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Σύγ κρουση συμφερόντων
Αποφυγή ή χ ειραγώγηση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων σ υμβάσεων
Δ ιπλή χ ρηματοδότηση
Αθέµιτη σ ύµπραξη
Χειραγ ώγ ηση του κόστους του έργ ου
Άλ λοι

Πλαίσιο και στόχος/-οι
Σύμφων α με το άρθρο 1 25 παράγ ραφος 4 σ τοιχ είο γ ) του καν ον ισ μού (ΕΕ) αριθ. 1 303/201 3, κάθε
διαχ ειριστική αρχή οφείλει ν α θεσ πίζει «αποτελεσματικά και αν αλ ογικά μέτρα καταπολέμησης της απά της,
λ αμβάνοντας υπόψη τους εν τοπισθέντες κινδύνους» και ν α λ αμβάνει μέτρα γ ια την πρόληψη, τον εντοπισμό
και την επιβολ ή κυρώσ εων σ ε περιπτώσ εις απάτης και παρατυπιών με αποτελ εσ ματικό τρόπο.
Επιπλ έον, ο γ αλλικός ποινικός κώδικας απαιτεί από κάθε αρχ ή ή δημόσιο λειτουργό που πληροφορείται γ ια
αξιόποιν η πράξη κατά την άσ κησ η των καθηκόν των του ν α υποβάλ λ ει σ χ ετική αν αφορά.
Για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων , η «Delegation Génerale à l ’Emploi Regional et à la Formation
Professionnelle» (DGEFP), η διαχ ειρισ τική αρχ ή (Δ Α) που είν αι αρμόδια γ ια τα επιχ ειρησ ιακά
προγ ράμματα απασχόλησης και έν ταξης σ τη μητροπολιτική Γαλλία (FSE) και γ ια την πρωτοβουλ ία γ ια την
απασ χ όλ ησ η των ν έων (ΠΑΝ), αν έπτυξε το 201 7 την πλ ατφόρμα ELIOS, μια πλ ατφόρμα υποβολ ής
καταγ γ ελ ιών δημοσ ίου σ υμφέρον τος.
Η πλ ατφόρμα ELIOS επιτρέπει σ ε όλα τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία δημοσίου σ υμφέροντος με
υπόνοιες απάτης ή σ ύγκρουσ ης σ υμφερόν των όσ ον αφορά την υλ οποίησ η προγ ραμμάτων του ΕΚΤ ν α
υποβάλλουν καταγγελία μέσ ω εν τύπου σ την πλατφόρμα ELIOS. Η πλ ατφόρμα ELIOS είν αι έν ας ισ τότοπος
που παρέχ ει πλ ηροφορίες σ χ ετικά με την απάτη και τις σ υγ κρούσ εις σ υμφερόν των , εν ώ παράλ λ ηλ α
επιτρέπει σ τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία δημοσίου συμφέροντος να υποβάλλ ουν μη αν ών υμες
καταγ γ ελίες γ ια τα θέματα αυτά. Αποσκοπεί σ την αύξηση του εν τοπισμού υποθέσ εων απάτης σ ε σ χ έσ η με
τα προγ ράμματα του ΕΚΤ.

