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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. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη 
διαδικτυακή τοποθεσία www.oecd.org.   

Λίγα λόγια για το έργο παροχής τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ στην Ελλάδα 

Βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί η καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας μέσα από την ανάληψη άμεσων μέτρων και 
πρωτοβουλιών. Στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
αποτυπώνονται οι κρίσιμοι τομείς των μεταρρυθμίσεων και ορίζονται οι 
προτεραιότητες με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και την 
καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. 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 (ΕΣΚΔ). Το έργο αυτό έχει 
προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2018 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα 
του έργου.  

 

https://jplusplus.github.io/the-accountant/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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Συνοπτική Παρουσίαση 

Σκοπός 

Προσδιορισμός των τυποποιημένων διαδικασιών ολοκλήρωσης του σχεδίου δράσης για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και επεξήγηση των διαδικασιών για: 

1. την ετήσια αναθεώρηση και επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης και επικαιροποίησης των δεικτών 
παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου 

2. τις διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με την 
υλοποίηση του σχεδίου σε τριμηνιαία βάση. 

Στάδιο 1: Αναθεώρηση και εξορθολογισμός της στρατηγικής/σχεδίου δράσης 

Στο παρόν Εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες προσεγγίσεις της διαδικασίας 
διαμόρφωσης πολιτικής και αναθεώρησης που ακολουθείται για την επικαιροποίηση 
των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης, κατόπιν προσαρμογής τους στα ελληνικά 
δεδομένα. Η υφιστάμενη Στρατηγική (εφεξής η Στρατηγική, ή αλλιώς «Διαφάνεια», ή 
ΕΣΚΔ) και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) δεν πληρούν όλες τις προδιαγραφές για 
ετήσια αναθεώρηση και επικαιροποίησή τους, καθώς και για την αναθεώρηση και 
επικαιροποίηση των δεικτών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του ΕΣΔ. Οι 
αναφορές στην ΕΣΚΔ για την ευθύνη των υπουργείων και των υπηρεσιών – E4.A1-4, για 
παράδειγμα– πρέπει να αναθεωρηθούν συστηματικά σε συνάρτηση με τα Σχέδια 
Δράσης των υπουργείων και τις αρμοδιότητες καθενός, αλλά και με τις αρμοδιότητες 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ βάσει του E5.A1.5(5.4) – στο πλαίσιο του ΕΣΔ. Το Εγχειρίδιο προτείνει την 
υιοθέτηση μιας πρακτικής προσέγγισης για να συνδεθούν μεταξύ τους και να 
εξορθολογιστούν η υφιστάμενη ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ και, στη συνέχεια, να ενσωματωθούν 
στα Σχέδια Δράσης των υπουργείων και των υπηρεσιών. Δεδομένης της πληρότητας της 
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, το παρόν εγχειρίδιο επικεντρώνεται στην 
πρόληψη και χρησιμοποιεί ως πρότυπο τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
διαφθοράς (UNCAC) προκειμένου να θέσει ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα 
εξορθολογιστούν και θα επανεξεταστούν το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ ώστε να μπορούν να 
υποστηρίξουν [1] την ανάπτυξη δεικτών και [2] την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σε τριμηνιαία βάση. Κύριος σκοπός του είναι να διευκολύνει τον εποπτικό 
ρόλο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε σχέση με το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ. 

Στάδιο 2: Ανάπτυξη τομεακών σχεδίων δράσης 

Μόλις επαναπροσδιοριστεί η προληπτική διάσταση του ΕΣΔ, μπορούν να συνταχθούν 
θεσμικά Σχέδια Δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στοχευμένα στις ανάγκες 
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του εκάστοτε υπουργείου ή υπηρεσίας. Τα Σχέδια Δράσης είναι κυρίως εργαλεία 
διαχείρισης υπό την έννοια ότι ορίζουν στόχους, μέτρα, χρονοδιαγράμματα, 
αρμοδιότητες και δείκτες επιτυχίας. Για την υλοποίηση των στόχων τους, τα τομεακά 
σχέδια δράσης υιοθετούν μια προσέγγιση με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 
αξιολόγηση κινδύνων, χάραξη σχεδίου δράσης, υλοποίηση, διαδικασίες ανάπτυξης 
δεικτών και παρακολούθησης, και υποβολή εκθέσεων.  

Στάδιο 3: Ανάπτυξη δεικτών 

Η παρακολούθηση και η επανεξέταση της υλοποίησης ενός τομεακού σχεδίου δράσης 
αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.). Τα σχέδια δράσης θα πραγματοποιήσουν τα παραπάνω βήματα με βάση το 
υπόδειγμα, το οποίο παρέχει κατευθύνσεις ως προς την υλοποίηση των σχεδίων από το 
κάθε υποργείο/υπηρεσία. Η μέτρηση της υλοποίησης και της προόδου ενός τομεακού 
σχεδίου δράσης επιτυγχάνεται με διάφορα μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν ποσοτικούς 
δείκτες που στο βασικό επίπεδο επιτρέπουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με 
ποσοτικά κριτήρια. Άλλοι δείκτες, που χρησιμοποιούνται τόσο για εσωτερικούς όσο και 
για εξωτερικούς σκοπούς, επιτρέπουν τον έλεγχο της καταλληλότητας, της αποδοχής 
και της αποτελεσματικότητας. Χάρη στην προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
είναι σε θέση να λαμβάνει, να αντιπαραβάλλει και να συγκρίνει τους δείκτες Σχεδίου 
Δράσης μέσω μιας κοινής ή ομοιόμορφης πλατφόρμας και με αυτόν τον τρόπο να 
παρακολουθεί, να αναθεωρεί και να επικαιροποιεί το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ καθώς και τα 
τομεακά σχέδια δράσης και να υποβάλει εκθέσεις προόδου με βάση τεκμηριωμένα 
στοιχεία. 

