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Τν παξφλ είλαη έγγξαθν εξγαζίαο πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Επηηξνπήο. Με βάζε 

ην εθαξκνδφκελν θνηλνηηθφ δίθαην, παξέρεη ηερληθή πιεξνθφξεζε ζηηο δεκφζηεο αξρέο, ηνπο 

νξγαληζκνχο, ηνπο δηθαηνχρνπο ή ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, θαζψο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα 

ηε ζπλνρή, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ ζηνλ ελ 

ιφγσ ηνκέα. Σηφρνο ηνπ εγγξάθνπ εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη επεμεγήζεηο θαη εξκελείεο 

ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Επηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα ελζαξξπλζνχλ νη νξζέο πξαθηηθέο. 

Εληνχηνηο, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα δεκνζηεχεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο εξκελείαο ησλ 

εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Πξσηνδηθείνπ ή ηεο εμέιημεο ηεο 

πξαθηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Επηηξνπήο. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1. Ιζηορηθό 

χκθσλα κε ην άξζξν 274 ηεο πλζήθεο, ε Δπηηξνπή εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

κε δηθή ηεο επζχλε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. Δπηπιένλ, ηα θξάηε κέιε ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πηζηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

Σν άξζξν 280 ηεο πλζήθεο νξίδεη φηη ε Κνηλφηεηα θαη ηα θξάηε κέιε 

θαηαπνιεκνχλ ηελ απάηε ή νηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα εηο βάξνο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 53β παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, 

Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ
1
, ηα θξάηε κέιε είλαη ππεχζπλα γηα λα πξνιακβάλνπλ θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο παξαηππίεο θαη ηηο απάηεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηκεξηζκέλεο 

δηαρείξηζεο. χκθσλα κε ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ επηκεξηζκέλε δηαρείξηζε, 

γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Κνηλφηεηαο, ηα θξάηε κέιε 

είλαη θαηά θχξην ιφγν ππεχζπλα γηα ηε ζέζπηζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ, ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, γηα ηελ 

επαιήζεπζε ηνπ φηη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, κέζσ ειέγρσλ 

απφ θαζνξηζκέλνπο νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ, λα εληνπηζηνχλ θαη 

λα δηνξζσζνχλ νη παξαηππίεο θαη ε απάηε
2
. ε πεξίπησζε παξαηππίαο ή ππφλνηαο 

απάηεο, πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο αλαθνξάο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ) αξηζ. 1681/94 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1831/94 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο παξαηππίεο γηα πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν 

πξνγξακκαηηζκνχ 2000-2006 θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο (άξζξα 27-36) γηα πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013.  

                                                 

 

1
 ΔΔ L 248 ηεο 16.09.2001. 

2
 Άξζξν 70 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 (ΔΔ L 210 ηεο 31.7.2006) 

θαη ηκήκα 4 (άξζξα 27-36) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 (ΔΔ L 371 ηεο 27.12.2006). 
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Αλεμάξηεηα ηνπ αλ ε παξαηππία δελ είλαη ή είλαη εθ πξνζέζεσο (απάηε), ε ζρεηηθή 

δαπάλε πξέπεη λα απνθιείεηαη απφ ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θνηλνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ.  

Σν παξφλ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαηάινγν ησλ κνξθψλ απάηεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ δεηθηψλ απάηεο πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

δξάζεσλ, γηα κεγαιχηεξε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ απάηε 

ζηα θξάηε κέιε, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληζρπζνχλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν εληνπηζκφ ηεο απάηεο
3
. 

   

   

1.2. Κοηλή ζηραηεγηθή γηα ηελ πρόιευε ηες απάηες   

Σν παξφλ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα είλαη κία απφ ηηο δξάζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ 

κηα επξχηεξε πξσηνβνπιία, ε νπνία μεθίλεζε ην 2008: Η ΓΓ Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο θαη ε ΓΓ Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ιζφηεηαο ησλ 

Δπθαηξηψλ, επηθνπξνχκελεο απφ ηελ OLAF, έρνπλ αλαπηχμεη κηα θνηλή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο (ΚΠΑ), ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, κε ζθνπφ λα απμεζεί ην επίπεδν 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ απάηε ζην πιαίζην ηεο 

επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο θαη λα εμαζθαιηζηεί θαζνδήγεζε θαη δξαζηηθφηεξα 

κέζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ θαζνδήγεζε γεληθά, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2009, ζηφρνο είλαη 

λα δηαηεζεί έλα «παθέην» ζηηο αξρέο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα δηαξζξσηηθά ηακεία 

ζηα θξάηε κέιε, ζηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηνπο ειεγθηέο 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απάηε. 

 Δηδηθφηεξα, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο ΚΠΑ είλαη νη αθφινπζνη:  

 ελίζρπζε ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ απάηεο· 

                                                 

 

3
 Κάζε έηνο ε Δπηηξνπή δεκνζηεχεη εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηελ 

Κνηλφηεηα [π.ρ. ην 2007: Έθζεζε ηεο Επηηξνπήο ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην Σπκβνχιην, 

Πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Κνηλνηήησλ – Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο – Εηήζηα έθζεζε 

2007 – SEC(2008)2300 θαη SEC(2008)2301], ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα γηα ηηο 

παξαηππίεο, ηηο πεξηπηψζεηο ππφλνηαο απάηεο θαη ηηο πεξηπηψζεηο απάηεο. ηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

δξάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ 2000-2006, ηα θξάηε κέιε, θαηά ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζηελ 

Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο, ζην πιαίζην ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ πεξί ππνβνιήο εθζέζεσλ, 

επηζήκαλαλ φηη ην 12-15% ησλ παξαηππηψλ είλαη πεξηπηψζεηο «ππφλνηαο απάηεο». Με βάζε απηή ηελ 

εθηίκεζε, ην 2007, νη αλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο «ππφλνηαο απάηεο» επεξεάδνπλ πεξίπνπ ην 0,31% ησλ 

αλαιεθζεηζψλ ππνρξεψζεσλ. Απηά ηα αξηζκεηηθά κεγέζε, δεδνκέλνπ φηη είλαη πξνθαηαξθηηθά, πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε αξθεηή πξνζνρή, αθνχ κφλν κηα αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη 

κηα πεξίπησζε ππφλνηαο απάηεο είλαη πξαγκαηηθή πεξίπησζε απάηεο. 
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 ζέζπηζε πηο ελεργού θαζοδήγεζες γηα ηα θράηε κέιε γηα ηολ εληοπηζκό 

ηες απάηες· 

 παξνρή κεγαιχηεξεο ππνζηήξημεο ζηηο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα εξγαζίεο 

πξφιεςεο θαη εληνπηζκνχ ηεο απάηεο· 

 αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ απάηε 

ζηε ΓΓ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη ζηε ΓΓ Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ θαη Ιζφηεηαο ησλ Δπθαηξηψλ· 

 αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ απάηε 

ζηα θξάηε κέιε. 

 Γεδνκέλνπ φηη έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΠΑ είλαη ε παξνρή 

πην ελεξγνχ θαζνδήγεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο, πνπ κπνξεί, επίζεο, λα 

ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε ηεο απάηεο, ε Δπηηξνπή θαηάξηηζε ην παξφλ 

ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ηεο απάηεο, έηζη ψζηε ηα θξάηε 

κέιε λα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηνπο δείθηεο γηα ηελ απάηε.  

Σα παξαξηήκαηα 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο 

πεξηιακβάλνπλ θαηάινγν ησλ γεληθψο αλαγλσξηζκέλσλ θνηλψλ θαη 

επαλεηιεκκέλσο εκθαληδφκελσλ κνξθψλ απάηεο ζηνπο ηνκείο ησλ ζπκβάζεσλ θαη 

ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ησλ εξγαηηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

παξνρήο ζπκβνπιψλ, θαη ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ απάηεο
4
.  

ην παξάξηεκα 3 ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο ζπλνςίδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθνξά ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF).  

2. ΟΡΙΜΟΙ  

2.1. Ορηζκός ηες παραησπίας 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 1995, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ν φξνο «παξαηππία» απνηειεί επξεία έλλνηα θαη θαιχπηεη ηηο 

παξαηππίεο ζηηο νπνίεο ππνπίπηνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηφζν εθ πξνζέζεσο φζν θαη 

φρη εθ πξνζέζεσο. 

                                                 

 

4
 εκαληηθφ κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ αληινχληαη απφ ηνλ νδεγφ ηεο Έλσζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ ζε ζέκαηα 

Απάηεο (ACFE) γηα ηελ απάηε ζηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο πξνκήζεηεο απφ ην 2008. Ο ελ ιφγσ νδεγφο βαζίδεηαη 

ζε έξεπλεο πεξηπηψζεσλ απάηεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζε γλσζηά ζπζηήκαηα γηα ηελ απάηε. Βι. 

www.acfe.com. 

http://www.acfe.com/
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ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2988/95
5
 νξίδεηαη σο 

«παραησπία»:  

«θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε 

ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε πξαγκαηηθφ ή ελδερφκελν απνηέιεζκα λα δεκησζεί ν γεληθφο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ Κνηλνηήησλ ή πξνυπνινγηζκφο δηαρεηξηδφκελνο απφ ηηο Κνηλφηεηεο, 

είηε κε ηε κείσζε ή καηαίσζε εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο πνπ 

εηζπξάηηνληαη απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κνηλφηεηαο, είηε κε αδηθαηνιφγεηε δαπάλε»
6
. 

2.2. Ορηζκός ηες απάηες ζηε σλζήθε 

ηε ζχκβαζε ε νπνία θαηαξηίζηεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ Κ.3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
7
, νξίδεηαη σο «απάηε», φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο, θάζε εθ 

πξνζέζεσο πξάμε ή παξάιεηςε, ζρεηηθά κε: 

- ηε ρξήζε ή ηελ ππνβνιή πιαζηψλ, αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ δειψζεσλ ή 

εγγξάθσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αρξεψζηεηε είζπξαμε ή παξαθξάηεζε πφξσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή απφ 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε αζθείηαη απφ ηηο Επξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, 

- ηελ απνζηψπεζε πιεξνθνξηψλ θαηά παξάβαζε εηδηθήο ππνρξέσζεο, κε ηα απηά 

απνηειέζκαηα, 

- ηελ κε θαηά πξννξηζκφ ρξήζε απηψλ ησλ πφξσλ, γηα ζθνπνχο άιινπο απφ 

απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ αξρηθψο.  

