Οι αρχές της Ηθικής κουλτούρας 

1. Τα Ηθικά πρότυπα πρέπει να είναι σαφή 

2. Τα Ηθικά πρότυπα πρέπει να περιλαμβάνονται στο νομικό πλαίσιο της χώρας 

3. Πρέπει να υπάρχει ηθική καθοδήγηση από την ηγεσία του οργανισμού προς 
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τους δημοσίους υπαλλήλους 

4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να γνωρίζουν με σαφή τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, όταν πρόκειται να καταγγείλουν μα 

περίπτωση απάτης ή διαφθοράς 

5. Η πολιτική δέσμευση στην ηθική πρέπει να ενισχύσει την ηθική συμπεριφορά 

των δημοσίων υπαλλήλων. 

6. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να είναι διαφανής και ανοικτή 

στον έλεγχο 

7. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την αλληλεπίδραση 

μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

8. Οι διευθυντές πρέπει να επιδεικνύουν και να προωθούν τη δεοντολογική 

συμπεριφορά 

9. Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι πρακτικές διαχείρισης θα πρέπει να 

προωθούν τη δεοντολογική συμπεριφορά. 

10. Οι συνθήκες που επικρατούν στις δημόσιες υπηρεσίες και η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να προωθούν τη δεοντολογική 

συμπεριφορά. 

11. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί λογοδοσίας στο πλαίσιο των 

δημόσιων υπηρεσιών 

12. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες και κυρώσεις για την 

αντιμετώπιση των παραπτωμάτων 

Πηγή OECD 1998   
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5. Η εθνική και η ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της απάτης.  

 

5.1. Εισαγωγικά στοιχεία. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα λάβει χώρα η προσπάθεια της κριτικής παρουσίασης 

των μέτρων και των δράσεων που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου 

να περιοριστεί το φαινόμενο της απάτης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην μελέτη 

περίπτωσης του ΟΑΕΔ, η οποία με την σειρά της οδήγησε στην περιγραφή των 

δράσεων που σχετίζονται με το θέμα αυτό στα πλαίσια των διαρθρωτικών δράσεων.  

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι ο ΟΑΕΔ αποτελεί ίσως τον πιο 

σημαντικό μηχανισμό μέσα από τον οποίο διοχετεύονται οι επιδοτήσεις που 

προέρχονται από τα διάφορα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, για το 

θέμα της διαχείρισης της απάτης, οι επισκέπτες ανακατευθύνονται στο αντίστοιχο 

διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ. Με αυτήν την έννοια, το βάρος της ανάλυσης των 

δράσεων του ΟΑΕΔ που αφορούν την αντιμετώπιση της απάτης, ουσιαστικά 

ταυτίζονται με τις δράσεις ενάντια στην απάτη στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και 

ελληνικών διαρθρωτικών δράσεων. 

 

5.2. Η ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της απάτης στις διαρθρωτικές 

δράσεις 

 

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της 

απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Ωστόσο, σε πρώτη φάση παρουσιάζεται ο 

επόμενος πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τα γενικά μέτρα τα οποία λαμβάνει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της απάτης στους δημόσιους οργανισμούς, 

όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα στην γενικότερη στρατηγική της για την 



 

 

40 

καταπολέμηση της απάτης. Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο αναφέρονται. 

 

Πίνακας 5. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Αποθάρρυνση Πρόληψη Ανίχνευση Αντιμετώπιση 

Περιορισμός των 

ευκαιριών για 

απάτη 

Ενδυνάμωση του 

συστήματος 

ελέγχου και του 

διαχειριστικού 

συστήματος 

ενάντια στην απάτη 

Εφαρμογή ελέγχων 

και συγκεκριμένων 

διαδικασιών για 

την καταγγελία της 

απάτης 

Κοινοποίηση 

παρατυπιών και 

υποψιών για απάτη 

στις αρμόδιες 

αρχές 

Παρακολούθηση 

και μείωση του 

επιπέδου πίεσης 

στους υπαλλήλους 

Εφαρμογή 

διαχείρισης 

κινδύνου 

Χρήση εργαλείων 

για την ανίχνευση 

της απάτης 

Διαδικασίες 

απόσυρσης και 

ανάκτησης ποσών 

που προήλθαν από 

απάτη 

Περιορισμός της 

ικανότητας 

εξορθολογισμού 

των δράσεων 

απάτης 

Εφαρμογή 

πολιτικών 

διαχείρισης 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

Εφαρμογή 

συστημάτων 

εσωτερικών 

ελέγχων 

Ποινές 

 

 

Προώθηση της 

ηθικής κουλτούρας 

και εφαρμογή 

Κώδικα 

Δεοντολογίας 

Αποτελεσματικός 

έλεγχος των 

παρατυπιών και 

των περιπτώσεων 

σύγκρουσης 

συμφερόντων 

Δημοσιοποίηση 

των 

αποτελεσμάτων της 

στρατηγικής κατά 

της απάτης 

 Εκπαίδευση των Επίβλεψη για την  
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υπαλλήλων στην 

πολιτική και την 

ορθή συμπεριφορά 

ενάντια στην απάτη 

σωστή εφαρμογή 

του Κώδικα 

Δεοντολογίας 

Πηγή: Interreg Atlantic Area, 2017. 

 

Με αυτά δεδομένα, τα βήματα τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα 

εθνικά στρατηγικά σχέδια αντιμετώπισης της απάτης στα διαρθρωτικά ταμεία, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι τα παρακάτω (European 

Commission, 2014): 

1. Νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό 

επίπεδο θα πρέπει να είναι καλά ανεπτυγμένο και συνεχώς να βελτιώνεται. 

2. Προπαρασκευαστική φάση. Αυτή είναι μια κρίσιμη φάση της διαδικασίας. 

Περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια: τη διάγνωση της κατάστασης και την 

εκτίμηση του κινδύνου απάτης. Το αποτέλεσμα θα επιτρέψει την αναγνώριση 

της ανάγκης και των περιοχών βελτίωσης 

3. Φάση επεξεργασίας και καθορισμού των στόχων και των δεικτών που θα 

χρησιμοποιηθούν. Οι στόχοι θα πρέπει να παρουσιάζουν την πορεία που θα 

πρέπει να ακολουθηθεί και το όραμα των κρατών μελών για την 

καταπολέμηση της απάτης. Οι σχετικοί δείκτες θα συμβάλουν στην 

αξιολόγηση των προόδων που σημειώθηκαν. 

4. Σύνταξη του σχεδίου δράσης. Το σχέδιο δράσης καθορίζει τις δράσεις που 

πρέπει να αναληφθούν για κάθε στόχο, την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη γι 

'αυτές, την προθεσμία και τους συναφείς δείκτες. Θα πρέπει να έχει τον ρόλο 

του εργαλείου παρακολούθησης της εφαρμογής της συγκεκριμένης 

στρατηγικής. Το κατά πόσο θα εφαρμοστεί με επιτυχία, θα αποτελέσει κλειδί 

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής στρατηγικής. 