Στάδιο 4: Παρακολούθηση, επανεξέταση, υποβολή εκθέσεων, αναθεώρηση 
και επικαιροποίηση 

Μέσω της τακτικής παρακολούθησης, της επανεξέτασης και της υποβολής εκθέσεων 
διασφαλίζεται ότι το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ ακολουθούν μια στρατηγική προσέγγιση που 
επιτρέπει τη συνεχή μάθηση με τέσσερις βασικούς στόχους: την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των δημόσιων ενεργειών, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή 
τους με το σύνολο των στόχων που ορίζονται στο ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, τη λογοδοσία των εφαρμοστών των 
προγραμμάτων σχετικά με τη χρήση των δημόσιων πόρων  και την επίτευξη 
γενικότερης προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα παραπάνω στάδια 
μπορούν να επαναληφθούν για τους άλλους τομείς της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς: τη συμμετοχή της κοινής γνώμης, την ποινικοποίηση και τα 
μέτρα επιβολής του νόμου, τα μέτρα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία και την 
ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Η διαδικασία 

Η διαδικασία βασίζεται σε πέντε άξονες:  

 Γιατί: Εκθέτει τους λόγους και τον σκοπό των αλλαγών. 

 Τι: Παρουσιάζει τι πρέπει να γίνει. 
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 Πως: Προτείνει τις διαδικασίες επανεξέτασης και αναθεώρησης. 

 Ποιος: Καθορίζει τις αρμοδιότητες και την ιδιοκτησία. 

 Πότε: Προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των αλλαγών. 
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Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι ο εντοπισμός τυποποιημένων διαδικασιών για 
την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η 
επεξήγηση των διαδικασιών για: 

1. την ετήσια αναθεώρηση και επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης και επικαιροποίησης των δεικτών 
παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου, 

2. τις διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με την 
υλοποίηση του σχεδίου σε τριμηνιαία βάση. 

 

Το εγχειρίδιο καλύπτει τέσσερα στάδια: Στάδιο 1: Αναθεώρηση και εξορθολογισμός της 
στρατηγικής/σχεδίου δράσης, Στάδιο 2: Ανάπτυξη τομεακών σχεδίων δράσης, Στάδιο 3: 
Ανάπτυξη δεικτών, και Στάδιο 4: Παρακολούθηση, επανεξέταση, υποβολή εκθέσεων, 
αναθεώρηση και επικαιροποίηση. 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει συνταχθεί ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, επομένως, και τα 
τέσσερα στάδια έχουν προσαρμοστεί αναλόγως. Συνεπώς, στο παρόν δεν εξετάζονται 
όλες οι πτυχές των τυποποιημένων διαδικασιών ολοκλήρωσης ενός σχεδίου για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά στηρίζεται σε αυτές για να διευκολύνει την 
υλοποίηση του ελληνικού ΕΣΚΔ και ΕΣΔ (όπως ισχύει τον Ιούνιο του 2017), δίνοντας 
έμφαση στις προβλέψεις της UNCAC για την πρόληψη. 

Κάθε στάδιο υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες επεξηγηματικές σημειώσεις 
(Παράρτημα Α) και βιβλιογραφία του σχετικού υλικού. 
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Στάδιο 1: Εξορθολογισμός της στρατηγικής/σχεδίου δράσης- 
Διαδικασία 

Γιατί; 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του εγχειριδίου, προτείνεται η υιοθέτηση μιας πρακτικής 
προσέγγισης για τη σύνδεση των υφιστάμενων ΕΣΚΔ και ΕΣΔ μεταξύ τους και ο 
εξορθολογισμός τους. Η εν λόγω προσέγγιση θα δίνει έμφαση στην πρόληψη σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, το 
οποίο χρησιμοποιείται ως μοντέλο για παρόμοιες προσεγγίσεις σε άλλα σημεία του 
ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 

Το ΕΣΚΔ χρησιμεύει ως πλαίσιο βάσει του οποίου μπορούν να αναπτυχθούν πιο 
συγκεκριμένα και λεπτομερή σχέδια δράσης, η δε ανάπτυξη ενός αναθεωρημένου ΕΣΔ 
θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων σε όλα τα υπουργεία και τις 
υπηρεσίες. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα παρέχει την απαραίτητη 
καθοδήγηση/υπόδειγμα/τυποποίηση στη βάση της οποίας τα υπουργεία και οι 
υπηρεσίες θα κληθούν να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια δράσης, 
συμπεριλαμβάνοντας βήματα για την αξιολόγηση κινδύνων, την ανάπτυξη σχεδίων 
δράσεων, την υλοποίηση, τους δείκτες και τις διαδικασίες παρακολούθησης, και την 
υποβολή εκθέσεων. Με τη μέθοδο αυτή κάθε υπουργείο ή υπηρεσία θα μπορεί να 
αναπτύξει το δικό του/της Σχέδιο Δράσης το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες 
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΕΣΚΔ (E4.A1-4) και του ΕΣΔ (III, 14, 1-3). Χάρη 
στην προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι σε θέση να λαμβάνει, να 
αντιπαραβάλλει και να συγκρίνει τους δείκτες των σχεδίων δράσεων σε μια κοινή ή 
ομοιόμορφη πλατφόρμα και με αυτόν τον τρόπο να παρακολουθεί, να αναθεωρεί και 
να επικαιροποιεί το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ καθώς και τα τομεακά σχέδια δράσης και να 
υποβάλλει εκθέσεις προόδου με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία. 

