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Πλαίσιο και στόχος/-οι
Ο κανονισμός αριθ. 2185/96 σ χ ετικά με τους ελ έγ χ ους και εξακριβώσ εις που διεξάγ ει επιτοπίως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σ κοπό την προσ τασ ία των οικον ομικών σ υμφερόν των των Ευρωπαϊκών
Κοιν οτήτων από απάτες και λ οιπές παρατυπίες απαιτεί από τις εθν ικές αρχές να παρέχουν επαρκή βοήθεια
σ την Επιτροπή, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσ ία Καταπολ έμησ ης της Απάτης (OLAF), γ ια τη διεν έργ εια
επιτόπιων ελ έγ χ ων σ την επικράτεια της εκάσ τοτε χ ώρας.
Κάθε κράτος μέλ ος της ΕΕ ακολ ουθεί δική του προσ έγ γ ισ η όσ ον αφορά την εφαρμογ ή του καν ον ισ μού.
Αυτό οδήγησε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ν α αν αζητήσουν παραδείγματα ορθών μον τέλ ων σ υν εργ ασ ίας
τα οποία θα προσ αρμόσ ουν σ την εθν ική τους ν ομοθεσ ία.
Στόχ ος αυτής της πρακτικής είν αι η εισ αγ ωγ ή του βουλ γ αρικού μον τέλ ου 1 0 βημάτων γ ια την παροχ ή
βοήθειας σ τους ελ εγ κτές τ ης OLAF κατά τη διεν έργ εια επιτόπιων ελ έγ χ ων σ την επικράτεια της χ ώρας
σ ύμφων α με τον καν ον ισ μό αριθ. 21 85/96.
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Περιγραφή της πρακτικής
Το άρθρο 4 του καν ονισ μού αριθ. 21 85/96 ορίζει ότι τα κράτη μέλ η έχ ουν το δικαίωμα ν α σ υμμετέχ ουν
σ τους επιτόπιους ελ έγχους που διενεργούνται στην επικράτειά τους. Η σ υμμετοχή αυξάνει τις πιθαν ότητες
παροχής επιτυχούς βοήθειας σ την OLAF κατά την προετοιμασ ία, τη διαδικασ ία και την ολ οκλ ήρωσ η των
διεν εργ ούμεν ων ελ έγ χ ων .
Για τη σ υμμετοχ ή του, κάθε κράτος μέλ ος έχ ει ορίσ ει μια υπηρεσ ία (υπηρεσ ία γ ια τον σ υν τον ισ μό της
καταπολ έμησ ης της απάτης — AFCOS) η οποία διευκολ ύν ει την αποτελ εσ ματική σ υν εργ ασ ία και την
αν ταλλαγή πληροφοριών, σ υμπεριλαμβανομέν ων των πλ ηροφοριών επιχ ειρ ησ ιακού χ αρακτήρα, με την
OLAF. Η AFCOS είν αι η αρμόδια αρχ ή που παρέχ ει βοήθεια —είτε από μόν η της είτε σ ε επικοιν ων ία με
άλ λ ες αρμόδιες αρχ ές.
Η βουλ γ αρική υπηρεσ ία καταπολ έμησ ης της απάτης (AFCOS Βουλ γ αρίας) έχ ει θέσ ει σ ε εφαρμογ ή το
ακόλ ουθο μοντέλο 1 0 βημάτων γ ια την παροχή βοήθειας προς τους ελ εγ κτές της OLAF κατά τη διεν έργ εια
επιτόπιων ελ έγ χ ων σ την επικράτεια της Βουλ γ αρίας:
Βήμα 1 Συγ κέν τ ρωση (διεύρυν ση) πληροφοριών
Πριν από τη διεν έργ εια επιτόπιου ελ έγ χ ου, η OLAF αποσ τέλ λ ει πάν τα ειδοποίησ η σ χ ετικ ά με το
αν τικείμεν ο, τον σκοπό και τη ν ομική βάση των ελ έγχων. Ο επιτόπιος έλ εγ χ ος διεν εργ είται σ ε οικον ομικό
φορέα σ ύμφων α με τον κανονισμό αριθ. 2988/95 σχ ετικά με την προστασία των οικον ομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σκοπός του επιτόπιου ελ έγ χ ου είν αι η παροχ ή αποδεικτικών
σ τοιχ είων γ ια την έρευν α της OLAF.