πλεπψο, ε απάηε δηαθξίλεηαη απφ ην γεληθφηεξν φξν «παξαηππία» απφ ηε 

ζπληζηψζα ηνπ εθ πξνζέζεσο δφινπ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ζηνηρείν ε) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1681/94, απφ ην 

2006 ηα θξάηε κέιε, φηαλ θνηλνπνηνχλ παξαηππίεο ζηελ Δπηηξνπή, 

ππνρξενχληαη λα πξνζδηνξίδνπλ θαηά πφζνλ νη παξαηππίεο εγείξνπλ «σπόλοηα 

απάηες»
8
.  

                                                 

 

5
 ΔΔ L 312 ηεο 23.12.1995, ζ. 1. 

6
 Γηα ην ζθνπφ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, παξαηίζεηαη αλαπξνζαξκνζκέλνο νξηζκφο ζην άξζξν 1α ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1681/94: «παξαηππία»: θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα δεκηψζεη ηνλ 

γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, κε ηνλ θαηαινγηζκφ ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο. Ο ίδηνο νξηζκφο παξαηίζεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 7 ηνπ θαλνληζκνχ (EK) 

αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2013.  

7
 ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 49.  

8
 ην άξζξν 1α παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1681/94 νξίδεηαη σο «ππφλνηα απάηεο»: «ε 

παξαηππία πνπ νδεγεί ζηελ θίλεζε δηνηθεηηθήο ή/θαη δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε λα 
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2.3. Δίδε απάηες 

πληζηάηαη θάζε ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ απάηεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο. 

Η Έλσζε νξθσηψλ ειεγθηψλ ζε ζέκαηα απάηεο (ACFE)
9
 ρξεζηκνπνηεί κηα εηδηθή 

ηαμηλφκεζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο ηνπ είδνπο ηεο απάηεο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλαο νξγαληζκφο. Η ACFE δηαηξεί ηελ απάηε ζε ηξία είδε 

απάηεο σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα πξνζδηνξίζεη έλαο νξγαληζκφο ηνπο ηνκείο νη νπνίνη 

είλαη επάισηνη ζηελ απάηε: 

1. Δζθεκκέλε θαηάξηηζε αλαιεζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. κε νξζψο 

δεισζέληα έζνδα)  

2. Οηνδήπνηε είδνο παξάλνκεο ηδηνπνίεζεο ελζψκαησλ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (π.ρ. δφιηεο επηζηξνθέο εμφδσλ)  

3. Γηαθζνξά (π.ρ. δσξνδνθία, λφζεπζε δηαγσληζκψλ, κε απνθαιπθζείζα ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ, ππεμαίξεζε) 

3. ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΑΠΑΣΗ 

Η απάηε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο ην 

«ηξίγσλν ηεο απάηεο»
10

: 

 

                                                                                                                                                         

 

θαζνξηζηεί ε χπαξμε εθ πξνζέζεσο πξάμεο θαη ηδίσο απάηεο». Ο νξηζκφο απηφο αλαπαξάγεηαη ζην άξζξν 27 

ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006. 

9
 Βι. “Managing the Business Risk of Fraud – A Practical Guide”, the Institute of Internal Auditors, the 

American Institute of Certified Public Accountants and the Association of Certified Fraud Examiners, 

2008. http://www.ifa-iaf.be/v1/frontEnd/libraryIfa/index.php?action=detail&id=29.  

10
 Η έλλνηα ηνπ ηξηγψλνπ ηεο απάηεο επηλνήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή ηεο απάηεο Dr. Donald R. Cressey. Βι. 

“The Handbook of Fraud Deterrence”, ησλ Harry Cendrowski, James P. Martin θαη Louis W. Petro, 2007, 

ζ. 41. 

http://www.ifa-iaf.be/v1/frontEnd/libraryIfa/index.php?action=detail&id=29
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OPPORTUNITY=ΔΤΚΑΙΡΙΑ  

RATIONALIZATION=ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ  

FINANCIAL PRESSURE=ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΔΗ 

Δπθαηξία: Αθφκε θαη αλ έλα άηνκν έρεη θίλεηξν, πξέπεη λα δνζεί κηα επθαηξία. Σα 

ραιαξά ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ κηα επθαηξία (ν κε 

εληνπηζκφο ηνπ ππνηηζέκελνπ ελδερφκελνπ ηεο απάηεο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην 

γηα ηνλ δηαπξάηηνληα ηελ απάηε). Παξαδείγκαηα αδπλακηψλ ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απνηεινχλ νη αλεπάξθεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα: 

 επνπηεία θαη εμέηαζε· 

 δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ· 

 έγθξηζε ηεο δηαρείξηζεο· 

 έιεγρνη ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απάηε κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί αλ δελ εθαξκφδνληαη έιεγρνη ή αλ άηνκα ζε ζέζεηο 

εμνπζίαο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο παξάθακςεο ησλ πθηζηάκελσλ ειέγρσλ. 

Αηηηνιφγεζε: Έλα άηνκν κπνξεί λα επηλνήζεη κηα δηθαηνινγία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

αηηηνινγψληαο ηηο πξάμεηο ηνπ, π.ρ. «Δίλαη δίθαην λα ην θάλσ – Μνπ αμίδνπλ απηά ηα 

ρξήκαηα» ή «Μνπ νθείινπλ». «Απιψο δαλείδνκαη απηά ηα ρξήκαηα – Θα ηα επηζηξέςσ». 

Οηθνλνκηθή πίεζε, θίλεηξν ή ειαηήξην: Ο παξάγνληαο «αλάγθε ή απιεζηία». Η θαζαξή 

απιεζηία κπνξεί ζπρλά λα απνηειέζεη ηζρπξφ θίλεηξν. Άιιε πίεζε κπνξεί λα αλαθχςεη 

ιφγσ πξνζσπηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ή πξνζσπηθψλ αδπλακηψλ φπσο ν ηδφγνο, 

ηα λαξθσηηθά θ.ιπ. 

Σν «ζπάζηκν ηνπ ηξηγψλνπ ηεο απάηεο»
11

 είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο. 

Απφ ηα ηξία απηά ζηνηρεία, ε επθαηξία επεξεάδεηαη πην άκεζα απφ ηα ηζρπξά ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ην ζηνηρείν πνπ κπνξεί επθνιφηεξα λα 

αληηκεησπηζηεί. 

4. ΔΤΘΤΝΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΣΗ ΑΠΑΣΗ 

4.1. Γηατεηρηζηηθές αρτές θαη αρτές πηζηοποίεζες («δηατείρηζε») 

ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, ηα 

θξάηε κέιε είλαη θπξίσο ππεχζπλα γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο απαηηήζεηο, γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ φηη ηα 

ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, κέζσ ειέγρσλ απφ νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ 

                                                 

 

11
 Βι. “The Handbook of Fraud Deterrence”, ησλ Harry Cendrowski, James P. Martin θαη Louis W. Petro, 

2007, ζ. 41. 
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νξηζηεί αξκνδίσο, γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε ησλ παξαηππηψλ θαη 

ηεο απάηεο. 

Μνινλφηη ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο έρεη ε δηνίθεζε, ε 

επηηπρήο απνηξνπή ηεο απάηεο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ειεγθηψλ
12

. 

Ο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε κείσζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο επθαηξίαο ζην ηξίγσλν ηεο απάηεο. 

Ο θχξηνο κεραληζκφο γηα ηε κείσζε ηεο επθαηξίαο είλαη ν ηζρπξφο εζσηεξηθφο έιεγρνο, ν 

νπνίνο θαιχπηεη ηδίσο ηελ επαξθή επνπηεία θαη εμέηαζε θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ 

θαζεθφλησλ. 

Η δηνίθεζε πξέπεη επίζεο λα έρεη επαξθείο γλψζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεηθηψλ 

απάηεο θαη λα γλσξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο αλαθνξάο ησλ παξαηππηψλ θαη ησλ 

πεξηπηψζεσλ ππφλνηαο απάηεο βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή θαη δηάδνζε ηεο θαζνδήγεζεο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπο γηα ηηο ππνρξεψζεηο αλαθνξάο φζνλ αθνξά ηηο παξαηππίεο θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο ππφλνηαο απάηεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο
13

. 

4.2. Διεγθηηθές αρτές (θαη άιιοη ειεγθηηθοί οργαληζκοί ποσ εθηειούλ εργαζίες 

ειέγτοσ)  

χκθσλα κε ην πξφηππν 1210.A2 ηνπ IIA
14

 (Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ), ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο (θαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο) πξέπεη λα έρεη επαξθή γλψζε ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεη ηνπο δείθηεο απάηεο, αιιά δελ ππνρξενχηαη λα έρεη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε 

ελφο αηφκνπ ηνπ νπνίνπ πξσηαξρηθή επζχλε είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε έξεπλα ηεο 

απάηεο. 

Δπηδεηθλχνληαο ηνλ ελδεδεηγκέλν επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ
15

, νη ειεγθηέο πξέπεη λα 

είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο επθαηξίεο γηα απάηε, φπσο νη ειεγθηηθέο αδπλακίεο ζηα 

                                                 

 

12
 Βι. “The Handbook of Fraud Deterrence”, ησλ Harry Cendrowski, James P. Martin θαη Louis W. Petro, 

2007, ζ. 29. 

13
 Άξζξν 70 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 (ΔΔ L 210 ηεο 31.7.2006) 

θαη ηκήκα 4 (άξζξα 27-36) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 (ΔΔ L 371 ηεο 27.12.2006). 

14
 Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. 

15
 Γηεζλέο πξφηππν ειέγρνπ 240: «Επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ εμέηαζε ηεο απάηεο ζε έιεγρν ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ». Σν ίδην πξφηππν αλαγλσξίδεη επίζεο φηη «ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ κηαο 

πιηθήο αλαθξίβεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ απάηε είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θίλδπλν κε εληνπηζκνχ κηαο πιηθήο 

αλαθξίβεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ζθάικα, επεηδή ε απάηε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ επηηεδεπκέλα θαη 

πξνζεθηηθά νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ηελ ζπγθαιχπηνπλ, φπσο ε πιαζηνγξαθία, 

ε εζθεκκέλε κε θαηαγξαθή ζπλαιιαγψλ ή ε εθ πξνζέζεσο εκθάληζε εζθαικέλσλ πιεξνθνξηψλ…» 
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ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο. Όηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ηδίσο αλ ην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί πςεινχ θηλδχλνπ, ζπληζηάηαη ζηνπο 

ειεγθηέο λα δεηνχλ απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο λα ηνπο εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο φζνλ 

αθνξά ηνλ θίλδπλν απάηεο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηα ππάξρνληα κέηξα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. 

