
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόγραμμα Ελλάδα – ΟΟΣΑ:  

Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για την 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς  

Σχέδιο δράσης για την 
ενίσχυση της ακεραιότητας 
και τη μείωση της 
διαφθοράς στον τομέα των 
Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων 



 

 

Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΟΣΑ. Οι απόψεις και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εδώ δεν 
αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.  
Το παρόν έγγραφο, καθώς και οποιοσδήποτε χάρτης περιλαμβάνεται στο 
παρόν, δημοσιεύονται με κάθε επιφύλαξη ως προς το καθεστώς ή την κυριαρχία 
επί οποιουδήποτε εδάφους, ως προς τον καθορισμό των διεθνών συνόρων και 
των ορίων και ως προς το όνομα κάθε χώρας, πόλης ή περιοχής. 

Λίγα λόγια για τον ΟΟΣΑ 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελεί ένα 
φόρουμ μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν τις 
εμπειρίες τους σε σχέση με πολιτικές που έχουν υλοποιήσει, προσδιορίζουν τις 
ορθές πρακτικές υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν 
αποφάσεις και συστάσεις για τη δημιουργία καλύτερων πολιτικών για μια 
καλύτερη ζωή. Η αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να προάγει πολιτικές που 
βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον 
κόσμο. 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ 

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στο αγώνα για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς και της δωροδοκίας και, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, δεσμεύεται να αναλάβει άμεσα δράση. Υπό την αιγίδα της 
Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς (ΕΣΚΔ) προσδιορίζει τους βασικούς 
τομείς που χρήζουν μεταρρύθμισης και προβλέπει ένα λεπτομερές σχέδιο 
δράσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας. Ο ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέπτυξε μια σειρά επικουρικών δράσεων για την 
εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς. Το έργο αυτό 
έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018 και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.  
 

 

http://www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.html
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ). Ταυτόχρονα, αποτελεί προϊόν της κοινής προσπάθειας των εμπειρογνωμόνων του ΟΟΟΣΑ και 
των αρμοδίων ελληνικών φορέων και οργανισμών. Οι εργασίες στο πεδίο αυτό συντονίστηκαν από τον 
Άγγελο Μπίνη, ενώ στο τελικό κείμενο ουσιαστικές συνεισφορές είχαν επίσης οι Mark Pyman, Πελαγία 
Πατσουλέ, Αναστάσιος καρύδας και Ειρήνη Κουμπαρούλη. Πολύτιμη καθοδήγηση προσέφερε ο Julio 
Bacio Terracino. Η Laura McDonald ανέλαβε την επιμέλεια και τα θέματα επικοινωνίας, με τη συμβολή 
των Julie Harris και Meral Gedik. Η Alpha Zambou και η Παρασκευή Ακριβάκη παρείχαν την 
απαραίτητη διοικητική υποστήριξη. 

Ο ΟΟΣΑ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την ελληνική κυβέρνηση, και ιδίως τη ΓΕΓΚΑΔ, για την 
υποστήριξη και τη συμβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου. Ο ΟΟΣΑ ευχαριστεί επίσης 
την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) για την 
ενεργή συμμετοχή της και την οικονομική στήριξη που παρείχε. 

Η δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των εκτενών 
συναντήσεων διαβούλευσης και εργασίας καθώς και του θεματικού εργαστηρίου, που 
πραγματοποιηθήκαν τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο και Ιανουάριο 2017, με την πολύτιμη συμμετοχή 
και συνδρομή των παρακάτω δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών: 

Φορείς του δημοσίου τομέα 

1. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) 

2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ) 

3. Διαμεσολαβητής – Enterprise Greece 

4. Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

5. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων: 

 Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων 

 Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής, Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων) 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

 Αρχή Πιστοποίησης 

 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,  

 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

6. Υπουργείο Οικονομικών Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) 
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Φορείς του ιδιωτικού τομέα 

1. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 

2. Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 

3. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

5. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 
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Εισαγωγή 

Οι εκάστοτε αναπτυξιακές πολιτικές αποσκοπούν στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, 
της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι 
πολιτικές αυτές αποτελούν σημαντική προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι η «πολιτική συνοχής»1 αποτελεί το ένα 
τρίτο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόκειται, επομένως, για οικονομικούς πόρους (εθνικούς και ευρωπαϊκούς), οι οποίοι 
αφιερώνονται στην ενίσχυση των επενδύσεων. Η απορρόφηση των πόρων αυτών 
συνιστά ευθύνη των κυβερνήσεων απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες, ώστε να 
χρηματοδοτηθούν δράσεις που θα επιφέρουν την επιθυμητή κοινωνική ανάπτυξη. 

Ταυτόχρονα, οι πόροι αυτοί δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους διαφθοράς και 
κατάχρησής τους με τις εξής επιπτώσεις: 

 Άμεσες οικονομικές απώλειες σε επίπεδο τόσο εθνικού όσο και ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού 

 Αδυναμία επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων 

 Απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας ως στόχο την πρόληψη των φαινομένων απάτης και 
διαφθοράς που σχετίζονται με την κατάχρηση και την κακο-διαχείριση των πόρων 
αυτών, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) συνεργάστηκε 
με την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Γ.Ε.Γ.Κ.Α.Δ.), καθώς 
και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εκπόνηση ενός σχεδίου 
ενίσχυσης της ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον τομέα των 
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. 

  

                                                                                              

1. Η «πολιτική συνοχής» είναι η πολιτική πίσω από τα εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη 
 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ταμείο συνοχής. Η οικονομική και κοινωνική συνοχή - 
 καθώς ορίζεται στην ενιαία ευρωπαϊκή πράξη του 1986 - αφορά τη «μείωση των ανισοτήτων 
 μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων». Η πιο 
 πρόσφατη συνθήκη της ΕΕ, η Συνθήκη της Λισαβόνας, προσθέτει μία ακόμα πλευρά στη συνοχή, 
 αναφερόμενη σε «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή». Το σκεπτικό είναι ότι η πολιτική 
 συνοχή πρέπει επίσης να προωθεί πιο ισορροπημένη, πιο βιώσιμη «εδαφική ανάπτυξη» - μια 
 ευρύτερη έννοια από την περιφερειακή πολιτική, η οποία συνδέεται ειδικά με το ΕΤΠΑ και 
 λειτουργεί ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Το σχέδιο παρουσιάζει συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που απευθύνονται 
στις εμπλεκόμενες στο πεδίο αυτό δημόσιες αρχές. Παράλληλα, ευελπιστεί να θέσει το 
πλαίσιο για την εφαρμογή μιας ενιαίας στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης και της 
διαφθοράς στον τομέα των επενδύσεων. 

Οι αρχές της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας αποτελούν τους 
βασικούς άξονες του παρόντος σχεδίου δράσης. Αρχικά, εντοπίζονται οι κυριότερες 
προκλήσεις ως προς τις αρχές αυτές, όπως ανακύπτουν στο ισχύον θεσμικό και νομικό 
πλαίσιο, στα διαφορετικά καθεστώτα και στις σχετικές διαδικασίες. Στη συνέχεια, 
προτείνεται η λήψη μέτρων που αντιστοιχούν σε καθεμιά από τις προκλήσεις που 
παρουσιάζονται, προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. 

Ειδικότερα, ο τομέας των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων διακρίνεται σε 
διαφορετικά πεδία πολιτικής (αναπτυξιακά προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα 
και προγράμματα στήριξης των στρατηγικών επενδύσεων). Κοινός παράγοντας, ο 
οποίος ευνοεί την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς και απάτης σε όλα αυτά τα πεδία, 
είναι η έντονη διεπαφή μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Οι επαφές , που 
εξ ορισμού πραγματοποιούνται στο πεδίο αυτό στα πλαίσια της παροχής επενδυτικών 
κινήτρων μεταξύ του Κράτους και ιδιωτών επενδυτών , δημιουργούν κινδύνους για 
κακο-διοίκηση και διαφθορά. Παραδείγματα από το πρόσφατο παρελθόν, ευρήματα 
διεθνών και εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και η ίδια η αντίληψη των Ελλήνων 
πολιτών (όπως καταγράφεται σε σχετικές έρευνες γνώμης), επιβεβαιώνουν τις 
παραπάνω ανησυχίες. 

Οι εργασίες του Ο.Ο.Σ.Α. και της Γ.Ε.Γ.Κ.Α.Δ. στον τομέα των επενδύσεων τους 
τελευταίους μήνες κατέγραψαν την πληθώρα των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται για 
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών, όπως είναι οι δηλώσεις περί μη σύγκρουσης 
συμφερόντων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οι κώδικες δεοντολογίας που 
έχουν εκπονηθεί για τις «Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης» και τους λοιπούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο. 

Παρά την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, τα προβλήματα παραμένουν και 
ενισχύονται από μια άλλη σημαντική πηγή διαφθοράς και απάτης, την άσκηση 
αθέμιτης επιρροής κατά τη λήψη αποφάσεων: πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας με 
δυνατότητα άσκησης επιρροής συνδέονται μεταξύ τους με ανεπίσημους αλλά ισχυρούς 
δεσμούς.  

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών εξακολουθεί να είναι δύσκολο 
εγχείρημα. Απαιτείται θάρρος και δέσμευση από την πλευρά των εμπλεκομένων 
φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών), καθώς και κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. 
Επιπλέον, απαιτείται βελτιωμένος συντονισμός, ομοιομορφία των διαδικασιών μέσω 
της τυποποίησής τους, κατάλληλα συστήματα πληροφορικής (Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας – ΤΠΕ) και επαγγελματισμός. Τα μέτρα αντιμετώπισης 
που εντάσσονται σε καθένα από τα παραπάνω πεδία δράσης, παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα παρακάτω. 

Η βασικότερη όμως προϋπόθεση είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Τα φαινόμενα αυτά είναι 
σχεδόν αδύνατον να εξαλειφθούν πλήρως και τείνουν να προσαρμόζονται στην 
ελεγκτική δραστηριότητα και μεθοδολογία. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να βρεθούν νέες 
λύσεις που θα αποθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές και θα αποτελέσουν μια πανοπλία 
δικλίδων ασφαλείας για τη χώρα. 
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Συνοπτική παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης 

Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και της ανάγκης υποστήριξης των πολιτικών 
χρηστής διακυβέρνησης και ανασυγκρότησης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, 
όλες οι προσπάθειες για την τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων είναι ζωτικής 
σημασίας. 

Οι βασικοί παράγοντες που ευνοούν τη δημιουργία ευκαιριών για την εκδήλωση 
φαινομένων απάτης και διαφθοράς επικεντρώνονται στα εξής σημεία: 

 κατακερματισμός των επενδυτικών προγραμμάτων και των φορέων που 
δυσχεραίνει τον κεντρικό σχεδιασμό και συνακόλουθα όλες τις φάσεις του 
κύκλου πολιτικής (policy cycle) 

 πολυπλοκότητα των κανόνων και διαδικασιών των προγραμμάτων ενίσχυσης 
επενδύσεων 

 απουσία ενός ενιαίου ΙΤ συστήματος υποστήριξης που να χρησιμεύσει ως 
αποτελεσματικό μέσο συντονισμού, διαχείρισης, ελέγχου και επικοινωνίας 

 προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μηχανισμοί και οι φορείς εσωτερικής και 
εξωτερικής εποπτείας και ελέγχου, καθώς και 

 έλλειψη επαρκούς προσωπικού και συστηματικής πολιτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των στελεχών. 