Για την προετοιμασία των επιτόπιων ελ έγ χ ων , το πρώτο βήμα της AFCOS (ή, σ ε άλ λ ο κράτος μέλ ος, της
ορισ θείσας αρμόδιας αρχής) είν αι ν α ελ έγξει τις δικές της βάσεις δεδομένων πληροφοριών. Στόχος είν αι ν α
διευρυνθούν οι πληροφορίες σχετικά με έν αν σ υγ κεκριμέν ο οικον ομικό φορέα, ώσ τε ν α διαπισ τωθεί εάν
έχ ουν καταχ ωρισ τεί τυχ όν προηγ ούμεν οι ισ χ υρισ μοί, παρατυπίες ή υποθέσ εις απάτης εν αν τίον του,
σ υμπεριλ αμβαν ομέν ων τυχ όν ελ έγ χ ων δίωξης ή προδ ικασ τικών διαδικασ ιών . Στην περίπτωσ η της
Βουλ γ αρίας, η AFCOS χ ρησ ιμοποιεί τα σ υσ τήματα πλ ηροφοριών του Υ πουργ είου Εσ ωτερικών γ ια τη
σ υλλογή πληροφοριών σχετικά με τα εμπλ εκόμενα πρόσωπα (ονόματα, διευθύνσεις) που εκπροσωπούν τους
οικον ομικούς φορείς σ ύμφωνα με τους καν όνες γ ια την προστασία των δεδομένων προσωπικού χ αρακτήρα
(ΓΚΠΔ ). Χρησ ιμοποιούνται επίσης όλες οι διαθέσιμες δημόσιες βάσεις δεδομένων, σ υμπεριλαμβαν ομέν ου,
γ ια παράδειγ μα, του εμπορικού μητρώου. Εάν χ ρειασ τεί, η AFCOS επισ κέπτεται εκ των προ τέρων τη
διεύθυν ση του οικονομικού φορέα γ ια ν α επιβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που έχ ουν σ υγ κεν τρωθεί και η
καταχ ωρισ μέν η διεύθυν σ η είν αι ορθές.
Βήμα 2 Ειδοποίηση συμμετ εχόν τ ων
Αν άλογα με το πεδίο εφαρμογής του ελ έγχου, διάφορες εθν ικές αρχές μπορούν ν α σ υμμετάσχουν αν άλ ογ α
με τις αρμοδιότητές τους. Η AFCOS εν ημερών ει τις εν λ όγ ω αρμόδιες αρχ ές εκ των προτέρων , γ ια ν α
εξασ φαλ ίσ ει τη βοήθειά τους όταν αυτή χ ρειασ τεί. Οι αρχ ές που μπορούν ν α ειδοποιηθούν είν αι η
εισ αγ γ ελ ία, προκειμέν ου ν α διασ φαλ ισ τεί η σ υμμετοχ ή της σ ε περίπτωσ η εγ κλ ήματος, ή η δημόσ ια
υπηρεσία χ ρηματοοικονομικής επιθεώρησης που είν αι εξουσιοδοτημένη ν α αν αλάβει δράσ η σ ε περίπτωσ η
που ο οικονομικός φορέας αρνηθεί ν α σ υνεργαστεί. Εκτός από τις εθν ικές αρχ ές, οι τοπικές ασ τυν ομικές
αρχ ές ειδοποιούν ται επίσ ης σ ε περίπτωσ η που απαιτείται η βοήθειά τους.