5. Αξιολόγηση και επικαιροποίηση της στρατηγικής. Η στρατηγική θα πρέπει να 

έχει την δυνατότητα να εξελίσσεται και να αναπροσαρμόζεται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να εφαρμόζεται χωρίς χρονικό περιορισμό. Αυτό απαιτεί 

αξιολόγηση και διαρκή επικαιροποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών. 
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Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα μια σύντομη παρουσίαση των επιμέρους βημάτων 

της ευρωπαϊκής στρατηγικής κατά της απάτης. 

 

5.2.1. Το νομικό πλαίσιο 

 

Τα άρθρα 310 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτούν από αυτήν και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την απάτη και 

κάθε παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς λαμβάνουν μέτρα 

για την καταπολέμηση της απάτης που θίγει τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα.  

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της συγκεκριμένης Συνθήκης, τα κράτη 

μέλη πρέπει να συντονίζουν τις ενέργειες που αναλαμβάνουν με σκοπό την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την απάτη. 

Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιδιώκουν στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ 

των αρμόδιων υπηρεσιών των κυβερνήσεων τους (European Commission, 2014). 

 

5.2.2. Η προπαρασκευαστική φάση 

 

Η προπαρασκευαστική φάση για τη θέσπιση μιας εθνικής στρατηγικής για την 

καταπολέμηση της απάτης είναι κρίσιμη και δεν πρέπει να παραμελείται. Πρέπει να 

αφιερωθεί επαρκής χρόνος και πόροι σε αυτό το σημαντικό μέρος της διαδικασίας. 

Στόχος της φάσης προετοιμασίας είναι να γίνει μια πλήρης επισκόπηση του τρόπου 

αντιμετώπισης της απάτης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία 

των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τις αποφάσεις που 

πρέπει να ληφθούν κατά τον καθορισμό των στόχων, προσδιορίζοντας τους δείκτες 

και συντάσσοντας το σχετικό σχέδιο δράσης. 
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Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι θα πρέπει να εμπλέκονται όλες οι αρχές που είναι 

αρμόδιες για τη διαχείριση και την εφαρμογή, την πιστοποίηση, τον έλεγχο, την 

έρευνα, τη δίωξη και την επιβολή κυρώσεων, στο θέμα της απάτης. Η εξειδίκευση 

αυτών των ενδιαφερομένων μερών θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα διαχείρισης, 

ελέγχου και δικαιοσύνης. Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες 

που θα πρέπει να προέρχονται από μια σειρά από φορείς, όπως αυτοί που ακολουθούν 

από (European Commission, 2014): 

 Διάφορες διαχειριστικές Αρχές. 

 Διάφοροι ενδιάμεσοι Φορείς. 

 Οι αρχές πιστοποίησης. 

 Οι αρχές ελέγχου. 

 Οι κρατικές Γραμματείας καταπολέμησης της διαφθοράς (AFCOS). 

 Οι αρχές ελέγχου της κυβέρνησης ή του Κοινοβουλίου. 

 Οι αρχές που επιθεωρούν τις δημόσιες διοικήσεις. 

 Οι αρχές διερεύνησης. 

 Οι εισαγγελικές Υπηρεσίες και  

 Το δικαστικό σώμα. 

 

5.2.3. Η φάση της επεξεργασίας 

 

Οι στόχοι των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα 

της καταπολέμησης των περιστατικών απάτης στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να 

αποτελούν τον οδικό χάρτη για όλα τα κράτη μέλη. Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια θα 

πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλους συναφείς δείκτες που θα επιτρέπουν την 

εμπεριστατωμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της 

στρατηγικής και την αξιολόγησή της σε βάθος χρόνου. 

 

5.2.3.1 Καθορισμός των στόχων 
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Οι στόχοι θα πρέπει να συνδέονται άμεσα και λογικά με τα αποτελέσματα της 

τρέχουσας κατάστασης και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κινδύνου της 

απάτης που πραγματοποιήθηκε κατά την προπαρασκευαστική φάση. Θα πρέπει 

επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις συνολικές εθνικές προτεραιότητες του κράτους 

μέλους όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και την καταπολέμηση της απάτης. Αυτό 

σημαίνει ότι οι στόχοι θα πρέπει να βασίζονται ή τουλάχιστον να συνδέονται με την 

εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, εφόσον 

αυτή υπάρχει ήδη.  

Τέλος, θα πρέπει οι υπάρχοντες εθνικοί στόχοι να ευθυγραμμιστούν με τις 

συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη 

ομοιομορφία στην κοινή προσπάθεια των χωρών, ώστε να είναι περισσότερο 

αποτελεσματική η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της απάτης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια της να προσδιορίσει με την 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των ιδανικών στόχων αυτής της 

στρατηγικής, τα περιγράφει αφαιρετικά ως εξής, ώστε τα αρχικά των λέξεων στην 

αγγλική γλώσσα να δημιουργούν την λέξη “SMART” που σημαίνει «έξυπνος» 

(European Commission, 2014): 

 Συγκεκριμένοι στόχοι (Specific). 

 Μετρήσιμοι στόχοι (Measurable). 

 Επιτεύξιμοι στόχοι (Achievable). 

 Ρεαλιστικοί στόχοι (Realistic). 

 Χρονικά ορισμένοι (Time- bounded). 

 

5.2.3.2. Καθορισμός και επιλογή των κατάλληλων δεικτών 

 

Οι δείκτες αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της στρατηγικής για την 

καταπολέμηση της απάτης, καθώς είναι υπεύθυνοι για την πρόοδο που σημειώθηκε 

όσον αφορά στους στόχους της στρατηγικής αυτής. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για την υποβολή της τελικής έκθεσης σχετικά με την πορεία της στρατηγικής, καθώς 
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αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ικανό να βοηθήσει στην εκτίμηση των επιπτώσεων 

της εφαρμογής της. Οι δείκτες μπορεί να είναι είτε ποσοτικοί, είτε ποιοτικοί. 

Ένας ποσοτικός δείκτης μπορεί να είναι: 

 ένας αριθμός: π.χ. ο αριθμός των συμφωνιών συνεργασίας που έχουν 

υπογραφεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών (π.χ. οι ελεγκτικές αρχές μαζί με τις 

δικαστικές αρχές). 

 ένα ποσοστό που αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο: π.χ. ο αριθμός των συνεδριών κατάρτισης, ή ο αριθμός των 

συμμετεχόντων, ανά πρόγραμμα, σε ένα συγκεκριμένο έτος. 

 ένα ποσοστό που δείχνει την επιτευχθείσα πρόοδο: π.χ. (Έτος N-1)) / ΑΑ 

(έτος N-1)) * 100 (όπου ΑΑ = ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης που 

αναφέρονται στις δικαστικές αρχές από τις αρχές διαχείρισης, πιστοποίησης ή 

ελέγχου ). 

Ένας ποιοτικός δείκτης μπορεί να είναι: 

 μια δήλωση με μια πιθανή απάντηση «ναι» ή «όχι»: π.χ. υπάρχει ένας κώδικας 

δεοντολογίας; Ναι ή Όχι. 

 αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή με 

βάση μια κλίμακα (υψηλή, μεσαία, χαμηλή). 

 

5.2.3.3. Σύνταξη του σχεδίου δράσης 

 

Η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης θα πρέπει να συνοδεύεται 

από ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, το οποίο θα μεταφράζει τους στόχους σε δράσεις. 

Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να καταρτιστεί από την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για 

την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, με την υποστήριξη της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει. Οι εκτιμήσεις κόστους-οφέλους και η 

διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων αποτελούν ένα κρίσιμο ζήτημα σε αυτό το στάδιο.  
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Οι κυριότερες προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στα μέτρα που 

προσδιορίζονται ως προτεραιότητες. Τα αποτελέσματα της τρέχουσας κατάστασης 

και της εκτίμησης του κινδύνου απάτης θα πρέπει να έχουν δώσει μια σαφή εικόνα 

των προτεραιοτήτων. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την 

ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών δράσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει 

να λαμβάνονται μέτρα στους ακόλουθους τομείς (European Commission, 2014): 

 Στη σύνταξη της σχετικής νομοθεσίας. 

 Στην οργάνωση. 

 Στη διαχείριση. 

 Στις διαδικασίες. 

 Στα μέσα και τους πόρους. 

 Στην συνεργασία και τον συντονισμό σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών. 

 Στην συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όσο  και με τα υπόλοιπα κράτη μέλη). 

Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να βασίζεται στις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται και στους αντίστοιχους στόχους. Μέσα από το σχέδιο δράσης, 

αναθέτεται στις αρμόδιες αρχές η ευθύνη για την υλοποίηση των δράσεων 

προτεραιότητας και για δράσεων που αναφέρονται στην παρακολούθηση των 

ύποπτων περιστατικών απάτης. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να αντανακλούν 

τους κύριους τομείς στους οποίους η στρατηγική μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση 

της καταπολέμησης της απάτης.  

Θα πρέπει επίσης το σχέδιο δράσης να αναθέτει αρμοδιότητες σε μεμονωμένους 

φορείς ή οργανισμούς που συνεργάζονται με την εθνική γραμματεία καταπολέμησης 

της διαφθοράς εντός του εκάστοτε κράτους μέλους, με τη στήριξη, όπου χρειάζεται, 

από άλλους εταίρους, π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών θεσμικών 

οργάνων.  

Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει, τέλος, συγκεκριμένα καθήκοντα, 

αναφέροντας με ρητό τρόπο σε ποια όργανα έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες δράσεις 

και θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις ημερομηνίες-στόχους βάσει των οποίων πρέπει 

να επιτευχθούν οι εκάστοτε στόχοι. Επιπλέον, τα επιμέρους καθήκοντα και οι 
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υποχρεώσεις του εκάστοτε φορέα θα πρέπει να χωριστούν σε τομείς που αντιστοιχούν 

σε εκείνους που συνεπάγεται η εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης. 

 

5.2.3.4. Αξιολόγηση και επικαιροποίηση της στρατηγικής 

 

Η εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης πρέπει να είναι ένα 

κείμενο το οποίο θα επιδέχεται βελτιώσεις και τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατόν 

να προσαρμόζεται και ενημερώνεται σε συνεχή βάση, προκειμένου να είναι δυνατόν 

να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι κυριότερες διαρθρωτικές και οργανωτικές αλλαγές 

που μπορεί να μεσολάβησαν από την μέρα δημοσιοποίησης του, και έπειτα, όσο και 

οι τάσεις που εντωμεταξύ παρατηρούνται να διαμορφώνονται στο πεδίο υλοποίησης 

του σχεδίου κατά της απάτης.  

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διενεργείται τακτική αξιολόγηση ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται είναι σωστές και ότι οι στόχοι θα 

επιτευχθούν σε εύλογο χρόνο. Η αξιολόγηση και η εναρμόνιση του σχεδίου δράσης 

θα βοηθήσει, επιπλέον, να καθοριστεί σε ποιο βαθμό οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και 

αν η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο έχει 

αποδειχθεί κατάλληλη, ή εάν κρίνεται  απαραίτητο να επικαιροποιηθεί η 

συγκεκριμένη στρατηγική. 

Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση που θα πρέπει να ορίζεται στο αρχικό 

χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν η αξιολόγηση να ορίζεται να γίνει 

στο μέσο της συνολικής χρονικής διάρκειας του προγράμματος, ή ανά έτος, ή ακόμη 

και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προτείνει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι ετήσια και μάλιστα, να καταρτίζεται 

ετήσια έκθεση για την απολογισμό της προόδου που σημειώνεται. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να καθορίζουν 

(European Commission, 2014): 
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1. σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στρατηγικής αντιστοιχούν 

στα προβλεπόμενα αποτελέσματα που καθορίζονται στη στρατηγική κατά το 

στάδιο της διατύπωσης · 

2. την αναλογία των πραγματικών δαπανών για την επίτευξη των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων σε σχέση με το κόστος που εκτιμάται κατά το χρόνο 

διαμόρφωσης της στρατηγικής  και 

3. σε ποιο βαθμό έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις και οι προθεσμίες που ορίζονται 

στο σχέδιο δράσης. 

Τέλος, η επικαιροποίηση και η προσαρμογή της στρατηγικής μπορεί να 

οδηγήσουν σε (European Commission, 2014): 

 ενημέρωση ή αναθεώρηση των στόχων. 

 προσαρμογή των δεικτών. 

 αναθεώρηση των προθεσμιών  και σε 

 εισαγωγή νέων μέτρων ή προσαρμογή των υφιστάμενων μέτρων. 

 

5.3. Η εθνική στρατηγική κατά της απάτης στις διαρθρωτικές 

δράσεις 

 

Η ελληνική εθνική στρατηγική κατά της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις, 

διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε συνάρτηση όσων προηγήθηκαν. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι το 2014 κατατέθηκε προς έγκριση από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή 

επιτροπή, το σχέδιο της ελληνικής στρατηγικής ενάντια στην απάτη, το οποίο στην 

συνέχεια και συγκεκριμένα, το 2017 αναθεωρήθηκε. Στο αρχικό σχέδιο του 2014 

γινόταν αναφορά στα πεπραγμένα της ελληνικής Πολιτείας στο θέμα της 

αντιμετώπισης της απάτης από την περίοδο 2007-2013. 

Οι σημαντικότερες δράσεις σε αυτόν τον τομέα την περίοδο αυτή 

παρουσιάζονται με συντομία στην συνέχεια. Έτσι, αρχικά, γίνεται αναφορά στο 

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΣΔΕ) της 

Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, το οποίο αποτέλεσε ένα σύνολο Διοικητικών 
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Αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, και ασχολείται κυρίως με περιπτώσεις 

πρόληψης και αποτροπής περιστατικών απάτης (Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, 2014). 