Οη ειεγθηηθέο αξρέο επαιεζεχνπλ, ζην πιαίζην ηφζν ησλ ειέγρσλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ φζν θαη ησλ ειέγρσλ ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο, φηη νη ππάξρνληεο 

κεραληζκνί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο είλαη επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθνί. 

Οη ειεγθηηθέο αξρέο κπνξεί λα απαηηείηαη λα είλαη ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθέο φζνλ αθνξά 

ηελ απάηε ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο επηρνξεγήζεσλ θαη ηελ απάηε ζε 

πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ θαη θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ (φηαλ ζπδεηείηαη, ζρεδηάδεηαη θαη 

δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, ν ειεγθηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη ν ηνκέαο ησλ πξνκεζεηψλ 

εθηίζεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο θηλδχλνπο απάηεο)
16

.  

5. ΤΣΑΔΙ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ 

πληζηάηαη ζηα θξάηε κέιε: 

1. Να ιάβνπλ ππφςε ην παξφλ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ζθνπνχο αχμεζεο 

ηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επξεία 

δηάδνζή ηνπ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη δηαξζξσηηθά 

ηακεία. 

2. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηα 

ζπζηήκαηα γηα ηελ απάηε ζην παράρτημα 1 θαη ζην παράρτημα 2, ζε 

βάζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, γηα λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ειέγρνπο ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο θαη ηελ έγθξηζε ησλ ελ 

ιφγσ αηηήζεσλ απφ ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

π.ρ. κε ηε ζπκπεξίιεςε, ζηα εξσηεκαηνιφγηα ειέγρνπ, παξαπνκπήο ζην 

παξφλ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ή/θαη νηνδήπνηε απφ ηα απαξηζκνχκελα 

ζπζηήκαηα γηα ηελ απάηε, ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε εθηίκεζε 

θηλδχλνπ κπνξεί λα θαηαδεηθλχεη πςειφ θίλδπλν απάηεο. 

3. Να εμαζθαιίζνπλ ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε
17

 ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλαθνξάο ηεο απάηεο· π.ρ. ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ νξγαληζκψλ ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνληαη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο (βι. δηαδηθαζίεο αλαθνξάο ηεο 

απάηεο ζην παράρτημα 3). 

                                                 

 

16
 Βι. ζρέδην πξαθηηθνχ ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο γηα ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ην δηεζλέο ινγηζηηθφ 

πξφηππν 240, ην νπνίν παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε γηα ζέκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζεκείν 3. 

17
 Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πεξηπηψζεσλ απάηεο μεθηλνχλ απφ πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο. Οη ηειεθσληθέο 

γξακκέο δσξεάλ θιήζεο είλαη ελ πξνθεηκέλσ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. 
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4. Να δηαζθαιίζνπλ φηη νη δηαρεηξηζηηθέο επαιεζεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε επαξθή ηξφπν, δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ επαιεζεχζεηο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ εξγαιείν απνηξνπήο θαη εληνπηζκνχ ηεο απάηεο. Γίλεηαη 

παξαπνκπή ζην θαζνδεγεηηθφ ζεκείσκα «Έγγξαθν θαζνδήγεζεο ζρεηηθά 

κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο επαιεζεχζεηο, πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε, φζνλ αθνξά ηηο πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ην Τακείν Σπλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 

πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013»
18

. 

5. Να πξνβαίλνπλ ζε δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο επαιήζεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηξίην κέξνο, αλ ππάξρνπλ ππφλνηεο 

απάηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ακθηζβήηεζε ηεο αθξίβεηαο ελφο ακθίβνινπ 

ηηκνινγίνπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ έλαλ ηειηθφ δηθαηνχρν κπνξεί λα 

επαιεζεπζεί κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ, εάλ ρξεηαζηεί κε 

ηελ επηηφπηα εμέηαζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ησλ αξρείσλ ηνπ 

παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ. 

                                                 

 

18
 Σειηθή έθδνζε ηεο 05/06/2008, έγγξαθν COCOF 08/0020/04. 
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Παράρτημα 1 

     

ΑΠΑΣΗ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΚΡΑΣΙΚΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

 

Κοηλές θαη επαλεηιεκκέλφς εκθαληδόκελες κορθές απάηες θαη οη ζτεηηθοί δείθηες 

απάηες («θόθθηλες ζεκαίες») 

 

ην παξφλ παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη δεθαέμη θνηλέο θαη επαλεηιεκκέλσο 

εκθαληδφκελεο κνξθέο απάηεο κε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ 

απάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 

Πξφθεηηαη γηα κε εμαληιεηηθφ θαηάινγν ησλ γεληθά αλαγλσξηζκέλσλ κνξθψλ. 

ην παξφλ παξάξηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε δνκή θαη ηα πεξηερφκελα πνπ 

εθαξκφδεη ε ACFE
19

 ζηηο νδεγίεο ηεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πξφιεςεο 

θαη ηνπ εληνπηζκνχ ηεο απάηεο. 

1. Γηαθζορά – δφροδοθίες θαη κίδες 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

 Οη δσξνδνθίεο θαη νη κίδεο αλαθέξνληαη ζηε ρνξήγεζε ή ηε ιήςε ελφο «πξάγκαηνο 

αμίαο» πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζηεί κηα επίζεκε πξάμε ή κηα επηρεηξεκαηηθή απφθαζε. 

 Πληρωμές διαυθοράς 

 Σν «πξάγκα αμίαο» δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ρξήκαηα, θαη ζπρλά δελ είλαη (ε 

ακθηβνιία παξακέλεη θαη ν δξάζηεο κπνξεί λα εθεχξεη επθνιφηεξα δηθαηνινγίεο, εάλ 

ρξεηαζηεί). Οηνδήπνηε απηφ φθεινο ην νπνίν ρνξεγείηαη ή ιακβάλεηαη κε πξφζεζε λα 

επεξεάζεη ηνλ ιήπηε κπνξεί λα απνηειεί δσξνδνθία. πγθεθξηκέλα «πξάγκαηα αμίαο» 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη ιεθζεί σο δσξνδνθίεο πεξηιακβάλνπλ π.ρ.: δψξα ησλ νπνίσλ 

ε αμία ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο/εηαηξείεο, αγνξέο κε 

ππεξηίκεζε (π.ρ. πιεξσκή 500.000 επξψ γηα δηακέξηζκα αμίαο 200.000 επξψ), δσξεάλ 

ρξήζε δηακεξίζκαηνο ή κίζζσζε κε κεησκέλν κίζζσκα, δσξεάλ ρξήζε κηζζσκέλνπ 

απηνθηλήηνπ, πιεξσκέο κεηξεηψλ, πιεξσκή ςεπδψλ «ηειψλ ή πξνκεζεηψλ» κε επηηαγή 

ή ηξαπεδηθή κεηαθνξά, ζπρλά ε ρνξήγεζε ελφο ζπκθσλεκέλνπ πνζνζηνχ ηεο 

ζπλαπηφκελεο ζχκβαζεο ην νπνίν πιεξψλεηαη κέζσ ελφο κεζάδνληνο ή κηαο εηθνληθήο 

                                                 

 

19
 Έλσζε νξθσηψλ ειεγθηψλ ζε ζέκαηα απάηεο, www.acfe.com. Δηδηθφηεξα, ε δνκή θαη ηα πεξηερφκελα 

βαζίδνληαη ζηελ θαηάξηηζε «Απάηε ζηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο πξνκήζεηεο» γηα ηνπο ειεγθηέο ζε ζέκαηα 

απάηεο. 

http://www.acfe.com/
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εηαηξείαο
20

 ε νπνία ηδξχεηαη απφ ηνλ ιήπηε, θαη ε χπαξμε θξπθψλ ηδηνθηεζηαθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ή ηνλ πσιεηή). Σα πξάγκαηα αμίαο ρνξεγνχληαη 

ζπρλά κε ηε ζεηξά απηήο ηεο απαξίζκεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην θάζε κέξνο 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη βέβαην απφ ηελ αξρή γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ άιινπ κέξνπο θαη ν 

δσξνδνθψλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζε ζεκαληηθφηεξεο πιεξσκέο έσο 

φηνπ ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. 

 Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο νη πεξηζζφηεξεο δσξνδνθίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε 

κνξθή κηδψλ, δειαδή ν αληηζπκβαιιφκελνο θαηαβάιιεη ή παξέρεη σο κίδα έλα 

ζπκθσλεκέλν πνζνζηφ γηα θάζε πιεξσκή ηηκνινγίνπ πνπ ιακβάλεη. Αλεμαξηήησο ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη δσξνδνθίεο, νη ηηκέο ζπλήζσο δηνγθψλνληαη 

ή ε πνηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κεηψλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην 

θφζηνο ησλ πιεξσκψλ. 

 Οη πιεξσκέο δηαθζνξάο δηεπθνιχλνπλ πνιιά άιια είδε απάηεο, φπσο ε έθδνζε 

ςεπδψλ ηηκνινγίσλ, ε εκθάληζε αλχπαξθησλ δαπαλψλ ή ε κε ηήξεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 Επιρροή διαυθοράς 

 Η επηξξνή δηαθζνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ ζπρλά 

εθθξάδεηαη σο: αθαηάιιειε επηινγή, φπσο αδηθαηνιφγεηε αγνξά απφ κία κνλαδηθή 

πεγή (κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιαπιέο αλαζέζεηο θάησ απφ ην θαηψηαην φξην γηα ηηο 

θξαηηθέο πξνκήζεηεο), αδηθαηνιφγεηα πςειέο ηηκέο, ππεξβνιηθή πνζφηεηα αγνξψλ, 

απνδνρή ρακειήο πνηφηεηαο θαη θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε ή θαζφινπ παξάδνζε
21

. 