Περιγραφή της πρακτικής
Για τη διαχ είριση της υποβολής καταγγελιών δημοσ ίου σ υμφέρον τος, η DGEFP δημιούργ ησ ε μια αρχ ική
σ ελ ίδα όπου οποιοσ δήποτε μπορεί ν α επικοιν ων ήσ ει με ειδική ομάδα γ ια τις αν ησ υχ ίες του. Οι
καταγ γ ελλόμενες αν ησυχίες φθάν ουν σ ε ειδική ηλ εκτρον ική θυρίδα, όπου η διαχ είρισ η των υποθέσ εων
είν αι ευκολ ότερη. Πρόσ βασ η σ την ηλ εκτρον ική θυρίδα έχ ουν μόν ο εξουσ ιοδοτημέν α πρόσ ωπα.
Η υλ οποίηση οργανώθηκε από την DGEFP σ ε σ υν τονισμό με τον εσ ωτερικό της πάροχο σ υστημάτων ΤΠ. Το
σ ύστημα λ ειτούργ ησ ε μετά από έν α έτος ακριβούς περιγραφής των απαιτήσ εων , ακολ ουθούμεν ο από
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δοκιμή της λύσης. Το κόστος της υλοποίησης αν ήλθε σ ε 90 000 EUR περίπου, επιπλ έον των 20 000 EUR
που απαιτούν ται ετησ ίως γ ια σ υν τήρησ η.
Η αρχ ική σ ελ ίδα της πλ ατφόρμας παρέχ ει σ τους χ ρήσ τες πλ ηροφορίες σ χ ετικά με τη ν ομική βάσ η της
προσ τασ ίας των προσ ώπων που υποβάλ λ ουν καταγ γ ελ ία δημοσ ίου σ υμφέρον τος.
Υ πάρχουν δύο πιθαν ά θέματα γ ια την υποβολή καταγγελίας δημοσίου σ υμφέροντος: απάτη και σ ύγ κρουσ η
σ υμφερόντων. Οι χ ρήστες μπορούν ν α υποβάλουν καταγγελία έως και έξι μήν ες μετά την ημερομην ία του
σ υμβάντος. Παρέχ ονται εξηγήσεις και ορισ μοί της απάτης, της σ ύγκρουσης συμφερόντων και των σ υναφών
παραπτωμάτων. Τα θέματα αυτά επελ έγησαν δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν τα είδη αξιόποινων πράξεων
που εν τοπίζον ται περισ σ ότερο σ τους ελ έγ χ ους και τις έρευν ες.
Προτού ο χ ρήστης αποκτήσει πρόσβαση σ το έν τυπο καταγ γ ελ ίας δημοσ ίου σ υμφέρον τος, η πλ ατφόρμα
απαιτεί διαδικασ ία επιβεβαίωσ ης 3 βημάτων , καθέν α με δική του προειδοποίησ η. Η διαδικασ ία έχ ει ως
εξής:





Κατά τη διάρκεια του πρώτου βήματος, η πλ ατφόρμα ELIOS δηλ ών ει ότι ο χ ρήσ της μπορεί ν α
υποβάλει καταγ γελία γ ια υπόν οιες σ χ ετικά με έργ α του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ μόν ο. Η πλ ατφόρμα δεν
είν αι αρμόδια γ ια την υποβολ ή καταγ γ ελ ιών σ χ ετικά με άλ λ α ευρωπαϊκά ταμεία (ΕΓΤΑΑ/ΕΤΘΑ)
ούτε γ ια προγ ράμματα που διαχ ειρίζον ται περιφερειακές αρχ ές διαχ είρισ ης (προγ ράμματα
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ του περιφερειακού συμβουλίου). Η πλ ατφόρμα γ ια την υποβολή καταγγελιών δημοσίου
σ υμφέρον τος παρέχ ει σ τους χ ρήσ τες καθοδήγ ησ η γ ια το πού μπορούν ν α απευθύν ουν τα
ερωτήματα σ χ ετικά με θέματα που δεν σ χ ετίζον ται με τα ΕΔ ΕΤ (π.χ . φοροδιαφυγ ή,
εισ φοροδιαφυγ ή και κοιν ων ικές παροχ ές, τελ ων ειακή απάτη ή απάτη σ τον εργ ατικό κώδικα)·
Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει προειδοποίηση σ χετικά με τις σ υν έπειες και τη ν ομική ευθύν η γ ια
ψ ευδείς καταγ γ ελ ίες·
Το τρίτο βήμα περιλ αμβάν ει λ επτομερή περιγ ραφή της ν ομικής βάσ ης γ ια την προσ τασ ία των
προσ ώπων που υποβάλ λ ουν καταγ γ ελ ία δημοσ ίου σ υμφέρον τος.

