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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (AGIS)
Ετήσιο πρόγραµµα εργασίας και πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2004 (Συγχρηµατοδότηση
σχεδίων)
(2003/C 308/14)
I. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AGIS (2003-2007)

Το πρόγραµµα πλαίσιο AGIS (1), που θεσπίστηκε στις 22 Ιουλίου
2002, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αστυνοµική και δικαστική
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και να υποστηρίξει τη συµβολή
των ασκούντων συναφή επαγγέλµατα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής στον εν λόγω τοµέα. Το πρόγραµµα, που καλύπτει την περίοδο 2003-2007, συνεχίζει τη δράση των παλαιών
προγραµµάτων του τίτλου VI [συνθήκη ΕΕ (2)] τα οποία έληξαν
το ∆εκέµβριο του 2002, και ενσωµατώνει τις δραστηριότητες
που χρηµατοδοτούνταν προηγουµένως από τη γραµµή του προϋπολογισµού B5-831 (ναρκωτικά).
Το πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους (3):
— να αναπτύσσει, να υλοποιεί και να αξιολογεί τις ευρωπαϊκές
πολιτικές στον τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·
— να προωθεί και να ενισχύει τη δικτύωση, την αµοιβαία συνεργασία για γενικά θέµατα κοινού ενδιαφέροντος των κρατών
µελών, την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών, εµπειριών
και ορθής πρακτικής, την τοπική και περιφερειακή συνεργασία,
καθώς και τη βελτίωση και την προσαρµογή της κατάρτισης και
της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας·
— να ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών µελών
µε τις αιτούσες χώρες, µε άλλες τρίτες χώρες και µε τους
ενδεδειγµένους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς.
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα AGIS παρέχει στήριξη σε σχέδια
και δραστηριότητες που συνδέονται µε τους ακόλουθους ειδικούς
στόχους:
— ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης και
θέσπιση ευρωπαϊκών πράξεων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας,
— βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων όσων ασκούν επαγγέλµατα συναφή προς τη δικαιοσύνη, την αστυνοµία, τη χωροφυλακή και τις τελωνειακές αρχές, µέσω καλύτερης γνώσης της
νοµοθεσίας, των διαδικασιών και των στρατηγικών που εφαρµόζονται στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη,
— ανάπτυξη µεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνογνωσίας για την
υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ αρχών,
— προώθηση της συνεργασίας µεταξύ αρχών του ίδιου τύπου και
της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ υπηρεσιών,
— ανάπτυξη πολυτοµεακών στρατηγικών και δραστηριοτήτων για
τη συνεργασία µεταξύ αρχών επιβολής του νόµου ή δικαστικών
αρχών και µεταξύ αυτών των αρχών και µη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, του οικονοµικού και επαγ(1) Απόφαση 2002/630/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 203 της 1.8.2002,
σ. 5).
(2) Grotius II — ποινικές υποθέσεις, Oisin II, Stop II, Hippocrates,
Falcone.
(3) Άρθρο 2 της απόφασης του Συµβουλίου.

γελµατικού κόσµου και του επιστηµονικού και ερευνητικού
κόσµου,
— µελέτες και έρευνα, ιδίως σχετικά µε στρατηγικές και τεχνικές
καταστολής συγκεκριµένων τύπων εγκληµατικότητας και µε την
αξιολόγηση των χαρασσοµένων πολιτικών,
— ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρίας και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.
Αυτοί οι γενικοί στόχοι θα επιδιωχθούν στους ακόλουθους τοµείς:
— ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης,
— ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των δικαστικών αρχών και
όσων ασκούν συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα, της
δικαστικής συνεργασίας σε γενικές και ποινικές υποθέσεις, προώθηση των δικαιωµάτων της άµυνας,
— ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του
νόµου,
— πρόληψη και καταστολή του οργανωµένου εγκλήµατος, εταιρικές σχέσεις και συνεργασία µεταξύ δηµοσίων αρχών και ιδιωτικού τοµέα,
— πρόληψη και καταστολή του λαθρεµπορίου ναρκωτικών,
— πρόληψη της εγκληµατικότητας,
— προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων,
— θωράκιση απέναντι στο έγκληµα, οικονοµικοί κίνδυνοι και ανάλυση απειλών, συγκρισιµότητα και κυκλοφορία πληροφοριών
και στατιστικών.
II. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ

Το πρόγραµµα AGIS προβλέπει τη χρηµατοδοτική στήριξη σχεδίων
σχετικών µε την ευρωπαϊκή αστυνοµική, τελωνειακή και δικαστική
συνεργασία στον ποινικό τοµέα, τα οποία προορίζονται να βελτιώσουν τις δεξιότητες των επαγγελµατιών, τη συνεργασία µεταξύ
αντίστοιχων αρχών, την τήρηση του δικαίου και την πρόληψη
της διεθνικής εγκληµατικότητας.
1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι µορφές σχεδίων που ορίζονται στο άρθρο 4 της απόφασης είναι
οι ακόλουθες:
— κατάρτιση,
— εφαρµογή και δροµολόγηση προγραµµάτων ανταλλαγών και
ευρέσεως εργασίας,
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— µελέτες και έρευνες (συµπεριλαµβανοµένης και της εφαρµοσµένης έρευνας για τη στήριξη των πολιτικών εξελίξεων),
— διάδοση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος,
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III. ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
A. ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 70 %)

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πεδίο εφαρµογής

— ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του
νόµου των κρατών µελών, των δικαστικών αρχών ή άλλων
δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών των κρατών µελών που συµµετέχουν στην πρόληψη και στην καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, επί παραδείγµατι παρέχοντας συνδροµή για τη δηµιουργία δικτύων,
— διαλέξεις και σεµινάρια.
2. ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Το πρόγραµµα AGIS απευθύνεται στις ακόλουθες οµάδες στόχους:
— ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα: δικαστές,
εισαγγελείς, δικηγόρους, νοµικούς υπαλλήλους υπουργείων,
υπαλλήλους της ποινικής αστυνοµίας, δικαστικούς επιµελητές,
πραγµατογνώµονες, διερµηνείς δικαστηρίων και άλλα συναφή
προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα·
— υπαλλήλους και αξιωµατικούς των αρχών επιβολής του νόµου
και των κρατικών οργανισµών που είναι αρµόδιοι στα κράτη
µέλη, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, για την πρόληψη, τη
διαλεύκανση και την καταπολέµηση των αξιόποινων πράξεων·
— υπαλλήλους άλλων δηµόσιων αρχών, εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, επαγγελµατικών οργανώσεων, ερευνητικών
οργανισµών και του επιχειρηµατικού κόσµου που συµµετέχουν
στην καταπολέµηση και την πρόληψη της οργανωµένης ή λοιπής εγκληµατικότητας·
— εκπροσώπους των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την
παροχή συνδροµής στα θύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
δηµοσίων υπηρεσιών που είναι αρµόδιες σε θέµατα µετανάστευσης και των κοινωνικών υπηρεσιών.
Το πρόγραµµα δεν απευθύνεται στους σπουδαστές, είναι δυνατή
όµως η συµµετοχή νέων επαγγελµατιών που συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης.
Οι συµµετέχοντες στα σχέδια µπορούν να προέρχονται από τα
κράτη µέλη, τις χώρες των οποίων η προσχώρηση προβλέπεται το
2004 (προσχωρούσες χώρες) και τις υποψήφιες χώρες, ή πιθανόν
και από άλλες τρίτες χώρες, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το
σκοπό του σχεδίου.

Στόχος των σχεδίων είναι η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η αξιολόγηση των ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων και πολιτικών. Είναι
δυνατόν να αφορούν το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, το δικονοµικό
δίκαιο, τις απαιτούµενες τροποποιήσεις της εθνικής νοµοθεσίας, την
οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών, το ρόλο και τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών δοµών συνεργασίας (Ευρωπόλ, Eurojust,
Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο).
Τα σχέδια που αφορούν το στόχο της αµοιβαίας γνώσης των νοµικών συστηµάτων των κρατών µελών µπορούν να καλύπτουν οποιαδήποτε πτυχή της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
(δικονοµικά συστήµατα, διαχείριση και λειτουργία του συστήµατος
απονοµής δικαιοσύνης, συστήµατα ποινικών κυρώσεων, παραδεκτό
αποδεικτικών µέσων κ.λπ.).

Θέµατα
1.1. Εφαρµογή των ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων και
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τοµέα της
αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις
α) ∆ραστηριότητες που αφορούν την ευαισθητοποίηση, την
παροχή πληροφοριών και την κατάρτιση σχετικά µε τις πράξεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση
αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις, όπως οι υφιστάµενες και
µελλοντικές αποφάσεις-πλαίσιο για τα εξής θέµατα:
— εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των χρηµατικών ποινών (ΕΕ C 278 της 2.10.2001, σ. 4)·
— εκτέλεση των αποφάσεων δέσµευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 196 της
2.8.2003, σ. 45)·
— εκτέλεση των αποφάσεων δήµευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ C 184 της 2.8.2002, σ. 8)·
— εφαρµογή του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως (ΕΕ
L 190 της 18.7.2002)·
— εγκληµατικής φύσεως ρύπανση από πλοία, στον τοµέα της
προστασίας του περιβάλλοντος [COM(2003) 227 τελικό].

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης: δηµόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς και οργανισµοί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,
ιδιωτικοί φορείς εκµετάλλευσης, ενώσεις, επαγγελµατικές οργανώσεις ή οργανώσεις που εκπροσωπούν επιχειρηµατικά συµφέροντα,
µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ινστιτούτα κατάρτισης ή έρευνας
που διαθέτουν νοµικό καθεστώς και εδρεύουν σε ένα από τα κράτη
µέλη της Ένωσης ή σε µία από τις προσχωρούσες χώρες, καθώς και
η Eurojust και η Ευρωπόλ.
∆εν είναι επιλέξιµες οι αιτήσεις φυσικών προσώπων.

β) Βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του
νόµου, των δικαστικών αρχών και άλλων παραγόντων όσον
αφορά την εφαρµογή και ανάπτυξη διατάξεων σχετικών µε
την κατάσταση και την προστασία των µαρτύρων και των συµµετεχόντων σε εγκληµατικές οργανώσεις που είναι διατεθειµένοι
να συνεργαστούν µε τη δικαιοσύνη·
γ) Ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση και τη µέτρηση της
εφαρµογής, της αποτελεσµατικότητας και των επιπτώσεων των
ισχυουσών πράξεων·
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δ) Υλοποίηση των συµπερασµάτων των αξιολογήσεων που πραγµατοποιήθηκαν από οµότιµες οντότητες βάσει της κοινής δράσης του 1997, και της αξιολόγησης βάσει της απόφασης του
Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2002, περί µηχανισµών
αξιολόγησης των νοµικών συστηµάτων των κρατών µελών και
της εφαρµογής τους σε εθνικό επίπεδο στην καταπολέµηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 349 της 24.12.2002 σ. 1)·
ε) Εκπαίδευση προσώπων επιφορτισµένων µε την κατάρτιση όσον
αφορά τις δραστηριότητες και τις µεθόδους εργασίας της
Eurojust·

18.12.2003

β) διοργάνωση σεµιναρίων και ανάλυση συγκεκριµένων περιπτώσεων για τη συγκριτική εφαρµογή των αρχών και των µέτρων
σχετικά µε:
— το τεκµήριο αθωότητας,
— το βάρος αποδείξεως,
— την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων,
— τους όρους παραδεκτού των αποδεικτικών µέσων,

στ) Συνεργασία µε τις δοµές της Ευρωπόλ, της Eurojust και του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου·

— την προστασία των µαρτύρων και των πληροφοριοδοτών,

ζ) Προβληµατισµός σχετικά µε τις απαιτήσεις που πρέπει να
τηρούν οι δικαστικοί πραγµατογνώµονες και δηµιουργία σχεδίων στην κλίµακα της Ένωσης για τη διευκόλυνση της προσφυγής στην παραγµατογνωµοσύνη, ιδιαίτερα σε υποθέσεις που
έχουν επιπτώσεις σε πολλά κράτη µέλη·

— την αναµόρφωση των εγκληµατιών και την επιβολή εναλλακτικών ποινών,

η) Συγκριτική µελέτη για την εφαρµογή των ποινικών κυρώσεων
στις προσχωρούσες χώρες.

— την εγκληµατικότητα που αφορά τους ανηλίκους, συµπεριλαµβανοµένης της συγκριτικής έρευνας για τις ποινικές
νοµοθεσίες που εφαρµόζονται στους ανηλίκους,

1.2. Προώθηση των δικαιωµάτων άµυνας και των δικονοµικών εγγυήσεων υπέρ των υπόπτων και των κατηγορουµένων σε ποινικές υποθέσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση

— την ποινική ευθύνη των νοµικών προσώπων,

α) ∆ραστηριότητες που συνδέονται µε τη σύνταξη, τη µετάφραση
και τη δηµοσίευση «διακήρυξης των δικαιωµάτων» (letter of
rights), η οποία πρέπει να δίδεται στους ύποπτους/κρατούµενους·

— τη µεταχείριση των θυµάτων,

— το καθεστώς ευθύνης των κρατών σε περίπτωση δικαστικής
πλάνης, απαλλακτικής απόφασης ή αθώωσης και κατάργησης διαδικασίας·

β) ∆ραστηριότητες που διευκολύνουν την πρόσβαση σε διερµηνεία,
µετάφραση και νοµικές συµβουλές.

γ) στήριξη για το σχεδιασµό και τη δοκιµαστική εφαρµογή προγραµµάτων διεθνών ανταλλαγών (µεταξύ κρατών µελών ή
µεταξύ κρατών µελών και προσχωρουσών χωρών)· ανταλλαγές
διάρκειας 3 έως 6 µηνών που να εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες των συµµετεχουσών υπηρεσιών (5)·

1.3. Βελτίωση της αµοιβαίας γνώσης των νοµικών συστηµάτων των κρατών µελών

δ) ειδικευµένα τµήµατα επιτόπου ή εξ αποστάσεως κατάρτισης σε
γλώσσες και ορολογία (6), συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης
και της δοκιµαστικής εφαρµογής διδακτικών ενοτήτων·

α) Κατάρτιση µέσω σεµιναρίων και περιόδων πρακτικής άσκησης
για τη βελτίωση των προσόντων των επαγγελµατιών νοµικών
και των γνώσεων που διαθέτουν για τα νοµικά συστήµατα, τις
µεθόδους εργασίας και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι
δικαστικές, αστυνοµικές και τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών, των προσχωρουσών χωρών και των υποψηφίων
χωρών (4)·
(4) Μπορούν να προβλεφθούν δύο είδη µέτρων:
— η κατάρτιση εθνικών στελεχών στους κανόνες και τις µεθόδους
ευρωπαϊκής συνεργασίας και στο ποινικό δίκαιο ή την ποινική δικονοµία άλλων κρατών µελών: στήριξη ανώτατου ποσού 30 000 ευρώ
που θα καλύψουν τα έξοδα ταξιδίου, διαµονής και διερµηνείας για
σειρά οµιλητών προερχόµενων από τις χώρες εταίρους. Το σχέδιο
πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 6 σεµινάρια κατάρτισης διάρκειας 3-4 ηµερών και τα έξοδα των εθνικών συµµετεχόντων βαρύνουν την αιτούσα χώρα·
— η κατάρτιση µη εθνικών στελεχών στους κανόνες και τους µηχανισµούς διασυνοριακής συνεργασίας ή/και στο εθνικό δικονοµικό
δίκαιο, ιδίως των δικαστών και αστυνοµικών των προσχωρουσών
και των υποψηφίων χωρών. Η κατάρτιση πραγµατοποιείται στην
αιτούσα χώρα για διάρκεια τουλάχιστον µιας εβδοµάδας και για
οµάδα συµµετεχόντων από διάφορες χώρες. Το σχέδιο προβλέπει
ως ανταπόδοση ενηµερωτικό σεµινάριο σχετικά µε το δίκαιο και
τη δικονοµία σε δύο χώρες εταίρους για τους εκπαιδευτές και
τους συµµετέχοντες της χώρας υποδοχής.

ε) ενηµερωτικά σεµινάρια για τις εθνικές πολιτικές των 15 κρατών
µελών, των προσχωρουσών χωρών και των υποψηφίων χωρών·
στ) συγκριτικές µελέτες που αφορούν τη νοµοθεσία των κρατών
µελών, των προσχωρουσών χωρών και των υποψηφίων χωρών
ενόψει της εισήγησης νοµοθετικών ή διαδικαστικών βελτιώσεων
στους ακόλουθους τοµείς:
— αντικατάσταση της αρχής της αµοιβαίας συνδροµής από
την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης·
(5) Η Επιτροπή πρέπει να ενηµερώνεται για τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα του υποψηφίου πριν την επιλογή. Η αίτηση επιδότησης πρέπει να
συνοδεύεται από λεπτοµερή περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων
στην αρχή της χώρας υποδοχής.
(6) Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα λάβουν επιδότηση ύψους έως και
30 000 ευρώ για την ανάπτυξη κύκλων µαθηµάτων και διδακτικών
ενοτήτων, περιλαµβανοµένων και των γλωσσικών ενοτήτων. Οι ενότητες
θα πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία µε κέντρο κατάρτισης στη
χώρα ή σε µία από τις χώρες της διδασκόµενης γλώσσας και πρέπει
να διατίθενται δωρεάν σε ινστιτούτα κατάρτισης στους τοµείς της
δικαιοσύνης και της αστυνοµίας τα οποία βρίσκονται υπό την άµεση
ευθύνη δηµόσιας αρχής ή χρηµατοδοτούνται απευθείας από δηµόσιους
πόρους.
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— καθεστώς ευθύνης των κρατών µελών σε περίπτωση δικαστικής πλάνης, απαλλακτικής απόφασης ή αθώωσης και
κατάργησης διαδικασίας·
— εφαρµογή στα κράτη µέλη των δικαιωµάτων πρόσβασης
στις νοµικές συµβουλές και στη νοµική συνδροµή·
— εφαρµογή στα κράτη µέλη των δικαιωµάτων πρόσβασης στη
διερµηνεία και τη µετάφραση·

νας, δεδοµένου ότι η απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου, της
13ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε τις κοινές οµάδες έρευνας (7)
έπρεπε να έχει εφαρµοστεί από τα κράτη µέλη πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2003·
δ) εκπόνηση από κοινού προγράµµατος ειδικευµένης κατάρτισης,
κοινής για τις αστυνοµικές και τελωνειακές υπηρεσίες που
έχουν παρεµφερείς ή συµπληρωµατικές ευθύνες και αποστολές·
ε)

— δίωξη ή εξάρθρωση των οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων.
1.4. ∆ραστηριότητες που προορίζονται για τη στήριξη της
ανάπτυξης πολιτικής για την προστασία των δεδοµένων
2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ

Στόχος των σχεδίων µπορεί επίσης να είναι η ανταλλαγή εµπειριών
και πρακτικών µεταξύ κρατών µελών, προσχωρουσών και υποψηφίων χωρών ή και ορισµένων άλλων τρίτων χωρών, εφόσον κρίνεται
σκόπιµο. Κατά κανόνα, ένα σχέδιο θα έπρεπε να περιλαµβάνει τις
διάφορες αρχές επιβολής του νόµου του κράτους στο οποίο
εδρεύει η αιτούσα οργάνωση και, στο µέτρο του δυνατού και
ανάλογα µε τα εξεταζόµενα θέµατα, των άλλων χωρών που συµµετέχουν.
Θέµατα
α) Κατάρτιση σε τεχνικές αστυνοµικής και εγκληµατολογικής
έρευνας και ανάπτυξη τεχνικών ή µεθόδων ανάλυσης σε καινοτόµους ή εξαιρετικά ειδικευµένους τοµείς [κίνδυνοι από πυρηνικά, ραδιολογικά, βιολογικά και χηµικά µέσα (NRBC), απάτη
µε πιστωτικές κάρτες, συνθετικά ναρκωτικά, αναγνώριση άκρως
παραµορφωµένων πτωµάτων, δικτυωµένη εγκληµατικότητα
στον τοµέα της πληροφορικής, κ.λπ.]·
β) κατάρτιση µέσω επιχειρησιακών ασκήσεων που εξυπηρετούν
ειδικές ανάγκες, µε σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας
όσων ασκούν συναφή επαγγέλµατα να συµµετέχουν σε επιχειρήσεις που διεξάγονται από υπηρεσίες επιβολής του νόµου των
κρατών µελών και των προσχωρουσών χωρών·
ενέργειες συναφείς µε τη δηµιουργία ή την ανάπτυξη µικτών
διαµεθοριακών σταθµών ή κέντρων αστυνοµικής και τελωνειακής συνεργασίας· παραγωγή και διανοµή δίγλωσσων ή τρίγλωσσων πρακτικών οδηγών για τις υπηρεσίες επιβολής του
νόµου που υπηρετούν σε µεθοριακές ή τουριστικές περιοχές·
γ) δραστηριότητες για τη στήριξη και βελτίωση της ικανότητας
των υπηρεσιών επιβολής του νόµου των κρατών µελών και των
προσχωρουσών χωρών να συµµετέχουν σε κοινές οµάδες έρευ-

µέτρα ειδικευµένης κατάρτισης για τους υπαλλήλους των τελωνείων που ασκούν καθήκοντα επιβολής του νόµου στο πλαίσιο
της συνεργασίας που προβλέπεται στον τίτλο VI της συνθήκης
ΕΕ·

στ) δηµιουργία πολυεθνικών οµάδων ad hoc για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τους τροµοκράτες·
ζ)

Πεδίο εφαρµογής
Τα σχέδια της εν λόγω κατηγορίας αποσκοπούν στην ενίσχυση της
συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόµου
(αστυνοµίας, χωροφυλακής, τελωνειακών αρχών. . .), στην ανταλλαγή εµπειριών και στην ανάπτυξη πρακτικών και επιχειρησιακών
σχεδίων, και, τέλος, στη βελτίωση των γνώσεων των ασκούντων
συναφή επαγγέλµατα σχετικά µε τις ισχύουσες στρατηγικές και
νοµοθεσίες των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών.
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ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης των χαρακτηριστικών εγκληµατιών και τροµοκρατών µε πρακτικές εφαρµογές (για παράδειγµα, σε αερολιµένες, σιδηροδροµικούς σταθµούς και διεθνείς λιµένες) και ανταλλαγή των αποτελεσµάτων· ανάπτυξη
τεχνικών ανάλυσης των χαρακτηριστικών φυσικών ή νοµικών
προσώπων που ασχολούνται µε τη λαθρεµπορία απαγορευµένων εµπορευµάτων, µε σκοπό τη βελτίωση των ελέγχων στα
εξωτερικά σύνορα, στους διεθνείς λιµένες ή αερολιµένες·

η) πρακτική συνεργασία µεταξύ εγκληµατολογικών υπηρεσιών
(π.χ. δηµιουργία µεθόδων συνεργασίας µε εγκληµατολογικές
υπηρεσίες άλλων κρατών µελών που είναι γνωστό ότι διαθέτουν ειδική εµπειρία σε ένα συγκεκριµένο τοµέα και µπορούν
να βοηθήσουν στις εγκληµατολογικές έρευνες)·
θ) ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για την υποστήριξη της
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών στις ποινικές έρευνες·
ι)

βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών
και επιβολής του νόµου για την καταστολή του οργανωµένου
εγκλήµατος και της τροµοκρατίας, ιδίως στον τοµέα της
λαθρεµπορίας εµπορευµάτων υψηλού κινδύνου, όπως τα προϊοντα που παρουσιάζουν πυρηνικούς, ραδιολογικούς, βιολογικούς και χηµικούς κινδύνους (NRBC), και τα εκρηκτικά·

ια) ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ τελωνειακών αρχών για την
καταπολέµηση της λαθρεµπορίας παράνοµων αγαθών· κοινές
επιχειρήσεις τελωνειακής εποπτείας (µε ενδεχόµενη συµµετοχή
και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόµου και της Europol)·
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τους τελωνειακούς ελέγχους (π.χ. εκπόνηση πρακτικών οδηγών και συγκριτικών αναλύσεων)·
ιβ) αξιολόγηση της εφαρµογής της Σύµβασης Νάπολη II και διάδοση του επιχειρησιακού εγχειριδίου, σε όλες τις γλώσσες, σε
ηλεκτρονική µορφή προς χρήση των υπηρεσιών επιβολής του
νόµου·
ιγ) αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο οι υπηρεσίες επιβολής
του νόµου χρησιµοποιούν τις νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ·
επισήµανση και µείωση των εµποδίων στη συνεργασία των
υπηρεσιών επιβολής του νόµου για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος·
(7) ΕΕ L 162 της 20.6.2002, σ. 1.
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ιδ) ανάπτυξη ειδικευµένων τµηµάτων κατάρτισης σε γλώσσες και
ορολογία, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης και της δοκιµαστικής εφαρµογής διδακτικών ενοτήτων για τις υπηρεσίες επιβολής του νόµου·

γ) αξιολόγηση και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών που εφαρµόζονται στο πλαίσιο των προγραµµάτων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης (∆ιαρθρωτικά ταµεία, Παγκόσµια Τράπεζα,
κ.λπ.)·

ιε) συγκριτική µελέτη των προνοµίων των διαφόρων υπηρεσιών
επιβολής του νόµου των κρατών µελών στους τοµείς της
αστυνοµικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις που απαριθµούνται στο άρθρο 30 σηµεία α) και β) της συνθήκης ΕΕ,
προκειµένου να εντοπισθούν οι αλληλεπικαλύψεις και τα
λοιπά εµπόδια για την αποτελεσµατικότερη συνεργασία, τόσο
στο εσωτερικό των κρατών µελών όσο και µεταξύ των τελευταίων αυτών·

δ) δηµιουργία στρατηγικών, µεθόδων, βέλτιστων πρακτικών για
την καταπολέµηση και την πρόληψη των δραστηριοτήτων των
οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων· διάδοση των αποτελεσµάτων και αξιολόγηση της δυνατότητας αναπαραγωγής τους, συµπεριλαµβανοµένης και της στήριξης για την εφαρµογή και την
παρακολούθηση της σύµβασης του Παλέρµο·

ιστ) Ανταλλαγές διάρκειας διό έως έξι µηνών σε έναν από τους
προαναφερόµενους τοµείς, εφόσον επισηµαίνονται συγκεκριµένες ανάγκες των συµµετεχουσών υπηρεσιών (8).
3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ.
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πεδίο εφαρµογής
Τα σχέδια της εν λόγω κατηγορίας αποσκοπούν στη βελτίωση της
ανταπόκρισης σε ορισµένους τύπους εγκλήµατος µέσω της καλύτερης γνώσης των εγκληµατικών κύκλων και των τεχνικών που
χρησιµοποιούν, στη βελτίωση των ικανοτήτων και των επιχειρησιακών µεθόδων που οδηγούν στη σύλληψη και τιµωρία των εγκληµατιών, στην ανάπτυξη πολυτοµεακής συνεργασίας (9) και συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων αρχών και ιδιωτικού τοµέα.
Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να συµµετέχουν υποχρεωτικά
επαγγελµατίες και δηµόσιες αρχές.
Θέµατα
3.1. Ανάλυση των επιπτώσεων της εγκληµατικότητας στην
οικονοµική ανάπτυξη και µέτρα για την ενίσχυση του
κλίµατος πρόληψης του εγκλήµατος
α) Ανάλυση του οικονοµικού αντίκτυπου του οργανωµένου εγκλήµατος και των παραγόντων κινδύνου και των ευάλωτων σηµείων
για τη διείσδυση του οργανωµένου εγκλήµατος στους τοµείς
της νόµιµης οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης
των µορφών και αιτίων της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα,
του εντοπισµού των περισσότερο εκτεθειµένων επιχειρήσεων,
των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας (άτυπη εργασία,
υποαπασχόληση, κ.λπ.), της κατάστασης των οικείων περιοχών/
οικονοµιών·
β) δηµιουργία εργαλείων πρόληψης της διείσδυσης του εγκλήµατος στις περιφερειακές οικονοµίες και δηµιουργία περιφερειακών δοµών στις οποίες συµµετέχουν τα πανεπιστήµια, οι οικονοµικοί παράγοντες, οι δηµόσιες αρχές και οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις µε σκοπό τη βελτίωση της γνώσης των φαινοµένων
και την ανάπτυξη εργαλείων πρόληψης·
(8) Η Επιτροπή πρέπει να ενηµερώνεται για τα χαρακτηριστικά, τα προσόντα, και τις απαιτούµενες γλωσσικές γνώσεις του υποψηφίου, πριν
την επιλογή του. Η αίτηση επιδότησης πρέπει να συνοδεύεται, κατά την
υποβολή της, από λεπτοµερή περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων. Όσον αφορά την ανταλλαγή τελωνειακών υπαλλήλων, ο υποψήφιος καλείται να συµβουλευθεί επίσης το πρόγραµµα «Τελωνεία 2000».
(9) Θα δοθεί προτεραιότητα σε πολυτοµεακά σχέδια και σε δραστηριότητες
που καταλήγουν σε ρεαλιστικές προτάσεις σχεδίων, καθώς και σε δραστηριότητες µε στόχο τον προσδιορισµό διαδικασιών και ρυθµίσεων για
την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ εταίρων του δηµοσίου και του
ιδιωτικού τοµέα.