 Γείθηεο απάηεο: 

 Ο πην θνηλφο δείθηεο γηα ηηο δσξνδνθίεο θαη κίδεο είλαη ε αλεμήγεηα επλντθή 

αληηκεηψπηζε ελφο αληηζπκβαιινκέλνπ απφ έλαλ αξκφδην γηα ηηο ζπκβάζεηο ππάιιειν 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 Άιιεο «θφθθηλεο ζεκαίεο»: 

- ζηελέο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ελφο αξκφδηνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο ππαιιήινπ θαη 

ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ ή πξνκεζεπηή πξντφλησλ· 

- αλεμήγεηε ή μαθληθή βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηηο 

ζπκβάζεηο ππαιιήινπ· 

- ν αξκφδηνο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππάιιεινο έρεη κηα θξπθή εμσηεξηθή επηρείξεζε· 

- ν αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ζηνλ θιάδν ηε θήκε φηη πιεξψλεη κίδεο· 

                                                 

 

20
 Δηθνληθή εηαηξεία είλαη κηα εηαηξεία ε νπνία πθίζηαηαη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αζθεί θακία 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή δελ έρεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. 

21
 Η πεξίπησζε απηή ζπλνςίδεηαη ζπρλά σο παξάγνληεο «ΔΣΠΠΠ»: αθαηάιιειε Δπηινγή, πςειή Σηκή, 

ππεξβνιηθή Πνζφηεηα, ρακειή Πνηφηεηα, θαζπζηεξεκέλε ή θαζφινπ Παξάδνζε. 
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- αηεθκεξίσηεο ή ζπρλέο αιιαγέο ζηηο ζπκβάζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ απμάλεηαη ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο· 

- ν αξκφδηνο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππάιιεινο αξλείηαη ηελ πξναγσγή ηνπ ζε ζέζε 

άζρεηε κε ηηο πξνκήζεηεο· 

- ν αξκφδηνο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππάιιεινο δελ ππνβάιιεη ή δελ ζπκπιεξψλεη δήισζε 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

 2. Κρσθή ζύγθροσζε ζσκθερόληφλ 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

 Καηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα πξνθχςεη αλ έλαο ππάιιεινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο έρεη θξπθφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ζε ζρέζε κε κηα ζχκβαζε ή έλαλ 

αληηζπκβαιιφκελν. Η δπλεηηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα κελ επηδέρεηαη 

λνκηθή επέκβαζε αλ απνθαιπθζεί πιήξσο θαη εγθξηζεί απφ ηνλ εξγνδφηε έγθαηξα. 

Έλαο ππάιιεινο κπνξεί π.ρ. λα ειέγρεη θξπθά έλαλ πξνκεζεπηή ή έλαλ 

αληηζπκβαιιφκελν, λα έρεη ζεζπίζεη κηα εηθνληθή εηαηξεία κέζσ ηεο νπνίαο αγνξάδεη 

πξνκήζεηεο κε δηνγθσκέλε ηηκή ή λα έρεη θξπθφ ζπκθέξνλ ζε πσιήζεηο ή κηζζψζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- αλεμήγεηε ε αζπλήζεο εχλνηα γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν αληηζπκβαιιφκελν ή πσιεηή· 

- ζπλερήο απνδνρή εξγαζηψλ κε πςειή ηηκή, ρακειή πνηφηεηα θ.ιπ.· 

- ν αξκφδηνο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππάιιεινο δελ ππνβάιιεη ή δελ ζπκπιεξψλεη δήισζε 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ· 

- ν αξκφδηνο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππάιιεινο αξλείηαη ηελ πξναγσγή ηνπ ζε ζέζε 

άζρεηε κε ηηο πξνκήζεηεο· 

- ν αξκφδηνο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππάιιεινο θαίλεηαη λα έρεη παξάιιειε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 3. σκπαηγλία ζηελ σποβοιή προζθορώλ 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

 Οη εξγνιήπηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ή πεξηθέξεηα ή ηνκέα 

κπνξνχλ λα ζπλσκνηήζνπλ ψζηε λα εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα 

απμήζνπλ ηηο ηηκέο κέζσ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζπκπαηγλίαο ζηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ. 

 Σσμπληρωματικές προσυορές 
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 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζθνξέο, πνπ είλαη επίζεο γλσζηέο σο «ζθηψδεηο» πξνζθνξέο, 

έρνπλ σο ζηφρν κφλν λα δψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο θαλνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 

φρη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνδνρή ηνπ αγνξαζηή. 

 πλεξγαδφκελνη εξγνιήπηεο ζπκθσλνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο κε πςειφηεξε ηηκή 

ή εθνχζηα κε αληαπνθξηλφκελεο ζηηο πξνδηαγξαθέο πξνζθνξέο, έηζη ψζηε λα επηηξαπεί 

ε επηινγή ελφο επλννχκελνπ αληηζπκβαιινκέλνπ κε δηνγθσκέλε ηηκή. Ο επηιεγείο 

ππνςήθηνο κνηξάδεηαη πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηνπ κε ηνπο κε επηιεγέληεο ππνςεθίνπο, 

ηνπο ρξεζηκνπνηεί σο ππεξγνιήπηεο ή ηνπο επηηξέπεη λα επηιεγνχλ ζε άιιεο αλαζέζεηο 

κε πςειή ηηκή. πκπιεξσκαηηθέο πξνζθνξέο κπνξνχλ επίζεο λα ππνβάιινληαη απφ 

εηθνληθέο εηαηξείεο ή απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

 Καταστολή προσυορών 

 Γηα ηελ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ λφζεπζεο ησλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη λα είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφλησλ, θαη φινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα 

ζπκθσλήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλσκνζία. Αλ εηζέιζεη ζηνλ αληαγσληζκφ έλαο 

λένο (απνθαινχκελνο «παξεθθιίλσλ») ή κε ζπλεξγάζηκνο πξνζθέξσλ, ε δηφγθσζε ηεο 

ηηκήο ζα γίλεη αηζζεηή. Γηα λα εκπνδίζνπλ απηή ηελ πεξίπησζε, νη ζπλσκφηεο κπνξνχλ 

λα πιεξψζνπλ εμσηεξηθέο εηαηξείεο λα κελ ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πην δπλακηθά κέζα γηα λα απνζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Οη 

ζπλσκφηεο κπνξνχλ επίζεο λα εμαλαγθάζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ππεξγνιήπηεο 

λα κε ζπλάςνπλ ζπκθσλία κε κε ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην κνλνπψιηφ ηνπο. 

 

 Εναλλαγή των προσυορών 

 Οη «ζπλσκφηεο» ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζθνξέο ή δελ ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά, έηζη ψζηε λα επηηξέςνπλ ζε θάζε πξνζθέξνληα λα ππνβάιεη ηε ρακειφηεξε 

πξνζθνξά ζε ελαιιαζζφκελε βάζε. Η ελαιιαγή κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή – έλαο εξγνιήπηεο νδηθψλ έξγσλ αλαιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο ζε κηα 

πεξηθέξεηα, άιινο ζηελ επφκελε – ή θαηά είδνο εξγαζηψλ ή θαηά ρξφλν θ.ιπ. 

 

 Κατανομή της αγοράς 

 Οη ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο κπνξεί λα θαηαλείκνπλ ηηο αγνξέο ή ηηο γξακκέο 

πξντφλησλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ λα κελ αληαγσλίδνληαη ν έλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ άιινπ, 

ή λα ην πξάμνπλ κε κέηξα ζπκπαηγλίαο, φπσο κε ηελ ππνβνιή κφλν ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πξνζθνξψλ. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί ππάιιεινη λα εκπιέθνληαη ζε ζπζηήκαηα 

ζπκπαηγλίαο ζηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ – θάπνηεο θνξέο κε νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ζηηο 

«αληαγσληδφκελεο» επηρεηξήζεηο – θαη ιακβάλνπλ κεξίδην ησλ δηνγθσκέλσλ ηηκψλ. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- ε επηιεγείζα πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά πςειή ζε ζχγθξηζε κε ηηο εθηηκήζεηο 

θφζηνπο, ηνπο δεκνζηεπζέληεο θαηαιφγνπο ηηκψλ, παξφκνηεο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, 

ή ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ θαη ηηο εχινγεο ηηκέο ηεο αγνξάο· 
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- ζπλερείο πςειέο ηηκέο απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο· 

- νη ηηκέο πξνζθνξάο κεηψλνληαη φηαλ έλαο λένο πξνζθέξσλ εηζέξρεηαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ· 

- ελαιιαγή ησλ επηιεγέλησλ ππνςεθίσλ θαηά πεξηθέξεηα, έξγν, είδνο εξγαζηψλ· 

- νη κε επηιεγέληεο ππνςήθηνη ζπλάπηνπλ ζπκθσλία σο ππεξγνιήπηεο· 

- αζπλήζε πξφηππα πξνζθνξψλ (π.ρ. νη πξνζθνξέο δηαθέξνπλ θαηά αθξηβή πνζνζηά, 

ε επηιεγείζα πξνζθνξά είλαη κφιηο κηθξφηεξε απφ ην θαηψηαην φξην ησλ 

απνδεθηψλ ηηκψλ, είλαη αθξηβψο ίζεο κε ηελ ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππεξβνιηθά 

πςειέο, ζπγθιίλνπλ ππεξβνιηθά, απνθιίλνπλ ππεξβνιηθά, είλαη ζηξνγγπινί 

αξηζκνί, ειιηπείο θ.ιπ.)· 

- εκθαλείο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πξνζθεξφλησλ, π.ρ. θνηλέο δηεπζχλζεηο, 

πξνζσπηθφ, αξηζκνί ηειεθψλνπ θ.ιπ. 

- ν αληηζπκβαιιφκελνο πεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππεξγνιήπηεο νη νπνίνη 

αληαγσλίδνληαη γηα ηελ θχξηα ζχκβαζε· 

- εξγνιήπηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα δελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά θαη 

γίλνληαη ππεξγνιήπηεο ή ν ππνβάιισλ ρακειή πξνζθνξά απνζχξεηαη θαη γίλεηαη 

ππεξγνιήπηεο· 

- νξηζκέλεο εηαηξείεο πάληα ππνβάιινπλ αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο πξνζθνξέο, 

ελψ άιιεο δελ ην θάλνπλ πνηέ· 

- νη απνηπρφληεο ππνςήθηνη δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην Γηαδίθηπν, ζηα 

επηρεηξεκαηηθά κεηξψα, δελ δηαζέηνπλ δηεχζπλζε θ.ιπ. (κε άιια ιφγηα, είλαη 

εηθνληθνί)· 

- αιιεινγξαθία ή άιιεο ελδείμεηο πεξί ηνπ φηη νη ππνςήθηνη αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο, θαηαλέκνπλ πεξηνρέο ή κε νηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν ζπλάπηνπλ αλεπίζεκεο ζπκθσλίεο· 

- ζπκπαηγλία ζηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ δηαπηζηψζεθε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο θαη 

επίζεο ζρεηίδεηαη κε ηα δηαξζξσηηθά ηακεία: αζθαιηφζηξσζε, δνκηθέο θαηαζθεπέο, 

βπζνθφξεζε, ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, θαηαζθεπή ζηεγψλ, δηάζεζε απνβιήησλ. 