Οι χ ρήσ τες πρέπει ν α επιβεβαιώσουν ότι κατανοούν όλες τις προειδοποιήσεις πριν από την πρόσ βασ η σ το
έν τυπο υποβολ ής καταγ γ ελ ίας δημοσ ίου σ υμ φέρον τος.
Τέλ ος, η πλατφόρμα απαιτεί από τα πρόσ ωπα που υποβάλ λ ουν καταγ γ ελ ία δημοσ ίου σ υμφέρον τος ν α
παρέχ ουν τις προσωπικές πλ ηροφορίες τους· δεν επιτρέπει την αν ών υμη υποβολ ή καταγ γ ελ ιών . Αυτό
αποσ κοπεί σ την αποτροπή τυχ όν εσ φαλ μέν ων δηλ ώσ εων που δεν μ πορούν ν α εν τοπισ τούν .
Όλ ες οι προσ ωπικές πλ ηροφορίες αποθηκεύον ται με ασ φάλ εια σ το σ ύσ τημα υποβολ ής καταγ γ ελ ιών
δημοσίου σ υμφέροντος και διαβιβάζονται μόνο σε εμπλ εκόμεν α θεσ μικά όργ αν α ή άτομα. Οι γ εν ικοί όροι
και προϋποθέσ εις χ ρήσης περιγράφουν τους καν όνες γ ια την προστασία του απορρήτου των προσ ωπικών
δεδομένων που ισχύουν γ ια τα δεδομένα που σ υλλέγονται από την πλατφόρμα σ ε σ χέση με τον χ ρήσ τη και
την καταγγελία δημοσίου σ υμφέροντος. Η πρόσβαση σ τις πληροφορίες επιφυλάσσεται μόνο στους ελ εγκτές
απάτης της DGEFP. Τα σ τοιχεία επικοινωνίας χρησιμεύουν επίσ ης ως μέσ ο επικοιν ων ίας με το πρόσ ωπο
που υποβάλ λ ει την καταγ γ ελ ία.
Όταν οι χ ρήστες ολ οκλ ηρώσ ουν την υποβολ ή της καταγ γ ελ ίας, σ τη θυρίδα εισ ε ρχ ομέν ων του ειδικού
ελ εγ κτή απάτης φθάνει με ασ φαλ ή τρόπο μια ειδοποίησ η. Το πρόσ ωπο που υποβάλ λ ει την καταγ γ ελ ία
λ αμβάν ει αυτόματη απόδειξη.
Ο ελ εγ κτής απάτης της DGEFP εξετάζει την καταγγελία και αποφασίζει σ χετικά με τα αν αγ καία μέτρα που
πρέπει ν α λ ηφθούν, τα οποία μπορεί ν α περιλ αμβάν ουν τη διαβίβασ η της καταγ γ ελ ίας σ ε άλ λ α θεσ μικά
όργ ανα, εάν δεν εμπίπτει σ το πεδίο δραστηριοτήτων της DGEFP, ή την αποχή από περαιτέρω εν έργειες εάν
η καταγ γ ελ ία είν αι μη ουσ ιώδης. Οι καταγ γ ελ ίες που κρίν ον ται βάσ ιμες μπορούν ν α διαβιβασ τούν
απευθείας σ την εισ αγ γ ελ ία.
Η DGEFP διαθέτει εσ ωτερική επιτροπή συμμόρφωσης, η οποία εν ημερώνεται τακτικά σ χ ετικά με τα μέτρα
που λ αμβάν ον ται και μπορεί ν α προτείν ει περαιτέρω μέτρα. Η επιτροπή μπορεί ν α προσ καλ έσ ει
εξωτερικούς εκπροσώπους από τα θεσ μικά όργ αν α που εμπλ έκον ται σ τις καταγ γ ελ ίες. Προκειμέν ου ν α
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λ άβει περαιτέρω πληροφορίες και σ υμβουλ ές, η εσ ωτερική επιτροπή μπορεί επίσ ης ν α εν ημερώσ ει την
εθν ική αν τιπροσωπεία γ ια την καταπολέμηση της απάτης (DNLF), η οποία ειδικεύεται στην καταπολ έμησ η
της απάτης σ τον τομέα των δημόσ ιων οικον ομικών .
Επί του παρόν τος, τέσ σ ερα άτομα έχ ουν πρόσ βασ η σ τις καταγ γ ελ ίες που αποσ τέλ λ ον ται μέσ ω της
πλ ατφόρμας ELIOS, εκ των οποίων έν ας ελ εγ κτής απάτης αξιολ ογ εί τις καταγ γ ελ ίες και οργ αν ών ει την
εσ ωτερική επιτροπή σ υμμόρφωσ ης που σ υν εδριάζει μία φορά τον χ ρόν ο.
Το πρόσ ωπο που υποβάλ λ ει την καταγ γ ελ ία δεν εν ημερών εται γ ια την έκβασ η της διαδικασ ίας.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
Η αν άπτυξη και η υλ οποίηση της πλατφόρμας ELIOS επιτρέπει:







τη σ υγ κέντρωση όλων των καταγγελιών, αν εξάρτητα από το οικείο διοικητικό τμήμα·
τον εν τοπισμό της υποβολής των καταγγελιών (καταχώριση και απόδειξη παραλαβής)·
τη μεταβίβαση των καταγγελιών σε σ χετικές υπηρεσίες διαχείρισης γ ια επεξεργασία·
τη διεν έργεια ελ έγχου παρακολούθησης σ χετικά με την υπόθεσ η σ ε σ υνεργασία με το πρόσωπο που
υποβάλλει την καταγγελία·
την αξιολόγηση καταγγελιών που αφορούν ειδικά τη διαχειριστική αρχ ή εσ ωτερικά·
τ ον πιθανό έγ καιρο εν τοπισμό αδικημάτων.

Εκβάσεις και αποτελέσματα
Η πλ ατφόρμα ELIOS υποστηρίζει τον εν τοπισ μό και την υποβολ ή καταγ γ ελ ιών γ ια κιν δύν ους απάτης.
Επιτρέπει σ τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία δημοσίου σ υμφέροντος ν α διαθέτουν έν α κεν τρικό και
τυποποιημένο έν τυπο γ ια ν α καταγγέλλ ουν υποθέσ εις απάτης και σ ύγ κρουσ ης σ υμφερόν των , όταν μια
καταγ γ ελ ία εν τός της δικής τους ομάδας/επιχ είρησ ης εν δέχ εται ν α μην αποτελ εί επιλ ογ ή.
Η πλ ατφόρμα ELIOS είν αι έν α πρόσθετο εργαλείο γ ια τον εν τοπισ μό υποθέσ εων απάτης, βελ τιών ει την
εμπισ τοσύνη σ τη διαχειριστική αρχή και δημιουργεί έν αν βρόχο ανατροφοδότησης γ ια τους δικαιούχους και
το ευρύ κοιν ό.
Μέχ ρι σ τιγμής, έχ ουν υποβληθεί σ την πλ ατφόρμα ELIOS 36 καταγ γ ελ ίες, εκ των οποίων 1 1 αφορούσ αν
ευρωπαϊκά ταμεία και άλ λ ες δύο διαβιβάσ τηκαν σ την OLAF γ ια περαιτέρω έρευν α.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας




Πλ ηροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα διατίθενται σ ε όλους τους σ χετικούς ιστοτόπους
Ταχ εία αξιολ όγηση των καταγγελιών που λ αμβάνονται και καθορισ μός μέτρων κατόπιν
διαβούλευσης με τους κατηγορουμένους ή τα εν διαφερόμενα μέρη
Κατάρτιση γ ια τους ελεγ κτές απάτης

Προκλήσεις που προέκυψαν και διδάγματα που αντλήθηκαν


Για την επιτυχή εφαρμογή της εν λόγω πρακτικής σε άλ λες χ ώρες θα πρέπει ν α διασ φαλίζονται η
σ υμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και η διασ φάλιση της ασ φάλειας των δεδομένων, καθώς η προστασία
των δεδομένων και η αν ων υμία αποτελούν πηγή αν ησυχίας για τους χρήστες.
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Δυνατότητες μεταφοράς



Μπορεί εύκολ α ν α μεταφερθεί σ ε άλ λες αρχές, δεδομένου ότι δεν απαιτείται σ υγκεκριμένη
διευθέτησ η ή θεσ μικό τοπίο
Ύ παρξη άλλων εθν ικών εργ αλείων υποβολής καταγγελιών δημοσίου σ υμφέροντος που πρέπει ν α
αξιολογηθούν προκειμένου ν α διαχωριστούν σαφώς οι ευθύνες και ν α γ ν ωστοποιηθούν τα σ ημεία
υποβολής καταγγελιών των διαφόρων ειδών αν ησυχιών
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