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Διαφάνεια – Λογοδοσία 
Απαιτήσεις 2014-2020 ΕΕ (κοινές σε όλα τα κ-μ) 

αρ. 72(η) 
 

ΣΔΕ για 
πρόληψη 
ανίχνευση 
διόρθωση 

παρατυπιών  
 
 
 
 
 

αρ. 125 παρ. 
4(γ) 

 
μέτρα 

καταπολέμη
σης απάτης 

 
 
 
 

αρ.74 (3) 
 
 

μηχανισμός 
καταγγελιών 

 

αρ.122 (2) 
 

υποχρέωση 
ανακοίνωσης 
παρατυπιών 
και υπονοιών 

απάτης 
 
 
 
 

Κανονισμός 883/2013 ΕΥΡΑΤΟΜ αρ. 3 (4)  AFCOS 

Κανονισμός 1303/2013 ΕΕ 



 
 

 
 

Διαφάνεια – Λογοδοσία 

4 άξονες του ΣΔΕ 
Εισαγωγή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: 
 Κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 

συμβάσεων από Δικαιούχους ΕΣΠΑ ως ΑΑ 
 Κατά την εσωτερική οργάνωση των Αρχών  
    Διαχείρισης ΕΣΠΑ 
 Μηχανισμός καταγγελιών 
 Αναφορά παρατυπιών στην ΕΕ 

 



Αξ 1| Κατά την ανάθεση & εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων Δικαιούχων-ΑΑ 

ένδειξη 
απάτης παρατυπία 

Υποχρέωση για 
δήλωση μη 

σύγκρουσης 
συμφερόντων  
Ν. 4412/16 αρ. 24 

Ερωτήσεις σε  
Λίστες Ελέγχου ΔΣ 
Καν 1303/2013 & Ν.4412/16  
 Διασφάλιση όλων των 

σταδίων δημοσιότητας ΔΣ 
 Εντοπισμό περιπτώσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων 
 Αποκλεισμό οικ. φορέων αν: 
oκαταδίκη για απάτη 
oσοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Διακοπή  
διαδικασίας  

Διόρθωση 
Ανάκτηση  

ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 

 
Παρατυπία 

Απάτη 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Αξ 2| Κατά την εσωτερική 
οργάνωση των Αρχών Διαχείρισης 
 Επέκταση υποχρέωσης για δήλωση 
 περιουσιακής κατάστασης (Ν. 4281/2014 Μέρος ΣΤ 

αρ. 222 & Ν. 4314/2014 αρ. 38 παρ. 4) 
 μη σύγκρουσης συμφερόντων (Ν.4314/2014, αρ. 

38 παρ. 5)  
σε έναν ευρύτερο κύκλο προσώπων 

 Ειδικές διαδικασίες στο ΣΔΕ για τον προληπτικό 
εντοπισμό απάτης (εργαλείο αξιολόγησης 
κινδύνων απάτης) 

 Τεχνικές συναντήσεις με ΕΥΘΥ, εξέταση λήψης 
μέτρων σε επίπεδο ΣΔΕ, ετήσια αξιολόγηση 

 Δίκτυο 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Αξ 2| Κατά την εσωτερική 
οργάνωση των Αρχών Διαχείρισης 

Εργαλείο Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης 
ταξινομεί κινδύνους ανά κρίσιμη διεργασία 

κάθε κίνδυνος = ένα φύλλο excel 
 



 
 

 
 

Αξ 3| Διαδικασία Καταγγελιών 

 Δημιουργία μόνιμης διακριτής ενότητας στην 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ  

 Δημοσιοποίηση μηχανισμού καταγγελιών 
www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx 

 

http://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx


 
 

 
 

Αξ 4| Αναφορά Παρατυπιών σε ΕΕ 

 Εθνική υποχρέωση ανακοίνωσης 
 παρατυπιών 
 υπονοιών απάτης 
 περιπτώσεων απάτης 

 Ειδικό σύστημα διαχείρισης παρατυπιών  
IMS  Irregularity Management System  

 Αρμόδιος εθνικός φορέας: ΕΔΕΛ 
 Aφορά ποσά συνεισφοράς από τα ΕΕ ταμεία 

άνω των 10.000€ 
 Αυξημένος βαθμός επιμέλειας 

 



 
 

 
 

Αξ 4| Αναφορά Παρατυπιών σε ΕΕ 

 Αυξημένος βαθμός επιμέλειας ανακοίνωσης: 

μόνο για δαπάνη που έχει περιληφθεί σε 
δήλωση δαπανών στην ΕΕ  
(πιστοποιημένη δαπάνη)   

και για δαπάνη που δεν έχει περιληφθεί σε 
δήλωση δαπανών στην ΕΕ 

ακόμη κι αν δεν έχει πραγματοποιηθεί 
δαπάνη 

Παρατυπία 

Υπόνοια  
απάτης 



Διοικητικές ενέργειες-κυρώσεις στο ΣΔΕ 

Κατόπιν εκτίμησης κινδύνων:  
 Αύξηση μέτρων στο ΣΔΕ για την πρόληψη και καταπολέμηση 

της απάτης 
 Ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις από τα αρμόδια εθνικά 

όργανα 

Δημοσιονομική  
Διόρθωση  

Ανάκτηση 

Διαβίβαση 
Εν.Απ AFCOS  

Αναστολή 
χρηματοδότησης 

Ανάκληση 
Πράξης 

ΕΦ Αυστηρότερη 
παρακολούθηση  

Και λοιπόν, υπάρχει ποινή; 



 
 

 
 

 
 
 
 
Εν κατακλείδι 

 ΓΝΩΣΗ  
 ευθύνη του κάθε μέρους 
 λογοδοσία σε 

επιμερισμένα στάδια 
 ολοκληρωμένη διαχείριση 
 χειροπιαστά 

αποτελέσματα 
“scripta manent” ΟΠΣ 

 «κοινό αίσθημα» πολίτη: 
αλλαγή νοοτροπίας 

 
 

 

 Ισορροπία μεταξύ  
δημοσίου συμφέροντος  
αρχής ανταγωνισμού 

 αποτροπή συμμετοχής 
 ΑΔΙΑΦ(Θ)ΟΡΕΣ  

Χρηματοδοτούμενες 
Συμβάσεις ΕΣΠΑ 

 δυσκολία διάκρισης 
κόκκινες σημαίες  
ιδιαιτερότητες  
περιπτώσεων 

 “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” 
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