 

 

 

4. Με ηζόρροπε προζθορά 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

 ’ απηή ηε κνξθή απάηεο, ην αξκφδην γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνζσπηθφ παξέρεη ζε έλαλ 

επλννχκελν ππνςήθην ρξήζηκεο εθ ησλ έζσ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο 
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ζηνπο άιινπο ππνςεθίνπο, γηα παξάδεηγκα: φηη έλα ή πεξηζζφηεξα είδε πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε κηα αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

ζχκβαζε (νξηζκέλα είδε κπνξεί επίζεο εζθεκκέλα λα είλαη αζαθή ή δηθνξνχκελα, θαη 

ν επλννχκελνο ππνςήθηνο ιακβάλεη νδεγίεο γηα ην πψο λα απαληήζεη). Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο επηηξέπνπλ ζηελ επλννχκελε επηρείξεζε λα ππνβάιεη πξνζθνξά κε ηηκή 

ρακειφηεξε απφ εθείλε ησλ άιισλ πξνζθεξφλησλ, πξνζθέξνληαο πνιχ ρακειή ηηκή 

γηα ην είδνο πνπ δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηειηθή ζχκβαζε. Η κε ηζφξξνπε πξνθνξά 

είλαη έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα ζπζηήκαηα λφζεπζεο ησλ πξνζθνξψλ, δεδνκέλνπ 

φηη ε ρεηξαγψγεζε δελ είλαη ηφζν εκθαλήο φζν ζηα άιια δεκνθηιή ζπζηήκαηα, φπσο νη 

αδηθαηνιφγεηεο αγνξέο απφ κία κφλν πεγή. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- νη πξνζθνξέο γηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαίλεηαη λα είλαη αδηθαηνιφγεηα ρακειέο· 

- γίλνληαη αιιαγέο ακέζσο κεηά ηηο αλαζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαγξαθνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία· 

- ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ είλαη δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηεο πξαγκαηηθήο 

ζχκβαζεο· 

- ν πξνζθέξσλ έρεη ζηελή επαθή κε ην αξκφδην γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνζσπηθφ ή έιαβε 

κέξνο ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

5. Νοζεσκέλες προδηαγραθές 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Οη αηηήζεηο γηα πξνζθνξέο ή πξνηάζεηο ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ πξνδηαγξαθέο πνπ λα 

έρνπλ θαηαξηηζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζφληα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληνο ή ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη κφλν έλαο 

πξνζθέξσλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ (ΣΠ) θαη ζε άιιεο ηερληθέο ζπκβάζεηο. 

Τπεξβνιηθά πεξηνξηζηηθέο πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

απνθιεηζηνχλ άιινη πξνζθέξνληεο πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα ή γηα λα 

δηθαηνινγεζνχλ αγνξέο απφ κία κφλν πεγή θαη λα απνθεπρζεί ζπλνιηθά ν 

αληαγσληζκφο. 

Έλα πξφηππν λνζεπκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ επλνεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν εξγνιήπηε 

ππνδειψλεη δηαθζνξά. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- ιίγνη κφλν εξγνιήπηεο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ· 

- νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ πξντφληνο ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

επηιεγέληνο ππνςεθίνπ· 
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- θαηαγγειίεο απφ άιινπο πξνζθέξνληεο· 

- νη πξνδηαγξαθέο είλαη πνιχ πην πεξηνξηζηηθέο ή ειαζηηθέο απ’ φ,ηη ζε παξφκνηεο 

πξνεγνχκελεο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ· 

- αζπλήζεηο ή παξάινγεο πξνδηαγξαθέο· 

- πςειφο αξηζκφο αληαγσληζηηθψλ αλαζέζεσλ ζε έλαλ πξνκεζεπηή· 

- θνηλσληθέο ή πξνζσπηθέο επαθέο κεηαμχ ηνπ αξκφδηνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ· 

- ν αγνξαζηήο θαζνξίδεη έλα είδνο ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή 

νλνκαζία θαη φρη ηε γεληθή ηνπ πεξηγξαθή. 

 

6. Γηαρροή ζηοητείφλ ηφλ προζθορώλ 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηηο ζπκβάζεηο, ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ ή ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, γηα λα βνεζήζεη έλαλ επλννχκελν ππνςήθην λα 

θαηαξηίζεη κηα ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξφηαζε, κπνξεί λα αθήζεη λα δηαξξεχζνπλ 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο νη εθηηκψκελνη πξνυπνινγηζκνί, νη πξνηηκψκελεο 

ιχζεηο ή νη ιεπηνκέξεηεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- πιεκκειείο έιεγρνη ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ, π.ρ. κε ηήξεζε ησλ 

πξνζεζκηψλ· 

- ε επηιεγείζα πξνζθνξά είλαη κφιηο ρακειφηεξε απφ ηελ ακέζσο επφκελε 

ρακειφηεξε πξνζθνξά· 

- νξηζκέλεο πξνζθνξέο απνζθξαγίζηεθαλ λσξίο· 

- απνδνρή εθπξφζεζκσλ πξνζθνξψλ· 

- ε εθπξφζεζκε πξνζθνξά είλαη ε επηιεγείζα ρακειφηεξε πξνζθνξά· 

- φιεο νη πξνζθνξέο απνξξίθζεθαλ θαη ν δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

επαλαιήθζεθε· 

- ν επηιεγείο ππνςήθηνο επηθνηλσλεί ζε ηδησηηθφ επίπεδν κε ην αξκφδην γηα ηηο 

ζπκβάζεηο πξνζσπηθφ κέζσ e-mail ή κε άιιν ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

7. Παραποίεζε («καγείρεκα») ηφλ προζθορώλ 
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 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

ε κηα πιεκκειψο ειεγρφκελε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ην πξνζσπηθφ πνπ 

είλαη αξκφδην γηα ηηο ζπκβάζεηο κπνξεί λα παξαπνηήζεη ηηο πξνζθνξέο κεηά ηε ιήςε 

ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ επηινγή ελφο επλννχκελνπ ππνςεθίνπ (αιιαγέο 

πξνζθνξψλ, «απψιεηα» πξνζθνξψλ, αθχξσζε πξνζθνξψλ γηα δήζελ ιάζε ζηηο 

πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.). 

 Γείθηεο απάηεο: 

- θαηαγγειίεο απφ πξνζθέξνληεο· 

- πιεκκειείο έιεγρνη θαη αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ· 

- ελδείμεηο αιιαγψλ ζηηο πξνζθνξέο κεηά ηε ιήςε ηνπο· 

- αθχξσζε πξνζθνξψλ γηα ιάζε· 

- έλαο ππνςήθηνο πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα απνξξίπηεηαη γηα 

ακθηζβεηήζηκνπο ιφγνπο· 

- ν δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο δελ επαλαιήθζεθε, κνινλφηη νη 

πξνζθνξέο πνπ ειήθζεζαλ ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ πξνζθνξψλ. 

 

8. Αδηθαηοιόγεηες αλαζέζεης ζε κία κόλο πεγή 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Απηή ε κνξθή απάηεο είλαη ζπρλά απνηέιεζκα δηαθζνξάο, ηδίσο αλ ην πξφηππν είλαη 

επαλαιακβαλφκελν θαη ακθηζβεηήζηκν. 

Σέηνηεο αλαζέζεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη κε δηαρσξηζκφ ησλ αγνξψλ (πξνκεζεηψλ) γηα 

λα απνθεχγνληαη ηα θαηψηαηα φξηα αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ, κε πιαζηνγξάθεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ αγνξάο απφ κία κφλν πεγή, κε θαηάξηηζε πνιχ πεξηνξηζηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη κε ηελ παξάηαζε πξνεγνχκελσλ ζπκβάζεσλ αληί γηα ηελ 

πξνθήξπμε λέαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- αλαζέζεηο ζε κία κφλν πεγή επάλσ ή κφιηο θάησ απφ ηα θαηψηαηα φξηα 

αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ· 

- πξψελ αληαγσληζηηθέο πξνκήζεηεο θαζίζηαληαη κε αληαγσληζηηθέο· 

- δηαρσξηζκφο αγνξψλ γηα λα απνθεχγνληαη ηα θαηψηαηα φξηα αληαγσληζηηθψλ 

πξνζθνξψλ· 

- ε πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηαρπδξνκήζεθε κφλν ζε έλαλ πάξνρν 

ππεξεζηψλ. 
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9. Γηατφρηζκός αγορώλ 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηηο ζπκβάζεηο κπνξεί λα δηαρσξίζεη κηα αγνξά 

(πξνκήζεηα) ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο εληνιέο ή ζπκβάζεηο αγνξάο γηα λα απνθεπρζεί ν 

αληαγσληζκφο ή ν έιεγρνο απφ αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 

θαηψηαην φξην είλαη 250.000 επξψ, κηα εληαία ζχκβαζε πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

χςνπο 275.000 επξψ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν ζπκβάζεηο – κία γηα ηηο πξνκήζεηεο 

χςνπο 150.000 επξψ θαη ε άιιε χςνπο 125.000 επξψ – γηα λα απνθεπρζεί ε ππνβνιή 

πξνζθνξψλ. 

Ο δηαρσξηζκφο αγνξψλ (ν νπνίνο ζπρλά νλνκάδεηαη «ζαιακνπνίεζε») κπνξεί λα 

ππνδειψλεη αέξα δηαθζνξάο ή άιια ζπζηήκαηα απάηεο απφ πιεπξάο ελφο ππαιιήινπ 

αξκφδηνπ γηα ηηο αγνξέο. 

 

 Γείθηεο απάηεο: 

- δχν νη πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο, ζρεηηδφκελεο πξνκήζεηεο απφ ηνλ ίδην 

αληηζπκβαιιφκελν κφιηο θάησ απφ ηα θαηψηαηα φξηα αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ 

ή απφ ηα φξηα ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ αλαζεψξεζεο· 

- αδηθαηνιφγεηνο δηαρσξηζκφο αγνξψλ, π.ρ. μερσξηζηέο ζπκβάζεηο γηα ηελ εξγαζία 

θαη ηα πιηθά, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο είλαη θάησ απφ ηα θαηψηαηα φξηα ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ· 

- δηαδνρηθέο αγνξέο κφιηο θάησ απφ ηα θαηψηαηα φξηα. 