Τι; 

Η παρακολούθηση είναι μια διαρκής λειτουργία που χρησιμοποιεί τη συστηματική 
συλλογή δεδομένων με βάση εξειδικευμένους δείκτες για την πληροφόρηση των 
διοικητικών στελεχών ενός οργανισμού και άλλων στελεχών της διοίκησης σχετικά με 
την πρόοδο και την επίτευξη των στόχων. Αντίθετα, οι αναθεώρηση είναι η διαδικασία 
αξιολόγησης της απόδοσης ενός οργανισμού, η οποία πραγματοποιείται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα ή σε ad hoc βάση. Οι αναθεωρήσεις είναι συνήθως λιγότερο 
περιεκτικές και/ή εμπεριστατωμένες σε σχέση τις αξιολογήσεις˙ και τείνουν να 
επικεντρώνονται σε επιχειρησιακές πτυχές. Όσον αφορά το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ, θα πρέπει 
να δοθούν οδηγίες στα υπουργεία και τις υπηρεσίες σχετικά με το τι πρέπει να 
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αναφέρουν, πότε και με ποια μορφή ώστε να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις τους προς τη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στο πλαίσιο του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 

Πως; 

Το εγχειρίδιο προτείνει τη χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
διαφθοράς για την αντιπαραβολή και διαμόρφωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών 
του ΕΣΔ σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα εκπονηθούν υποδείγματα Σχεδίων 
Δράσης. Δεδομένου του πεδίου εφαρμογής του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ, το εγχειρίδιο 
επικεντρώνεται στο δημόσιο τομέα και στην πρόληψη υπό την καθοδήγηση του 
κεφαλαίου ΙΙ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Το ΕΣΚΔ και το 
ΕΣΔ χρησιμεύσουν επίσης ως μοντέλο για παρόμοιες προσεγγίσεις στους άλλους τομείς 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς: τη συμμετοχή της κοινής 
γνώμης, τα μέτρα ποινικοποίησης και επιβολής του νόμου, τα μέτρα που αφορούν τη 
διεθνή συνεργασία και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Στο Πλαίσιο 1 
προσδιορίζονται τα στοιχεία του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ που θα ενταχθούν σε ένα 
προληπτικό πλαίσιο. Στο Πλαίσιο 2 παρουσιάζεται το αναθεωρημένο ΕΣΔ βάσει του 
κεφαλαίου ΙΙ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. 

Ποιος; 

Αρμόδια για την εκτέλεση των εργασιών του σταδίου αυτού είναι η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., η οποία 
θα πρέπει να ζητήσει την επιβεβαίωση από τα επιμέρους υπουργεία και τους 
οργανισμούς του δημόσιου τομέα ότι το αναθεωρημένο ΕΣΔ παρέχει μια ρεαλιστική και 
υλοποιήσιμη βάση για να ακολουθήσει το Στάδιο 2. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., στη συνέχεια, θα 
πρέπει να σχεδιάσει τις οδηγίες/υπόδειγμα/τυποποιημένη φόρμα για τον τρόπο 
αντιμετώπισης ειδικών κινδύνων και απειλών από τα υπουργεία/υπηρεσίες. 

Πότε; 

Το αναθεωρημένο ΕΣΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, κοινοποιηθεί και εγκριθεί εντός 
ενός μηνός, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των σταδίων το συντομότερο 
δυνατό μετά την κοινοποίησή του. 



 ΣΤΑΔΙΟ 1: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - 13 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Πίνακας 1. Το υφιστάμενο ΕΣΔ 

Στόχος Υφιστάμενη στρατηγική Υφιστάμενο ΕΣΔ 

Υλοποίηση της «Διαφάνειας» Εξασφάλιση της δέσμευσης όλων των 
ενδιαφερομένων και της πολιτικής στήριξης 
στην εθνική στρατηγική μέσω της έγκρισης της 
Βουλής. 

 

Επικαιροποίηση της στρατηγικής σε 
συνεχή βάση με τη συζήτηση λήψης νέων 
μέτρων και χρήσης νέων εργαλείων κατά 
περίπτωση. 

Επικαιροποίηση της στρατηγικής σε συνεχή 
βάση με τη συζήτηση λήψης νέων μέτρων και 
χρήσης νέων εργαλείων κατά περίπτωση. 

Επικαιροποίηση της στρατηγικής σε συνεχή βάση με τη συζήτηση λήψης νέων 
μέτρων και χρήσης νέων εργαλείων κατά περίπτωση. 

Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς 

Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν κινδύνους 
για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς 

Τακτική αναφορά πιθανών κρουσμάτων διαφθοράς από τις μονάδες εσωτερικού 
ελέγχου και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με στόχο την 
πάταξη της διαφθοράς 

 
Ενίσχυση της ακεραιότητας σε όλες τις 
διαδικασίες των δημόσιων υπηρεσιών και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης 

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς σε συνεργασία με τους 
βασικούς ενδιαφερόμενους θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για το τι είδους 
δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν για την ενίσχυση της ακεραιότητας στις 
δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 
Μελέτη των αναγκών σε ζητήματα και τομείς 
που είναι ευάλωτα στη διαφθορά 

Εντοπισμός τομέων που είναι ευάλωτοι στη διαφθορά εντός των δομών του 
Δημοσίου. Κατάρτιση στρατηγικών για την αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς 
και συγκεκριμένων σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της κατάστασης μέσω 
συντονισμένης και κοινής προσέγγισης σε μεθόδους και διαδικασίες αξιολόγησης 

Εδραίωση των προτύπων και αρχών στις οποίες 
θα πρέπει να προσανατολίσουν τις 
προσπάθειές τους οι υπηρεσίες ή οι φορείς για 
να ενισχύσουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς 
στο μερίδιο που τους αναλογεί 
 

Στο παρόν Σχέδιο Δράσης εντάσσεται η χάραξη συγκεκριμένων τομεακών 
στρατηγικών οι οποίες υλοποιούνται ανεξάρτητα από τις αρμόδιες αρχές 

Στο παρόν Σχέδιο Δράσης εντάσσεται η 
χάραξη συγκεκριμένων τομεακών 
στρατηγικών οι οποίες υλοποιούνται 
ανεξάρτητα από τις αρμόδιες αρχές 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής που θα 
υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Μια κοινή πολιτική κι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επιμέρους δράσεις και 
τρόπους ανάπτυξης δεξιοτήτων θα παρέχεται στους φορείς καταπολέμησης της 
διαφθοράς και σε άλλες αρμόδιες αρχές 

Παρακολούθηση των ελέγχων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς 

Ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 
σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς 

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς θα ενισχύει το συντονισμό των 
μηχανισμών διοικητικού ελέγχου και επιθεώρησης της διαφθοράς. 