Επίσης, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική στήριξη στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου. Μέσω του ΟΠΣ λαμβάνει χώρα η βεβαίωση των 

διαδικασιών που ακολουθούν τόσο οι Αρχές Διαχείρισης και Ελέγχου, όσο και 

κάποιοι άλλοι δημόσιοι φορείς σχετικοί με το θέμα, όπως είναι για παράδειγμα η 

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος 

Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί το γεγονός ότι την 

περίοδο από το 2007 μέχρι και το 2013 έλαβε χώρα η θέσπιση της υποχρεωτικής 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με 

αυτά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Επιπλέον, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων που δημιουργήθηκε με στόχο να παρακολουθήσει 

αποτελεσματικά την πορεία των ενισχύσεων που δόθηκαν μέσα από τα ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά προγράμματα, προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι 

επωφελούμενες επιχειρήσεις υπέπεσαν ή όχι σε περιστατικά απάτης. Σκοπός του 

συστήματος αυτού είναι η επίτευξη των παρακάτω (Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, 2014): 

1. Η τήρηση των κανόνων όπως αυτοί ορίζονται στα θεσμικά κείμενα της ΕΕ και 

2. Η τήρηση των ανώτατων ποσών των κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να 

χορηγούνται κατά περίπτωση.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθούν οι σχέσεις οι οποίες ανέπτυξαν την 

περίοδο αυτό μια σειρά από θεσμούς της ελληνικής Πολιτείας προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η απάτη. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που 

συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια είναι οι εξής (Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, 2014).: 

 Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), που έχει οριστεί ως η Αρχή 

Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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 Ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ), που 

πραγματοποιεί ειδικούς ποιοτικούς ελέγχους στα τεχνικά έργα. 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, που 

διενεργούν ελέγχους στο στάδιο των πληρωμών από τους δημόσιους 

Υπόλογους. 

 Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

 Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 

 Ο Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που 

δημιουργήθηκε το 2013 με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107).  

 Η Διεύθυνση Δ41 Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ & Διεθνείς Οργανισμούς, 

που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης & Ελέγχου 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την ΕΕ, της ΓΓ Δημοσιονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), που 

συστάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τον Νόμο 

4013/2011. 

Επιπλέον, σημαντικές συνεργασίες ανάμεσα στους θεσμούς της ελληνικής 

πολιτείας για την αντιμετώπιση της απάτης αποτελούν και τα παρακάτω (Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2014).: 

 H υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΕΛ και του Σώματος 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που ξεκίνησε τον Αύγουστο 

2012. 

 Η συνεργασία της ΕΔΕΛ με την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, που 

ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2014. 

 Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Αρχής Πληρωμής 

και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), που ξεκίνησε το 

2013 και  

 Η δημιουργία ενός Δικτύου Συνεργασίας για την Εθνική Στρατηγική κατά της 

Απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, που ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο του 2014. 
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Tέλος, θα πρέπει να σημειωθούν και οι δράσεις που τόνωναν την συνεργασία 

ανάμεσα στους ελληνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και την ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ενδεικτικά σημειώνονται οι παρακάτω δράσεις (Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, 2014): 

 Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ συνεργάζεται στενά με 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Με στόχο την 

ανάπτυξη της στρατηγικής κατά της απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Συνοχής. 

 Σημείο αναφοράς στη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Task Force Greece) 

αποτελεί η συνδρομή εμπειρογνωμόνων, με συμβουλευτικό ρόλο στην 

οριστικοποίηση του σχεδιασμού και στη βέλτιστη εφαρμογή της 

σχεδιαζόμενης στρατηγικής κατά της απάτης. 

 

5.4. Το Σύστημα Διαχείρισης της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

Μέσα από όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, προκύπτει το Σύστημα 

Διαχείρισης της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, το οποίο αποτελείται από 

τέσσερις διαφορετικές συνιστώσες, οι οποίες εμφανίζονται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 4. Σύστημα Διαχείρισης Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις. Πηγή: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014α. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η Δράση, όσο και ο Έλεγχος, που 

συναντώνται στα αριστερά τεταρτημόρια του παραπάνω διαγράμματος 

περιλαμβάνονται στην φάση της Ανασκόπησης, ενώ, από την άλλη πλευρά, ο 

Σχεδιασμός και η Εφαρμογή και η Λειτουργία ανήκουν στην Πολιτική κατά της 

απάτης, αυτήν καθαυτή.  

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιμέρους δράσεις που αναφέρονται σε 

κάθε στοιχείο του Συστήματος είναι οι εξής. Αναφορικά με την Διόρθωση, την 

Έρευνα και την Δίωξη, χαρακτηριστικές δράσεις περιλαμβάνουν: 

 την διορθωτική δράση και τα 

 ην ποινική δίωξη 
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Αναφορικά με την Παρακολούθηση και την Ανίχνευση, χαρακτηριστικές δράσεις 

περιλαμβάνουν: 

 Τον εσωτερικό έλεγχο. 

 Την παρακολούθηση των δεδομένων. 

 Την παρακολούθηση των μέτρων κατά της απάτης και  

 Την παρακολούθηση των αλλαγών σε δραστηριότητες. 

Αναφορικά με τον Σχεδιασμό, χαρακτηριστικές δράσεις περιλαμβάνουν: 

 Την αναγνώριση των κινδύνων. 

 Την αξιολόγηση των σημαντικότερων κινδύνων. 

 Τον καθορισμό των στόχων και  

 Τον καθορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Τέλος, αναφορικά με την Εφαρμογή και την Λειτουργία, χαρακτηριστικές 

δράσεις περιλαμβάνουν: 

 Τις διεργασίες που σχετίζονται με τους κινδύνους. 

 Την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Την επικοινωνία και  

 Την τεκμηρίωση. 

Έτσι, οι πέντε στόχοι που τίθενται με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο είναι οι 

εξής: 

 Προώθηση και καθιέρωση Ηθικής Κουλτούρας. 

 Αποτελεσματική Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Εθνικών Αρχών. 

 Αποτελεσματική Συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. 

 Ενίσχυση της Διαφάνειας. 

 Προσαρμογή ή/και εισαγωγή Δομών και Διαδικασιών στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου της ΠΠ 2014-2020. 