 

10. Αιιειεπηθάισυε ζσκβάζεφλ 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Έλαο αληηζπκβαιιφκελνο κε πνιιαπιέο παξφκνηεο εληνιέο εξγαζηψλ κπνξεί λα 

ρξεψλεη ην ίδην θφζηνο, ακνηβέο ή δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζε πνιιέο απφ ηηο εληνιέο, κε 

ζπλέπεηα ηελ ππεξηηκνιφγεζε. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- παξφκνηα ηηκνιφγηα ππνβάιινληαη γηα δηαθνξεηηθά έξγα ή ζπκβάζεηο· 

- ν αληηζπκβαιιφκελνο εθδίδεη ηηκνιφγηα γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έξγα γηα ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν. 

 

11. Καθός θαηαιoγηζκός δαπαλώλ 
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 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Έλαο αληηζπκβαιιφκελνο κπνξεί λα δηαπξάμεη απάηε ρξεψλνληαο εθ πξνζέζεσο 

δαπάλεο πνπ δελ είλαη επηηξεπηέο ή ινγηθέο ή πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαινγηζηνχλ, 

άκεζα ή έκκεζα, ζε κηα ζχκβαζε. Σν θφζηνο εξγαζίαο κπνξεί επθνιφηεξα λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν θαθνχ θαηαινγηζκνχ απ’ φ,ηη νη πιηθέο δαπάλεο, επεηδή ε 

εξγαζία ησλ απαζρνινπκέλσλ κπνξεί ζεσξεηηθά λα ρξεσζεί ζε νηαλδήπνηε ζχκβαζε. 

Σν θφζηνο εξγαζίαο κπνξεί λα παξαπνηεζεί («καγεηξεπηεί») κε ηε δεκηνπξγία 

εηθνληθψλ θχιισλ ρξφλνπ εξγαζίαο, κε ηελ αιινίσζε ησλ θχιισλ ρξφλνπ εξγαζίαο ή 

ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο ή απιά κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ γηα 

δηνγθσκέλν θφζηνο εξγαζίαο ρσξίο ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηεθκεξίσζεο. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- ππεξβνιηθέο ή αζπλήζεηο δαπάλεο εξγαζίαο· 

- νη δαπάλεο εξγαζίαο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξφνδν ηεο ζχκβαζεο· 

- εκθαλείο αιιαγέο ζηα θχιια ρξφλνπ εξγαζίαο· 

- δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηα θχιια ρξφλνπ εξγαζίαο· 

- νη ίδηεο πιηθέο δαπάλεο ρξεψλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκβάζεηο· 

- ρξέσζε έκκεζσλ δαπαλψλ σο άκεζσλ δαπαλψλ. 

 

 

12. Δζθαικέλε ηηκοιόγεζε 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Δζθαικέλε ηηκνιφγεζε ζπκβαίλεη ζε ζπκβάζεηο αλ νη αληηζπκβαιιφκελνη δελ 

ππνβάιινπλ επίθαηξα, πιήξε θαη αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θφζηνο ή ηελ 

ηηκνιφγεζε ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο, κε ζπλέπεηα απμεκέλε ηηκή ζχκβαζεο. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- ν αληηζπκβαιιφκελνο αξλείηαη, θαζπζηεξεί ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

έγγξαθα ηεθκεξίσζεο γηα ηηο δαπάλεο· 

- ν αληηζπκβαιιφκελνο παξέρεη αλεπαξθή ή ειιηπή ηεθκεξίσζε· 

- παξσρεκέλεο πιεξνθνξίεο ηηκνιφγεζεο· 

- εκθαλψο πςειέο ηηκέο ζε ζχγθξηζε κε παξφκνηεο ζπκβάζεηο, θαηαιφγνπο ηηκψλ ή 

κέζνπο φξνπο ηνπ θιάδνπ. 
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13. Με ηήρεζε ηφλ προδηαγραθώλ ηες ζύκβαζες 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Οη αληηζπκβαιιφκελνη πνπ δελ ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο θαη ελ γλψζεη 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ηηο έρνπλ ηεξήζεη δηαπξάηηνπλ απάηε. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

θαηψηεξσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνηχπσλ, εμνπιηζκνχ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, 

πιεκκειή εθηέιεζε έξγσλ νδνπνηίαο θ.ιπ. Σν θίλεηξν, θπζηθά, είλαη ε αχμεζε ησλ 

θεξδψλ κέζσ ηεο πεξηθνπήο ηνπ θφζηνπο ή ε απνθπγή ηεο θαηαβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ 

γηα ηε κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ θ.ιπ. Πνιιέο ηέηνηεο κνξθέο απάηεο είλαη δχζθνιν 

λα εληνπηζηνχλ ρσξίο απζηεξέο επηζεσξήζεηο ή ειέγρνπο απφ αλεμάξηεηνπο εηδηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο. Δληνχηνηο, νη αληηζπκβαιιφκελνη πνπ δηέπξαμαλ ηελ απάηε 

ελδέρεηαη λα επηδηψμνπλ λα δσξνδνθήζνπλ ηνπο επηζεσξεηέο. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- αζπκθσλία κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ επηζεσξήζεσλ, 

αθελφο, θαη ησλ ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, αθεηέξνπ· 

- απνπζία εγγξάθσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρσλ ή επηζεσξήζεσλ· 

- ρακειή πνηφηεηα, ρακειή απφδνζε θαη πςειφο αξηζκφο θαηαγγειηψλ· 

- ελδείμεηο απφ ηα αξρεία δαπαλψλ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ φηη ν αληηζπκβαιιφκελνο 

π.ρ. δελ αγφξαζε ηα απαηηνχκελα γηα ηηο εξγαζίεο πιηθά, δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή 

δελ κίζζσζε ηνλ απαηηνχκελν γηα ηηο εξγαζίεο εμνπιηζκφ ή δελ δηέζεζε ην 

απαηηνχκελν επηηφπην πξνζσπηθφ (ζεκ.: απηφ ην είδνο δηαζηαπξνχκελνπ ειέγρνπ 

κπνξεί λα είλαη πνιχηηκν). 

 

 

14. Φεσδή, δηογθφκέλα ή δηπιά ηηκοιόγηα 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Έλαο αληηζπκβαιιφκελνο κπνξεί εθ πξνζέζεσο λα ππνβάιεη ςεπδή, δηνγθσκέλα ή 

δηπιά ηηκνιφγηα, ελεξγψληαο είηε κφλνο είηε ζε ζπκπαηγλία κε ην αξκφδην γηα ηηο 

ζπκβάζεηο πξνζσπηθφ, ιφγσ δηαθζνξάο. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- ηα ηηκνινγεζέληα αγαζά ή ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην ιεπηνκεξή 

θαηάινγν πιηθψλ ή λα θαηαινγηζηνχλ· 

- δελ ππάξρεη απφδεημε παξαιαβήο γηα ηηκνινγεζέληα αγαζά ή ππεξεζίεο· 

- ακθηζβεηήζηκε ή αλχπαξθηε εληνιή αγνξάο γηα ηηκνινγεζέληα αγαζά ή ππεξεζίεο· 
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- απφ ηα αξρεία ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ δελ πξνθχπηεη φηη εθηειέζηεθαλ νη εξγαζίεο 

ή φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαηηνχκελεο δαπάλεο· 

- νη ηηκνινγεζείζεο ηηκέο, ηα πνζά, νη πεξηγξαθέο ή ηα ζηνηρεία ησλ εηδψλ 

ππεξβαίλνπλ ηα είδε, ηηο εληνιέο αγνξάο, ηα αξρεία παξαιαβήο, ην ιεπηνκεξή 

θαηάινγν ή ηα αξρεία ρξήζεο ηεο ζχκβαζεο, ή δελ ζπκθσλνχλ κε απηά· 

- πνιιαπιά ηηκνιφγηα κε ην ίδην πνζφ, αξηζκφ ηηκνινγίνπ, εκεξνκελία θ.ιπ.· 

- δηαδνρηθέο ππεξγνιαβίεο· 

- πιεξσκέο κεηξεηψλ· 

- πιεξσκέο ζε ππεξάθηηεο εηαηξείεο. 

 

15. Δηθοληθοί πάροτοη σπερεζηώλ 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

α) Έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα εγθξίλεη πιεξσκέο ζε έλαλ εηθνληθφ πσιεηή 

πξνθεηκέλνπ λα ππεμαηξέζεη θεθάιαηα. Σν ζχζηεκα είλαη ζπλεζέζηαην ζε πεξηπηψζεηο 

απνπζίαο δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ κεηαμχ εληνιήο αγνξάο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο. 

β) Οη αληηζπκβαιιφκελνη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ εηθνληθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζθνξέο ζε ζπζηήκαηα ζπκπαηγλίαο φζνλ αθνξά ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξψλ, λα δηνγθψζνπλ ην θφζηνο ή απιά λα εθδψζνπλ εηθνληθά 

ηηκνιφγηα. 

Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη απηνί πνπ δηαπξάηηνπλ απάηε έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νλφκαηα εηαηξεηψλ πνπ είλαη παξφκνηα κε ηα νλφκαηα πξαγκαηηθψλ 

εηαηξεηψλ. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα βξεζεί ζε θαλέλαλ ηειεθσληθφ θαηάινγν, ζην 

Γηαδίθηπν, ζην Google νχηε ζηηο ππφινηπεο κεραλέο αλαδήηεζεο θ.ιπ.· 

- ε δηεχζπλζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα βξεζεί· 

- ν πάξνρνο ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη εζθαικέλε δηεχζπλζε ή αξηζκφ ηειεθψλνπ· 

- ρξεζηκνπνηείηαη ππεξάθηηα εηαηξεία. 

 

16. Τποθαηάζηαζε προχόληφλ 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Η ππνθαηάζηαζε πξντφλησλ αλαθέξεηαη ζηελ ππνθαηάζηαζε, ρσξίο λα ην γλσξίδεη ν 

αγνξαζηήο, ησλ εηδψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε κε είδε ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. 
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ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ε ππνθαηάζηαζε πξντφλησλ κπνξεί λα απεηιήζεη ηε δσή, π.ρ. 