Οι αρχές θα αυξήσουν τους μηχανισμούς συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών 
για τη διερεύνηση υποθέσεων χρηματοοικονομικού εγκλήματος. 

Συμμόρφωση των υπουργείων και των 
υπηρεσιών με τις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις των εποπτικών οργάνων και του 

Λήψη συγκεκριμένων μέτρων και ενεργειών για τη συμμόρφωση των υπουργείων 
και των υπηρεσιών 
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Συνηγόρου του Πολίτη, όταν αυτό απαιτείται 
από τον νόμο 
 

Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας στις δημόσιες δαπάνες, τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις διαδικασίες 
κατάρτισης του προϋπολογισμού. 

Εντοπισμός μέτρων καταπολέμησης της 
διαφθοράς και ενεργειών σχετικών με δημόσιες 
δαπάνες, τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 

Ενίσχυση της δημοσιοποίησης όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με δημόσιες 
δαπάνες, δημόσιες συμβάσεις και διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 
Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών θα 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις διεθνείς απαιτήσεις και συστάσεις. 

Βελτίωση της νομοθεσίας Αξιολόγηση του τρόπου αντιμετώπισης της 
διαφθοράς και των περιστατικών απάτης που 
συνδέονται με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων 

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η οποία έχει αναλάβει το 
ρόλο του συντονιστή, θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των μέτρων. 

Κώδικες Δεοντολογίας Θα πρέπει να καταρτιστούν κώδικες 
συμπεριφοράς και δεοντολογίας για όλους τους 
δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα τροποποιήσει τους Κώδικες 
Δεοντολογίας των δημόσιων φορέων με σκοπό τη βελτίωσή τους 
Θα διατίθενται τακτικά πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς και θα παρέχεται εκπαίδευση σε νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, 
κύριες ομάδες της μεσαίας διοικητικής βαθμίδας και άτομα που εργάζονται σε 
φορείς του Δημοσίου. 

Δημιουργία ενός βελτιωμένου συστήματος 
εντοπισμού και παρακολούθησης της 
δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης, 
των συγκρούσεων συμφερόντων και του 
ασυμβίβαστου δημόσιων και αιρετών 
αξιωματούχων 

Θα καθιερωθεί ένα ενιαίο σύστημα 
πληροφόρησης για όλους τους φορείς του 
Δημοσίου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης και των 
συγκρούσεων συμφερόντων. 

Θέσπιση νέας νομοθεσίας 
Σχετικά με τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων, η αποτελεσματική 
παρακολούθηση των δηλώσεων και η υλοποίηση περαιτέρω ενεργειών θα 
πραγματοποιείται από ανεξάρτητους φορείς με ανακριτικά καθήκοντα μέσω της 
διενέργειας ελέγχων βάσει κινδύνων. 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής που θα 
λειτουργεί υποστηρικτικά στο 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 Στους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και άλλες αρμόδιες αρχές θα 
παρέχεται κοινή εκπαιδευτική πολιτική και πρόγραμμα δράσεων και ανάπτυξης 
ικανοτήτων 
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Πίνακας 2. Αναθεωρημένο ΕΣΔ που επικεντρώνεται στην πρόληψη και τη χάραξη του πλαισίου για τα Σχέδια Δράσης των υπουργείων και των 
υπηρεσιών 

Κεφάλαιο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς και άρθρα στα 

οποία πρέπει να βασίζονται τα σχέδια 
δράσης των υπουργείων/υπηρεσιών 

ΕΣΚΔ/ΕΣΔ [πρόληψη] 
Τα δομικά στοιχεία ενός αναθεωρημένου ΕΣΔ για 

το δημόσιο τομέα, με έμφαση στην πρόληψη 
Αρμόδιοι φορείς 
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Συντονισμένες πολιτικές κατά της 
διαφθοράς που προάγουν τη 
συμμετοχή της κοινωνίας και 
αντανακλούν τις αρχές της 
επικράτησης του δικαίου, της ορθής 
διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων 
και της δημόσιας περιουσίας της 
ακεραιότητας της διαφάνειας και της 
υπευθυνότητας. 

II. Υλοποίηση της «Διαφάνειας» 
III. Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς [10] 
III. Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς [14] 

Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες υποβάλλουν στη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων σχετικά 
με την καταπολέμηση της διαφθοράς ώστε να 
είναι δυνατή η αναθεώρηση και επικαιροποίηση 
του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., κατόπιν 
συζήτησης για τη λήψη νέων μέτρων και τη 
χρήση νέων εργαλείων όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες, 
η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Αποτελεσματικές πρακτικές που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της 
διαφθοράς. 

Εντοπισμός των τομέων του δημοσίου που είναι 
ευάλωτοι στη διαφθορά. Κατάρτιση στρατηγικών 
για την αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης με βάση 
τους κινδύνους εκδήλωσης διαφθοράς μέσω 
μιας συντονισμένης και κοινής προσέγγισης σε 
μεθόδους και διαδικασίες αξιολόγησης. Η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα έχει το ρόλο του εποπτικού 
οργάνου. 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες, 
η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Αξιολόγηση κατά περιόδους των 
σχετικών νομικών κειμένων και 
διοικητικών μέτρων, με σκοπό τον 
προσδιορισμό της επάρκειάς στους 
ως προς την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς 

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς, υπό την ιδιότητά της ως 
Συντονιστική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση 
της Απάτης (AFCOS), θα παρακολουθεί την 
υλοποίηση των μέτρων σε συνάρτηση με τη 
νομοθεσία. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα επικαιροποιεί 
διαρκώς τη στρατηγική κατόπιν συζήτησης για τη 
λήψη νέων μέτρων και τη χρήση νέων εργαλείων, 
όπου κρίνεται απαραίτητο. 