ε) ανάλυση των δεσµών µεταξύ δικτύων οργανωµένου εγκλήµατος,
επιχειρήσεων, δηµόσιων αρχών, κ.λπ.·
στ) δηµιουργία δεικτών και µέτρηση της εξέλιξης του επιπέδου των
ζηµιών που προκαλεί το οργανωµένο έγκληµα·
ζ) αξιολόγηση του ελέγχου των νέων τεχνολογιών και της εµπειρογνωµοσύνης από µέρους των οργανωµένων εγκληµατικών
οµάδων οι οποίες έχουν ως στόχο αφενός να παρεµποδίζουν
την παρακολούθηση των επικοινωνιών και αφετέρου να επεκτείνουν τις εγκληµατικές δραστηριότητες σε νέους τοµείς.
3.2. Σωµατεµπορία και σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών
α) Υποστήριξη και προστασία των θυµάτων που συνεργάζονται µε
τις αρχές ως µάρτυρες·
β) τεχνικές και διαδικασίες εγκληµατολογικής έρευνας και είδη
αποδεικτικών µέσων·
γ) έρευνα και ανάλυση της ζήτησης και των τρόπων περιστολής
της·
δ) συντονισµός µεταξύ αστυνοµικών ερευνών και διοικητικών
µέτρων ελέγχου µε στόχο ύποπτες οργανώσεις·
ε) συµµετοχή διαφόρων επιχειρήσεων -όπως οργανισµών εύρεσης
εργασίας, γραφείων συνοικεσίων, τουρισµού, συνοδείας, εργασίας au pair ή υιοθεσίας- στην καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων µε σκοπό τη διευκόλυνση των κατάλληλων κυρώσεων και των ενδεδειγµένων διοικητικών ελέγχων·
στ) κατάλληλα ποινικά µέτρα και κυρώσεις για την εµπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών και παιδιών·
ζ) µείωση των κινδύνων ασφαλείας σε σχέση µε τις δραστηριότητες του προσωπικού των ΜΚΟ·
η) πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισµού.
3.3. Πρόληψη και καταστολή της λαθρεµπορίας ναρκωτικών (10)
α) Ανάπτυξη µέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
καταστολής της λαθρεµπορίας ναρκωτικών, περιλαµβανοµένων
των νέων συνθετικών ναρκωτικών·
(10) Βλέπε επίσης το σηµείο III.4 — Πρόληψη της εγκληµατικότητας.
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β) ενίσχυση των µέτρων και των εργαλείων παρακολούθησης της
εκτροπής των προδρόµων ουσιών από τη φαρµακευτική βιοµηχανία στην παραγωγή ναρκωτικών στα κράτη µέλη, τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες χώρες και τις τρίτες χώρες·
γ) έρευνα για τους δεσµούς µεταξύ εµπορίας ναρκωτικών και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·
δ) έρευνα για την αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών αποτροπής του εφοδιασµού της αγοράς ναρκωτικών.
3.4. Πυροβόλα όπλα
α) Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων
αρχών των κρατών µελών, των προσχωρουσών και υποψηφίων
χωρών ή/και τρίτων χωρών για το λαθρεµπόριο πυροβόλων
όπλων, λαµβανοµένου υπόψη του Πρωτοκόλλου των Ηνωµένων
Εθνών για την αθέµιτη παραγωγή και το λαθρεµπόριο πυροβόλων όπλων·
β) κατάρτιση και έκδοση εγχειριδίων για το προσωπικό των υπηρεσιών επιβολής του νόµου και των τελωνείων στον τοµέα του
λαθρεµπορίου πυροβόλων όπλων·
γ) αξιολόγηση των υφιστάµενων εργαλείων και, εφόσον παρίσταται
ανάγκη, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για τη στήριξη της
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών προκειµένου να παρακολουθούν τα ίχνη των πυροβόλων όπλων·
δ) µελέτη σχετικά µε την απειλή που συνιστά το λαθρεµπόριο
πυροβόλων όπλων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε τις στρατηγικές για την πρόληψη και καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου.
3.5. Εγκληµατικότητα στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) — Αδικήµατα πληροφορικής
α) Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών επιβολής του νόµου για την πρόληψη και καταπολέµηση της εγκληµατικότητας που συνδέεται µε τις ΤΠΕ, ιδίως όσον αφορά τη
συλλογή πληροφοριών και την ειδικευµένη κατάρτιση·
β) ανάλυση των αναγκών και των συστηµάτων παροχής επείγουσας
βοήθειας κατά τη διερεύνηση της εγκληµατικότητας που συνδέεται µε τις ΤΠΕ, ιδίως των αναγκαίων εγγυήσεων για τη
συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων·
γ) εντοπισµός και χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων των επιτυχών
πειραµατικών σχεδίων, ιδίως για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού
εγχειριδίου καταχώρισης των προσβολών κατά των συστηµάτων
πληροφορικής και των εγκληµατικών δραστηριοτήτων·
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3.6. Χρηµατοοικονοµικά αδικήµατα (11)
α) Εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών και µεθοδολογιών στον
τοµέα των ερευνών χρηµατοοικονοµικής απάτης·
β) αξιολόγηση της συνεργασίας µεταξύ των µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών ή υπηρεσιών επιβολής του νόµου και
των οργανώσεων που υπόκεινται στην υποχρέωση αναφοράς και
εντοπισµού των βέλτιστων πρακτικών·
γ) εντοπισµός της ανάγκης και των µέσων παρεµπόδισης της καταχρηστικής προσφυγής στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλες
οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας ή του οργανωµένου εγκλήµατος·
δ) εντοπισµός της κατανοµής των κινδύνων νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες στο πλαίσιο του τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, προκειµένου να επισηµανθούν τα ευάλωτα σηµεία τους και να ληφθούν επανορθωτικά µέτρα·
ε) ανάπτυξη µεθοδολογιών και εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών για τις χρηµατοοικονοµικές έρευνες, δηλαδή τις έρευνες
που αφορούν τις οικονοµικές, χρηµατοπιστωτικές και φορολογικές πτυχές της εγκληµατικότητας·
στ) εντοπισµός των ενδεχόµενων πλεονεκτηµάτων ποινικοποίησης
της µη καταχώρισης ύποπτων συναλλαγών, και ιδίως της µη
τήρησης άλλων πτυχών της νοµοθεσίας καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες·
ζ) βέλτιστες πρακτικές για την ανίχνευση και την καταχώριση
εκθέσεων σχετικών µε τις ύποπτες συναλλαγές, που αφορούν
ιδίως το περιεχόµενο αυτών των εκθέσεων, και βέλτιστες πρακτικές για τη διαβίβαση γενικών και ειδικών πληροφοριών στους
υποβαλόντες τις εκθέσεις οργανισµούς·
η) εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών και µεθοδολογιών στο
θέµα των τεχνικών έρευνας που βασίζονται στις πληροφορίες·
θ) εντοπισµός των εµποδίων για την εισαγωγή, σε ολόκληρη την
ΕΕ, της ευθύνης των επιχειρήσεων και των πιθανών πλεονεκτηµάτων της, βάσει i) της διοικητικής ευθύνης και ii) της ποινικής
ευθύνης ως γενικής κύρωσης για τις χρηµατοοικονοµικές παραβάσεις που διαπράττονται από τις επιχειρήσεις, ιδίως την παράβαση των νοµοθεσιών καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες·

δ) συνεργασία στα κράτη µέλη, τις προσχωρούσες χώρες, τις υποψήφιες χώρες και τις τρίτες χώρες στον τοµέα της εταιρικής
σχέσης δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα για την ανταλλαγή εµπειριών,
καθώς και για τη συλλογή, ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών για την εγκληµατικότητα που συνδέεται µε τις ΤΠΕ·

ι) εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τις αστυνοµικές, διοικητικές και δικαστικές µεθόδους και διαδικασίες
δήµευσης και δέσµευσης των περιουσιακών στοιχείων εγκληµατικής προέλευσης, ιδίως τη δυνατότητα δηµιουργίας εθνικών
οργανισµών για την είσπραξη αυτών των περιουσιακών στοιχείων και τα βέλτιστα καθήκοντα και προνόµια των εν λόγω
οργανισµών·

ε) ανάλυση της παρούσας κατάστασης της εγκληµατικότητας που
συνδέεται µε τις ΤΠΕ και των προϋποθέσεων ορισµού ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών για την προστασία της υποδοµής
της πληροφορίας.

(11) Οι αιτούντες καλούνται να εξετάσουν και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής στήριξης στον ειδικό τοµέα
της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας. Βλέπε
το πρόγραµµα Hercules, που θα εγκριθεί το 2004.
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— παραποίηση προϊόντων η οποία θέτει κινδύνους για την
ασφάλεια των καταναλωτών (φαρµακευτικά προϊόντα, βιοµηχανικά προϊόντα, τρόφιµα),

ια) συγκριτική ανάλυση ή/και επεξεργασία πολιτικής στον τοµέα
της φορολογικής απάτης ως µέσου προοριζόµενου να χρηµατοδοτήσει το οργανωµένο έγκληµα, µε ιδιαίτερη έµφαση στον
εντοπισµό των κενών της νοµοθεσίας και στις δυνατότητες
εναρµόνισης της νοµοθεσίας των κρατών µελών, δηλαδή όσον
αφορά τις ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση απάτης σχετικής µε
τον ΦΠΑ, την προσέγγιση που βασίζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του επιχειρηµατία («whole trader» approach)
όσον αφορά την ανίχνευση, την δέσµευση, την κατάσχεση και
τη δήµευση των περιουσιακών στοιχείων.

β) ενθάρρυνση εταιρικών σχέσεων δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα για
την ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών για ορισµένους
τύπους παραχάραξης·

3.7. ∆ιαφθορά (12)

γ) πειραµατικές µελέτες ανά κλάδους για µεθόδους πρόληψης του
κινδύνου λόγω παραποίησης.