 

5.5. Το ευρωπαϊκό εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου απάτης 
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στο ευρωπαϊκό εργαλείο 

αξιολόγησης του κινδύνου απάτης, το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, με στόχο την υιοθέτηση μιας κοινής γραμμής και 

μεθοδολογίας από όλα τα κράτη, προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα θετικά 

αποτελέσματα στον χώρο αυτό. Εξάλλου, όπως έχει δειχτεί και στα προηγούμενα 

κεφάλαια, ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών της 

απάτης είναι η εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου μέσα στον 

οργανισμό. Ωστόσο, οι διαδικασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο την 

καλλιέργεια μιας δεοντολογικής νοοτροπίας, όσο και την εφαρμογή της κατάλληλης 

πολιτικής, όπως δείχνει και το διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 

Διάγραμμα 5. Ο τρόπος προσέγγισης της μεθοδολογίας καταπολέμησης της 

απάτης. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014α. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται για την αυτό-

αξιολόγηση παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα, ενώ στην συνέχεια, γίνεται 

αναφορά στο συγκεκριμένο εργαλείο και την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας που προτείνει η ευρωπαϊκή επιτροπή, το οποίο είναι εναρμονισμένο με 

τα βήματα που παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 

Διάγραμμα 6. Η προτεινόμενη μεθοδολογία της ευρωπαϊκής επιτροπής για την 

χρήση του εργαλείου καταπολέμησης της απάτης. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014α. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται ενδεικτικά η εφαρμογή του εργαλείου ανά 

συγκεκριμένο επίπεδο εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Αρχικά, για το 

πρώτο στάδιο που αναφέρεται στον Αρχικό Κίνδυνο, ο επόμενος πίνακας 

παρουσιάζει τις μεθόδους και τους τρόπους δράσεις που προτείνονται από την 

ευρωπαϊκή επιτροπή. 
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Πίνακας 6. Ο πίνακας του πρώτου σταδίου 

Τίτλος στήλης Καθοδήγηση 

Αντίκτυπος κινδύνου 

(ΑΡΧΙΚΟΣ) 

Για την φήμη 

1. Περιορισμένος 

αντίκτυπος 

2. Μικρός αντίκτυπος 

3. Μεγάλος αντίκτυπος, 

π.χ. διότι η φύση της 

απάτης είναι ιδιαίτερα 

σοβαρή ή εμπλέκονται 

αρκετοί δικαιούχο 

4. Επίσημη έρευνα από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. 

Κοινοβούλιο και/ή 

Αρνητική δημοσιότητα 

Για τους στόχους 

1.Επιπλέον εργασίες που 

συνεπάγονται 

καθυστέρηση σε άλλες 

διαδικασίες 

2. Καθυστέρηση της 

επίτευξης του 

επιχειρησιακού στόχου 

3. Κίνδυνος μη επίτευξης 

του επιχειρησιακού 

στόχου ή καθυστέρησης 

του στρατηγικού στόχου 

4. Κίνδυνος μη επίτευξης 

του στρατηγικού στόχου 

Πιθανότητα εμφάνισης 

κινδύνου (ΑΡΧΙΚΗ) 

1. Σχεδόν απίθανο να συμβεί 

2. Θα συμβαίνει σπάνια 

3. Θα συμβαίνει ορισμένες φορές 

4. Θα συμβαίνει συχνά 

Συνολική βαθμολογία 

κινδύνου (ΑΡΧΙΚΟΥ) 

1 – 3 – Ανεκτός (Πράσινη) 

4– 6 – Σημαντικός (Πορτοκαλί) 

8 – 16 – Κρίσιμος (Κόκκινη) 
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Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014β. 

 

Στην συνέχεια, για το δεύτερο στάδιο που αναφέρεται στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ελέγχων για τον μετριασμό του αρχικού 

κινδύνου, ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις μεθόδους και τους τρόπους δράσεις 

που προτείνονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή. 

  



 

 

59 

 

Πίνακας 7. Ο πίνακας του δεύτερου σταδίου 

Τίτλος Στήλης Καθοδήγηση 

Κωδ. αναφ. ελέγχου Μοναδικός αριθμός αναφοράς ελέγχου 

Περιγραφή ελέγχου 
Το κελί συμπληρώνεται μόνο για νέους 

ελέγχους που προστίθενται 

Τηρείτε αποδεικτικά στοιχεία για τη 

λειτουργία αυτού του ελέγχου; 
Επιλογή απάντησης «Ναι» ή «Όχι» 

Υποβάλλετε τακτικά σε δοκιμή αυτόν 

τον έλεγχο; 
Επιλογή απάντησης «Ναι» ή «Όχι 

Πόσο βέβαιοι είστε για την 

αποτελεσματικότητα του εν λόγω 

ελέγχου 

Επιλογή τιμής Κλίμακας (Υψηλή, 

μεσαία, χαμηλή) 

Αποτέλεσμα των συνδυασμένων 

ελέγχων στον ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ του 

κινδύνου, με βάση τα επίπεδα 

βεβαιότητας 

Επιλογή τιμής από το 1 (μικρός) μέχρι το 

4 (μεγάλος) 

Αποτέλεσμα των συνδυασμένων 

ελέγχων στην ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

εμφάνισης του κινδύνου, με βάση τα 

επίπεδα βεβαιότητας 

Επιλογή τιμής από το 1 (μικρός) μέχρι το 

4 (μεγάλος) 

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014β. 

 

Στην συνέχεια, για το τρίτο στάδιο που αναφέρεται στον Τελικό Κίνδυνο, ο 

επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις μεθόδους και τους τρόπους δράσεις που 

προτείνονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή. 
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Πίνακας 8. Ο πίνακας του τρίτου σταδίου 

Τίτλος στήλης Καθοδήγηση 

Αντίκτυπος κινδύνου 

(ΤΕΛΙΚΟΣ) 

Για την φήμη 

1. Περιορισμένος 

αντίκτυπος 

2. Μικρός αντίκτυπος 

3. Μεγάλος αντίκτυπος, 

π.χ. διότι η φύση της 

απάτης είναι ιδιαίτερα 

σοβαρή ή εμπλέκονται 

αρκετοί δικαιούχο 

4. Επίσημη έρευνα από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. 

Κοινοβούλιο και/ή 

Αρνητική δημοσιότητα 

Για τους στόχους 

1.Επιπλέον εργασίες που 

συνεπάγονται 

καθυστέρηση σε άλλες 

διαδικασίες 

2. Καθυστέρηση της 

επίτευξης του 

επιχειρησιακού στόχου 

3. Κίνδυνος μη επίτευξης 

του επιχειρησιακού 

στόχου ή καθυστέρησης 

του στρατηγικού στόχου 

4. Κίνδυνος μη επίτευξης 

του στρατηγικού στόχου 

Πιθανότητα εμφάνισης 

κινδύνου (ΤΕΛΙΚΗ) 

1. Σχεδόν απίθανο να συμβεί 

2. Θα συμβαίνει σπάνια 

3. Θα συμβαίνει ορισμένες φορές 

4. Θα συμβαίνει συχνά 

Συνολική βαθμολογία 

κινδύνου (ΤΕΛΙΚΟΥ) 

1 – 3 – Ανεκτός (Πράσινη) 

4– 6 – Σημαντικός (Πορτοκαλί) 

8 – 16 – Κρίσιμος (Κόκκινη) 
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Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014β. 

 

Στην συνέχεια, για το τέταρτο στάδιο που αναφέρεται την εφαρμογή 

αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης, ο επόμενος 

πίνακας παρουσιάζει τις μεθόδους και τους τρόπους δράσεις που προτείνονται από 

την ευρωπαϊκή επιτροπή. 