η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
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Κεφάλαιο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς και άρθρα στα 

οποία πρέπει να βασίζονται τα σχέδια 
δράσης των υπουργείων/υπηρεσιών 

ΕΣΚΔ/ΕΣΔ [πρόληψη] 
Τα δομικά στοιχεία ενός αναθεωρημένου ΕΣΔ για 

το δημόσιο τομέα, με έμφαση στην πρόληψη 
Αρμόδιοι φορείς 
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Όργανο που προλαμβάνει τη 
διαφθορά με μέσα, όπως με:  

(α) Την εφαρμογή των πολιτικών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της 
παρούσας Σύμβασης και, όπου 
αρμόζει, την επίβλεψη και το 
συντονισμό της εφαρμογής των εν 
λόγω πολιτικών,  

(β) Την αύξηση και τη διάδοση 
γνώσεων σχετικά με την πρόληψη της 
διαφθοράς. 
 

I. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Γενική Γραμματεία 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) 

Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες υποβάλλουν στη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ώστε να είναι 
δυνατή η αναθεώρηση και επικαιροποίηση του 
ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., κατόπιν 
συζήτησης για τη λήψη νέων μέτρων και τη 
χρήση νέων εργαλείων όπως κρίνεται 
απαραίτητο. 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 

Ά
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Συστήματα για την επιλογή, 
πρόσληψη, διατήρηση, προαγωγή και 
συνταξιοδότηση δημόσιων 
υπαλλήλων. 

 Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναπτύσσουν 
ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει πολιτικές, 
διαδικασίες και δείκτες για την πρόσληψη και 
την περιγραφή των προσόντων των υπαλλήλων, 
για την προαγωγή και τις πειθαρχικές 
διαδικασίες. 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 

Επιλογή και Εκπαίδευση των ατόμων 
για δημόσιες θέσεις που 
θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στη 
διαφθορά 

Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Γενική Γραμματεία 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς [4 Δράση1] 
III. Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς 
IV. Εκπαιδευτικές δράσεις [18] 
VIII. Κώδικες Δεοντολογίας [38] 

Αναγνώριση των τομέων του δημοσίου που είναι 
ευάλωτοι στη διαφθορά. Κατάρτιση στρατηγικών 
για την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης με βάση 
τους κινδύνους διαφθοράς για τη βελτίωση της 
κατάστασης. Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 
αναπτύσσουν ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει 
πολιτικές, διαδικασίες και δείκτες για την 
πρόσληψη και την περιγραφή των προσόντων 
των υπαλλήλων σε θέσεις που είναι κρίσιμες για 
την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς.. 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 

Προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

IV. Εκπαιδευτικές δράσεις [18] 
VIII. Κώδικες Δεοντολογίας [38] 

Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναπτύσσουν 
ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει πολιτικές, 
διαδικασίες και δείκτες σχετικά  με την 
εκπαίδευση και την υποστήριξη των υπαλλήλων. 
 
Παροχή κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής και 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες  
 
 
η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 



 ΣΤΑΔΙΟ 1: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - 17 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Κεφάλαιο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς και άρθρα στα 

οποία πρέπει να βασίζονται τα σχέδια 
δράσης των υπουργείων/υπηρεσιών 

ΕΣΚΔ/ΕΣΔ [πρόληψη] 
Τα δομικά στοιχεία ενός αναθεωρημένου ΕΣΔ για 

το δημόσιο τομέα, με έμφαση στην πρόληψη 
Αρμόδιοι φορείς 

προγράμματος δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων 
θα παρέχεται στους φορείς καταπολέμησης της 
διαφθοράς και άλλες αρμόδιες αρχές 

Κώδικας συμπεριφοράς III. Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς [16] 
VIII. Κώδικες Δεοντολογίας [37, 38] 

Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναπτύσσουν 
ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει πολιτικές, 
διαδικασίες και δείκτες για τους κώδικες 
συμπεριφοράς και δεοντολογίας, τις 
συγκρούσεις συμφερόντων, την αποδοχή δώρων 
και τις καταγγελίες 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 

Σύγκρουση Συμφερόντων III. Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς [16] 
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Αναφορά εκ μέρους των δημόσιων 
λειτουργών πράξεων διαφθοράς 

VII. Βελτίωση της νομοθεσίας [28] Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναπτύσσουν 
ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει πολιτικές, 
διαδικασίες και δείκτες σχετικούς με την 
εσωτερική υποβολή καταγγελιών, τους μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος και τα επαγγελματικά 
πρότυπα. 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 

Δηλώσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά, 
μεταξύ άλλων, με τις εξωυπηρεσιακές 
δραστηριότητες, την απασχόληση, τις 
επενδύσεις, τα περιουσιακά στοιχεία 
και τα σημαντικά δώρα ή οφέλη 

III. Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς [16] 

Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναπτύσσουν 
ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει πολιτικές, 
διαδικασίες και δείκτες για τους κώδικες 
συμπεριφοράς και δεοντολογίας, τις 
συγκρούσεις συμφερόντων, την αποδοχή δώρων 
και τις καταγγελίες 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 

Πειθαρχικά μέτρα VII. Βελτίωση της νομοθεσίας [30] Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναπτύσσουν 
ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει πολιτικές, 
διαδικασίες και δείκτες για την πρόσληψη και 
την περιγραφή των θέσεων των υπαλλήλων, την 
προαγωγή και τις πειθαρχικές διαδικασίες 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 
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Κατάλληλα συστήματα προμηθειών, 
με βάση τη διαφάνεια, τον 
ανταγωνισμό και αντικειμενικά 
κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων 

 I. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του 
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Γενική 
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς [3 
δράση 2 και 3] 

Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναπτύσσουν 
ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει πολιτικές, 
διαδικασίες και δείκτες για τις δημόσιες 
συμβάσεις, τη διαφάνεια, την πρόσβαση σε 
πληροφόρηση και τις επικοινωνιακές πολιτικές 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 

Σύστημα λογιστικών και ελεγκτικών 
προτύπων και σχετικής επίβλεψης 

III. Αναγνώριση τομέων που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς [12] 

Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναπτύσσουν 
ένα Σχέδιο Δράσης που περικλείει πολιτικές, 
διαδικασίες και δείκτες σχετικούς με τον έλεγχο, 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες 



18 – ΣΤΑΔΙΟ 1: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Κεφάλαιο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της διαφθοράς και άρθρα στα 

οποία πρέπει να βασίζονται τα σχέδια 
δράσης των υπουργείων/υπηρεσιών 

ΕΣΚΔ/ΕΣΔ [πρόληψη] 
Τα δομικά στοιχεία ενός αναθεωρημένου ΕΣΔ για 

το δημόσιο τομέα, με έμφαση στην πρόληψη 
Αρμόδιοι φορείς 

V. Παρακολούθηση της διαδικασίας ελέγχου 
της διαφθοράς [19] 

την παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
απόδοσης. 