αηέιεηεο ζε ππνδνκέο ή θηίξηα. Η ππνθαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ζε 

ζπκβάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ αθξηβά πιηθά πςεινχ επηπέδνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ πνιχ ιηγφηεξν αθξηβά πξντφληα κε παξφκνηα εκθάληζε. Η 

ππνθαηάζηαζε ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπζηαηηθά κέξε πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ εχθνια. Δηδηθά δηακνξθσκέλα δείγκαηα κπνξεί επίζεο λα ππνβιεζνχλ γηα 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ εμαπάηεζε. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- αζπλήζεο ή γεληθή ζπζθεπαζία: ζπζθεπαζία, ρξψκαηα ή ζρεδηαζκφο δηαθνξεηηθά 

απφ ηα πξνβιεπφκελα· 

- αζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλακελφκελεο εκθάληζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εκθάληζεο· 

- νη αξηζκνί αλαγλψξηζεο ηνπ πξντφληνο δηαθέξνπλ απφ ηνπο δεκνζηεπκέλνπο 

αξηζκνχο ή ηνπο αξηζκνχο θαηαιφγσλ ή ην ζχζηεκα αξίζκεζεο· 

- άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ αξηζκφο ζθαικάησλ δνθηκψλ ή ιεηηνπξγίαο, πξφσξεο 

αληηθαηαζηάζεηο ή πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο· 

- ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο έρνπλ ππνγξαθεί απφ άηνκν πνπ δελ έρεη επαξθή 

πξνζφληα ή ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα· 

- ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εθηηκεζέληνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο γηα ηα 

πιηθά· 

- ν αληηζπκβαιιφκελνο έρεη θαζπζηεξήζεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αιιά θαιχπηεη 

γξήγνξα ηελ ελ ιφγσ θαζπζηέξεζε· 

- αζπλήζεηο ή ζβεζκέλνη αχμνληεο αξηζκνί· νη αχμνληεο αξηζκνί δελ είλαη ζπλεπείο 

πξνο ην ζχζηεκα αξίζκεζεο ηνπ λφκηκνπ θαηαζθεπαζηή· 

- νη αξηζκνί ή νη πεξηγξαθέο ησλ εηδψλ ησλ ηηκνινγίσλ ή ησλ ιεπηνκεξψλ θαηαιφγσλ 

δελ ζπκθσλνχλ κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνιψλ αγνξάο. 
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Παράρτημα 2 

ΑΠΑΣΗ ΣΙ ΓΑΠΑΝΔ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

Κοηλές θαη επαλεηιεκκέλφς εκθαληδόκελες κορθές απάηες θαη οη ζτεηηθοί δείθηες 

απάηες («θόθθηλες ζεκαίες») 

ην παξφλ παξάξηεκα απαξηζκνχληαη νη θνηλεο θαη επαλεηιεκκέλσο εκθαληδφκελεο 

κνξθέο απάηεο, κε πεξηγξαθή ηεο κνξθήο, θαη νη ζρεηηθνί δείθηεο απάηεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο ζπκβνπιψλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ειέγρνπ ζην ζχζηεκα ινγηζηηθήο ηεο εξγαζίαο είλαη ν 

εξγαδφκελνο θαη ε απνδνρή απφ πιεπξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ ηεο επζχλεο γηα ηελ αθξηβή 

θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ πνπ εξγάζηεθε. 

Αθνινπζεί έλαο κε εμαληιεηηθφο θαηάινγνο ησλ γεληθά αλαγλσξηζκέλσλ κνξθψλ: 

1. Πραγκαηηθό εργαηηθό θόζηος 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Υσξίο νηαλδήπνηε εμσηεξηθή αλεμάξηεηε ή θπζηθή επαιήζεπζε, ε εξγαζία είλαη πνιχ 

επάισηε ζε παξαπνίεζε («καγείξεκα»). Έλαο εξγνιήπηεο ζα κπνξνχζε εζθεκκέλα λα 

ηζρπξηζηεί ςεπδψο φηη εθηέιεζε θάπνηεο εξγαζίεο, άκεζα θαη έκκεζα. Σν θξίζηκν 

δήηεκα είλαη αλ θαη θαηά πφζνλ ν ρξφλνο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηαινγίζηεθε 

ζσζηά ζην έξγν ζην νπνίν πξάγκαηη εξγάζηεθε. (Μπνξεί λα κελ ππάξρνπλ έγγξαθα 

ηξίησλ κεξψλ, φπσο ηηκνιφγηα, εληνιέο αγνξάο θ.ιπ., πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ην θφζηνο 

εξγαζίαο). 

 Γείθηεο απάηεο: 

- ηδηφκνξθoο ηξφπνο θαηαινγηζκνχ δαπαλψλ· 

- αηθλίδηεο, ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηνλ θαηαινγηζκφ δαπαλψλ· 

- κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε έξγα/ζπκβάζεηο θαζ’ ππέξβαζε ή θνληά ζηα αλψηαηα 

φξηα· 

- θαηαινγηζκφο δπζαλάινγνπ πνζνζηνχ εξγαδνκέλσλ ζηηο έκκεζεο δαπάλεο· 

- αλαθαηάηαμε κεγάινπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο άκεζεο ζηηο έκκεζεο δαπάλεο 

ή αληίζηξνθα· 

- ζπλερήο αλαθαηάηαμε ησλ ίδησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο άκεζεο ζηηο έκκεζεο δαπάλεο 

ή αληίζηξνθα· 

- πιεκκειείο εζσηεξηθνί έιεγρνη ησλ εξγαηηθψλ δαπαλψλ, φπσο: ηα θχιια ρξφλνπ 

εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ππνγξάθνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ηα θχιια ρξφλνπ 

εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ επνπηεχνληα, ηα θχιια 
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ρξφλνπ εξγαζίαο ζπκπιεξψλνληαη κε κνιχβη ή ηα θχιια ρξφλνπ εξγαζίαο 

ζπκπιεξψλνληαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πιεξσκήο· 

- νη πξαγκαηηθέο ψξεο θαη επξψ είλαη ζπλερψο ίζα κε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά ή 

ηα πξνζεγγίδνπλ· 

- ρξήζε δηνξζσηηθψλ θαηαρσξίζεσλ ζηα αλαιπηηθά εκεξνιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαβιεζεί ην θφζηνο κεηαμχ ζπκβάζεσλ, Δ&Α, εκπνξηθψλ εξγαζηψλ· 

- ζεκαληηθέο απμήζεηο ή κεηψζεηο ζηηο θαηαρσξίζεηο δαπαλψλ επαίζζεησλ 

ινγαξηαζκψλ· 

- ν ρξφλνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηαρσξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη ηα ζρεηηθά έμνδα 

ηαμηδίνπ. 

 

2. Με ακεηθζείζες σπερφρίες 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο: 

Έλαο εξγνιήπηεο ζα κπνξνχζε εζθεκκέλα λα δειψζεη ςεπδείο ππεξσξίεο φηαλ ζπλήζσο 

δελ ρνξεγείηαη αλεπίζεκε αληηζηάζκηζε γηα επηπιένλ ψξεο, φπσο πξφζζεηνο ρξφλνο 

αλάπαπζεο. Σν θξίζηκν δήηεκα είλαη αλ θαη θαηά πφζνλ ν ρξφλνο εξγαζίαο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαηαινγίζηεθε ζσζηά ζην έξγν ζην νπνίν πξάγκαηη εξγάζηεθε. Γελ 

ππάξρνπλ ηεθκεξησηηθά έγγξαθα ηξίησλ κεξψλ. 

 Γείθηεο απάηεο: 

-  ην ακεηβφκελν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη κεγάιν αξηζκφ κε 

ακεηβφκελσλ ππεξσξηψλ ζην πιαίζην πνηθίισλ έξγσλ, ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα· 

- νη κηζζσηνί εξγαδφκελνη θαηαινγίδνπλ κφλν ηηο θαλνληθέο ψξεο πνπ εξγάζηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα νηαζδήπνηε εκέξαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα· 

- χπαξμε ελφο κνληέινπ κε ακεηβφκελσλ ππεξσξηψλ θαηεπζπλφκελνπ απφ ηε 

δηνίθεζε, κε πξηκ γηα ηνλ ππάιιειν κε βάζε ηηο επηπιένλ ψξεο πνπ εξγάζηεθε· 

- ζπκβάζεηο/έξγα θαζ’ ππέξβαζε, κε εξγαζία κφλν θαηά ηε δηάξθεηα κε ακεηβφκελσλ 

σξψλ. 

 

3. Τπερεζίες παροτής ζσκβοσιώλ/επαγγεικαηηθές σπερεζίες 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο (κε βάζε κηα πξαγκαηηθή πεξίπησζε): 

Οη ππεξεζίεο ππνζηεξίρζεθαλ δεφλησο κε ιεπηνκεξείο ζπκθσλίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ, 

ηηκνιφγηα θαη εθζέζεηο. Σα ζέκαηα πνπ θαιχθζεθαλ ήηαλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη παξείραλ θαηάιιειεο ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο αληηζπκβαιιφκελνο εθάξκνζε ηηο 
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πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπζηάζεηο. Οη εθαξκνζηέεο ζπκθσλίεο πεξηειάκβαλαλ ην 

αλαγθαίν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη νη ακνηβέο ζεσξήζεθαλ ινγηθέο. 

Δληνχηνηο, γηα νξηζκέλεο ζπκβαιιφκελεο εηαηξείεο, νη ππεξεζίεο ηνπο δελ είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο. Οη ζπκθσλίεο δελ δηεπθξίληδαλ κε ζαθήλεηα πνηεο 

ππεξεζίεο έπξεπε λα παξάζρνπλ νη εηαηξείεο. Χζηφζν, αλέθεξαλ ιεπηνκεξψο πνηνο ζα 

παξείρε ηηο ππεξεζίεο θαη πξνζδηφξηδαλ ηε ζρεηηθή σξηαία ακνηβή. Γελ ππήξραλ 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ. Οη ακνηβέο 

ήηαλ πςειφηεξεο γηα ηηο ελ ιφγσ λέεο εηαηξείεο. Η εθπξφζσπνο εηαηξεία δελ κπνξνχζε 

λα δηθαηνινγήζεη ηηο πςειφηεξεο ακνηβέο νχηε λα εμεγήζεη κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ηηο ππεξεζίεο πνπ έπξεπε λα παξαζρεζνχλ. 