 

Πίνακας 9. Ο πίνακας του τέταρτου σταδίου 

Τίτλος Στήλης Καθοδήγηση 

Προγραμματισμένος 

πρόσθετος έλεγχος 

Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί πλήρης περιγραφή του 

προγραμματισμένου ελέγχου / των αποτελεσματικών και 

αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης. Ενώ η 

ενότητα 5 του εγγράφου καθοδήγησης ορίζει τις γενικές αρχές 

και μεθόδους για την καταπολέμηση της απάτης, στο 

παράρτημα 2 προβλέπονται για κάθε εντοπιζόμενο κίνδυνο οι 

συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του. 

Υπεύθυνος 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ο υπεύθυνος (πρόσωπο 

ή ρόλος) για κάθε προγραμματισμένο έλεγχο. Το 

συγκεκριμένο πρόσωπο (ή ρόλος) πρέπει να συμφωνήσει ότι 

θα αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια του 

ελέγχου και ότι θα λογοδοτεί για την καθιέρωση και την 

αποτελεσματική λειτουργία του 

Προθεσμία 

εφαρμογής 

Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί η προθεσμία για την 

εφαρμογή του νέου ελέγχου. Ο υπεύθυνος πρέπει να 

συμφωνήσει με την εν λόγω προθεσμία και να είναι υπόλογος 

για την καθιέρωση του νέου ελέγχου έως την ημερομηνία 

αυτή 
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Αποτέλεσμα των 

συνδυασμένων 

προγραμματισμένων 

πρόσθετων ελέγχων 

στον ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 

του κινδύνου 

Από το αναπτυσσόμενο μενού, η ομάδα αξιολόγησης του 

κινδύνου πρέπει να επιλέξει βαθμολογία από το -1 έως το -4, 

υποδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο θεωρεί ότι ο 

αντίκτυπος του κινδύνου θα μειωθεί από τους 

προγραμματισμένους ελέγχους 

Αποτέλεσμα των 

συνδυασμένων 

προγραμματισμένων 

πρόσθετων ελέγχων 

στην 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

εμφάνισης του 

κινδύνου 

Από το αναπτυσσόμενο μενού, η ομάδα αξιολόγησης του 

κινδύνου πρέπει να επιλέξει βαθμολογία από το -1 έως το -4, 

υποδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο θεωρεί ότι η 

πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου θα μειωθεί από τους 

προγραμματισμένους ελέγχους 

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014β. 

 

Τέλος, για το πέμπτο στάδιο για το πέμπτο στάδιο που αναφέρεται στον 

Κίνδυνο- Στόχο, ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις μεθόδους και τους τρόπους 

δράσεις που προτείνονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή. 
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Πίνακας 10. Ο πίνακας του τρίτου σταδίου 

Τίτλος στήλης Καθοδήγηση 

Αντίκτυπος κινδύνου 

(ΣΤΟΧΟΣ) 

Για την φήμη 

1. Περιορισμένος 

αντίκτυπος 

2. Μικρός αντίκτυπος 

3. Μεγάλος αντίκτυπος, 

π.χ. διότι η φύση της 

απάτης είναι ιδιαίτερα 

σοβαρή ή εμπλέκονται 

αρκετοί δικαιούχο 

4. Επίσημη έρευνα από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. 

Κοινοβούλιο και/ή 

Αρνητική δημοσιότητα 

Για τους στόχους 

1.Επιπλέον εργασίες που 

συνεπάγονται 

καθυστέρηση σε άλλες 

διαδικασίες 

2. Καθυστέρηση της 

επίτευξης του 

επιχειρησιακού στόχου 

3. Κίνδυνος μη επίτευξης 

του επιχειρησιακού 

στόχου ή καθυστέρησης 

του στρατηγικού στόχου 

4. Κίνδυνος μη επίτευξης 

του στρατηγικού στόχου 

Πιθανότητα εμφάνισης 

κινδύνου (ΣΤΟΧΟΣ) 

1. Σχεδόν απίθανο να συμβεί 

2. Θα συμβαίνει σπάνια 

3. Θα συμβαίνει ορισμένες φορές 

4. Θα συμβαίνει συχνά 

Συνολική βαθμολογία 

κινδύνου (ΣΤΟΧΟΣ) 

1 – 3 – Ανεκτός (Πράσινη) 

4– 6 – Σημαντικός (Πορτοκαλί) 

8 – 16 – Κρίσιμος (Κόκκινη) 

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014β. 
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6. Η περίπτωση του ΟΑΕΔ 

 

6.1. Δράσεις του ΟΑΕΔ εναντίον της απάτης. 

 

Στην συνέχεια, παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο 

ΟΑΕΔ αντιμετωπίζει μέσα από το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο την περίπτωση της 

απάτης. Αρχικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του ΟΑΕΔ υποδεικνύει ότι 

όλοι οι υπάλληλοι που ασχολούνται με προγράμματα απασχόλησης θα πρέπει να 

διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης τόσο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. 

ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ), όσο και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 57 του ν.4314/2014 , «το Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ) είναι ένα σύστημα του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα 

δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση , έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων 

ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Οι διαδικασίες προδιαγράφονται 

στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), ώστε να είναι σύμφωνες με τους 

ενωσιακούς κανόνες των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Κρατικών Ενισχύσεων. Η 

χρήση του ΠΣΚΕ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που υλοποιούν μέτρα 

ενίσχυσης  και στήριξης της επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται  από το 

ΕΔΕΤ. Το ΠΣΚΕ  διασυνδέεται με συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης ( ΟΠΣ 

,ΕΣΠΑ και λοιπά συστήματα) για την ανταλλαγή των δεδομένων που απαιτούνται , 

με βάση το ΣΔΕ και τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων». 

Επιπλέον, στο άρθρο 4 του Ν.4314/2014 ορίζεται ότι « Αρμόδιες Αρχές για τη 

διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι οι Ενδιάμεσοι Φορείς 

εφεξής ΕΦ, στους οποίους ανατίθεται η διαχείριση μέρους ενός ΕΠ ή συγκεκριμένα 

της Διαχειριστικής Αρχής , υπό την ευθύνη της». Ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις νέες 

διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ , έχει αναλάβει το ρόλο του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Ειδικότερα σε ότι αφορά στο ρόλο του ΕΦΔ η 
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση  με τη με αρθμ.11319/09-09-2016 Υπουργική Απόφαση ( 

ΦΕΚ3048/Β/23-09-2016) εκχώρησε σειρά αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων 

Κρατικών Ενισχύσεων. 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε ότι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις , 

απαιτείται η εφαρμογή των νέων διαδικασιών που θέτει το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου(ΣΔΕ). Όλοι οι φορείς διαχείρισης των παραπάνω δράσεων οφείλουν να 

συμμορφωθούν  με τα νέα δεδομένα. Για το σκοπό αυτό έχουν εκπονηθεί οδηγοί και 

εγχειρίδια διαδικασιών, τα οποία κάθε φορέας πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα με τις 

δράσεις που προκηρύσσει. Αυτό σημαίνει ότι τόσο για τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ,όσο και 

για κάθε άλλο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ , που εμπίπτει στην κατηγορία των κρατικών  

ενισχύσεων , έχουν τεθεί σε ισχύ νέες  διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου. 