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δράσης, εντοπίστηκαν δεκαοκτώ (18) ειδικότεροι 
παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση φαινομένων απάτης και διαφθοράς, οι οποίοι 
διαρθρώνονται σε πέντε (5) άξονες δράσης:  

Βασικοί Άξονες Δράσης 

1. Συντονισμός, συνεργασία & στρατηγικός προγραμματισμός. 

2. Εξορθολογισμός και απλοποίηση διαδικασιών.  

3. Ψηφιοποίηση συστημάτων και περαιτέρω ενσωμάτωση των ΤΠΕ.  

4. Βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και λογοδοσίας. 

5. Ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων. 

Για την καλύτερη επισκόπηση του παρόντος σχεδίου επιλέχθηκε να προηγηθεί μια 
σύντομη παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, καθώς και των εμπλεκομένων 
φορέων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο κάθε άξονας δράσης με τους αντίστοιχους 
παράγοντες διαφθοράς που εντάσσονται σε αυτόν και τα προτεινόμενα μέτρα 
αντιμετώπισης. 
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Παρουσίαση Θεσμικού Πλαισίου 

Ο τομέας πολιτικής των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων καλύπτει επενδυτικά 
σχέδια που αιτούνται χρηματοδότησης ή άλλων αναπτυξιακών προνομίων, τα οποία 
παρέχονται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Σήμερα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν αναπτυξιακά προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς 
και προγράμματα στήριξης των στρατηγικών επενδύσεων. 

Το κυριότερο μέσο κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών στον τομέα των 
επενδύσεων είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το οποίο διακρίνεται σε 
εθνικό και χρηματοδοτούμενο, και καλύπτει όλα τα παραπάνω είδη χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης και δεδομένης της περιπλοκότητας του πεδίου των 
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί μια σύντομη 
παρουσίαση του ΠΔΕ, καθώς και μια ανάλυση των βασικών μορφών χρηματοδότησης 
και ενίσχυσης των επιχειρήσεων. 

ΠΔΕ2 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί το βασικό εργαλείο 
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και έχει την ευθύνη για τη 
στήριξη της πραγματικής οικονομίας.  

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2017 – 2020 για την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
και για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ανέρχονται 
συνολικά σε 27,5 δισ. ευρώ. 

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υπο-προγράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το 
συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα: 

 Το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα 
των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά 
προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και 
εντάσσονται σε συλλογικές αποφάσεις (ΣΑ) των κωδικών (καθέτων) 
1,2,3,4,6,7,8, και 9. 

                                                                                              

2. Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό 
 δαπανών ΠΔΕ 2018 -2020 (28 Μαρτίου 2017). 
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 το εθνικό ΠΔΕ3 περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από 
εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών 
(καθέτων) 0 και 5. 

Το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τόσο έργα της 
Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007 – 2013 που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και 
συνεχίζονται ή είναι προς απένταξη, όσο και νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020. Αντίστοιχα, το 
εθνικό ΠΔΕ χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά 
στο ΠΔΕ4, εν εξελίξει επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδού), εν εξελίξει 
ημιτελείς δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου), καθώς και έργα αναπτυξιακών 
προγραμμάτων ειδικού σκοπού5. 

Χρηματοδότηση επενδύσεων 

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016) 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας δημιουργώντας καθεστώτα ενίσχυσης, τα οποία χαρακτηρίζονται 
από ιδιαίτερα απλές διαδικασίες, καθώς και καθεστώτα για νέες επιχειρήσεις, τα οποία 
θα διευκολύνουν αφενός την πραγματοποίηση πολλών νέων επενδύσεων, και 
αφετέρου τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των πόρων εξαλείφοντας τον κίνδυνο 
προνομιακής μεταχείρισης λίγων επιχειρήσεων ή ομίλων, όπως συχνά συνέβαινε σε 
παλαιότερους νόμους. 

Τα πλεονεκτήματα του ισχύοντος πλαισίου σε σχέση με τα προηγούμενα είναι: 

 η απλοποίηση των διαδικασιών 

 η ενίσχυση της διαφάνειας 

 η ουσιαστική αξιολόγηση και  

 οι αντικειμενικοί έλεγχοι. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του νόμου 4399/2016, η συμμετοχή της οικονομικής 
οντότητας στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί προϋπόθεση υπαγωγής στο 
καθεστώς του νόμου. Το υπόλοιπο κόστος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου 
μπορεί να καλυφθεί από τις προβλεπόμενες στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο επιχορηγήσεις 

                                                                                              

3. Για το έτος 2017 το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ανέρχεται σε 
  1.000 εκατ. Ευρώ. 

4.
 
 Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ βαθμού σε όλη 

  τη χώρα, ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών 
  νόμων, όπως και η ενίσχυση του ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

5. Το 2017 θα ξεκινήσει η υλοποίηση τριών (3) αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού. 
  Ειδικότερα: 

• αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 

• αναπτυξιακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 

• αναπτυξιακό πρόγραμμα πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 
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και επιδοτήσεις, οι οποίες καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 ν. 4399/2016. Για 
κάθε οικονομικό έτος η σχετική δαπάνη εγγράφεται στο ΠΔΕ και καλύπτεται από 
εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ή και από άλλους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης συνιστά 
αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ (άρθρο 29 παρ. 3 ν. 
4399/2016). Οι ενισχύσεις που παρέχονται μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
μπορούν να συνδυάζονται με ενωσιακή χρηματοδότηση.  

Ενισχυόμενες Επιχειρήσεις6 

 Μεγάλες επιχειρήσεις 

 Μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

 Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις 

 Συνεργατικά σχήματα. 

Μορφές ενίσχυσης 

 Φορολογική απαλλαγή 

 Επιχορήγηση επενδυτικών δαπανών 

 Κεφάλαια συνεπένδυσης 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 

 Επιδότηση μισθολογικού κόστους 

 Επιδότηση επιτοκίου 

 Εγγυοδοσία 

 Χρηματοδοτικά εργαλεία (δάνεια, επενδύσεις ιδίων ή οιωνεί ιδίων κεφαλαίων). 

Για την υπαγωγή των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς του ν. 
4399/2016 ακολουθείται συνοπτικά η παρακάτω διαδικασία: 

                                                                                              

6. www.espa.gr/Style%20Library/Banners/ESPA-Entypo-21x21-Info_02.pdf. 

https://www.espa.gr/Style%20Library/Banners/ESPA-Entypo-21x21-Info_02.pdf


14 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

ΕΣΠΑ7 

Το ΕΣΠΑ αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη 
συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγέννηση της 
ελληνικής οικονομίας μέσω της ανάταξης και αναβάθμισης του παραγωγικού και 
κοινωνικού ιστού της χώρας και της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων 
απασχόλησης.8 

Η αρχιτεκτονική του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 
προβλέπει: 

                                                                                              

7. www.espa.gr/Style%20Library/Banners/ESPA-Entypo-21x21-Info_02.pdf. 

8. www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx. 

https://www.espa.gr/Style%20Library/Banners/ESPA-Entypo-21x21-Info_02.pdf
http://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx
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 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή 
περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. 
Πιο συγκεκριμένα τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-
2020 είναι τα εξής: 

1. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2. ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

3. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

4. ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

5. ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 

6. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

7. ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας. 

 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 
13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνουν δράσεις 
περιφερειακής εμβέλειας. 

Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, 5 εκ των οποίων είναι διμερή δηλαδή αφορούν τη συνεργασία με 
ισάριθμες χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα. 

Σε επίπεδο διαχείρισης και ελέγχου, το ΕΣΠΑ 2014 -2020 διέπεται από τις 
ρυθμίσεις του ν. 4314/2014. 

Απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΕ 

Πρόκειται για μια σειρά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την 
τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα προγράμματα αποτελούν μέρος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 
(EaSI): 

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις 

 Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (COSME): 

Ειδικά για ΜΜΕ 

 Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks 
Executive Agency) – Connecting Europe Facility (CEF): 

Μεταφορές, ενέργεια, ΤΠΕ 

 Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) – Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (Executive Agency for Small and Medium – sized 
Enterprises, EASME): 

Έρευνα και καινοτομία 

 «Σχέδιο Γιούνκερ» (EFSI: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων): 

Χορήγηση δανείων για υποδομές έρευνας και ανάπτυξης, ΤΠΕ, σε ΜΜΕ κλπ. 
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Στρατηγικές Επενδύσεις 

Το πεδίο των στρατηγικών επενδύσεων ρυθμίζεται από τον ν. 3894/2010, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4146/2013, ο οποίος ενισχύει και διευρύνει το 
ισχύον πλαίσιο. Οι νόμοι αυτοί ορίζουν την εφαρμογή fast-track διαδικασιών για την 
υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων. 

Ως στρατηγικές επενδύσεις ορίζονται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν 
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική 
οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Οι επενδύσεις 
αυτές πραγματοποιούνται είτε από το Δημόσιο είτε από ιδιώτες είτε με συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είτε με συμβάσεις μικτής μορφής. Παρόλο που οι 
στρατηγικές επενδύσεις δεν υπάγονται σε καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή άλλη 
μορφή χρηματοδότησης, απολαμβάνουν ορισμένων προνομίων, τα οποία 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Επιτάχυνση διαδικασίας αδειοδότησης 

 Ειδικές διαδικαστικές και χωρικές παρεκκλίσεις 

 Δυνατότητα κατάρτισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 

 Δυνατότητα υποβολής αιτήματος παροχής φορολογικών κινήτρων στην 
επένδυση. 

Κρατικές Ενισχύσεις 

Τόσο οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που παρέχονται υπό το καθεστώς του νέου 
Αναπτυξιακού νόμου, όσο και η μέσω ΕΣΠΑ ή άλλου είδους ενωσιακή χρηματοδότηση 
μπορεί κατά περίπτωση να θεωρηθεί ότι ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο 
δικαιούχος, ώστε να διασφαλίσει εκ των προτέρων το συμβιβασμό της χορηγούμενης 
ενίσχυσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί κρατικών ενισχύσεων9. Για να είναι η 
κρατική ενίσχυση συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ θα πρέπει είτε να συμμορφώνεται 
με κάποιον από τους κανόνες απαλλαγής είτε να εγκριθεί απευθείας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΕ μετά από κοινοποίηση. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα συχνά ενισχύονται μη επιλέξιμες δαπάνες, με 
αποτέλεσμα να ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων κρατικών ενισχύσεων, η οποία ωστόσο αντιμετωπίζει σοβαρές 
δυσκολίες τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και από άποψη νομικού πλαισίου. Όπως 
χαρακτηριστικά επισημάνθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν για την εκπόνηση του παρόντος, η 
διαδικασία ανάκτησης συχνά καταρρέει ενώπιον των δικαστηρίων για λόγους τυπικούς, 
καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα επαχθή και περίπλοκη διαδικασία. Έτσι, οι 
παράνομες ενισχύσεις καταλήγουν να βαρύνουν το ΠΔΕ, χωρίς πρακτικά να υπάρχει 
δυνατότητα ανάκτησής τους. 