Βήμα 3 Επικαιροποίηση πληροφοριών σχετ ικά με προδικαστ ικές διαδικασίες και ελέγ χους
δίωξης
Η σ υλ λ ογ ή πλ ηροφοριών του β ήματος 1 επικαιροποιείται περαιτέρω σ ’ αυτό το σ τάδιο, ώσ τε ν α
σ υμπεριλ ηφθούν τυχ όν ν έες πλ ηροφορίες σ χ ετικά με την κατάσ τασ η των ελ έγ χ ων δίωξης και των
προδικαστικών διαδικασιών. Ο επιτόπιος έλ εγχος μπορεί ν α επηρεάσει την έρευνα και, επομένως, η AFCOS
μπορεί ν α χ ρειαστεί την άδεια του εποπτεύον τος εισ αγ γ ελ έα γ ια ν α σ υγ κεν τρώσ ει αυτές τις πρόσ θετες
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πλ ηροφορίες.
Βήμα 4 Προετ οιμασία συν έν τ ευξης
Προγ ραμματίζεται σ υν έν τευξη με τους οικον ομικούς φορείς, ώσ τε ν α τους δοθεί η δυν ατότητα ν α
παρουσιάσουν τις απόψ εις τους και γ ια ν α σ υγ κεν τρωθούν σ χ ετικές πλ ηροφορίες γ ια την υπόθεσ η. Η
AFCOS αποσ τέλλει εκ των προτέρων ειδοποίηση σ τον οικον ομικό φορέα, σ την οποία προσ διορίζον ται η
ημερομηνία, ο τόπος και η γ λ ώσσα της σ υν έν τευξης, η δυν ατότητα παρουσ ίας δικηγ όρου, καθ ώς και τα
απαιτούμενα έγ γραφα που πρέπει ν α προσκομίσει ο οικονομικός φορέας. Η προετοιμασία της σ υνέντευξης
μπορεί ν α πραγματοποιηθεί με τη σ υνδρομή της διαχειριστικής αρχ ής ή του εν διάμεσ ου φορέα που είν αι
αρμόδιος γ ια τη χ ρηματοδότησ η του έργ ου.
Βήμα 5 Σχέδιο επιτ όπιου ελέγ χου
Κάθε βήμα του επιτόπιου ελ έγχου σχεδιάζεται προσ εκτικά και καταγ ράφεται σ ε εσ ωτερικό έγ γ ραφο που
ον ομάζεται «σ χ έδιο επιτόπιου ελ έγ χ ου», το οποίο αν τισ τοιχ εί σ το σ χ έδιο της OLAF. Το σ χ έδιο αυτό
κοιν οποιείται εσ ωτερικά σ τον υ πουργ ό Εσ ωτερικών .
Βήμα 6 Συν άν τ ηση εργ ασίας μετ αξύ τ ων αρχών
Πριν από τον ίδιο τον έλ εγχο, η ομάδα έρευνας της OLAF σ υναντά τους εκπροσώπους της AFCOS που είν αι
αρμόδιοι να της παράσχουν βοήθεια σ ύμφωνα με τον καν ονισμό αριθ. 21 85/96. Αυτή είν αι η σ τιγ μή κατά
την οποία η AFCOS παρουσιάζει και σ υζητά τις προετοιμασίες που πραγματοποιήθηκαν , τις πλ ηροφορίες
που αποκτήθηκαν και το σ χέδιο του επιτόπιου ελ έγ χ ου. Εάν χ ρειασ τεί, παρίσ ταν ται επίσ ης εκπρόσ ωποι
άλ λ ων αρχ ών .
Βήμα 7 Έ ν αρξη τ ου επιτ όπιου ελέγ χου. Εφοδιαστ ική
Η AFCOS παρέχ ει υπηρεσ ίες εφοδιασ τικής που είν αι ζωτικής σ ημασ ίας γ ια την ομαλ ή οργ άν ωσ η του
επιτόπιου ελ έγ χ ου, σ υμπεριλ αμβαν ομέν ων των μεταφορών , της ικαν ότητας ΤΠ, των μεταφρασ τικών
υπηρεσ ιών και όλ ου του υλ ικού που απαιτείται γ ια την αξιολ όγ ησ η. Οι εμπειρογ ν ώμον ες της AFCOS
σ υμμετέχ ουν σ τις προγ ραμματισ μέν ες δρασ τηριότητες σ ύμφων α με το άρθρο 4 του καν ον ισ μού
αριθ. 21 85/96.