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη που εντάσσεται στο πρόγραμμα των 

κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει τα στοιχεία που την αφορούν σε κάθε στάδιο, από 

την υποβολή της αίτησης , την υπαγωγή και υλοποίηση μέχρι και τη ολοκλήρωση της 

να καταχωρίζονται στο κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών  Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) του  Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Επιπλέον, ως ένα βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση και την αξιολόγηση των 

κινδύνων απάτης μέσα στον ΟΑΕΔ ορίζεται η Δήλωση Μη Σύγκρουσης 

Συμφερόντων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατ’ άρθρο 38 παρ. 5 του 

Ν.4314/2014, την οποία είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

στην υπηρεσία που έχουν ως στόχο την αξιολόγηση και την έγκριση κονδυλίων. Σε 

αυτήν την δήλωση αναφέρονται τα εξής: 

«στο πλαίσιο των καθηκόντων μου που σχετίζονται με την αξιολόγηση 

πράξεων, δεν δύναμαι να αξιολογώ πράξεις ή να εγκρίνω την αξιολόγηση 

πράξεων που αφορούν σε φορείς υποβολής πρότασης με τους οποίους 

βρίσκομαι ή διατηρώ σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση 

συμφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να έχω προσωπικό, οικονομικό 

κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο από τους φορείς υποβολής πρότασης, το 

οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων μου 
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με αθέμιτο τρόπο. Ενδεικτικά δε: εάν συμμετέχω ο ίδιος ή μέσω νομικού 

προσώπου στο οποίο είμαι βασικός μέτοχος στο εταιρικό ή μετοχικό 

κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φορέων υποβολής προτάσεων, ή έχω 

καταρτίσει ή συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτισή τους. 

Επίσης, δεν μπορώ να αξιολογώ πράξεις ή να εγκρίνω την αξιολόγηση 

πράξεων, όταν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση των 

φορέων υποβολής, συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής μου 

μέχρι και τετάρτου βαθμού.» 

Επιπλέον, οι αξιολογητές απαγορεύεται ρητά να δέχονται δωρεές από άτομα 

που αναμένεται να αξιολογηθούν από αυτούς. Συγκεκριμένα, η δεύτερη παράγραφος 

της δήλωσης αναφέρει τα εξής: 

«Επιπλέον, δεν μου επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια άσκησης των 

καθηκόντων αξιολόγησης που μου έχουν ανατεθεί να αποδέχομαι δωρεές 

παντός είδους από τους φορείς υποβολής πρότασης στο πλαίσιο των 

καθηκόντων μου που σχετίζονται με επαληθεύσεις/επιθεωρήσεις/ελέγχους 

πράξεων, δεν δύναμαι να συμμετέχω στη διενέργεια 

επαλήθευσης/επιθεώρησης/ελέγχου ή στην έγκριση εκθέσεων 

επαλήθευσης/επιθεώρησης/ελέγχου που αφορούν σε πράξεις Δικαιούχων ή 

Ενδιάμεσων Φορέων με τους οποίους βρίσκομαι ή διατηρώ σχέση που 

δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σχέση από 

την οποία να έχω προσωπικό, οικονομικό κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο 

από τους Δικαιούχους ή τους Ενδιάμεσους Φορείς, το οποίο δύναται να 

επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων μου με αθέμιτο 

τρόπο. Ενδεικτικά δε, αν συμμετέχω ο ίδιος ή μέσω νομικού προσώπου στο 

οποίο είμαι βασικός μέτοχος στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη 

διοίκηση των Δικαιούχων ή των Ενδιάμεσων Φορέων για τις εν λόγω 

πράξεις ή έχω καταρτίσει ή συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην 

κατάρτιση των προς υποβολή προτάσεων ή στην αξιολόγησή τους. Επίσης, 

δεν μπορώ να συμμετέχω σε επαλήθευση/επιθεώρηση/έλεγχο πράξεων ή να 

εγκρίνω τις σχετικές εκθέσεις, όταν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη 

διοίκηση των φορέων αυτών, συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών 

συγγενής μου μέχρι και τετάρτου βαθμού. Επιπλέον, δεν μου επιτρέπεται, 
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κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων 

επαλήθευσης/επιθεώρησης/ελέγχου που μου έχουν ανατεθεί να αποδέχομαι 

δωρεές παντός είδους από τους ελεγχόμενους». 

Εξάλλου, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, 

προκειμένου να μην επηρεάζεται κρίση τους από την επικοινωνία και την σύναψη 

οποιασδήποτε μορφής σχέσεων με τους δικαιούχους των εκταμιεύσεων. 

Συγκεκριμένα, η τρίτη παράγραφος της δήλωσης αναφέρει τα εξής: 

«Ως υπεύθυνος για τη διενέργεια πληρωμών (εισηγητής εκκαθάρισης, 

εκκαθαριστής, υπεύθυνος λογαριασμού για πληρωμές σε 

Δικαιούχους/αναδόχους/προμηθευτές) δεν δύναμαι να βρίσκομαι ή να 

διατηρώ σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων, 

δηλαδή σχέση από την οποία να έχω προσωπικό, οικονομικό κυρίως, 

συμφέρον εξαρτώμενο από τους Δικαιούχους, το οποίο δύναται να 

επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων μου με αθέμιτο 

τρόπο. Επιπλέον, δεν μου επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια άσκησης των 

καθηκόντων που μου έχουν ανατεθεί να αποδέχομαι δωρεές παντός 

είδους». 

Τέλος, απαιτείται και η έγγραφη βεβαίωση των ελεγκτών, σύμφωνα με την 

οποία δεσμεύονται με την προσωπική τους ευθύνη παραίτησης από το λειτούργημα 

τους, στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν την 

μη σύγκρουση συμφερόντων κατά την διάρκεια τέλεσης των υποχρεώσεων τους. 

Αναλυτικότερα, η τέταρτη παράγραφός αναφέρει τα εξής: 

«Διαβεβαιώνω ότι εάν διαπιστώσω, κατά την ανάθεση/ άσκηση 

δραστηριότητας στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, ότι συντρέχει 

οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση 

συμφερόντων κατά τα ανωτέρω, οφείλω να τη δηλώσω αμελλητί στον 

άμεσο Προϊστάμενό μου/ στον Πρόεδρο του οργάνου που συμμετέχω. Στην 

περίπτωση αυτή, γνωρίζω ότι οφείλω να μην αποδεχθώ την ανάθεση 

καθηκόντων ή να απέχω από την άσκηση των καθηκόντων αυτών» 
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6.2. Ορισμός του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα. 