                                                                                              

9.  Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα 
 επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», σ.  
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Παρουσίαση Εμπλεκομένων Φορέων 

Φορείς εφαρμογής και υλοποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 

1) Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (ΓΔΙΕ) 

Η ΓΔΙΕ είναι αρμόδια για τον συντονισμό των δράσεων των υπηρεσιακών της μονάδων, 
καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδυτικών έργων των 
αναπτυξιακών νόμων και της επενδυτικής πολιτικής προσέλκυσης κεφαλαίων 
εξωτερικού. Ως εκ τούτου, αποτελεί κύριο εκφραστή της αναπτυξιακής πολιτικής της 
χώρας. 

Σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, η ΓΔΙΕ: 

 Αποτελεί το σημείο υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, 
εφόσον αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εδαφίων α’ και β΄ της 
παραγράφου 2 του άρ. 13 (άρ. 13 παρ. 2γ) 

 Εκδίδει τις αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων (άρ. 14 παρ. 7α) 

 Μεριμνά για την κατάρτιση και επιμόρφωση των αξιολογητών και την περιοδική 
πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους και εκδίδει Οδηγό Δεοντολογίας Αξιολογητών 
(άρ. 24 παρ. 2,3) 

 Μεριμνά για την κατάρτιση και επιμόρφωση των ελεγκτών και την περιοδική 
πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους και εκδίδει Οδηγό Δεοντολογίας Ελεγκτών 
(άρ. 25 παρ. 2,3). 

2) Περιφέρειες 

Οι Περιφέρειες, και ειδικότερα οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
κάθε Περιφέρειας, αποτελούν τον δεύτερο φορέα υλοποίησης του Αναπτυξιακού 
νόμου και συνεπώς έχουν αντίστοιχες αρμοδιότητες. Ειδικότερα: 

 Αποτελούν το σημείο υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
επιλέξιμου ύψους άνω των 3.000.000 ευρώ που υλοποιούνται μέσα στα όρια 
της κάθε Περιφέρειας (άρ. 13 παρ. 2α) 

 Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης εκδίδει την απόφαση υπαγωγής των επενδυτικών 
σχεδίων (άρ. 14 παρ. 7γ). 
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3) Υπουργείο Εσωτερικών. Ο τρίτος φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνσης 
Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016: 

 Αποτελεί το σημείο υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
επιλέξιμου ύψους άνω των 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ά.13 παρ. 2β) 

 Ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει την απόφαση υπαγωγής των 
επενδυτικών σχεδίων (ά. 14 παρ. 7β). 

Τέλος, σύμφωνα με το άρ. 30, όλες οι παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του 
Αναπτυξιακού Νόμου αξιολογούν τις επιπτώσεις των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που 
τις λαμβάνουν και στην ανάπτυξη γενικότερα, καθώς και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.  

Φορείς εφαρμογής και υλοποίησης του ΕΣΠΑ 

1) Εθνική Αρχή Συντονισμού: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης (ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ) 

Η ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ έχει οριστεί ως Εθνική Αρχή Συντονισμού. Υπό αυτήν της την ιδιότητα 
συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ και καθοδηγεί τις Διαχειριστικές Αρχές με στόχο την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.10 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι μεταξύ άλλων αρμόδια11 για: 

 την έκδοση οδηγιών και την παροχή κατευθύνσεων σχετικών με τη διαχείριση 
των ΕΠ 

 την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων, ιδίως ως προς την 
επίτευξη των στόχων τους. 

2) Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης12 

Η ΕΥΘΥ, υπάγεται στη ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ και είναι αρμόδια για το σχεδιασμό του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 
Παράλληλα, παρακολουθεί την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σύμφωνα με την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διαμορφώνει και εισηγείται προτάσεις για 

                                                                                              

10. hwww.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=130. 

11. Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ά. 14 ν. 
4314/2014. 

12.  Άρθρο 15 παρ. 3 ν. 4314/2014. 

https://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=130
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τη συνεχή απλούστευση του συστήματος υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων.  

3) Αρχή Πιστοποίησης13 

Ως Αρχή Πιστοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ορίζεται η Ειδική 
Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων (τ. Αρχή Πληρωμής). Η Ειδική αυτή Υπηρεσία υπάγεται επίσης στη ΓΓΔΕ 
και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει κυρίως τις εξής 
αρμοδιότητες ως προς τη διαχείριση και τον έλεγχο των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

 Διενεργεί επιθεωρήσεις στους φορείς που ασκούν διαχείριση και στους 
δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

 Πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλωθεισών δαπανών και τη διενέργειά τους για 
πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση 

 Τηρεί λογιστικά μητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή και 
τα ποσά που μπορούν να ανακτηθούν. 

4) Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ)14 

Οι Διαχειριστικές Αρχές είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και διακρίνονται σε ΔΑ Τομεακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ΔΑ Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

Η διαχείριση των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ανατεθεί σε 
επιτελικές δομές Υπουργείων, ενώ οι ΔΑ Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
προγραμμάτων υπάγονται διοικητικά στον οικείο Περιφερειάρχη. 

Οι ΔΑ είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος, 
σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό οι ΔΑ, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιες για 
τα εξής: 

 Θέτουν στη διάθεση των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων πληροφορίες 
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση των πράξεων 
αντίστοιχα 

 Διασφαλίζουν τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ δεδομένων για κάθε πράξη 

 Πραγματοποιούν αξιολογήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Κυρίως όμως οι ΔΑ είναι αρμόδιες για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρ. 9 ν. 4314/2014, το εποπτεύον όργανο των ειδικών 
υπηρεσιών διαχείρισης (ήτοι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας του αρμόδιου Υπουργείου 

                                                                                              

13. Άρθρο 10 ν. 4314/2014 και άρθρο 13 ν. 3614/2007. 

14.  Άρθρα 4 – 9 ν. 4314/2014. 
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για τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή ο Περιφερειάρχης για τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα) εκδίδουν τις παρακάτω αποφάσεις: 

 Απόφαση ένταξης των πράξεων 

 Απόφαση ανάκλησης ένταξης 

 Απόφαση ολοκλήρωσης 

 Απόφαση απόρριψης προτάσεων 

 Απόφαση δημοσιονομικών διορθώσεων 

 Απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

5) Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) 

Ως ενδιάμεσος φορέας ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την 
ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ 
ονόματος μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. 

Στους ΕΦ ανατίθεται η διαχείριση μέρους ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος ή 
συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής. 

6) Αρχή Ελέγχου15: Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (ΕΔΕΛ) 

Ως Αρχή Ελέγχου ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ) του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της ορθής 
λειτουργίας τους συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία 
και Θάλασσα 2014 -2020». Ειδικότερα, η ΕΔΕΛ αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής 
αρμοδιότητες: 

 Διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ 

 Διασφαλίζει την πραγματοποίηση των ελέγχων σε κατάλληλο δείγμα για την 
επαλήθευση των δηλωθεισών στην Επιτροπή δαπανών. 

Φορείς εφαρμογής και υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής επενδυτικής 
πολιτικής 

1) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (ΓΔΣΕ) 

Η ΓΔΣΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής και τον 
σχεδιασμό και την οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 

                                                                                              

15.  Άρθρο 11 ν. 4314/2014, άρθρα 15 και 16 ν. 3614/2007. 



 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – 21 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας στάσης (“one stop shop”) για την αδειοδότηση των 
στρατηγικών επενδύσεων με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, της σύγχυσης των 
αρμοδιοτήτων και των καθυστερήσεων. 

2) Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου - Enterprise 
Greece 

Ο οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος φορέας για όλο το φάσμα της 
διαδικασίας για τις στρατηγικές επενδύσεις. Ειδικότερα είναι υπεύθυνος, μεταξύ 
άλλων, για τα εξής στάδια της διαδικασίας: 

 Υποδοχή των αιτήσεων για ένταξη των επενδύσεων 

 Έλεγχος του υπηρεσιακού σχεδίου, των συνεπειών στην ελληνική οικονομία και 
αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης 
ως «στρατηγικής» 

 Εισήγηση στη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) την 
ένταξη των επενδυτικών προτάσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης. 

Φορείς εφαρμογής και υλοποίησης του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων 

1) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ): 

Η ΚεΜΚΕ αποτελεί την αρμόδια εθνική αρχή συντονισμού για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί και το μοναδικό επίσημο σημείο επαφής για θέματα 
κρατικών ενισχύσεων τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και με άλλους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. 

Ειδικότερα, η ΚεΜΚΕ: 

 εξετάζει όλα τα προτεινόμενα σχέδια κρατικών ενισχύσεων ως προς τη 
συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων 

 εκφράζει έγγραφη γνώμη που προσαρτάται σε κάθε σχέδιο 

 έχει την πλήρη ευθύνη για την κοινοποίηση των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 επιβλέπει και παρακολουθεί την πορεία και την πρόοδο όλων των υποθέσεων 
κρατικών ενισχύσεων και συντονίζει τα θέματα κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό 
επίπεδο. 

Με τον τρόπο αυτό, η ΚεΜΚΕ συμμετέχει στην διαμόρφωση της πολιτικής των κρατικών 
ενισχύσεων και στον έλεγχο της συμβατότητας των χορηγούμενων κρατικών 
ενισχύσεων με το ενωσιακό δίκαιο. 

2) Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) 

Η ΕΥΚΕ αποτελεί ειδική υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, δηλαδή της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ). Η σύστασή της προβλέπεται στο άρθρο 15 
παρ. 5 ν. 4314/2014, όπου ορίζεται ότι λειτουργεί ως Αποκεντρωμένη Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι αρμοδιότητές 
της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
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 την κεντρική διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) 

 την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 



 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – 23 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Το Σχέδιο Δράσης 

Πρωθυπουργική δέσμευση 

Για να καταστεί σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να επιδιώξει αποτελεσματικά και με 
ακεραιότητα τους αναπτυξιακούς στόχους που περιλαμβάνονται στο σύνολο των 
προγραμμάτων/δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο πολιτικής των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων, προτείνεται ο Πρωθυπουργός να υιοθετήσει την τομεακή 
στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς και να επιδιώξει ενεργά την αυτοδέσμευση 
των φορέων στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων της στρατηγικής. 

Μέτρο 1: Θεσμοθέτηση μόνιμης ομάδας εργασίας με στελέχη από το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο 
Οικονομίας (με πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπων των Περιφερειών), με τακτικό 
πρόγραμμα συνεδριάσεων και συγκεκριμένη στοχοθεσία για την αντιμετώπιση των 
απειλών κατά της ακεραιότητας και της διαφάνειας στο πεδίο αυτό. 

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί η ρύθμιση του άρθρου 30 ν. 4399/2016, όπου 
προβλέπεται η συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των 
ενισχυόμενων επενδύσεων και η σύνταξη ετήσιων αναφορών από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες εφαρμογής υπό τον συντονισμό και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Προτείνεται να τροποποιηθεί η εν λόγω 
διάταξη, ώστε να περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικών με 
φαινόμενα διαφθοράς και απάτης που τυχόν εντοπίζονται στις ενισχυόμενες 
επενδύσεις σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς. 

Παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση φαινομένων απάτης 

Υπάρχουν 18 παράγοντες που διαρθρώνονται σε 5 άξονες δράσης: 

1. Συντονισμός, συνεργασία και στρατηγικός σχεδιασμός 

α) Αθέμιτες πρακτικές επιρροής από το πολιτικό προσωπικό (undue political 
influence) και οριοθέτηση των πρακτικών «αιχμαλωσίας των πολιτικών» (Policy 
Capture) 

β) Έλλειψη συστηματικής αξιολόγησης κινδύνων απάτης/διαφθοράς κατά τη 
φάση του στρατηγικού σχεδιασμού 

γ) Απουσία διαβουλεύσεων μεταξύ της Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα για 
τη χάραξη πολιτικών 
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δ) Έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων 
φορέων. 

2. Εξορθολογισμός και απλοποίηση διαδικασιών 

α) Πληθώρα προγραμμάτων και διαδικασιών 

β) Συχνές τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που αφορά στα προγράμματα 
και στις συναφείς με αυτά διαδικασίες 

γ) Συγκέντρωση των διενεργούμενων ελέγχων και αξιολογήσεων σε 
περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων. 

3. Ψηφιοποίηση συστημάτων και περαιτέρω ενσωμάτωση των ΤΠΕ 

α) Έλλειψη ενημέρωσης των εμπλεκομένων αρχών και φορέων για τις ΤΠΕ και 
την ορθή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν σε επίπεδο 
πληροφόρησης και διαχείρισης 

β) Χρήση εντύπων και χειρόγραφων εγγράφων/δικαιολογητικών που 
ενισχύουν τη γραφειοκρατία και δυσχεραίνουν το ελεγκτικό έργο 

γ) Έλλειψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών 
φορέων 

δ) Έλλειψη ενιαίας βάσης συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων και 
στατιστικών. 

4. Βελτιώνοντας τα συστήματα εποπτείας, ελέγχου και λογοδοσίας 

α) Έλλειψη μηχανισμών κοινωνικής λογοδοσίας και ενημέρωσης των πολιτών 
(voice and accountability) 

β) Ανεπαρκείς έλεγχοι για την τήρηση των αρχών της ακεραιότητας και της 
διαφάνειας στα επιμέρους προγράμματα / καθεστώτα 

γ) Αδυναμία αντιμετώπισης του κινδύνου της «διπλής χρηματοδότησης» 

δ) Πολλαπλά επίπεδα έγκρισης σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 

ε) Παθογένειες στο σύστημα ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών. 

5. Ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων 

α) Έλλειψη ορθής πολιτικής πρόβλεψης αναγκών και τοποθέτησης κατάλληλου 
προσωπικού 

β) Απουσία συνεκτικών δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 



 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – 25 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Επί μέρους ανάλυση 

Άξονας 1: Συντονισμός και στρατηγικός προγραμματισμός 

Αθέμιτες πρακτικές επιρροής από το πολιτικό προσωπικό (undue political 
influence) και οριοθέτηση των πρακτικών «αιχμαλωσίας των πολιτικών» (Policy 
Capture) 

Πρόβλημα: Η άσκηση πολιτικής επιρροής και πίεσης στους δημοσίους υπαλλήλους 
είναι τόσο δεδομένη, όσο και η αξιοποίηση προσωπικών επαφών για την ικανοποίηση 
ιδιωτικών συμφερόντων. Ως έναν βαθμό, αυτού του είδους η άσκηση πίεσης μπορεί να 
θεωρείται αποδεκτή στα πλαίσια της πολιτικής, συχνά όμως υποκρύπτει φαινόμενα 
διαφθοράς. Πρόκειται για φαινόμενα που πάντοτε θα βρίσκουν τον τρόπο να 
διαφεύγουν από το προστατευτικό πλέγμα των ελέγχων ή ακόμη, θα χρησιμοποιούν 
τους ίδιους τους ελέγχους ως μοχλό άσκησης πίεσης. Η αντιμετώπιση των φαινομένων 
αυτών έγκειται όχι τόσο στην καταστολή (μέσω της θέσπισης νέων ελέγχων), αλλά 
κυρίως στη διαρκή δημιουργία, προσαρμογή και σύνθεση νέων μηχανισμών άμυνας και 
αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. 

Μέτρο 2: Θεσμοθέτηση μηχανισμών και δικλίδων μετριασμού της άσκησης αθέμιτης 
επιρροής από το πολιτικό προσωπικό στα στελέχη των φορέων υλοποίησης των 
εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών σχετικά με πράξεις ή 
παραλείψεις σε διάφορα στάδια της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης. 
Παράλληλα, δράσεις όπως η ρύθμιση της λειτουργίας των ομάδων πίεσης (e.g. 
Statutory register of lobbyists), μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αποτροπή 
επηρεασμού (policy capture) του σχεδιασμού αναπτυξιακών πολιτικών/προγραμμάτων 
από συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων. 

Για παράδειγμα μπορούν να θεσπιστούν επίσημοι τρόποι για την αντιμετώπιση αυτού 
του είδους των πιέσεων, όπως: 

α) πληροφοριακά συστήματα καταγραφής των διαδικαστικών βημάτων 
χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου 

β) λίστες ελέγχου των επενδύσεων 

γ) ψηφιακές υπογραφές (για καλύτερο εντοπισμό) 

δ) διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης, στα πλαίσια της οποίας οι 
υπάλληλοι θα μπορούν να εκφράζουν τους ηθικούς προβληματισμούς τους 
ακόμη και σε ανεπίσημο επίπεδο 

ε) εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων κατά την ανάληψη των καθηκόντων 
τους ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τους κατάλληλους τρόπους 
αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων 

στ) διαφάνεια στην πληροφόρηση μέσω της δημοσίευσης των ενισχυόμενων 
και επιδοτούμενων προγραμμάτων, της λίστας καταβολής της χρηματοδότησης 
κλπ. 

ζ) δημόσια διαβούλευση για την εφαρμογή κρίσιμων αναπτυξιακών πολιτικών 
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η) θέσπιση προτύπων ακεραιότητας. 

Έλλειψη συστηματικής αξιολόγησης κινδύνων απάτης/διαφθοράς κατά τη φάση 
του στρατηγικού σχεδιασμού προγραμμάτων/δράσεων 

Πρόβλημα: Μια στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης ή της διαφθοράς 
οφείλει να είναι στοχευμένη στους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει, κάτι το 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ορθής και συστηματικής αξιολόγησης των εν 
λόγω κινδύνων ήδη από τη φάση του σχεδιασμού είτε στο επίπεδο του φορέα ή/και 
μιας συγκριμένης διαδικασίας/λειτουργίας. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων απάτης/διαφθοράς αποτελεί στην ουσία μία άσκηση 
εντοπισμού και αξιολόγησης των απειλών αυτών σε συνάρτηση με τις πολιτικές και 
διαδικασίες διοίκησης, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο το σύστημα 
διακυβέρνηση και ελέγχου εντοπίζει και αποτρέπει αποτελεσματικά την επέλευση των 
κινδύνων αυτών. Ειδικότερα, στη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού ενός επενδυτικού 
προγράμματος/καθεστώτος θα πρέπει: 

 να αξιολογείται η συχνότητα και η σοβαρότητα των φαινομένων απάτης ή 
διαφθοράς στον επίπεδο των εμπλεκόμενων φορέων και διαδικασιών 
διαχείρισης και υλοποίησης, και στη συνέχεια 

 να εντοπίζονται οι παράγοντες που προκαλούν ή δημιουργούν κινδύνους για 
απάτη ή διαφθορά καθώς και να καταγράφονται οι τυχόν υπάρχουσες δικλίδες 
ασφαλείας για το μετριασμό των εγγενών αυτών κινδύνων. 

Μέτρο 3: Η χάραξη και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού οδικού χάρτη για την 
αντιμετώπιση των φαινομένων απάτης και διαφθοράς στο πεδίο των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φάσης του αρχικού 
σχεδιασμού των προγραμμάτων/καθεστώτων/δράσεων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται 
μία δομημένη εργασία χαρτογράφησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των διαδικασιών 
επιχορήγησης τόσο μέσω εθνικών όσο και μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
εργαλείων, των ροών εργασίας, των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, των 
απαραίτητων δεξιοτήτων, και λοιπών παραμέτρων που επηρεάζουν θέματα 
ακεραιότητας και διαφάνειας για το σύνολο των πολιτικών/προγραμμάτων. 

Η χαρτογράφηση αυτή μπορεί να βασιστεί στις εξής μεθόδους: 

α) Έρευνες που απευθύνονται σε επενδυτές, στελέχη της διοίκησης που 
παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές ή γενικώς στο κοινό. Οι έρευνες αυτές έχουν 
στόχο την άντληση πληροφοριών σχετικά με τη διαφθορά και μπορούν να 
εστιάζουν στην αντίληψη περί διαφθοράς, τις εμπειρίες ή τις πρακτικές 
διαφθοράς. 

β) Ερωτηματολόγια που μπορούν να συμπληρώνονται είτε από τον ίδιο τον 
φορέα (αυτό-αξιολόγηση) είτε από εξωτερικό φορέα, με σκοπό ανάλυση των 
χαρακτηριστικών συμβάλλουν στον εντοπισμό των κινδύνων που προκαλούν 
φαινόμενα απάτης/διαφθοράς. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω 
κατηγορίες ερωτήσεων: 

 Λειτουργία και αρμοδιότητες 
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 Προϋπολογισμός 

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

 Εκπαίδευση 

 Διαδικασίες και τρόπος λήψης αποφάσεων 

 Τήρηση αρχείου 

 Διαφάνεια 

 Πρόσβαση στην πληροφορία 

 Πλαίσιο δεοντολογίας και ακεραιότητας 

 Μηχανισμοί λογοδοσίας 

 Μηχανισμοί διαχείρισης καταγγελιών 

 Πειθαρχικές διαδικασίες και ποινές 

 Πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς, κώδικες 
συμπεριφοράς. 

Απουσία διαβουλεύσεων μεταξύ της Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα για τη 
χάραξη πολιτικών 

Πρόβλημα: Το πεδίο των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων χαρακτηρίζεται από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Είναι επομένως σημαντικό, οι 
ιδιωτικοί φορείς που αφενός γνωρίζουν την αγορά και αφετέρου είναι οι άμεσοι 
αποδέκτες των εκάστοτε ρυθμίσεων, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου, εξασφαλίζοντας έτσι την καθολική αποδοχή των ρυθμίσεων και την 
αποτροπή παρεκκλινουσών συμπεριφορών. Στη συζήτηση αυτή πρέπει να 
συνεισφέρουν την εμπειρία τους και οι εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού τομέα 
κατά το μέρος που εμπλέκονται στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. 

Μέτρο 4: Θεσμοθέτηση, προτυποποίηση και περαιτέρω ενίσχυση και αξιοποίηση του 
πλαισίου διαβούλευσης με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα (επαγγελματικές ενώσεις 
και συλλόγους, επενδυτές, δικαιούχους κ.α.) όσον αφορά στην από κοινού δέσμευση 
και προσπάθεια (για παράδειγμα με Μνημόνια Συνεργασίας ή κοινά εκπαιδευτικά 
σεμινάρια κ.α.) για την πρόληψη, αποτροπή και εντοπισμό πρακτικών απάτης και 
διαφθοράς. 

Έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων 
φορέων 

Πρόβλημα: Μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των αναπτυξιακών 
πολιτικών και στη χρηματοδότηση των επενδύσεων εντοπίζεται έλλειψη δομημένων 
και σταθερών διαύλων επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και κυρίως 
πληροφοριών. Συχνά μάλιστα, οι ίδιοι φορείς, αν και αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην πληροφορία και σε βάσεις δεδομένων, 
με αποτέλεσμα να εμποδίζεται σημαντικά η επιχειρησιακή τους δραστηριότητα, καθώς 
δεν υπάρχει διαμοιρασμός πόρων και τεχνογνωσίας. 
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Τα φαινόμενα αυτά οδηγούν σε ανομοιόμορφη υλοποίηση των διαδικασιών και 
κατακερματισμό των δράσεων, χωρίς να υπάρχει συντονισμός.  

Μέτρο 5: Η ενίσχυση και βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού τόσο μεταξύ 
των φορέων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο πεδίο των επενδυτικών 
προγραμμάτων, όσο και με τις διωκτικές και ελεγκτικές αρχές που εμπλέκονται σε αυτό 
τον τομέα (ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, ΓΕΔΔ κ.α.) πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει 
συγκεκριμένων προτύπων και διαδικασιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα, 
μέσω της δημιουργία μιας μόνιμης ομάδας εργασίας και τον προγραμματισμό τακτικών 
συναντήσεων εργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων στις διάφορες διαδικασίες φορέων, 
όπου θα καλλιεργείται ο διάλογος και η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. 

Άξονας 2: Εξορθολογισμός και απλοποίηση διαδικασιών (συστήματα 
διαχείρισης και διακυβέρνησης) 

Πληθώρα προγραμμάτων και διαδικασιών 

Πρόβλημα: Το δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τα προγράμματα και τις 
διαδικασίες που τα διέπουν, σε συνδυασμό με την έλλειψη θεσμοθετημένης 
επικοινωνίας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, τροφοδοτούν την ανάγκη για 
τεχνικούς συμβούλους που παρέχουν εξειδικευμένη γνώση στο πεδίο αυτό. Η αγορά 
των τεχνικών συμβούλων έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια με περίπου 2,600 εταιρείες 
να δραστηριοποιούνται στον χώρο, χωρίς κανείς να μπορεί να επιβεβαιώσει το 
νούμερο αυτό, καθώς δεν υπάρχουν ακριβή καταγεγραμμένα στοιχεία16. Το γεγονός ότι 
η αγορά παραμένει αρρύθμιστη παρουσιάζει ευκαιρίες για την εμφάνιση απλών αλλά 
και περίπλοκων φαινομένων απάτης: επιτήδειοι υπόσχονται αξιοποίηση του δικτύου 
τους για την εξασφάλιση άμεσης χρηματοδότησης σε υποψήφιους επενδυτές και 
εξαφανίζονται μετά την είσπραξη προκαταβολής. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα και η 
ποικιλομορφία των προγραμμάτων οδηγούν σε άνιση μεταχείριση των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πιθανόν να μην μπορούν να αξιολογήσουν και να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω των επενδυτικών προγραμμάτων.  

Επιπλέον, οι συχνότατες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου προκαλούν έντονη 
γραφειοκρατία, ανακολουθίες, αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών και οδηγούν εν 
τέλει σε σύγχυση των επενδυτών ως προς το ισχύον πλαίσιο παρέχοντας κίνητρα για 
«γρηγορόσημα» και άλλα φαινόμενα διαφθοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η 
εξέλιξη των λεγόμενων επενδυτικών νόμων με διαρκείς τροποποιήσεις μέχρι τον 
ισχύοντα νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, του οποίου προηγήθηκαν άλλα δύο 
νομοθετικά κείμενα (ν. 3908/2011 και 3299/2004 σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις των 
άρθρων του ν. 4242/2014). 

Μέτρο 6: Δημιουργία ειδικής δι-υπουργικής ομάδας εργασίας, με στόχο την 
επισκόπηση των βασικών διαδικασιών και κανόνων εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, ώστε να εντοπιστούν κοινές αλλά και ειδικότερες απειλές για την 
ακεραιότητα μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και διαδικασιών. Ταυτόχρονα, η 
ομάδα εργασίας θα είναι αρμόδια και για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων για 

                                                                                              

16. ΕΣΠΑ: Μια Περίεργη, Πολύτιμη, Πολύπλοκη Ιστορία, Dianeosis. 
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τον μετριασμό των εν λόγω απειλών (mitigating measures), ώστε να δημιουργηθεί ένα 
Ενιαίο Πλαίσιο Διαχείρισης και Ελέγχου που θα εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους 
ενίσχυσης των επενδύσεων. 

Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω τομείς, ως προς τους οποίους θα μπορούσε να 
επιτευχθεί η εναρμόνιση των διαδικασιών: 

 Ανακοινώσεις και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

 Ανάλυση και αξιολόγηση εύλογου κόστους συγκεκριμένων κατηγοριών 
δαπανών 

 Οδηγίες, κριτήρια για διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγησης και επιθεώρησης 

 Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή προτάσεων 

 Κώδικες Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς 

 Κριτήρια/οδηγίες για άσκηση διακριτικής ευχέρειας 

 Τρόποι εντοπισμού και επίλυσης συγκρούσεων συμφερόντων 

 Αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβάτες 

 Προϋποθέσεις, διαδικασία απένταξης έργου και χρονικά πλαίσια για την 
ανάκτηση κεφαλαίων 

 Καθήκοντα, λειτουργίες και σχετικές δικλίδες ακεραιότητας βάσει των οποίων 
που θα μπορούσαν κάποιες εξ αυτών των λειτουργιών να ανατεθούν σε 
εξωτερικούς φορείς 

 Προσόντα, επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, κώδικας δεοντολογίας και κοινή 
βάση δεδομένων για εξωτερικούς αξιολογητές. 

Μέτρο 7: Το σύνολο των ρυθμίσεων και παραμέτρων που αφορούν σε κάθε 
πρόγραμμα/δράση πρέπει να εμπεριέχονται με πληρότητα και σαφήνεια σε ένα ενιαίο 
κανονιστικό κείμενο. Προτείνεται η θέσπιση του Εναρμονισμένου Πλαισίου Διαχείρισης 
και Ελέγχου, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επισκόπηση και 
καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων κάθε προγράμματος/δράσης, το οποίο απαιτεί ειδικές 
διαδικασίες και αποκλίσεις από το εναρμονισμένο πλαίσιο. Εάν ανακύπτει η ανάγκη για 
τροποποιήσεις, παρατάσεις και λοιπές αλλαγές στο κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο, αυτή 
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από σύντομη ανάλυση 
επιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές αυτές πρέπει να επικοινωνούνται δημόσια 
και με χρήση όλων των πρόσφορων και διαθέσιμων καναλιών. 

Μέτρο 8: Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας για τη ρύθμιση της αγοράς 
εταιρειών συμβούλων με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, το οποίο θα 
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: 

α) Πιστοποίηση των εταιρειών παροχών συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
καταγραφή τους σε ειδικό μητρώο 

β) Δημιουργία “blacklist” εταιρειών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και 
διαφθοράς (αξιoποιώντας εργαλεία όπως το Arachne) 
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γ) Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων και 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και ουσιαστικού ελέγχου αυτών πέρα δηλ. 
από την επαλήθευση της τυπικής υποβολής τους 

δ) Δημοσίευση των στοιχείων του εκάστοτε συμβούλου που εμπλέκεται στη 
διαδικασία διαχείρισης ενός επενδυτικού σχεδίου στο αντίστοιχο σύστημα ΤΠΕ 
(ΠΣΚΕ, ΟΠΣ κλπ.). 

Μέτρο 9: Αξιολόγηση και επανασχεδιασμός της λειτουργίας υποστήριξης και 
ενημέρωσης των επενδυτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 
ειδικότερα σε ό, τι αφορά στη διαφάνεια και στη λογοδοσία. Η παρούσα πρόταση θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί με διεύρυνση του πεδίου δράσης των «Γραφείων των 
Επενδυτών», ώστε να υποστηρίζονται καλύτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
ενδεχομένως δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με το πεδίο των επενδυτικών 
προγραμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η εμπλοκη και άμεση διεπαφή των 
υποψήφιων επενδυτών με τα στελέχη των δημοσίων φορέων.  

Εναλλακτικά, η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται μέσα από έναν συνδυασμό φυσικών 
χώρων, διαδικτυακών ή τηλεφωνικών μηχανισμών. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε 
web-based και διαδραστικές, εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Συγκέντρωση των διενεργούμενων ελέγχων και αξιολογήσεων σε περιορισμένο 
αριθμό υπαλλήλων 

Πρόβλημα: Η μεγάλη ανισοκατανομή των ανατιθέμενων αξιολογήσεων και ελέγχων 
οφείλεται κυρίως στην διαδικασία χρέωσης και ανάθεσης των ελέγχων από την πλευρά 
της Διοίκησης. Έτσι ανακύπτουν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων και κίνδυνοι για 
διαφθορά, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις τα ίδια πρόσωπα καταλήγουν να 
εμπλέκονται τόσο στην αξιολόγηση και όσο και τον έλεγχο των επενδυτικών 
προγραμμάτων. Σύμφωνα με σχετική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, «ένας πυρήνας 30 – 40 αξιολογητών, ελεγκτών και με τη διπλή ιδιότητα, έχει 
αναλάβει σημαντικό ποσοστό των ελέγχων και αξιολογήσεων (της τάξεως του 50%) με 
συμμετοχή μεγαλύτερη των 100 επιχειρησιακών προγραμμάτων ο καθένας, ενώ η 
πλειονότητα των αξιολογητών και ελεγκτών έχει ελάχιστη συμμετοχή της τάξεως των 1-
10 επιχειρησιακών προγραμμάτων ο καθένας»17. Στα πλαίσια αυτά, μόνο θετικά 
μπορούν να αξιολογηθούν οι ρυθμίσεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4399/2016, 
σύμφωνα με τις οποίες ιδρύονται μητρώα πιστοποιημένων αξιολογητών και ελεγκτών 
με τυχαία επιλογή τους μέσω ΠΣΚΕ, καθώς με τον τρόπο αυτό εντείνονται οι 
προσπάθειες της χώρας για ενίσχυση των ρυθμίσεων διαφάνειας και ακεραιότητας στο 
εν λόγω πεδίο.  

Μέτρο 10: Περαιτέρω θωράκιση της διαδικασίας ανάθεσης αξιολόγησης και ελέγχου 
έργων στα μέλη των οικείων μητρώων και ενσωμάτωση δικλίδων ελέγχου για την 
αποτροπή φαινομένων όπως η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού έργων σε μια μικρή 
ομάδα επαγγελματιών.  

 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4399/2016 (άρθρα 24 παρ. 3 και 25 παρ. 3) για 
έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς. 

                                                                                              

17.  Έκθεση Ελέγχου ΓΕΔΔ στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (Μάρτιος 2014). 
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 Επικαιροποίηση των μητρώων με συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
απόδοσης και της ικανοποίησης των υποχρεώσεων ακεραιότητας και 
διαφάνειας. 