α) Καταστολή και πρόληψη της διαφθοράς µε την ανάπτυξη προτύπων ακεραιότητας στη δηµόσια διοίκηση, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών επιβολής του νόµου και των δικαστικών
υπηρεσιών, ιδίως επί τη βάσει του ψηφίσµατος που ενέκριναν
οι αρµόδιοι για τις δηµόσιες διοικήσεις υπουργοί της ΕΕ στο
Στρασβούργο το Νοέµβριο 2000 ή επί τη βάσει των συστάσεων της GRECO (οµάδα κρατών κατά της διαφθοράς)· εισαγωγή και υποστήριξη προγραµµάτων ακεραιότητας και ανταλλαγές για τα αποτελέσµατα των εν λόγω προγραµµάτων·
β) σύσταση πολυτοµεακών οµάδων ειδικευµένων στη διερεύνηση
υποθέσεων διαφθοράς και στην παρακολούθηση των διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων·
γ) έρευνα για την ύπαρξη δεσµών µεταξύ του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς·
δ) αξιολόγηση του κόστους της διαφθοράς και του δεσµού και
του αντίκτυπου της διαφθοράς στη βιώσιµη ανάπτυξη·
ε) αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς µεγάλης κλίµακας, ιδίως
σε καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων και αθέµιτης άσκησης επιρροής µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα·
στ) αξιολόγηση νοµοθετικών µέτρων και ειδικών τεχνικών για την
ευκολότερη απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση
διαφθοράς·
ζ) αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς στη χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων και στις προεκλογικές εκστρατείες·
η) εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις αστικές
προσφυγές και άλλα δικονοµικά µέσα για την πραγµατική επανόρθωση των ζηµιών που υφίστανται τα θύµατα της διαφθοράς.
3.8. Παραποίηση-παραχάραξη (13)
α) Ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και κατάρτιση των ασκούντων
συναφή επαγγέλµατα στους εξής τοµείς:
— παραβιάσεις δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, παραποίηση σηµάτων, πειρατεία λογισµικού, προστασία της κινηµατογραφικής και µουσικής βιοµηχανίας,
(12) Οι αιτούντες καλούνται να εξετάσουν και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής στήριξης στον ειδικό τοµέα
της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας. Βλέπε
το πρόγραµµα Hercules, που θα εγκριθεί το 2004.
(13) Υπενθυµίζεται στους αιτούντες ότι η παραποίηση καλύπτεται επίσης
από τον πρώτο πυλώνα της συνθήκης. Συνεπώς οι αιτούντες πρέπει
να γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από το πρόγραµµα
«Τελωνεία 2000», προς αποφυγή της επικάλυψης δραστηριοτήτων.

— πλαστογράφηση (14) µέσων πληρωµής·

3.9. Καταστολή εγκληµατικών δραστηριοτήτων που απειλούν
το περιβάλλον
α) Βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ υπηρεσιών επιβολής του
νόµου και άλλων διοικητικών αρχών βάσει της εµπειρίας
άλλων κρατών µελών, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση ορισµένων τύπων αποβλήτων·
β) ανάπτυξη τεχνικών και διαδικασιών έρευνας και αποδεικτικών
µέσων στον τοµέα της ρύπανσης από τα πλοία (π.χ. απαέρωση
και απόρριψη ελαίων στη θάλασσα).
3.10. Λαθρεµπόριο πολιτιστικών αγαθών και κλεµµένων
έργων τέχνης
Εξέταση των εµποδίων στη συνεργασία µεταξύ αστυνοµίας, τελωνείων και άλλων ειδικευµένων υπηρεσιών επιβολής του νόµου των
κρατών µελών, δικαστικών αρχών, πολιτιστικών αρχών και άλλων
παραγόντων, όπως του ιδιωτικού τοµέα, όσον αφορά την καταστολή του λαθρεµπορίου πολιτιστικών αγαθών και κλεµµένων
έργων τέχνης, συµπεριλαµβανοµένων και των προβληµάτων που
θέτουν οι διαφορές και αδυναµίες της νοµοθεσίας ή/και οι πρακτικές των κρατών µελών.
3.11. Λαθρεµπόριο οργάνων και ιστών ανθρώπινης προέλευσης
α) Ανάλυση της νοµοθεσίας των κρατών µελών και των πρακτικών
που αφορούν το εµπόριο ιστών και κυττάρων ανθρώπινης προέλευσης· σύνταξη συστάσεων για την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου·
β) ανάλυση των πρόσφατων τροποποιήσεων στη νοµοθεσία και την
πρακτική των κρατών µελών που αφορούν το λαθρεµπόριο
οργάνων ανθρώπινης προέλευσης·
γ) ανάλυση των νοµοθεσιών και πρακτικών των προσχωρουσών
χωρών και των υποψηφίων χωρών σχετικά µε το λαθρεµπόριο
οργάνων ανθρώπινης προέλευσης·
δ) καταγραφή στατιστικών και περιπτώσεων λαθρεµπορίου οργάνων, ιστών και κυττάρων ανθρώπινης προέλευσης προκειµένου
να προσδιοριστεί η φύση των διαύλων του παράνοµου εµπορίου
και ο βαθµός στον οποίο θίγονται τα κράτη µέλη.
(14) Οι αιτούντες καλούνται να εξετάσουν και τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραµµα Pericles, το οποίο θεσπίστηκε ειδικά για την
προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.
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4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πεδίο εφαρµογής
Τα σχέδια της εν λόγω κατηγορίας αποσκοπούν στην ανάπτυξη
µεθόδων επισήµανσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, στο
πλαίσιο ανάλυσης των εφαρµοζόµενων στρατηγικών πρόληψης
και των επιπτώσεών τους, στη βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων όσων εργάζονται στις συναφείς υπηρεσίες, και στη βελτίωση
της ανταπόκρισης σε ορισµένους τύπους εγκληµατικότητας µέσω
της καλύτερης κατανόησης των εγκληµατικών κύκλων και των
τεχνικών που χρησιµοποιούν.
Θέµατα
4.1. Πολιτική πρόληψης
α) Εξέταση µεθόδων και διαδικασιών για την υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών πρόληψης του εγκλήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επιδίωξη κοινής απογραφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο των
επιµέρους τοµέων προτεραιότητας που περιλαµβάνονται στα
θέµατα: αστικό έγκληµα, έγκληµα συνδεόµενο µε τα ναρκωτικά
και εγκληµατικότητα ανηλίκων, και, στο πλαίσιο αυτό, σύνταξη
καταλόγου των βέλτιστων πρακτικών·
β) έρευνα για τις επιπτώσεις της πρόληψης του εγκλήµατος στη
βιώσιµη ανάπτυξη των περιφερειακών και τοπικών οικονοµιών·
γ) ανάλυση και µέτρηση των επιπτώσεων της εταιρικής σχέσης
δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα στα επίπεδα εγκληµατικότητας σε
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και ανά τοµείς δραστηριοτήτων·
δ) ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης των προϋποθέσεων για τη
θέσπιση αποτελεσµατικών µέτρων σε εθνικό επίπεδο στον
τοµέα της πρόληψης του εγκλήµατος,
ε) επεξεργασία εννοιολογικού µοντέλου (που µπορεί να χρησιµεύσει για την ορολογία και τους πρότυπους ορισµούς, τη συνεργασία και τη διάδοση των γνώσεων . . .), που επιτρέπει να
οργανωθούν οι περιγραφές τεχνογνωσίας στον τοµέα της πρόληψης του εγκλήµατος·
στ) έρευνα για τις περιστάσεις και τις διαρθρωτικές ευκαιρίες στα
υφιστάµενα νοµοθετικά και διοικητικά περιβάλλοντα µε σκοπό
την πρόληψη του εγκλήµατος· αναζήτηση µεθοδολογίας για
τον εντοπισµό και την ανίχνευση των κινδύνων και των νοµικών
κενών στις νέες νοµοθετικές προτάσεις καθώς και στις συνδεδεµένες πράξεις·
ζ) µελέτη των πολιτισµικών διαφορών των κρατών µελών σχετικά
µε τα αίτια και τις ευθύνες όσον αφορά την πρόληψη του
εγκλήµατος, καθώς και σχετικά µε την ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων.
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εγκλήµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη πρόληψη· σχεδιασµός νέων προσεγγίσεων του εγκλήµατος και της πρόληψής
του για την αντιµετώπιση των µελλοντικών εξελίξεων·
δ) συστηµατική ενσωµάτωση σχεδιαστικών χαρακτηριστικών σε νέα
προϊόντα, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος χρησιµοποίησής
τους ως στόχων ή φορέων εγκληµατικών δραστηριοτήτων
(αντιεγκληµατικός σχεδιασµός)·
ε) ανάλυση προόδων και τάσεων στον τοµέα του δηµοσίου και
ιδιωτικού ελέγχου του εγκλήµατος και του αντίστοιχου ρόλου
του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στην πρόληψη του εγκλήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
στ) ανάλυση του αντίκτυπου των πολιτικών χωροταξικού σχεδιασµού και ανακαίνισης.
4.3. Πρόληψη της εγκληµατικότητας που συνδέεται µε τα
ναρκωτικά
α) Εξέταση της χρήσης ναρκωτικών µεταξύ των συλλαµβανοµένων,
κατά την άφιξή τους στα αστυνοµικά τµήµατα (παρακολούθηση
της χρήσης ναρκωτικών από συλλαµβανοµένους)·
β) έρευνα για το κόστος της εγκληµατικότητας που συνδέεται µε
τα ναρκωτικά ανά τύπο εγκλήµατος (π.χ. αδικήµατα που διαπράττονται για τον προσπορισµό περιουσιακού οφέλους)·
γ) επισκόπηση της αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων περιορισµού των κινδύνων µε στόχο τη µείωση της πιθανότητας διάπραξης εγκληµάτων συνδεοµένων µε τα ναρκωτικά·
δ) επισκόπηση της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά µε την
κατάχρηση ουσιών.
4.4. Πρόληψη της εγκληµατικότητας ανηλίκων
α) Μετα-ανάλυση της οικονοµικής αξίας των προγραµµάτων έγκαιρης πρόληψης µε στόχο την προώθηση της χρησιµοποίησης
συστηµάτων έγκαιρης παρέµβασης για παιδιά για την αποτροπή
µελλοντικής εγκληµατικότητας·
β) ανάλυση της ποσοτικής ανάπτυξης της θυµατοποίησης, καθώς
και της παραβατικής συµπεριφοράς των µεταναστών δεύτερης
και τρίτης γενεάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
γ) ανάλυση της εγκληµατικότητας ανηλίκων ανάλογα µε το φύλο.
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
Πεδίο εφαρµογής