Συστήματα διαχείρισης κινδύνου και 
εσωτερικού ελέγχου 

III. Αναγνώριση περιοχών που εγκυμονούν 
κινδύνους για εκδήλωση φαινομένων 
διαφθοράς [12, 14] 
V. Παρακολούθηση της διαδικασίας ελέγχου 
της διαφθοράς [19] 

Εντοπισμός τομέων της δημόσιας διοίκησης που 
είναι ευάλωτοι στη διαφθορά. Κατάρτιση 
στρατηγικών για την αξιολόγηση των Σχεδίων 
Δράσης με βάση τους κινδύνους εκδήλωσης 
διαφθοράς προκειμένου να βελτιωθεί η 
υφιστάμενη κατάσταση. Τα υπουργεία και οι 
υπηρεσίες αναπτύσσουν ένα Σχέδιο Δράσης που 
περικλείει πολιτικές, διαδικασίες και δείκτες 
σχετικούς με τον έλεγχο, την παρακολούθηση και 
τη μέτρηση της απόδοσης. 
 
Τακτική αναφορά πιθανών κρουσμάτων 
διαφθοράς από τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου 
και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων με στόχο την πάταξη της 
διαφθοράς 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες  
 
 
 
 
 
 
η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 



ΣΤΑΔΙΟ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ– Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - 19 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Στάδιο 2: Ανάπτυξη τομεακών σχεδίων δράσης - 
Η διαδικασία 

Γιατί; 

Η ανάπτυξη τομεακών σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί 
μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης και επικαιροποίησης του ΕΣΔ, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αναθεώρησης και επικαιροποίησης των 
δεικτών για την παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΣΔ, καθώς και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με το ΕΣΔ σε τριμηνιαία βάση. Η 
ΓΕΓ.Γ.ΚΑ.Δ. θα σχεδιάσει ένα υπόδειγμα/τυποποιημένη φόρμα με βάση το οποίο τα 
υπουργεία και οι υπηρεσίες θα αναπτύξουν τα δικά τους τομεακά σχέδια δράσης. Το 
έργο κατάρτισης θεσμικών σχεδίων δράσης υπουργείων/υπηρεσιών για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να ενταχθεί στη διαδικασία αναθεώρησης και 
ενημέρωσης του ΕΣΔ, καθώς και στη διαδικασία αναθεώρησης και επικαιροποίησης 
των δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΣΔ, και στη διαδικασία 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με το ΕΣΔ σε τριμηνιαία βάση. Έτσι, 
αφενός τα υπουργεία και οι υπηρεσίες θα έχουν την απαραίτητη καθοδήγηση για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεών τους στο πλαίσιο του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ, αφετέρου, 
καθιερώνεται μια ομοιόμορφη προσέγγιση των Σχεδίων Δράσης και οι κυριότερες 
απαιτήσεις με βάση τις οποίες η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα μπορεί να παρακολουθεί την απόδοση 
και την πρόοδο και να διεκπεραιώνει το εποπτικό έργο που της έχει αναθέσει η Εθνική 
Στρατηγική και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς. 

Τί; 

Με βάση τον Πίνακα 2, , η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής, ένα 
υπόδειγμα και μια διαδικασία υποβολής εκθέσεων που θα διασφαλίζει τα εξής: 

 Ότι οι προθέσεις του ΕΣΔ διαχέονται σε επίπεδο τομέων και υπουργείων, τα 
οποία στη συνέχεια αναλαμβάνουν ευθύνη για την υλοποίηση και την υποβολή 
εκθέσεων μέσω των επιμέρους Σχεδίων Δράσης τους, τα οποία έχουν και 
ποσοτικούς δείκτες. 

 Δεδομένου ότι η προσέγγιση είναι συνήθως κοινή και ενιαία, όπως θα είναι και 
τα δεδομένα του δείκτη, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (α) θα υιοθετήσει μια οριζόντια προοπτική, 
(β) θα αναλάβει έναν παρεμβατικό ρόλο όπου υπάρχουν παρεκκλίσεις όσον 
αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, (γ) θα χαρτογραφήσει τις 
αναδυόμενες και αναγνωρισμένες περιοχές κινδύνου, τομείς και 
δραστηριότητες και (δ) θα γίνει το κέντρο γνωστοποίησης των καλών 
πρακτικών. 
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 Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα αναθεωρήσει το ΕΣΔ και το ΕΣΚΔ με βάση τα στοιχεία των 
τομεακών σχεδίων δράσης και θα δώσει οδηγίες στα υπουργεία και τις 
υπηρεσίες για την επικαιροποίηση των τομεακών σχεδίων δράσης και την 
τακτική ενημέρωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα επικεντρωθεί στον πρωταρχικό της ρόλο και την ευθύνη της ως 
εποπτική αρχή, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει αναφορές 
σχετικά με τη γενική πρόοδο και να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον συντονισμό 
(όπως τον συντονισμό των διοικητικών και ελεγκτικών μηχανισμών της 
διαφθοράς), σε τομείς με κοινό σκοπό (όπως την κοινή εκπαιδευτική πολιτική 
και πρόγραμμα δράσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους φορείς με 
αρμοδιότητες κατά της διαφθοράς και άλλες αρμόδιες αρχές) και να υποβάλλει 
εκθέσεις στην κυβέρνηση.  