 Πρόγραμμα δειγματοληπτικών δευτερογενών ελέγχων συγκεκριμένων φακέλων 
βάσει αξιολόγησης κινδύνων ακεραιότητας και παραβατικής συμπεριφοράς. 

 
 Προσαρμοσμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, τόσο των ιδιωτών ελεγκτών - 

αξιολογητών όσο και των στελεχών της διοίκησης που εντάσσονται στο μητρώο, 
σχετικά με τις υποχρεώσεις ακεραιότητας και λογοδοσίας και των συνεπειών 
της παράβασης αυτών 

 Σαφές μήνυμα ότι όλα τα πιθανά περιστατικά απάτης και διαφθοράς θα 
διερευνώνται κατά προτεραιότητα και θα παραπέμπονται αμελλητί στις 
αρμόδιες πειθαρχικές και εισαγγελικές αρχές. 

Άξονας 3: Ψηφιοποίηση συστημάτων και περαιτέρω ενσωμάτωση των ΤΠΕ  

Έλλειψη ενημέρωσης των εμπλεκομένων αρχών και φορέων για τις ΤΠΕ και την 
ορθή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν σε επίπεδο πληροφόρησης 
και διαχείρισης 

Πρόβλημα: Οι πρωτοβουλίες για τη ενίσχυση της διαφάνειας, όπως είναι η 
ψηφιοποίηση και η περαιτέρω αξιοποίηση των εργαλείων της πληροφορικής 
διαφοροποιούνται αναλόγως του προγράμματος, του φορέα, αλλά και της τοποθεσίας 
(π.χ. Αθήνα ή Περιφέρεια). Για παράδειγμα, οι διαχειριστές γεωργικών προγραμμάτων 
δεν έχουν πρόσβαση στο ΠΣΚΕ και μάλλον περιορισμένη IT υποστήριξη. Ταυτόχρονα, τα 
πληροφορικά προγράμματα της δημόσιας διοίκησης δεν επικοινωνούν μεταξύ τους 
ούτε καν σε διαχειριστικό ή ελεγκτικό επίπεδο (π.χ. δια-λειτουργικότητα ΚΗΜΔΗΣ – 
ΠΣΚΕ - ΟΠΣ). Η τεχνολογία της πληροφορικής μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο 
στη βελτίωση των δομών διακυβέρνησης και ελέγχου και να βοηθήσει σημαντικά στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. Οι προσπάθειες για τη σταδιακή σύγκλιση και 
τελικά, για ένα σύστημα πληροφορικής θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, θα 
ενισχύσουν τη θεσμική μνήμη και θα συμβάλλουν στη δημιουργία συνεργειών. Θα 
εναρμονίσουν και θα ενισχύσουν την ποιότητα των ελέγχων, θα εξυπηρετήσουν τόσο 
τους κρατικούς όσο και τους ιδιωτικούς φορείς, θα οδηγήσουν σε ανοικτότητα, και, 
τέλος, θα ενισχύσουν την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία. 

Μέτρο 11: Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η δια-λειτουργικότητα και η μέγιστη δυνατή 
χρήση των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένων των 
Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, της Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης και, 
κυρίως, του ΠΣΚΕ) για την ανταλλαγή δεδομένων και την βελτίωση της επικοινωνίας 
μεταξύ φορέων. 

Μέτρο 12: Αναγνωρίζοντας τη θετική συνδρομή του ΠΣΚΕ ως στρατηγικό εργαλείο προς 
τον εξορθολογισμό και την εναρμόνιση των πράξεων, προτείνεται η ενοποίηση των 
πληροφοριακών βάσεων (ΠΣΚΕ και ΟΠΣ) και της ενσωμάτωσης σε αυτά μιας κοινής 
διαδραστικής πλατφόρμας πληροφόρησης και διαχείρισης, ώστε το σύνολο των 
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δεδομένων που αφορά σε δράσεις/καθεστώτα να αποθηκεύονται στο εν λόγω 
σύστημα. Παράλληλα, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς κανόνες για την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων του νέου αυτού συστήματος από όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. 

Χρήση εντύπων και χειρόγραφων εγγράφων/δικαιολογητικών που ενισχύουν τη 
γραφειοκρατία και δυσχεραίνουν το ελεγκτικό έργο  

Πρόβλημα: Η έγχαρτη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφυλάσσει 
σοβαρούς κινδύνους απάτης και διαφθοράς, καθώς ανακύπτουν ζητήματα για τη 
γνησιότητα των κατατιθέμενων εγγράφων. Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η περίπτωση 
λήψης προκαταβολής της επιχορήγησης με την προϋπόθεση να προσκομιστεί ισόποση 
τραπεζική εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με το άρ. 8 παρ. 1α εδ. γ’ ν. 3299/2004. 
Σχετική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης καταδεικνύει πάγια 
ακολουθούμενη πρακτική της αρμόδιας υπηρεσίας να καταβάλει την προκαταβολή 
χωρίς την απαιτούμενη κατάθεση της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής με την υποβολή 
του σχετικού αιτήματος, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο, με τηλεφωνική ειδοποίηση του 
επενδυτή και εφόσον η Υπηρεσία έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις, κατά 
παρέκκλιση της σχετικής διάταξης του νόμου. 

Μέτρο 13: Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών με ταυτόχρονη θέσπιση συστημάτων 
ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εξασφαλίζοντας τη δια-
συνδεσιμότητα των πληροφοριακών προγραμμάτων, ώστε τα πιστοποιούμενα στοιχεία 
να αντλούνται απευθείας από την εκδούσα αρχή και να διευκολύνεται η διασταύρωση. 

Έλλειψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων 

Πρόβλημα: Όπως εκτέθηκε και ανωτέρω, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των 
διαδικασιών, έχουν εντοπιστεί σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά στην επικοινωνία 
μεταξύ Διοίκησης και επενδυτών. Η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας αποτελεί το 
καταλληλότερο εργαλείο ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατό η προσωπική 
διεπαφή των επενδυτών με τους αρμόδιους φορείς για την καταβολή των 
επιχορηγήσεων αλλά και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους. Σε σχετική 
έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 
«η επικοινωνία της υπηρεσίας με τους επενδυτές για ειδοποίησή τους προκειμένου να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την είσπραξη της επιχορήγησης γίνεται τηλεφωνικά 
χωρίς καμία καταγραφή της ειδοποίησης, η δε επίσημη γραπτή επικοινωνία (με το 
κλασικό ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), φαίνεται ότι είναι παντελώς αποκλεισμένη. Το 
γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συνεκτιμηθεί ότι οι πληρωμές γίνονται 
ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων»18. 

Μέτρο 14: Χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου διακίνησης εγγράφων και εφαρμογή 
συστημάτων ψηφιακών υπογραφών, όπως ήδη γίνεται στη Γενική Διεύθυνση 
Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ώστε να καταγράφονται τα 

                                                                                              

18.  Έκθεση Ελέγχου ΓΕΔΔ στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (Μάρτιος 2014). 
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ηλεκτρονικά ίχνη κάθε διακίνησης των εγγράφων δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό 
“audit trail” κατά την εξέλιξη της όλης διαδικασίας. 

Μέτρο 15: Δεδομένης της συνεχιζόμενης ψηφιακής σύγκλισης και της ομογενοποίησης 
της εισαγωγής των σχετικών δεδομένων στο ΠΣΚΕ, να διασφαλιστεί ότι το ΠΣΚΕ (μετά 
την ενοποίησή του με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα για τα προγράμματα 
που δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση, και υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η διαχείρισή 
τους δεν πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ), επαναπροσδιορίζεται ως μέσο όχι μόνο 
για τη διαχείριση και τον έλεγχο, αλλά και για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των 
επενδυτών (ή και για το ευρύτερο κοινό). Εναλλακτικά, δημιουργία νέου συστήματος 
για επικοινωνιακούς σκοπούς με εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας με το ΠΣΚΕ και 
λοιπά πληροφοριακά συστήματα. 

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται με φιλικό για το χρήστη τρόπο , οι 
ακόλουθες υποστηρικτικές λειτουργίες: 

 Ανακοίνωση και περιγραφή όλων των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων 
καθώς και -σε μελλοντικό στάδιο- και προγραμμάτων που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των κρατικών ενισχύσεων 

 Κέντρα υποδοχής επενδυτών ή σημεία αναφοράς για καθοδήγηση σε 
δημόσιους υπαλλήλους και επενδυτές για κάθε στάδιο της διαδικασίας 

 Λεπτομερής κατάλογος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για όλα τα έργα 

 Οδηγοί και κριτήρια αξιολόγησης 

 Πληροφορίες προσβάσιμες από τους επενδυτές σχετικά με την εξέλιξη της 
υπόθεσης των και ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν 
υπάρχει εξέλιξη 

 Σταδιακή ενεργοποίηση όλων των συναλλαγών μεταξύ δημόσιου τομέα και 
ιδιωτικών φορέων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

 Τήρηση διαδικασιών απάντησης στα αιτήματα και στις ενστάσεις που 
υποβάλλονται. Παρακολούθηση απαντήσεων στους επενδυτές και καθορισμός 
συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησης με πρόβλεψη κλιμάκωσης σε σοβαρές 
περιπτώσεις ή περιπτώσεις επανειλημμένων ή πολλαπλών παρατυπιών 

 Δημιουργία συστήματος red-flag για παραβάσεις προθεσμιών και 
καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των διαδικασιών. 

Μέτρο 16: Πρακτική υποστήριξη κατά τη διαδικασία υποβολής επενδυτικών 
προτάσεων με κόκκινη επισήμανση (red flag) ή αυτόματη διακοπή της διαδικασίας 
αίτησης όταν δεν συμπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα πεδία ή δεν υποβάλλονται όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει κείμενα 
(συννεφάκια) που να εξηγούν ακριβώς τι απαιτείται για την πληρότητα (για 
παράδειγμα: «Βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι το πρωτότυπο έγγραφο και όχι αντίγραφο - 
απαιτείται σχετική σφραγίδα – κλπ») 
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Έλλειψη ενιαίας βάσης συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων και στατιστικών 

Πρόβλημα: Καθένας από τους εμπλεκόμενους φορείς και αρχές χρησιμοποιεί 
αυτοτελείς μεθόδους κοστολόγησης, με αποτέλεσμα προϊόντα και υπηρεσίες να 
εμφανίζονται με διαφορετικές τιμές κι έτσι να προκύπτουν διαφορετικές 
κοστολογήσεις παρόμοιων έργων/προϊόντων/υπηρεσιών, ακόμη και υπερ - 
κοστολογήσεις έργων. Όταν δεν υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο για τα 
δεδομένα της αγοράς, οι επιτήδειοι επενδυτές που γνωρίζουν καλά το σύστημα 
μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το κενό προς όφελός τους, ώστε να εμφανίζουν 
εικονικά κόστη, προκειμένου για παράδειγμα να μειώσουν το πραγματικό ποσό που 
καλούνται να καταβάλουν ως ίδια συμμετοχή. 