4.2. Πρόληψη του αστικού εγκλήµατος
α) Ανάλυση του ρόλου του επιχειρηµατικού κόσµου στον τοµέα
της πρόληψης του εγκλήµατος και των τρόπων ανάπτυξής του
(δηλαδή εταιρική σχέση δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα για τον
έλεγχο και την πρόληψη του εγκλήµατος)·
β) έρευνα για τη βία και την προσωπική ασφάλεια των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας και για στρατηγικές πρόληψης σε
αυτούς τους τοµείς·
γ) ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρόληψης που να αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές αλλαγές και τη µεταβαλλόµενη φύση του

Στόχος των σχεδίων αυτής της κατηγορίας είναι η βελτίωση των
επαγγελµατικών δεξιοτήτων όσων απασχολούνται στις συναφείς
υπηρεσίες και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων
αρχών και µεταξύ των τελευταίων και του ιδιωτικού τοµέα.
Θέµατα
α) Ενηµέρωση του κοινού για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και
την παρακολούθηση των διαδικασιών·
β) ευαισθητοποίηση των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη
επαγγέλµατα όσον αφορά τα δικαιώµατα των θυµάτων·
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γ) ενηµέρωση και κατάρτιση για υπηρεσίες επιβολής του νόµου µε
θέµα την κατανόηση της κατάστασης του θύµατος και τη χρησιµοποίηση πρόσφορων τεχνικών για τη διεξαγωγή ανακρίσεων
και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων·
δ) δοµές για την παροχή συνδροµής στα θύµατα εγκληµατικών
πράξεων·
ε) πολιτικές διαµεσολάβησης.
6. ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ —
ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ — ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Πεδίο εφαρµογής
Τα σχέδια αυτής της κατηγορίας αποσκοπούν στην ανάπτυξη µεθοδολογιών και εργαλείων για την ανάλυση της θωράκισης των προτεινοµένων πολιτικών και µέτρων απέναντι στο έγκληµα, για τον
προσδιορισµό της τεχνικής και νοµικής σκοπιµότητας της θέσπισης
κανονισµών και προτύπων για τη συλλογή, την ανάλυση και τη
χρησιµοποίηση γενικών ή ειδικών δεδοµένων που είναι απαραίτητα
για τις αστυνοµικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια ή άλλους δηµόσιους
ή ιδιωτικούς εταίρους που συµµετέχουν στην πρόληψη ορισµένων
τύπων εγκληµάτων.
Θέµατα

18.12.2003

ε) ανάλυση της υλικοτεχνικής υποδοµής του οργανωµένου εγκλήµατος (criminalogistique) για την καλύτερη κατανόηση των
εγκληµατικών στρατηγικών και τακτικών·
στ) ανάλυση της σκοπιµότητας εκπόνησης µεθοδολογιών, εφαρµοζόµενων στο σύνολο της βιοµηχανίας ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε ειδικούς τοµείς, µε στόχο τη θωράκιση των προϊόντων απέναντι στο έγκληµα ή την απάτη, συµπεριλαµβανοµένης
αξιολόγησης των επιπτώσεων του εγκλήµατος, δεικτών που
προαναγγέλλουν εγκληµατική συµπεριφορά και εισαγωγής
συστηµατικών χαρακτηριστικών για την προστασία κατά του
εγκλήµατος κατα την ανάπτυξη νέων προϊόντων·
ζ) προβληµατισµός για τις προκλήσεις που θέτει το οργανωµένο
έγκληµα µέσω της ανάπτυξης εθνικών fora επιφορτισµένων µε
την αξιολόγηση των απειλών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διεξαγωγή εθνικής και διασυνοριακής έρευνας, τον
καθορισµό προτεραιοτήτων για την προστασία (crime proofing
— θωράκιση απέναντι στο έγκληµα) κατά του εγκλήµατος και
της τροµοκρατίας· αξιολόγηση της σκοπιµότητας και της προστιθεµένης αξίας αυτών των fora.
6.2. Συγκρισιµότητα και κυκλοφορία εµπιστευτικών και
άλλων πληροφοριών — Στατιστικές
α) Ανάπτυξη πολιτικής της ΕΕ για τη συλλογή στοιχείων για τις
αστυνοµικές και εγκληµατολογικές έρευνες:

α) Αξιολόγηση της απειλής του εγκλήµατος και συζήτηση µηχανισµών που θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να
εστιάσουν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα αυτό·

— επαναπροσδιορισµός του τι αποτελεί συναφές δεδοµένο·
χρησιµοποίηση δεδοµένων προερχόµενων από εξωτερικές
πηγές· καλύτερη εκµετάλλευση των εσωτερικών δεδοµένων
µέσω ενισχυµένης δικτύωσης των βάσεων δεδοµένων και
κεντρικού συντονισµού της παρακολούθησης των δεδοµένων·

β) δηµιουργία µεθοδολογιών και κριτηρίων αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν για
το οργανωµένο έγκληµα η προτεινόµενη νοµοθεσία και οι πρωτοβουλίες πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης ενδεχοµένως µεθοδολογίας για την ανάλυση των προτάσεων από την άποψη της
σχέσης κόστους-οφέλους·

— περιεχόµενο, λειτουργία, οργάνωση, αποθήκευση και ανταλλαγή των δεδοµένων που διαθέτουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή συστήµατα πληροφοριών για τις υπηρεσίες επιβολής
του νόµου· συναφή θέµατα, όπως η κεντρική/αποκεντρωµένη οργάνωση των εξοπλισµών πληροφορικής και των
συστηµάτων ανταλλαγής δεδοµένων·

γ) ενίσχυση των µηχανισµών αξιολόγησης απειλών σε επίπεδο ΕΕ
στον τοµέα του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο·

— καθορισµός κατευθυντηρίων γραµµών για τη σύσταση
συστηµάτων πληροφοριών των υπηρεσιών επιβολής του
νόµου, τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού και τις
διαθέσιµες µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων·

6.1. Θωράκιση απέναντι στο έγκληµα και αξιολόγηση απειλών

— ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης γνώσεων και αξιολόγηση των υπαρχόντων δεδοµένων σε εθνικό, κοινοτικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
— εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας όσον αφορά τη δηµιουργία
συστήµατος ανταποκριτών της ΕΕ και την ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης και σύγκρισης,
— χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τοµέα της στατιστικής ανάλυσης· βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών
για τα αδικήµατα πληροφορικής µέσω της συγκρισιµότητας
δεδοµένων και δεικτών, συµπεριλαµβανοµένης της χρησιµοποίησης στατιστικών του ιδιωτικού τοµέα,
— σχεδιασµός τυποποιηµένου εργαλείου ανάλυσης του
κόστους και του οφέλους που θα προκύψει από την ανάπτυξη ειδικών µέτρων, δεδοµένου του αυξανόµενου κινδύνου ασφάλειας που θέτουν τα αδικήµατα πληροφορικής για
τη διαχείριση πληροφοριών στην αστυνοµία και τα εθνικά
υπουργεία·
δ) ανάλυση των µακροπρόθεσµων απειλών, συµπεριλαµβανοµένων
των απειλών που προέρχονται από τη σύνδεση του οργανωµένου εγκλήµατος µε ορισµένους κύκλους·

— µελέτη σκοπιµότητας για τις νοµικές, επιχειρησιακές, οικονοµικές και τεχνικές πτυχές της συλλογής και ανταλλαγής
εµπιστευτικών και άλλων πληροφοριών µεταξύ των αστυνοµικών δυνάµεων των κρατών µελών·
β) µελέτες σκοπιµότητας για την εναρµόνιση/ενοποίηση των
βάσεων δεδοµένων των υπηρεσιών επιβολής του νόµου της ΕΕ·
γ) εκπόνηση σφαιρικής προσέγγισης όσον αφορά την παραγωγή
εγκληµατολογικών στατιστικών και δεικτών, λαµβανοµένου
υπόψη του έργου που έχει επιτελέσει η Eurostat·
δ) εναρµόνιση των εθνικών στατιστικών για την εγκληµατικότητα
και τα θύµατα.
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 %)

Τα ειδικά σχέδια και τα συµπληρωµατικά µέτρα διακρίνονται από
τα συνήθη σχέδια λόγω του περιεχοµένου τους και λόγω του ότι
το ποσοστό συγχρηµατοδότησής τους µπορεί να ανέλθει µέχρι
100 %.
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Η ανώτατη χορήγηση που προτείνεται για τα ειδικά σχέδια κατά το
2004 ανέρχεται σε 1 447 000 ευρώ, ενώ για τα συµπληρωµατικά
µέτρα σε 723 500 ευρώ. Τα χρηµατοδοτούµενα σχέδια αυτών των
κατηγοριών δεν µπορούν να περιλαµβάνουν έµµεσες δαπάνες, ενώ
οι δαπάνες που γίνονται δεκτές για το γενικό συντονισµό, την
οργάνωση και διαχείριση του σχεδίου περιορίζονται στο 5 % της
συνολικής επιλέξιµης δαπάνης.