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, τα τομεακά σχέδια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς των υπουργείων/υπηρεσιών, θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση 
που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: αξιολόγηση κινδύνων, χάραξη σχεδίου 
δράσης, διαδικασίες υλοποίησης, δημιουργίας δεικτών και παρακολούθησης και 
υποβολή εκθέσεων. 

Πώς; 

Το ΕΣΔ θέτει τις βασικές προϋποθέσεις. Το τομεακό Σχέδιο Δράσης έχει δύο 
αρμοδιότητες: αφενός να μετατρέπει τις προϋποθέσεις του ΕΣΔ σε πολιτικές 
διαχείρισης και επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες και αφετέρου, να επεκτείνει, 
να προσαρμόζει και θέτει προτεραιότητες μεταξύ των δυο αυτών αρμοδιοτήτων ως 
προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο του τομεακού Σχεδίου Δράσης. Με 
βάση τους Πίνακες 2 και 4 και την υποστήριξη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., τα υπουργεία και οι 
υπηρεσίες θα αναπτύξουν τα τομεακά Σχέδια Δράσης καθώς και σχετικούς και 
κατάλληλους δείκτες σε τρία επίπεδα: α) εντοπισμός των κινδύνων και δέσμευση του 
υπουργείου/υπηρεσίας για την αντιμετώπισή τους (Επίπεδο 1), β) θέσπιση πολιτικών 
και διαδικασιών για την υλοποίηση του Επιπέδου 1 (Επίπεδο 2,) και γ) προσδιορισμός 
των αρμοδίων (εντός του υπουργείου/υπηρεσίας) για την υλοποίηση, συμμόρφωση και 
παρακολούθηση (Επίπεδο 3).  

Ποιός; 

Με βάση την επιτυχημένη προσέγγιση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υγείας, το ίδιο μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες. 

Πότε; 

Η διαδικασία ξεκινά μόνο εφόσον είναι διαθέσιμο το προσχέδιο του ΕΣΔ, το οποίο θα 
πρέπει να έχει αναπτυχθεί με βάση τα δομικά συστατικά στοιχεία. Εάν η αναθεώρηση 
του ΕΣΔ ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός, η διαδικασία συζήτησης και σύνταξης ενός 
τομεακού Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να ξεκινά σε 3 μήνες και να τίθεται σε εφαρμογή 
εντός εξαμήνου. 
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Στάδιο 3: Ανάπτυξη δεικτών – Η διαδικασία 

Γιατί; 

Η παρακολούθηση των τομεακών Σχεδίων Δράσης και ως εκ τούτου της υλοποίησης 
του ΕΣΔ από κάθε υπουργείο ή υπηρεσία χωριστά και σε συγκριτική βάση, χρόνο με το 
χρόνο και σε συγκεκριμένο διάστημα, δίνει τη δυνατότητα στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να διατηρήσει 
εστιάσει στα επιτεύγματα του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ σε κάθε βήμα της εφαρμογής τους. 
Μέσω της παρακολούθησης, εξασφαλίζεται η ενημέρωση των υπεύθυνων 
διαμόρφωσης στρατηγικής και των μονάδων σχεδιασμού και εποπτείας σχετικά με την 
υλοποίηση, καθιστώντας εφικτή την αποτελεσματική καθοδήγηση, την λήψη επίκαιρων 
αποφάσεων και τον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής. Χωρίς το στοιχείο της 
παρακολούθησης, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα προβλήματα ή να 
καθοδηγήσει τα υπουργεία και τις υπηρεσίες στις ενέργειες που πρέπει να προβούν για 
την επικαιροποίηση των επιμέρους Σχεδίων Δράσης τους, δεν μπορεί να αξιολογήσει 
τους κινδύνους του δημόσιου τομέα και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις και δεν μπορεί 
να επικαιροποιήσει το ΕΣΔ και, κατ’ επέκταση, το ΕΣΚΔ. 

Τί; 

Κατά την παρακολούθηση των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η χρήση ορθών δεικτών είναι σημαντική για την 
επιτυχία της διαδικασίας, δεδομένου ότι αποτελούν το σημείο αναφοράς για την 
παρακολούθηση της προόδου. Οι δείκτες μετρούν την υλοποίηση και την πρόοδο κάθε 
επιμέρους δραστηριότητας ή πρωτοβουλίας που αποτυπώνεται στο επιμέρους Σχέδιο 
Δράσης. Ένας σωστός δείκτης θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να επιδέχεται 
ποσοτικοποίησης. Κάθε πολιτική επιπέδου 2 και κάθε μονάδα δραστηριότητας 
επιπέδου 3, όπως αυτές διατυπώνονται στον Πίνακα Α.2. (Βλ. Παράρτημα Α), 
μεταφράζονται σε συγκεκριμένους δείκτες (για παράδειγμα, σε σχέση με τον κώδικα 
συμπεριφοράς, πόσοι υπάλληλοι έχουν λάβει το έντυπο, πόσοι έχουν εκπαιδευτεί από 
το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή τη μονάδα εκπαίδευσης όσον αφορά το 
περιεχόμενό του κ.λπ).  

Πώς;  

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης και υπό την καθοδήγηση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., κάθε 
υπουργείο θα καθορίζει μια σειρά, κατά προτίμηση, ποσοτικών δεικτών.  

Όλες οι δραστηριότητες επιπέδου 2 (Βλ. Παράρτημα Α), όπως η εκπαίδευση, θα 
καταγράφονται τόσο ως δραστηριότητα όσο και στα αρχεία προσωπικού που διατηρεί 
το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, ο οργανισμός θα έχει στη διάθεσή 
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του τους ακόλουθους τέσσερις δείκτες κατάλληλους για παρακολούθηση και 
αναθεώρηση: 

 Τον δείκτη δραστηριότητας ή διαδικασίας: δεδομένα για την ύπαρξη της 
εκάστοτε πολιτικής και διαδικασίας. 

 Τους δείκτες αποτελέσματος (παραγόμενος όγκος εργασίας ή μονάδα): 
παραδείγματα ποσοτικών δεδομένων στο επίπεδο του αποτελέσματος είναι π.χ. 
ο αριθμός των διαγνωστικών μελετών, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων 
που εκπαιδεύτηκαν στη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς ή ο αριθμός των 
ερευνών που έχουν γίνει. 