 

Επιπλέον σύμφωνα με την 11319/09-09-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

3048/Β/23-09-2016) ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για 

πράξεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Ως εκ τούτου, απορρέουν από τον ορισμό αυτόν ορισμένες υποχρεώσεις για τον 

οργανισμό αυτόν, που σχετίζονται εν μέρει και με την προσπάθεια της πολιτείας να 

πατάξει τις περιπτώσεις απάτης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Αναλυτικότερα, 

τα σημαντικότερα καθήκοντα που προκύπτουν από αυτόν τον ορισμό, σε σχέση με το 

υπό μελέτη θέμα,  είναι τα εξής: 

 «Θα πρέπει ο ΟΑΕΔ, μέσω εκπροσώπων του, να διενεργεί επιτόπιες και 

διοικητικές επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 

4314/2014 και στις διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 

παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η 

πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι , η 

τήρηση των κανόνων δημοσιότητας , καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων 

προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

 Θα πρέπει να προχωρά σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 

χρηματοδότησης, εφόσον διαπιστωθεί βάσει πορίσματος διοικητικής ή 

επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου παράβαση εθνικού ή 

κοινοτικού δικαίου. 

 Θα πρέπει να παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που 

πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των Πράξεων που διαχειρίζεται , για 

σκοπούς πιστοποίησης». 

Επιπλέον ορισμένες από τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης είναι οι  εξής: 
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 «Θα πρέπει να ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του 

μονάδες που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης, τα οποία θα 

συμμετέχουν στην Ομάδα της ΔΑ για την  αξιολόγηση κινδύνων απάτης 

 Θα πρέπει να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις από 

τη ΔΑ του ΕΠ και να παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία ,προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί , η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν 

ανατεθεί 

 Θα πρέπει να συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για τη 

διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή /καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο ΣΔΕ 

 Θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση 

κινδύνων , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου». 

 

6.3. Ο ρόλος της Διοίκησης του ΟΑΕΔ στην αντιμετώπιση της 

απάτης  

 

Τέλος, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την δημιουργία ηθικής 

κουλτούρας και την εναρμονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των περιπτώσεων 

απάτης μέσα στους δημόσιους οργανισμούς γενικότερα και ειδικά στον ΟΑΕΔ, η 

διοίκηση του οργανισμού διαρκώς παροτρύνει το υπαλληλικό προσωπικό του να 

συμμετέχει στα προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης που διοργανώνονται. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από αυτά: 

 Σεμινάριο σχετικά με τους δείκτες απάτης στον δημόσιο τομέα και η 

Προστασία της πληροφορίας ως μέσου καταπολέμησης της απάτης 

 Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας 

 Η εφαρμογή του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα 

 Η ενωσιακή νομοθεσία στην Ελλάδα. Υιοθέτηση, ενσωμάτωση και ορθή 

εφαρμογή. 
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Συμπεράσματα 

 

Το θέμα της απάτης και της διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 

αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς οι 

δυσμενείς συνέπειες των δυο αυτών φαινομένων στην κοινωνική ευημερία είναι πολύ 

σημαντικές. Διάφορες έρευνες έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια, 

αναδεικνύοντας μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν από την διαιώνιση του 

φαινομένου της απάτης στο δημόσιο τομέα, αλλά και μια σειρά από προτεινόμενες 

λύσεις. 

Οι έννοιες της απάτης και της διαφθοράς αν και παρόμοιες, δεν θα πρέπει να 

ταυτίζονται καθώς, η απάτη ορίζεται ως εκείνο το έγκλημα, το οποίο λαμβάνει χώρα 

εκ προθέσεως και περιλαμβάνει την παράνομη υποβολή ψευδών δηλώσεων με στόχο 

την πραγματική ή την δυνητική βλάβη κάποιου άλλου προσώπου, ενώ από την άλλη 

πλευρά, η διαφθορά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η προσφορά ή η αποδοχή 

μιας προσφοράς που έχει ως στόχο  την ανταμοιβή για ορισμένες παράνομές 

ενέργειες. 

Για την καταπολέμηση της απάτης ειδικά στον δημόσιο τομέα, πολλοί διεθνείς 

οργανισμοί έχουν αναλάβει δράση τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μπει ένα 

τέλος στην διαιώνιση του φαινομένου. Για τον λόγο αυτό, έχουν ήδη αναληφθεί 

πρωτοβουλίες, ώστε η αντιμετώπιση της απάτης να πάρει έναν περισσότερο 

οργανωμένο τρόπο αντίδρασης. Έτσι, η δράση κατά της απάτης μπορεί να χωριστεί 

σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες, οι οποίες με την σειρά τους οδηγούν σε ανάληψη 

συγκεκριμένων δράσεων. Τα τέσσερα αυτά στάδια είναι 

 Η πρόβλεψη. 

 Η ανίχνευση. 

 Η παρεμπόδιση και  

 Η αντιμετώπιση της απάτης. 

Εκτός από την αντιμετώπιση της απάτης, αποτελεί υποχρέωση των οργανισμών 

και η καλλιέργεια της ηθικής κουλτούρας, με τέτοιον τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι σε 

αυτούς να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που 
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σχετίζονται με την απάτη όχι μόνο για λόγους τιμωρίας, αλλά και διότι 

ενστερνίζονται έναν αξιακό ηθικό κώδικα που δεν τους επιτρέπει την συμμετοχή τους 

σε παρόμοιες δραστηριότητες. Ενδεικτικά, αξίες που θα πρέπει να ενστερνίζονται οι 

δημόσιου υπάλληλοι είναι η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα, η αμεροληψία και ο 

σεβασμός των προσώπων και των νόμων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει 

σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια αντιμετώπισης της 

διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, κυρίως μέσα από την καθιέρωση διαδικασιών που 

σχετίζονται με την μείωση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις που εφαρμόζει. Στο 

πλαίσιο αυτό, η στρατηγική περιορισμού της απάτης στον χώρο του ΟΑΕΔ εμπίπτει 

στην εθνική στρατηγική αντιμετώπισης της απάτης που με την σειρά της καθορίζεται 

σε μεγάλο βαθμό από τις προδιαγραφές που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου 

δράσης το οποίο υπόκειται εξάλλου, σε αναθεωρήσεις και αναπροσαρμογές, 

παράλληλα με την χρήση συγκεκριμένων εργαλείων πάταξης της απάτης, όπως αυτό 

που παρουσιάστηκε στο πέμπτο κεφάλαιο και το οποίο αναφέρεται στην λεπτομερή 

καταγραφή κα αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης που προκύπτουν από τις 

διαρθρωτικές δράσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί η αδυναμία να συγκεντρωθούν 

στοιχεία που να αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα των προσπαθειών αυτών, 

καθώς σε μεγάλο βαθμό, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη συγκεκριμένα και μετρήσιμα 

αποτελέσματα που να αναφέρονται στην ελληνική πραγματικότητα. Σε κάθε 

περίπτωση, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να διαφωτίσει στον 

ελάχιστο βαθμό το θέμα της απάτης και της αντιμετώπισης της στους δημόσιους 

φορείς και ως προς αυτό και να συμβάλλεις στον βαθμό που της αναλογεί στην 

εξέλιξη της προσπάθειας προς αυτόν τον τομέα. 
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