Δπηπιένλ, ηα ηηκνιφγηα ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ είραλ παξάζρεη 

ήηαλ αζαθή θαη απιψο παξέπεκπαλ ζηε ζπκθσλία. Η δαπάλε παξνπζηαδφηαλ σο έλα 

γεληθφ ζχλνιν, ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηηο ψξεο πνπ δαπαλήζεθαλ, 

ηελ σξηαία ακνηβή, ηα έμνδα ηαμηδίνπ ή άιια έμνδα. Γελ ππήξραλ δηαζέζηκεο εθζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα ή άιιεο ζπλνπηηθέο εθζέζεηο. Γελ ππήξραλ δηαζέζηκεο πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο. Ο εξγνιήπηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

παξάζρεη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πέξαλ ησλ πξνθνξηθψλ δηαβεβαηψζεσλ πεξί 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ είραλ παξαζρεζεί. 

Σέινο, ζηα ηηκνιφγηα αλαθεξφηαλ κηα ηαρπδξνκηθή ζπξίδα σο δηεχζπλζε 

αιιεινγξαθίαο θαη νη ελ ιφγσ εηαηξείεο δελ ήηαλ εγγεγξακκέλεο ζηνλ ηειεθσληθφ 

θαηάινγν. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- δελ ππάξρνπλ επίζεκεο ππνγεγξακκέλεο ζπκθσλίεο ή ζπκβάζεηο· εληνχηνηο, 

πιεξψλνληαη κεγάια πνζά γηα «παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο» βάζεη ηηκνινγίσλ κε 

ιίγεο δηεπθξηλίζεηο· 

- ππάξρνπλ επίζεκεο ζπκθσλίεο ή ζπκβάζεηο, αιιά είλαη αζαθείο σο πξνο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ, θαη δελ ππάξρεη θαλέλα άιιν ζπλνδεπηηθφ 

έγγξαθν, φπσο ιεπηνκεξή ηηκνιφγηα, εθζέζεηο ηαμηδηψλ ή κειέηεο, πνπ λα 

αηηηνινγεί ηεο δαπάλεο· 

- νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο πιεξψζεθε ακνηβή ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαρξεζηηθή ιήςε, δηάδνζε ή ρξήζε πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο· 

- νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο πιεξψζεθε ακνηβή είραλ σο ζθνπφ λα επεξεάζνπλ 

θαηαρξεζηηθά ην πεξηερφκελν ελφο αηηήκαηνο, ηελ αμηνιφγεζε κηαο πξφηαζεο ή 

πξνζθνξάο, ηελ επηινγή ησλ πεγψλ γηα ηελ αλάζεζε ή ηε δηαπξαγκάηεπζε κηαο 

ζχκβαζεο, ηξνπνπνίεζεο ή αμίσζεο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ε αλάζεζε είλαη απφ ηνλ 

θχξην αληηζπκβαιιφκελν ή νηνλδήπνηε ηξίην ππεξγνιήπηε· 

- νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο πιεξψζεθε ακνηβή ειήθζεζαλ ή παξαζρέζεθαλ θαηά 

ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε παξαβηάζηεθε λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή ξχζκηζε πνπ 

απαγνξεχεη ηηο αζέκηηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ή ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 
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4. Καηεγορίες εργαζηώλ 

 Πεξηγξαθή ηεο κνξθήο απάηεο (κε βάζε κηα πξαγκαηηθή πεξίπησζε): 

Η πξφηαζε ελφο αληηζπκβαιινκέλνπ γηα αλαλέσζε κηαο ζχκβαζεο Υ&Τ (ζχκβαζε 

βάζεη ρξφλνπ θαη πιηθψλ), ε νπνία είρε αλαηεζεί ζε εηήζηα βάζε γηα ηα ηειεπηαία δχν 

έηε, θαηέδεημε φηη νη θαηαβιεζείζεο σξηαίεο ακνηβέο ήηαλ θαηά πνιχ ρακειφηεξεο απφ 

φ,ηη νη πξνηαζείζεο, εθηφο απφ ηε δηνηθεηηθή θαηεγνξία. Η αξρηθή πξφηαζε πξνέβιεπε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε πιήξνπο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φηαλ ππνβιήζεθαλ νη πξνζθνξέο γηα 

ηελ αλάιεςε ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αληηζπκβαιιφκελνο 

πξνζέιαβε/ρξεζηκνπνίεζε εξγαδνκέλνπο κε ακνηβέο ρακειφηεξεο απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο. Σα πξνζφληα νξηζκέλσλ απφ ηνπο λενπξνζιεθζέληεο εξγαδνκέλνπο ήηαλ 

ρακειφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ο 

αληηζπκβαιιφκελνο είρε ηνπνζεηήζεη πνιινχο απφ ηνπο λενπξνζιεθζέληεο 

εξγαδνκέλνπο ζε θαηεγνξίεο εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ δηέζεηαλ ηα θαηάιιεια 

πξνζφληα. 

 Γείθηεο απάηεο: 

- ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ πξνηεηλφκελνπ θαη πξαγκαηηθνχ κνλαδηαίνπ θφζηνπο ή 

πνζνηήησλ ρσξίο αληίζηνηρεο αιιαγέο ζηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ ή ζηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα· 

- ε ηηκνιφγεζε αλά εξγαζία είλαη ζπλερψο ζην αλψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 

ζχκβαζε. Θα δηθαηνινγνχληαλ εμαίξεζε αλ ε ζχκβαζε/εληνιή εξγαζίαο θαζνξίδεη 

πφζεο ψξεο πξέπεη λα ρξεσζνχλ· 

- ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ πξνηάζεθαλ σο «βαζηθνί ππάιιεινη» δελ εξγάδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο ζχκβαζεο· 

- νη πξνηαζείζεο εξγαζίεο δελ βαζίδνληαη ζην ππάξρνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Απαηηνχληαη καδηθέο λέεο πξνζιήςεηο. Σα πνζνζηά λέσλ πξνζιήςεσλ είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ ηα πξνηαζέληα· 

- νη δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηεγνξία εξγαζηψλ ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ή κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο· 

- νη εξγαδφκελνη πνπ ζπλήζσο ακείβνληαη έκκεζα απφ ηελ εηαηξεία ακείβνληαη άκεζα 

ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο· 

- ν ρξφλνο εξγαζίαο ησλ εηαίξσλ, ησλ ππεπζχλσλ, ησλ επνπηεπφλησλ θαη άιισλ 

εξγαδνκέλσλ δελ ρξεψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή κε ηηο 

θαζηεξσκέλεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο. 
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Παράρτημα 3 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΑΠΑΣΗ ΣΗΝ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΑΠΑΣΗ (OLAF) 

 

Γηατεηρηζηηθές αρτές ή άιιες αρτές αρκόδηες γηα ηελ σποβοιή εθζέζεφλ ζτεηηθά κε ηης 

παραησπίες θαη ηελ απάηε ζηελ OLAF: 

Σξηκεληαία ππνβνιή εθζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ) αξηζ. 1681/94 θαη (ΔΚ) 

αξηζ. 1831/94 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν 

πξνγξακκαηηζκνχ 2000-2006 θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο 

Δπηηξνπήο (άξζξα 27-36) γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν 

πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013. 

Δηδηθές οδεγίες προς ηης ειεγθηηθές αρτές
22

: 

Έλαο ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί έιεγρν γηα λα απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε φηη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, έηζη ψζηε νη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο 

λα είλαη λφκηκεο θαη θαλνληθέο. Οη ειεγθηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε 

ελφο αηφκνπ ηνπ νπνίνπ ε θχξηα αξκνδηφηεηα είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

απάηεο. Δληνχηνηο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε, ν ειεγθηήο ηεξεί 

ζηάζε επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ
23

 θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δάλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ, ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ ή ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ επαιήζεπζεο ν ειεγθηήο ζπκπεξάλεη φηη ηα 

ζηνηρεία νδεγνχλ ζε ππφλνηα απάηεο, πξέπεη λα γλσξίδεη πψο λα αληηκεησπίζεη ηελ 

ελδερφκελε απάηε θαη πψο λα ηελ αλαθέξεη. 

Η ππφλνηα απάηεο δελ αλαθοηλώλεηαη ζηελ ειεγτόκελε επητείρεζε (έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ησλ απνδεηθηηθψλ γηα ηελ απάηε ζηνηρείσλ). 

Οη ειεγθηέο πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ή άιιε αξρή πνπ είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο ζηελ OLAF φζνλ αθνξά ηελ ππφλνηα 

απάηεο (εθηφο αλ ε ελ ιφγσ ππφλνηα απάηεο αθνξά ηελ ίδηα ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ή άιιν 

επίζεκν αξκφδην θνξέα), πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

θαη λα ιάβεη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ηεο Κνηλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπληνληζκνχ κε ηνπο εζληθνχο 

θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ απάηε/ηηο παξαηππίεο. 

                                                 

 

22
 Η ΓΓ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη ε ΓΓ Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ιζφηεηαο ησλ 

Δπθαηξηψλ έρνπλ ζεζπίζεη δηθέο ηνπο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο αλαθνξάο ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο γηα ηνπο 

ειεγθηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

23
 ISA 240- Η επζχλε ηνπ ειεγθηή λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε απάηεο ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ νξίδεη ηνλ επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ σο «κηα ζηάζε πνπ πεξηιακβάλεη έλα εξεπλεηηθφ 

πλεχκα θαη κηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ». (IFAC, “Handbook of International 

Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements”) 
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Γεληθές οδεγίες προς ηοσς ποιίηες ηες ΔΔ 

Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα πιεξνθνξήζεη ηελ OLAF ζρεηηθά κε ππφλνηεο απάηεο ή δηαθζνξάο 

πνπ ζίγεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο γεληθφο θαλφλαο είλαη: φζν 

πην έγθαηξε θαη ζπγθεθξηκέλε είλαη ε πιεξνθφξεζε, ηφζν θαιχηεξα. Πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη επίζεο φια ηα δηαζέζηκα έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο παξερφκελεο 

πιεξνθνξίεο. 

’ απηφ ην πιαίζην, βαζηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην δίθηπν ππεχζπλσλ επηθνηλσλίαο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ηεο OLAF (OAFCN) (*), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ 

εθπξφζσπν Σχπνπ ηεο OLAF, ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο 

θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πιεξνθφξεζε ζηηο εζληθέο ππεξεζίεο 

εξεπλψλ, κε ηηο νπνίεο ε OLAF ζπλεξγάδεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

(*) http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-oafcn/en.html 

Μπνξεί θαλείο λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ OLAF ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 

• Με επηζηνιή πξνο: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 

Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgium 

 

• Με e-mail πξνο: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu 

• Μέζσ ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ freephone (http://ec.europa.eu/anti-fraud) 

 

Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο επηθνηλσλίαο παξέρνληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html 
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