ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ στις ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
H Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο και των νέων διατάξεων του Κανονισµού της ΕΕ 1303/2013 για την
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, αξιολογεί την Καταπολέµηση της Απάτης στις ∆ιαρθρωτικές
∆ράσεις, ως ζήτηµα καίριας σηµασίας για τη διασφάλιση των στόχων του ΕΣΠΑ, τη χρηστή διαχείριση
των κοινοτικών πόρων και την αποτελεσµατική αξιοποίησή τους.
Πρόθεση της ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ είναι η µηδενική ανοχή σε φαινόµενα απάτης στις ∆ιαρθρωτικές ∆ράσεις.
Για το σκοπό αυτό, έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική που βασίζεται σε τρεις
Άξονες: Πρόληψη-Ανίχνευση–Απόκριση. Στόχοι της Στρατηγικής είναι:
1. Η προώθηση και καθιέρωση Ηθικής Κουλτούρας
2. Η αποτελεσµατική Συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων Εθνικών Αρχών
3. Η αποτελεσµατική Συνεργασία µε τους αρµόδιους εξωτερικούς φορείς
4. Η ενίσχυση της ∆ιαφάνειας
5. Η ενίσχυση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) της ΠΠ
2014-2020.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ:
Εφαρµόζει ολοκληρωµένο Σύστηµα και ∆ιαδικασίες, ώστε να περιορίζονται οι ευκαιρίες εκδήλωσης
φαινοµένων απάτης στις ∆ιαρθρωτικές ∆ράσεις
Προωθεί µία «ηθική της ευθύνης» και την ενίσχυση του επαγγελµατικού ήθους στο προσωπικό που
συµµετέχει στη διαχείριση και έλεγχο των ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων
Εξασφαλίζει τους απαιτούµενους ανθρώπινους & υλικούς πόρους
∆εσµεύεται για τη συστηµατική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού
Μεριµνά, µέσω των δοµών του Σ∆Ε, για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ∆ικαιούχων σε
σχέση µε τις διαδικασίες του Συστήµατος που θα εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση της απάτης
Προωθεί τη δηµιουργία Εσωτερικού ∆ικτύου για την Καταπολέµηση της Απάτης µεταξύ των
Υπηρεσιών που εµπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων
Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές και θεσµικά όργανα που έχουν ως αντικείµενο την
ανίχνευση και την καταπολέµηση της απάτης και διαφθοράς
Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ και κυρίως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) και τη DG REGIO
Παρακολουθεί συστηµατικά την εφαρµοζόµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις
που τίθενται για θέµατα απάτης.
Το προσωπικό που εµπλέκεται στη διαχείριση και έλεγχο των ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων ενστερνίζεται την
πρόθεση της ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της απάτης. Η Γενική Γραµµατεία βασίζεται στην ενεργό
συµµετοχή του.
Το υψηλού επιπέδου δυναµικό που στελεχώνει τις δοµές του ΕΣΠΑ έχει ευθύνη και οφείλει να:
ενεργεί µε ακεραιότητα και ηθική συµπεριφορά
τηρεί τις διαδικασίες του Σ∆Ε για την πρόληψη και ανίχνευση της απάτης
αναφέρει και προωθεί αρµοδίως τις περιπτώσεις υπόνοιας απάτης.

Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Γιώργος Γιαννούσης

Η ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ επικοινωνεί την πρόθεσή της για µηδενική ανοχή σε φαινόµενα απάτης, σε όλο το προσωπικό που
εργάζεται στις ∆οµές του ΕΣΠΑ, στους ∆ικαιούχους και στο ευρύ κοινό.