Πεδίο εφαρµογής
Τα ειδικά σχέδια και τα συµπληρωµατικά µέτρα που έχει επισηµάνει
η Επιτροπή για το 2004 αφορούν τα θέµατα που παρατίθενται στο
σηµείο ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και,
ειδικότερα, τις κατωτέρω δραστηριότητες.
Εφόσον δεν αναφέρεται άλλως, τα σχέδια που µπορούν να εκτελεστούν δυνάµει των κατωτέρω διατάξεων καλύπτουν όλες τις µορφές
σχεδίων που περιγράφονται στο σηµείο II.1.
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β) ενίσχυση για τη µετάφραση εγγράφων που παρουσιάζουν ορθές
πρακτικές, επί τη βάσει αξιολόγησης των πρακτικών αυτών ή
στατιστικών µέτρησης των επιπτώσεών τους·
γ) προσαρµογή πρακτικών εγχειριδίων συνεργασίας που χρησιµοποιούν οι εθνικές αρχές ενός κράτους µέλους στις ανάγκες
άλλου κράτους µέλους και/ή προσχωρούσας χώρας, υπό την
προϋπόθεση προηγούµενης αξιολόγησης της ποιότητάς τους·
δ) µελέτη για τα δίκτυα, τράπεζες δεδοµένων, ιστοθέσεις πληροφοριών και δοµές που δρουν στον τοµέα της πρόληψης της
εµπορίας ανθρώπων, προκειµένου να εντοπισθούν οι στόχοι,
συµπληρωµατικότητες, αλληλεπικαλύψεις, και τα πρακτικά αποτελέσµατα.

IV. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004

Οι προτάσεις που αντιστοιχούν στα ειδικά θέµατα τα οποία αναφέρονται ανωτέρω θα λαµβάνουν συµπληρωµατικές µονάδες (βαθµούς προτεραιότητας), εφόσον:

1. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Για να είναι επιλέξιµα, τα ειδικά σχέδια πρέπει να περιλαµβάνουν
εταίρους σε τουλάχιστον επτά χώρες (οκτώ µαζί µε τον φορέα
υλοποίησης — κράτη µέλη ή προσχωρούσες χώρες )· η χρηµατοδότηση θα περιοριστεί στα εξωτερικά έξοδα (διαµονή, ταξίδι), στα
έξοδα που συνδέονται µε την προετοιµασία, την εξέλιξη και τα
συµπεράσµατα που µπορούν να συναχθούν από τις ενέργειες αυτές.
Εξάλλου, ο αιτών πρέπει να διευκρινίσει γιατί δεν είναι δυνατή η
χρηµατοδότηση από άλλες πηγές για τις δραστηριότητες αυτές.
Οι δραστηριότητες και οι τοµείς που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν ως ειδικά σχέδια είναι οι εξής:
— επιχειρησιακές ασκήσεις στον τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας·
— κοινές επιχειρήσεις τελωνειακής επιτήρησης·
— σχέδια συνεργασίας µεταξύ αστυνοµικών και δικαστικών αρχών
εγκατεστηµένων στις ευρωπεριοχές·
— ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης των χαρακτηριστικών των εγκληµατιών·
— ανάπτυξη της πρακτικής συνεργασίας των εγκληµατολογικών
υπηρεσιών·
— συγκριτική µελέτη για τα καθεστώτα ευθύνης των κρατών
µελών και των προσχωρουσών χωρών σε περίπτωση δικαστικής
πλάνης, κατάργησης διαδικασίας, απαλλακτικής απόφασης ή
αθώωσης. Η µελέτη αυτή θα καλύψει όλα τα κράτη µέλη και
τις προσχωρούσες χώρες.

— συµπεριλαµβάνουν και ενισχύουν τη συνεργασία µε τις νέες
προσχωρούσες χώρες για τη διευκόλυνση της ένταξής τους
και της υλοποίησης του «κοινοτικού κεκτηµένου»,
— συµβάλλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας της Ένωσης (και στην καταπολέµηση της εγκληµατικότητας), ιδίως:
— οι προτάσεις που αφορούν την αντιµετώπιση των διεθνών
προκλήσεων στον τοµέα του οργανωµένου εγκλήµατος και
της τροµοκρατίας, (συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας),
— οι προτάσεις που έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητες
επιχειρησιακής κατάρτισης,
— οι προτάσεις που συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή των
νοµοθετικών πράξεων της Ένωσης.

V. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση επιδότησης, θα πρέπει να
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
— να αφορά έναν από τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος
AGIS·
— να περιλαµβάνει τουλάχιστον τρεις εταίρους (τον αιτούντα συν
δύο εταίρους), εγκατεστηµένους σε τρία διαφορετικά κράτη
µέλη (ή σε δύο κράτη µέλη και µια προσχωρούσα χώρα)·

Οι δραστηριότητες που θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα κατά
το 2004 είναι οι ακόλουθες:

— να υποβάλλεται µε το έντυπο για την υποβολή αίτησης επιδότησης που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ηλεκτρονική
µορφή, αποκλειοµένου κάθε άλλου εντύπου· πρέπει να συµπληρώνονται όλα τα τµήµατα του εντύπου·

α) Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο των προγραµµάτων του τίτλου VI των προηγουµένων ετών·

— να υποβάλλεται µε το δέοντα τύπο και να περιέχει όλα τα
έγγραφα που περιλαµβάνονται στο σηµείο VII·

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
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— να παρέχει προϋπολογισµό σε ευρώ, ισοσκελισµένο ως προς τα
έσοδα και τις δαπάνες, στον οποίο το ποσοστό της αιτούµενης
κοινοτικής επιδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % του
κόστους του σχεδίου· να περιλαµβάνει ελάχιστη εισφορά
(εισφορά του αιτούντος, των εταίρων, άλλων χορηγών και
έσοδα) σε ποσοστό 30 % του συνολικού κόστους του σχεδίου
(εκτός από την περίπτωση των ειδικών σχεδίων και των συµπληρωµατικών µέτρων)·
— να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— η διάρκεια του σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο
έτη,
— το σχέδιο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ήδη και η έναρξή
του πρέπει να προγραµµατίζεται µεταξύ της 1ης Ιουλίου
2004 και της 31ης ∆εκεµβρίου 2004 (εκτός από τις τελωνειακές επιχειρήσεις που µπορούν να αρχίζουν την 1η
Μαΐου 2004).
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Θα εξετασθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
— η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του αιτούντα, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνογνωσίας του και της τεχνογνωσίας των
εταίρων του για την ολοκλήρωση του σχεδίου και την πρόσβαση σε πληροφορίες ή συµµετέχοντες όπως έχει προβλεφθεί·
— η χρηµατοδοτική ικανότητα του αιτούντα.
Μόνον οι προτάσεις που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια
επιλογής θα αποτελέσουν αντικείµενο λεπτοµερούς αξιολόγησης.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
— συµµόρφωση µε τους στόχους του προγράµµατος (Α)·

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείονται από τη συµµετοχή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων οι υποψήφιοι:
— οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης της
δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·
— οι οποίοι έχουν καταδικασθεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για κάθε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους
διαγωγή·
— οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
που έχει διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο έχουν στη διάθεσή
τους οι αναθέτουσες αρχές·
— οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά
µε την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή των φόρων σύµφωνα
µε τις νοµικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόµη
τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η
σύµβαση·
— κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου
για απάτη, δωροδοκία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή
οποιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα των Κοινοτήτων·

— ευρωπαϊκή διάσταση του σχεδίου και δυνατότητα συµµετοχής
των προσχωρουσών χωρών και των υποψηφίων χωρών (B)·
— συµβατότητα µε τις εργασίες που έχουν αναληφθεί ή προβλέπονται στο πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε
γενικές και ποινικές υποθέσεις (C)·
— συµπληρωµατικότητα µε άλλα προηγούµενα, τρέχοντα ή µελλοντικά σχέδια συνεργασίας (D)·
— ικανότητα του διοργανωτή να εφαρµόσει το σχέδιο (Ε)·
— εγγενής ποιότητα του σχεδίου όσον αφορά την επινόησή του,
την οργάνωση, την παρουσίαση και τα αναµενόµενα αποτελέσµατά του (F)·
— ποσό της επιδότησης που ζητείται στο πλαίσιο του προγράµµατος και αντιστοιχία του µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα
(G)·
— άµεσα αποτελέσµατα και µεσοπρόθεσµος αντίκτυπος (H).
Οι προτάσεις θα ταξινοµηθούν σε συνάρτηση µε τον αριθµό των
µονάδων που θα επιτύχουν. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο
µέγιστος αριθµός µονάδων για κάθε προαναφερθέν κριτήριο.
Κριτήριο

Μέγιστος αριθµός µονάδων

A

5

B

15

C

10

D

5

E

15

— οι οποίοι τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων·

F

35

— οι οποίοι έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή δεν έχουν παράσχει
αυτές τις πληροφορίες.

G

5

H

10

— οι οποίοι, µετά τη σύναψη άλλης σύµβασης ή τη χορήγηση
επιδότησης που χρηµατοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, διέπραξαν διαπιστωµένα σοβαρό παράπτωµα εκτέλεσης
λόγω µη τήρησης των συµβατικών τους υποχρεώσεων·
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Εξάλλου µπορούν να προστεθούν το πολύ 5 βαθµοί προτεραιότητας κατ' εφαρµογή του σηµείου IV.