Βήμα 8 Βασικές δραστ ηριότ ητ ες επιτ όπιου ελέγ χου
Καθ’ όλ η τη διάρκεια του ελ έγ χ ου, οι εμπειρογ ν ώμον ες της AFCOS βρίσ κον ται σ ε σ υν εχ ή επαφή με τη
δημόσ ια υπηρεσ ία χ ρηματοοικον ομικής επιθεώρησ ης, την εισ αγ γ ελ ία, την ασ τυν ομία δίωξης του
εγ κλ ήματος και την τοπική ασ τυνομία, προκειμένου ν α ανταποκριθούν ταχέως σε περιπτώσεις άρνησης του
οικον ομικού φορέα ή απόπειρας παρεμπόδισ ης του ελ έγ χ ου. Εμπειρογ ν ώμον ας της AFCOS, με
εξουσιοδότηση πρόσβασης σ ε πληροφορίες από τα συστήματα του Υ πουργείου Εσ ωτερικών, παρέχει άμεσ η
υποστήριξη σ την ομάδα έρευν ας. Σε αυτό το σ τάδιο του ελ έγ χ ου μπορούν ν α σ υλ λ εχ θούν όλ α τα είδη
πλ ηροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δεδομένων, των δημοσιον ομικών και λ ογ ισ τικών
εγ γ ράφων, της τεκμηρίωσης του έργ ου και των φυσικών ελ έγχων ως προς τη φύσ η και την ποσ ότητα των
εμπορευμάτων .
Βήμα 9 Συμμετ οχή στ ον επιτ όπιο έλεγ χο. Ολοκλήρωση τ ου επιτ όπιου ελέγ χου
Οι εμπειρογνώμονες της AFCOS σ υμμετέχουν στον επιτόπιο έλ εγχο σ ύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού
αριθ. 21 85/96. Υπογράφουν τις εκθέσ εις που καταρτίζουν οι ελ εγκτές της OLAF. Εκπρόσ ωποι του εθν ικού
φορέα που είν αι αρμόδιος γ ια τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ επίσ ης σ υμμετέχουν εν εργά σ τον έλεγχο
και υπογ ράφουν τις εκθέσ εις της OLAF. Ο επιτόπιος έλ εγχος ολοκληρώνεται όταν σ υγ κεν τρωθούν όλ α τα
αποδεικτικά σ τοιχ εία σ ύμφων α με το εθν ικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο και αφού σ υν ταχ θούν και
υπογ ραφούν όλ α τα έγ γ ραφα (όπως πρωτόκολ λ α πορισ μάτων , δηλ ώσ εις προσ ώπων κ.λ π.)
Βήμα 10 Τ ελική αν άλυση και αν ατ ροφοδότ ηση
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Μετά την ολοκλ ήρωσ η του επιτόπιου ελ έγ χ ου, πραγ ματοποιείται σ υν άν τησ η μεταξύ της ερευν ητικής
ομάδας της OLAF και εκπροσ ώπων της AFCOS, κατά την οποία παρουσ ιάζον ται τα αποτελ έσ ματα. Οι
εμπειρογ ν ώμον ες σ υζητούν τα αποτελ έσ ματα του επιτόπιου ελ έγ χ ου, τα πιθα ν ά εμπόδια και τις
δυν ατότητες βελ τίωσ ης.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
Η πρακτική αυτή εφαρμόζει διαρθρωμένη προσέγγιση ως προς την παροχ ή βοήθειας σ τους ελ εγ κτές της
OLAF κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελ έγχου, όπως απαιτείται από τον καν ον ισ μό αριθ. 21 85/96. Ξεχ ωρίζει
από παρόμοιες πρακτικές λ όγω της αποτελεσ ματικότητάς της όσ ον αφορά την παροχ ή βοήθειας από τη
σ τιγμή της αποστολής ειδοποίησης από τους ελ εγκτές της OLAF γ ια προγ ραμματισ μέν ο επιτόπιο έλ εγ χ ο,
έως τη σ υμμετοχή των εθν ικών αρχ ών και το σ υμπέρασ μα του επιτόπιου ελ έγ χ ου. Με βάσ η τις ετήσ ιες
εκθέσ εις γ ια τα τελ ευταία 1 0 έτη τις οποίες έχ ει εκπον ήσ ει η AFCOS σ τη χ ώρα όπου αν απτύχ θηκε αυτή η
πρακτική, σ χ εδόν το 1 00 % των επιτόπιων ελ έγ χ ων διεν εργ ούν ται ικαν οποιητικά.