Μέτρο 17: Δημιουργία μίας ενιαίας βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση και την 
ανάλυση στοιχείων σχετικά με την αξιολόγηση του εύλογου του κόστους επιμέρους 
επενδυτικών δαπανών, καθώς και την ανάπτυξη κατηγοριών τυπικού μοναδικού 
κόστους, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Υποστήριξη αξιολογήσεων του εύλογου κόστους με μια βάση δεδομένων 
αγοράς 

 Στόχος της δημιουργίας βάσης δεδομένων με τιμές από όλη την Ελλάδα 

 Σταδιακή ενσωμάτωση δεδομένων σχετικά με τις τιμές από γειτονικές χώρες / 
χώρες της Ε.Ε. 

Μέτρο 18: Δημιουργία και υιοθέτηση της χρήσης δεδομένων αναλυτικών επιλογών 
(data analytics) για την ανάλυση κινδύνων, τυποποίηση red flags για τον εντοπισμό των 
παρατυπιών, και τον καλύτερο προγραμματισμό και υλοποίηση των ερευνητικών και 
ελεγκτικών δραστηριοτήτων. Παρακολούθηση της τάσης (trends and patterns) των 
επενδυτικών προγραμμάτων/δράσεων, ώστε να υποστηρίζεται η συστηματική ανάλυση 
κινδύνων, η αποτελεσματική διαχείρισή τους καθώς και η αξιοποίησή αυτής της 
πληροφορίας (foresight) στον μελλοντικό προγραμματισμό της δράσης των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

Μέτρο 19: Εισαγωγή της γεωχωρικής εκπροσώπησης (geo-spatial representation) όλων 
των επενδυτικών έργων ως εργαλείου ταυτοποίησης και παρακολούθησης της 
υλοποίησης τους. 

Άξονας 4: Βελτιώνοντας τα Συστήματα Εποπτείας, Ελέγχου και Λογοδοσίας 

Έλλειψη μηχανισμών κοινωνικής λογοδοσίας και ενημέρωσης των πολιτών 
(voice and accountability) 

Πρόβλημα: Οι μηχανισμοί κοινωνικής λογοδοσίας αποτελούν το βασικότερο εργαλείο 
ώστε οι πολίτες να μπορούν να τοποθετούνται επί των ασκούμενων δημόσιων 
πολιτικών και να συμβάλλουν στην αποτροπή εκδήλωσης φαινομένων απάτης και 
διαφθοράς. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των μηχανισμών 
αυτών, απαιτείται η ορθή ενημέρωση των πολιτών, ώστε να γνωρίζουν τα βασικά 
τουλάχιστον χαρακτηριστικά του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις, ποιο το αποτύπωμα όλων αυτών των δράσεων στη δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εν τέλει στη 
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βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η μη συμμετοχή των πολιτών και η έλλειψη 
μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων 
αυτών ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς και χαμηλής αποδοτικότητας. 

Μέτρο 20: Ενημέρωση των πολιτών για τις επιδόσεις των υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό και για τον αντίκτυπο των επενδύσεων σε σχέση 
με τον αρχικό σχεδιασμό και στόχευσή τους. Ενίσχυση των ρυθμίσεων διαφάνειας της 
συνολικής διαδικασίας επιλογής και ολοκλήρωσης των πράξεων και παροχή 
πληροφόρησης τόσο για τους επενδυτές όσο και για το κοινό. Εξασφάλιση της 
πρόσβασης του κοινού στην παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος (με 
ανωνυμοποίηση των στοιχείων), ώστε να υπάρχει ένας άτυπος μηχανισμός εποπτείας 
από εξωτερικούς παρατηρητές, όπως ανταγωνιστές, κοινωνία των πολιτών, μέσα 
ενημέρωσης κλπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η λογοδοσία τόσο στο επίπεδο της 
δράσηςτων δημόσιων φορέων, όσο και σε επίπεδο δράσης των ιδιωτικών οικονομικών 
οντοτήτων. Για παράδειγμα θα μπορούσε να αναπτυχθεί μία εφαρμογή για 
κινητά/tablets που θα έδινε πληροφορίες όπως (ενδεικτικά και ανάλογα με το 
πρόγραμμα): 

 Πόσα προγράμματα χρηματοδοτούνται και με ποιους τρόπους εντός 
συγκεκριμένης περιφέρειας της χώρας 

 Την πορεία πραγματικής υλοποίησης μιας επένδυσης που περιλαμβάνει 
κατασκευαστικό αντικείμενο, με την αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων 

 Το είδος και το πλήθος των επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν καθώς και τον 
αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα 

 Το ποσοστό των προτάσεων που απερρίφθησαν με στοιχεία για τους βασικούς 
λόγους μη ένταξης 

 Τον αριθμό των υποβληθεισών καταγγελιών που αφορούν σε ζητήματα 
ακεραιότητας και τα βασικά ζητήματα που καταδεικνύουν. 

Μέτρο 21: Ανάληψη ενεργειών για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων αλλά 
και ιδιωτών για τη δυνατότητα αξιοποίησης της λειτουργίας του Anti-Fraud 
Coordination Service (AFCOS) σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς τόσο για συγχρηματοδοτούμενα έργα όσο και για έργα υπαγόμενα στα 
καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου. Αξιοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικής υποβολής 
καταγγελιών και συγκέντρωσης της πληροφορίας, με δυνατότητα άμεσης προώθησης 
στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.  

Μέτρο 22: Ενίσχυση του μηχανισμού υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών, με 
προτυποποίηση των σχετικών διαδικασιών στο σύνολο των εμπλεκομένων φορέων με 
αρμοδιότητα υποδοχής καταγγελιών. Οι βασικοί άξονες δράσης περιλαμβάνουν τη 
θεσμική κατοχύρωση του ρόλου και της διαδικασίας διαχείρισης των καταγγελιών 
μέσωάξονα των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων μεθόδων: 

α) Υιοθέτηση κοινών διαδικασιών αξιολόγησης καταγγελιών που αφορούν σε 
επενδυτικά προγράμματα 
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β) Θέσπιση κοινών διαδικασιών παρακολούθησης της ροής της καταγγελίας 
και άντληση στοιχείων για τον εντοπισμό τόσο περιστατικών όσο και ευκαιριών 
στο σύστημα για εκδήλωση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 

γ) Διαδικασία follow up για την παρακολούθηση της έκβασης της καταγγελίας 
(σε συνεργασία και με τις συναρμόδιες αρχές) 

δ) Ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων που διαχειρίζονται τις 
καταγγελίες. 

Μέτρο 23: Διενέργεια ερευνών ικανοποίησης και υποβολής αξιολογήσεων εκ μέρους 
των πολιτών/επενδυτών επί δομημένου φύλλου αξιολόγησης σχετικά με τις ρυθμίσεις 
ακεραιότητας και διαφάνειας σε επίπεδο επενδυτικών προγραμμάτων και διαδικασιών, 
με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων από την εμπειρία και την αντίληψη των 
πολιτών για το επίπεδο ωριμότητας του πλαισίου ακεραιότητας και λογοδοσίας 

Ανεπαρκείς έλεγχοι για την τήρηση των αρχών της ακεραιότητας και της 
διαφάνειας στα επιμέρους προγράμματα / καθεστώτα 

Πρόβλημα: Η θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα διασφάλισης των αρχών της ακεραιότητας και της διαφάνειας. 

Ο έλεγχος θα πρέπει να επιβεβαιώνει το αντικείμενο και την οικονομική διαχείριση 
ενός χρηματοδοτικού προγράμματος, πληροφορώντας παράλληλα τους αρμόδιους 
φορείς, ώστε να ληφθούν υπόψη τα ευρήματα του ελέγχου. Αυτό δεν επιτυγχάνεται 
απαραίτητα μέσω περισσότερων ελέγχων που εστιάζουν απλά στη συμμόρφωση και 
στην κανονικότητα, αλλά κυρίως μέσω ελέγχων που εστιάζουν επίσης στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όπως είναι τα αποτελέσματα και το αντίκτυπο των επενδυτικών 
προγραμμάτων και καθεστώτων  

Στον τομέα των επενδύσεων, ειδικότερα, παρατηρείται πληθώρα εξωτερικών ελέγχων 
(τόσο από εθνικούς όσο και από διεθνείς ελεγκτικούς μηχανισμούς), των οποίων τα 
αντικείμενα αλληλεπικαλύπτονται σε αρκετές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα αφενός τη 
σπατάλη πόρων τόσο από πλευράς ελεγκτικών μηχανισμών όσο και από πλευράς 
ελεγχόμενων φορέων και αφετέρου τη μη επίτευξη των ελεγκτικών στόχων, τη μη 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του 
συστήματος δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.  

Μέτρο 24: Προτείνεται θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης κάθε 
δράσης/καθεστώτος ενίσχυσης, με αντικείμενο όχι μόνο την αποτελεσματική 
υλοποίηση της δράσης σε επίπεδο ολοκλήρωσης των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων, 
αλλά και την τήρηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής, των προθεσμιών 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών (όπως αυτές προβλέπονται στους ν.4399/2016 και 
4314/2014), καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων διαφάνειας, αντικειμενικότητας 
και ακεραιότητας. Μία συγκεκριμένη παράμετρος μπορεί να είναι η διενέργεια 
στατιστικών ελέγχων επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, με 
αξιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος και του ΠΣΚΕ. 

Μέτρο 25: Θεσμοθέτηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης των επενδυτικών πολιτικών της χώρας, 
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συμπεριλαμβανομένων των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων 
Διαχείρισης, με παράλληλη στόχευση στη θέσπιση ασφαλιστικών δικλίδων 
ακεραιότητας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δέσμευση των ανώτερων 
στελεχών της διοίκησης του εκάστοτε φορέα για την εφαρμογή των αρχών της 
ακεραιότητας και την υιοθέτηση πολιτικής μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα απάτης και 
διαφθοράς. 

Αδυναμία αντιμετώπισης του κινδύνου της «διπλής χρηματοδότησης» 

Πρόβλημα: Διπλή χρηματοδότηση υφίσταται όταν, μέσω εξαπάτησης, επιτυγχάνεται η 
χρηματοδότηση ενός έργου/επενδυτικού σχεδίου μέσω πολλαπλών πηγών, χωρίς οι 
διαφορετικοί φορείς χρηματοδότησης να γνωρίζουν τη συμβολή των υπολοίπων19. 
Σύμφωνα με την αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης που διέπει τις επιχορηγήσεις της 
ΕΕ, για κάθε σχέδιο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ χορηγείται μία και μόνο 
επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και προς έναν και μόνο δικαιούχο. Οι ίδιες 
δαπάνες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ.  

Για την αποφυγή του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης, ο αιτών πρέπει να αναφέρει τις 
πηγές και τα ποσά τυχόν άλλης χρηματοδότησης που έλαβε ή για την οποία υπέβαλε 
αίτηση το ίδιο έτος, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για το ίδιο ή άλλο σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου προβλέπουν ήδη διαδικασία επαλήθευσης για την 
αποφυγή διπλής χρηματοδότησης των δαπανών από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά 
χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη χρηματοδοτική περίοδο. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση περιλαμβάνουν κυρίως: 

α) τη σφράγιση των παραστατικών από τους δικαιούχους, ώστε να 
αποτυπώνεται ο τίτλος της εκάστοτε δράσης, ο κωδικός του συγκεκριμένου 
έργου και η ημερομηνία που διενεργήθηκε η επαλήθευση 

β) την τήρηση χωριστού λογαριασμού με αναφορά στον κωδικό ή/και στον 
τίτλο του έργου, ώστε να φαίνονται αναλυτικά τα έσοδα και οι δαπάνες ανά 
κατηγορία 

γ) την παραλαβή υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου. 