— το έντυπο χρηµατοπιστωτικών στοιχείων, χρονολογηµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από τον οικείο τραπεζικό οργανισµό,

VI. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
2004

— ο ισολογισµός του διαρρεύσαντος έτους για κάθε αιτούντα που
έχει το καθεστώς εταιρείας ή ένωσης (δεν απαιτείται για δηµόσιες αρχές και οργανισµούς),

Το ποσό της δηµοσιονοµικής αναφοράς του προγράµµατος ΑGIS
για την περίοδο 2003-2007 είναι 65 εκατοµµύρια ευρώ. Ο προταθείς προϋπολογισµός του 2004 ανέρχεται σε 15 270 000 ευρώ,
εκ των οποίων 14 470 000 ευρώ για τις επιδοτήσεις σχεδίων,
400 000 ευρώ για τις επιδοτήσεις λειτουργίας και 400 000
ευρώ για την αξιολόγηση.
Τύπος σχεδίου

Μέγιστο ενδεικτικό ποσό

Σχέδια χρηµατοδοτούµενα µε
µέγιστο ποσοστό 70 %
Ειδικά σχέδια

12 299 500
1 447 000

Συµπληρωµατικά µέτρα

723 500
ΣΥΝΟΛΟ

14 470 000

— έκθεση εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, εφόσον η αίτηση επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 300 000 ευρώ.
καθώς και στην περίπτωση ένωσης (ΜΚΟ),
— το ετήσιο πρόγραµµα δραστηριότητας της αιτούσας οργάνωσης
για το 2004 µε λεπτοµερή περιγραφή των προβλεπόµενων
δραστηριοτήτων,
— έκθεση ή περιγραφή των δραστηριοτήτων που εξετέλεσε ή εκτελεί η οργάνωση κατά το 2001 και το 2002,
— οργανόγραµµα και περιγραφή των καθηκόντων του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων βιογραφικών σηµειωµάτων των
µελών του προσωπικού που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση
των δραστηριοτήτων,

VII. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

— αποδεικτικό του νοµικού καθεστώτος της, καθώς και το καταστατικό της,

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται µε το έντυπο αίτησης και το
υπόδειγµα προϋπολογισµού που είναι διαθέσιµα στην ακόλουθη
ιστοσελίδα:

— προβλεπόµενος προϋπολογισµός για το 2004, που να περιλαµβάνει λεπτοµερή ανάλυση των προβλεποµένων δαπανών και
εσόδων της ένωσης.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/
funding_agis_en.htm

στην περίπτωση πανεπιστηµίου ή πανεπιστηµιακού τµήµατος,

Ο αιτών συµπληρώνει τα υποδεικνυόµενα πεδία και επιστρέφει το
έντυπο σε δισκέτα ή CD-ROM και σε τρία τυπωµένα αντίτυπα.
Αιτήσεις που αποστέλλονται σε τροποποιηµένο έντυπο αίτησης ή
σε ήδη χρησιµοποιηµένο έντυπο δεν λαµβάνονται υπόψη. Τα
έντυπα που είναι συµπληρωµένα χειρόγραφα δεν λαµβάνονται
υπόψη.
1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται εις τριπλούν:
— το έντυπο αίτησης δεόντως συµπληρωµένο, χρονολογηµένο και
υπογεγραµµένο από το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο να
δεσµεύει κατά νόµον τον αιτούντα· ο αιτών µπορεί να επιθυµεί
να διαβιβάσει και µετάφραση της αίτησής του σε άλλη γλώσσα,
— το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του σχεδίου,
— ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός, χρονολογηµένος και υπογεγραµµένος, υποβαλλόµενος στο τυποποιηµένο έντυπο προϋπολογισµού του προγράµµατος, που να περιλαµβάνει λεπτοµερή
ανάλυση των προβλεποµένων δαπανών και εσόδων (το σχετικό
έντυπο προϋπολογισµού βρίσκεται στην ιστοθέση της Επιτροπής),
— οι δηλώσεις των εταίρων, για τις οποίες διατίθεται τυποποιηµένο έντυπο στην ιστοθέση JAI-AGIS.
Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα µόνον αντίτυπο:

— την απόδειξη ότι ο αιτών µπορεί να δεσµεύσει οικονοµικά το
πανεπιστήµιο.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν οποιοδήποτε συµπληρωµατικό δικαιολογητικό θεωρούν κατάλληλο για την υποστήριξη της αίτησής τους.
2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτούντες πρέπει να αποστείλουν την αίτηση σε σφραγισµένο
φάκελο µε συστηµένη επιστολή ή µέσω υπηρεσίας ταχυδιανοµής ή
να την παραδώσουν αυτοπροσώπως (ο παραδίδων θα λαµβάνει
υπογεγραµµένο και χρονολογηµένο πιστοποιητικό παραλαβής)
στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω:
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές υποθέσεις»
Unité B5- Gestion des programmes du Titre VI (traité UE)
AGIS 2004 — Appel à propositions
Bureau LX 46, 3/159
B-1049 Bruxelles
∆ιεύθυνση για ιδιόχειρη υποβολή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές υποθέσεις»
AGIS 2004 — Appel à propositions
Bureau LX 46 3/159
Service du courrier central
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles-Evere
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Οι αιτήσεις:
— είτε αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή που θα ταχυδροµηθεί το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2004 (σφραγίδα του
ταχυδροµείου),
— είτε παραδίδονται (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή ιδιωτικό ταχυµεταφορέα) το αργότερο στις 13
Φεβρουαρίου 2004 και ώρα 15:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών),
όπου πρέπει να ζητηθεί απόδειξη παραλαβής, υπογεγραµµένη
και χρονολογηµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας
που παρέλαβε την αίτηση.
Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί µετά την προθεσµία αυτή απορρίπτεται αυτοµάτως.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
αποστείλει βεβαίωση παραλαβής σε όλους τους αιτούντες, αναφέροντας κατά πόσον η αίτηση παραλήφθηκε εµπρόθεσµα και ενηµερώνοντάς τους για τον αριθµό αναφοράς της αίτησής τους.
VIII. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτούντες καλούνται να συµβουλευθούν τον «Οδηγό για το
πρόγραµµα AGIS» στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/
funding_agis_en.htm
Οι τυχόν ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία στη διεύθυνση ή τον αριθµό που
αναφέρεται παρακάτω, και να φέρουν ευκρινώς τον αριθµό αναφοράς της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: JAI-AGIS@cec.eu.int
Τηλεοµοιοτυπία: (32-2) 299 82 15.
Εξάλλου, υπενθυµίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως καθήκον
να προάγει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και επιδιώκει,
σε όλες τις δραστηριότητές της, να εξαλειφθούν οι ανισότητες
µεταξύ των φύλων (άρθρο 2 και 3 της συνθήκης ΕΚ). Στο πλαίσιο
αυτό, ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες είτε να υποβάλουν προτάσεις είτε να συµµετάσχουν στην υποβολή τους. Όσον αφορά τις
ερευνητικές µελέτες ή σχέδια, η Επιτροπή επιθυµεί να τονίσει επίσης
ότι είναι σηµαντική η συστηµατική κατανοµή ανά φύλο όλων των
χρησιµοποιούµενων στατιστικών και η ανάλυση του πιθανώς διαφορετικού αντίκτυπου των πολιτικών στους άνδρες και στις γυναίκες, ακόµη και αν, εκ πρώτης όψεως, οι πολιτικές αυτές φαίνονται
ουδέτερες από την άποψη του φύλου.
1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η Επιτροπή µπορεί, ανά πάσα στιγµή πριν από τη λήψη της οριστικής απόφασης, να επικοινωνεί µε αιτούντες για να ζητά συµπληρωµατικές πληροφορίες. Η µη απάντηση σε αυτές τις αιτήσεις
παροχής πληροφοριών έως την οριζόµενη προθεσµία µπορεί να
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επιφέρει απόρριψη της αίτησης. Οι αιτούντες πρέπει να λαµβάνουν
τα απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή
µπορεί να επικοινωνεί γρήγορα µαζί τους έως το τέλος της διαδικασίας επιλογής. Η ενδεχόµενη επικοινωνία της Επιτροπής µε υποψήφιο δεν αποτελεί ούτε αντικατοπτρίζει κατ' ουδένα τρόπο προεπιλογή της πρότασης εκ µέρους της.
Η επιτροπή αξιολόγησης προγραµµατίζει να ολοκληρώσει τις εργασίες της έως τα τέλη Απριλίου 2004. Στη συνέχεια, θα λάβει τη
γνώµη της επιτροπής αντιπροσώπων των κρατών µελών, η οποία
ιδρύθηκε δυνάµει της απόφασης για τη σύσταση του προγράµµατος.
Η Επιτροπή θα λάβει την απόφασή της για την προεπιλογή των
σχεδίων και όλοι οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν γραπτώς για την
έκβαση της αίτησής τους το αργότερο µέχρι τις 31 Ιουνίου 2004.
Η Επιτροπή δεν θα δώσει καµία πληροφορία στους αιτούντες σχετικά µε την έκβαση της επιλογής πριν από τη λήψη της οριστικής
απόφασης.
Όσον αφορά τα σχέδια που υποβάλλονται από οργανισµούς των
χωρών που θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, και
τα σχέδια που συµπεριλαµβάνουν αυτές τις χώρες προκειµένου να
τηρηθεί το κριτήριο του αριθµού των συµετεχόντων κρατών µελών,
η απόφαση θα γίνει οριστική µόνο µετά την πραγµατική προσχώρηση αυτών των χωρών.
Για τους δικαιούχους σύµβασης επιδότησης στο πλαίσιο του
παρόντος προγράµµατος, θα καταβληθεί προχρηµατοδότηση
ύψους 60 % µετά την υπογραφή της σύµβασης επιδότησης από
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Το τελικό ποσό της επιδότησης θα
υπολογιστεί επακριβώς κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου, βάσει
των δικαιολογητικών που θα προσκοµίσει ο δικαιούχος.
2. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ
Όλες οι επιδοτήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο των κοινοτικών
οργάνων κατά το πρώτο εξάµηνο µετά το κλείσιµο του οικονοµικού
έτους στο πλαίσιο του οποίου χορηγήθηκαν. Μπορούν επίσης να
δηµοσιευθούν και σε κάθε άλλο κατάλληλο µέσον, όπως είναι η
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Τα εξής στοιχεία
δηµοσιεύονται µε τη συγκατάθεση του εκάστοτε δικαιούχου:
α) το όνοµα ή η επωνυµία και η διεύθυνση των δικαιούχων·
β) το αντικείµενο της επιδότησης·
γ) το χορηγούµενο ποσό και το ποσοστό χρηµατοδότησης των
δαπανών του σχεδίου ή του εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να παρεκκλίνει από τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις, εάν η κοινολόγηση των πληροφοριακών στοιχείων υπάρχει κίνδυνος να βλάψει την ασφάλεια των δικαιούχων ή
να ζηµιώσει τα επαγγελµατικά τους συµφέροντα.
Οι δικαιούχοι επιδοτήσεων πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς ότι έλαβαν χρηµατοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