Εκβάσεις και αποτελέσματα

Το μον τέλο αυτό έχ ει χ ρησιμοποιηθεί ως καλ ό παράδειγμα σ ε εθν ικό και εν ωσ ιακό επίπεδο, καθώς παρέχ ει
μια προβλέψιμη και διαρθρωμένη προσέγγιση προς έν α θετικό αποτέλεσμα —την παροχή αποτελεσματικής
βοήθεια σ τους ελ εγκτές της OLAF σ το έδαφος κράτους μέλ ους σ το οπο ίο προγ ραμματίζεται επιτόπιος
έλ εγ χ ος. Αυτό έχ ει ως αποτέλ εσ μα τη διεν έργ εια εν ός επιτυχ ημέν ου επιτόπιου ελ έγ χ ου ο οποίος
υποσ τηρίζεται από αποδεικτικά σ τοιχ εία, δηλ ώσ εις προσ ώπων , σ χ ετική τεκμηρίωσ η και κάθε άλ λ η
αν αγ καία πλ ηροφορία.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας

Δ εν υφίσταται αν άγκη για ειδικές απαιτήσεις, δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλ ος υποχ ρεούται ν α παρέχ ει
βοήθεια σ τους ελ εγ κτές της OLAF σ ύμφων α με τον καν ον ισ μό αριθ. 21 85/96 και ν α ορίσ ει αρμόδια
υπηρεσία γ ια τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής σ υνεργασίας και αν ταλλαγής πληροφοριών με την OLAF
σ ύμφωνα με το άρθρο 1 1 του κανονισμού αριθ. 883/2013 της 11ης Σεπτεμβρίου 201 3. Ο καν ον ισμός
αριθ. 883/2013 αφορά τις έρευν ες που πραγ ματοποιούν ται από την Ευρωπαϊκή Υ πηρεσ ία
Καταπολέμησης τ ης Απάτης (OLAF) και καταργ εί τον καν ον ισ μό (ΕΚ) αριθ. 1 07 3/1 999 του Ευρωπαϊκού
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Κοιν οβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1 07 4/1 999 του Συμβουλ ίου. Όπως
σ υν έσ τησ ε το Ευρωπαϊκό Ελ εγ κτικό Συν έδριο, η AFCOS θα πρέπει ν α διαθέτει ευρύτα το φάσ μα
καθηκόν των , προκειμέν ου ν α είν αι όσ ο το δυν ατόν πιο αποτελ εσ ματική .

Προκλήσεις που προέκυψαν και διδάγματα που αντλήθηκαν
Μέχ ρι σ τιγμής δεν έχ ουν εν τοπισ τεί σ υγ κεκριμέν ες προκλ ήσ εις όσ ον αφορά την υλ οποίησ η αυτής της
δράσ ης.

Δυνατότητες μεταφοράς
Αυτή η ορθή πρακτική παρουσιάζει ιδανικές δυνατότητες μεταφοράς, οι οποίες περιορίζονται μόν ο από τις
εξουσίες των αρμόδιων φορέων σ ε εθν ικό επίπεδο που είν αι υπεύθυν οι γ ια την παροχ ή βοήθειας σ τους
ελ εγ κτές της OLAF δυν άμει του καν ον ισ μού αριθ. 21 85/96.
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