Ενώ, λοιπόν, υπάρχουν σχετικές προβλέψεις για την αποφυγή του κινδύνου της διπλής 
χρηματοδότησης, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εξακολουθεί να καθιστά 
δυνατή αυτού του είδους την απάτη είναι ο ελλιπής συντονισμός των διαδικασιών 
επιχορήγησης, αλλά και των διαδικασιών ελέγχου, εποπτείας και αξιολόγησης μεταξύ 
των διαφορετικών φορέων χρηματοδότησης (εθνικών και ευρωπαϊκών). Ο μεγάλος 
αριθμός των έργων, προγραμμάτων και δικαιούχων σε συνδυασμό με την 
πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου δυσχεραίνουν τον συντονισμό και την εποπτεία 
των διαφόρων εναλλακτικών διαύλων χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου. 

Μέτρο 26: Θεσμοθέτηση μηχανισμών διασφάλισης της αποφυγής διπλής 
χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται σε πρώτο στάδιο μία χαρτογράφηση 

                                                                                              

19. OLAF Report, 2015. 
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των πεδίων στα οποία εντοπίζεται μεγαλύτερος κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης, 
περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα πεδία δράσης, καθώς 
και του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 
εργαλείο της χαρτογράφησης ο παρακάτω πίνακας: 

Άξονας Προτεραιότητας/Μέτρο 
του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο Επίπεδο κινδύνου 
(υψηλό ή χαμηλό) 

   

Σε επόμενο στάδιο, θα πρέπει βελτιωθεί η ανταλλαγή των πληροφοριών και να 
ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης. Ειδικότερα, το ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών με τα 
πληροφοριακά συστήματα άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
εργαλείων, ώστε να μπορεί να διασταυρώνεται η πηγή χρηματοδότησης της εκάστοτε 
δαπάνης και να αποφεύγεται ο κίνδυνος της διπλής χρηματοδότησης. 

Πολλαπλά επίπεδα έγκρισης σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 

Πρόβλημα: Ο τομέας των επενδύσεων χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες διαδικασίες 
αξιολόγησης και έγκρισης σε διαφορετικά επίπεδα, με αποτέλεσμα τη διάχυση των 
ευθυνών και αποδυνάμωση των μηχανισμών λογοδοσίας. 

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στην πληθώρα των εμπλεκομένων φορέων και 
την απουσία καθαρών γραμμών ευθύνης και λογοδοσίας. Για παράδειγμα, τόσο στο 
πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, όσο και στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, άλλος φορέας αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις, και άλλος 
εγκρίνει την ένταξή τους στο εκάστοτε πρόγραμμα. Έτσι, πολλές φορές δεν είναι σαφές 
ποιος είναι αρμόδιος για τη λήψη της εκάστοτε απόφασης και φέρει την ευθύνη της. 

Μέτρο 27: Προτείνεται η αποκέντρωση των υπογραφών ως προς τις πράξεις 
διαχείρισης και ελέγχου των επενδυτικών προγραμμάτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020, την αρμοδιότητα έκδοσης 
απόφασης ένταξης ή απόρριψης της επενδυτικής πρότασης, όσο και την αρμοδιότητα 
ολοκλήρωσης της επενδυτικής πράξης την έχει ο Γενικός/Ειδικός Γραμματέας (για 
τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) ή ο Περιφερειάρχης (για Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα), ενώ η όλη διαδικασία υλοποιείται από τη Διαχειριστική 
Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σαφές πλαίσιο 
ευθύνης των φορέων που εμπλέκονται στα διαδικαστικά στάδια που θα περιλαμβάνει 
ξεκάθαρες και διακριτές αρμοδιότητες για τον κάθε φορέα και θα διασφαλίζει τη 
διαφάνεια κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την ανάληψη ευθυνών για τις 
αποφάσεις αυτές. 
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Παθογένειες στο σύστημα ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών  

Πρόβλημα: Κατά τις πραγματοποιηθείσες διαβουλεύσεις, οι αρμόδιοι φορείς 
επεσήμαναν την αδυναμία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών, κυρίως λόγω της κατάρρευσης των υποθέσεων ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστηρίων, με αποτέλεσμα τα ποσά αυτά να μην εισπράττονται. 

Μέτρο 28: Διερεύνηση τρόπων επιτάχυνσης της επεξεργασίας και επανεξέτασης των 
υποθέσεων ανάκτησης. Προτάσεις τυποποίησης της διαδικασίας για τον περιορισμό 
των περιπτώσεων αρνητικής έκβασης των υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων, λόγω 
τυπικών λαθών στη διοικητική διαδικασία που προηγείται της δικαστικής εξέτασης της 
υπόθεσης. Μείωση του φορμαλισμού και ενίσχυση των πόρων που εμπλέκονται στο 
έργο της ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. 

Μέτρο 29: Συστηματική παρακολούθηση, μέσω πληροφοριακού συστήματος της ροής 
των υποθέσεων ανάκτησης - ποσά που εμπλέκονται, χρονική διάρκεια, στάδιο 
εφαρμογής, τελικά αποτελέσματα - με αξιολόγηση (πράσινο χρώμα για όσες βαίνουν 
καλώς και κόκκινο για όσες αντιμετωπίζουν δυσκολίες), ώστε να υπάρχει 
προτεραιοποίηση και επικέντρωση της προσπάθειας και των διαθέσιμων πόρων. 

Άξονας 5: Ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων 

Έλλειψη ορθής πολιτικής πρόβλεψης αναγκών και τοποθέτησης κατάλληλου 
προσωπικού  

Πρόβλημα: Ο τομέας των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων είναι γεμάτος 
προκλήσεις για όσους εκτελούν και εφαρμόζουν τις διαδικασίες που τον διέπουν, 
καθώς και για όσους πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς όρους και 
κανονισμούς. Το επίπεδο των απαραίτητων τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και των 
διαθέσιμων πόρων είναι συχνά ελλιπές , με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις και τις 
παρατυπίες στη διαδικασία. Επομένως, απαιτούνται πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση και την εξοικείωση των εμπλεκομένων δημοσίων υπαλλήλων με τους 
κινδύνους που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν σε ό,τιαφορά στην ακεραιότητα και 
στη διαφάνεια. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει, να συνοδεύονται από αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων για τα διευθυντικά στελέχη, τα προσωπικό αλλά και τους 
χρήστες/δικαιούχους. Τα παρακάτω μέτρα επιδιώκουν να ενισχύσουν αυτή την 
ικανότητα και να προωθήσουν τον επαγγελματισμό, την εκτίμηση των αμοιβαίων 
ωφελειών που θα προκύψουν από την επιτυχία των προγραμμάτων στήριξης των 
επενδύσεων και των κρατικών ενισχύσεων και την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που 
θα αποτρέπει την εκδήλωση φαινομένων απάτης και διαφθοράς. 

Μέτρο 30: Η προκήρυξη προγραμμάτων και καθεστώτων πρέπει να συνοδεύεται από 
υπολογισμό των απαιτούμενων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό (FTEs), 
περιλαμβάνοντας σαφή πρόβλεψη για την επαρκή στελέχωση των αρμόδιων φορέων 
με ικανό προσωπικό τόσο σε αριθμό όσο και σε προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  

Μέτρο 31: Παροχή κατάλληλων κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση ικανού 
προσωπικού, μεταξύ άλλων: 
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 Ικανοποιητική αποζημίωση στελεχών μέσω της πρόβλεψης ειδικού επιδόματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δημοσιονομικούς περιορισμούς. Παράλληλα θα 
ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ και το Υπουργείο 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης η δυνατότητα σύνδεσης του επιδόματος αυτού με 
την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων των προγραμμάτων/καθεστώτων 

 Ευκαιρίες για αυξημένη κινητικότητα και επαγγελματική ανέλιξη 

 Ειδικά οφέλη για τις μονάδες που χειρίζονται ταχείες (fast track) διαδικασίες και 
ευθύνες όσον αφορά έργα υψηλότερης προτεραιότητας 

 Βελτίωση του προφίλ των δημόσιων οργανισμών που έχουν βρεθεί στο 
επίκεντρο λόγω σκανδάλων του παρελθόντος 

 Επιβράβευση των ορθών υπηρεσιακών επιδόσεων, ιδιαίτερα κατά την 
εκπλήρωση καθηκόντων με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και έκθεση σε υψηλού 
επιπέδου κινδύνων διαφθοράς. 

Μέτρο 32: Συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, επαγγελματικές ενώσεις, το 
ΕΚΔΔΑ και διεθνείς οργανισμούς για το σχεδιασμό εξειδικευμένων σεμιναρίων υψηλής 
ποιότητας (με έμφαση σε webinars) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επιμόρφωσης των 
στελεχών πρώτης γραμμής, την αξιολόγηση των βασικών κινδύνων απάτης και 
διαφθοράς, τα χαρακτηριστικά των δικλίδων ελέγχου καθώς και των μηχανισμών 
πρόληψης και εντοπισμού φαινομένων απάτης και διαφθοράς, τις απαιτήσεις του 
θεσμικού πλαισίου γύρω από τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τα διδάγματα από 
τις καλές πρακτικές και τις μελέτες περίπτωσης. Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων πρέπει: 

 να είναι προσαρμοσμένα στις προκλήσεις του πεδίου των δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων 

 να εστιάζουν στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας και τις δεξιότητες που 
πρέπει να έχουν τα αρμόδια στελέχη για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας  

 να δίνουν πρακτικά παραδείγματα και εργαλεία για τον εντοπισμό και την 
αξιολόγηση των κινδύνων απάτης και διαφθοράς στο επίπεδο των φορέων 
καθώς και στο επίπεδο των προγραμμάτων/καθεστώτων 

 να συμπεριλαμβάνουν πρακτικά παραδείγματα για τον τρόπο ανάπτυξης και 
διατήρησης συγκεκριμένων μηχανισμών πρόληψης, αποτροπής και εντοπισμού 
φαινομένων απάτης και διαφθοράς 

 να έχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ των ξένων ομιλητών που μεταφέρουν τη 
διεθνή εμπειρία, Ελλήνων ειδικών με γνώση των χαρακτηριστικών και των 
αναγκών της ελληνικής πραγματικότητας. 

Μέτρο 33: Παροχή κινήτρων για την επιμόρφωση και την απόκτηση επαγγελματικών 
πιστοποιήσεων που συναρτώνται άμεσα με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και του 
επιχειρησιακού αντικειμένου των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων με έμφαση σε 
δεξιότητες ΤΠΕ, οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου, δημοσίων συμβάσεων κλπ 

Μέτρο 34: Εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: 
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 εργαζομένους στον δημόσιο τομέα 

 δυνητικούς επενδυτές, ιδίως ΜΜΕ με περιορισμένους πόρους 

 τρίτα μέρη που ενεργούν ως αξιολογητές, κ.λπ. 

 επιθεωρητές, ελεγκτές και ερευνητές  

 εισαγγελείς, δικαστές και στελέχη που εμπλέκονται στην ανάκτηση 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών επιχορηγήσεων 

 εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών/ευρύτερου 
κοινού. 

  



42 – ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oecd.org/corruption 