 Τους δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγικότητας: αποτελεσματικότητα ως 
προς το κόστος, αναλογία κόστους-αποδοτικότητας, κόστος μονάδας. 

 Τους δείκτες αποτελεσματικότητας: κατά πόσον η πολιτική επιφέρει αλλαγές ή 
ενισχύει την ευαισθητοποίηση. 

Ποιός; 

Παρ’ όλο που το τομεακό Σχέδιο Δράσης θα προσδιορίζει ποιος θα έχει την ευθύνη, τα 
περισσότερα υπουργεία θα συμπληρώνουν τα δεδομένα που απαιτούν οι δείκτες 
αντλώντας στοιχεία από τρεις πηγές. Η διοίκηση θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των περισσότερων πολιτικών και διαδικασιών του επιπέδου 2 και, 
στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, θα είναι σε θέση να 
τροφοδοτεί τους δείκτες με έναν αριθμό δεδομένων. Επιπλέον, το τμήμα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού θα είναι σε θέση να παράσχει στοιχεία δεδομένων για τους 
δείκτες, ιδίως σε θέματα προσλήψεων και εκπαίδευσης. Τέλος, επειδή το τμήμα 
εσωτερικού ελέγχου έχει συνάμα και ρόλο ελέγχου συμμόρφωσης, το τμήμα μπορεί να 
λειτουργήσει ως ο παρατηρητής του ίδιου του οργανισμού σε θέματα τήρησης των 
διαδικασιών. 

Πότε; 

Τα περισσότερα από τα παραδείγματα που αφορούν τα στοιχεία δεδομένων για τους 
δείκτες αποτελούν εσωτερικές λειτουργείες και ως τέτοιες πρέπει και θα μπορούσαν να 
συλλέγονται, να αντιπαραβάλλονται και να επιστρέφονται σε εξαμηνιαία βάση.  
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Στάδιο 4: Παρακολούθηση, επανεξέταση, υποβολή εκθέσεων, αναθεώρηση και 
επικαιροποίηση - Η διαδικασία 

Γιατί; 

Μέσω της παρακολούθησης επιδιώκεται ο έλεγχος της προόδου σε σχέση με τους 
στόχους ή τις προθέσεις του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. Ως παρακολούθηση ορίζεται η επίσημη 
υποβολή εκθέσεων και η τεκμηρίωση1 του επιτυχημένου καταμερισμού των δαπανών 
και της επίτευξης των αποτελεσμάτων και των ορόσημων που έχουν τεθεί. Συχνά, τα 
δεδομένα παρακολούθησης είναι διοικητικής και ποσοτικής φύσης και ο πρωταρχικός 
σκοπός τους δεν είναι η αξιολόγηση. Η ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης 
βοηθά γενικότερα τα άτομα που ασκούν εποπτικά καθήκοντα να εντοπίζουν 
περιπτώσεις, όπου ένα στοιχείο του Σχεδίου Δράσης δεν εφαρμόζεται όπως αναμένεται 
ή σύμφωνα με το ΕΣΔ, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα, η παρακολούθηση αποτελεί τη 
βάση για την αναθεώρηση της λειτουργίας του ΕΣΔ σε επίπεδο υπουργείων και 
υπηρεσιών, επιτρέποντας στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να υποβάλλει εκθέσεις προόδου και να 
διατυπώνει συστάσεις για την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση τόσο του ΕΣΔ όσο 
και των τομεακών Σχεδίων Δράσης. 

Τί; 

Η παροχή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με το τομεακό Σχέδιο Δράσης επιτρέπει 
στην ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να αναθεωρεί το ΕΣΔ και το ΕΣΚΔ, να παρέχει καθοδήγηση σε 
υπουργεία και υπηρεσίες και να αναφέρει τους κινδύνους εκδήλωσης διαφθοράς και 
την πρόοδο στον τομέα αυτό έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα εξής: 

 Το πλαίσιο: αξιολόγηση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η νομική και 
οργανωτική κουλτούρα και το πολιτικό πλαίσιο στην αποτελεσματική εφαρμογή 
του τομεακού Σχεδίου Δράσης και, κατ’ επέκταση, του ΕΣΔ και του ΕΣΚΔ. 

 Την αξιολόγηση της «δεξαμενής» διαφθοράς: μελέτη του κινδύνου, της φύσης 
και των μορφών διαφθοράς. 

______________________ 

 
1. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και ολοκληρωμένη επιστροφή των 
 στοιχείων. Στο πρώτο παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κωδικοποιημένες φόρμες για 
 τον έλεγχο και την αξιολόγηση της διαδικασίας. Στη συνέχεια, μπορεί να αναπτυχθεί μια 
 ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού είτε με την προσαρμογή 
 ενός γενικού λογισμικού και τη διαχείριση κινδύνων. 
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 Την επιβεβαίωση των συνθηκών υλοποίησης: εξέταση των πραγματικών και 
πιθανών ζητημάτων κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης σε επίπεδο 
υπουργείων και υπηρεσιών. 

 Την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας: μελέτη των παραγόντων που 
διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΚΔ και του 
ΕΣΔ σε επίπεδο υπουργείων και υπηρεσιών και πιθανούς τρόπους ενίσχυσης 
της υλοποίησης μέσω της συνδυασμένης δράσης. 

 Την ιδιοκτησία: μελέτη των μέτρων και των διαδικασιών που θα μπορούσαν να 
διασφαλίσουν την πλήρη υποστήριξη των φορέων και αρχών που εμπλέκονται 
στην υλοποίηση του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 

 Την αλλαγή: υπόδειξη των παραμέτρων σε σχέση με τη δομή, τη νοοτροπία, τη 
στρατηγική και την επιχειρησιακή λειτουργία που θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψιν κατά την αναθεώρηση και την επανεξέταση του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 

Πώς;  

Τα δεδομένα παρέχουν τη βάση για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις 
επιδόσεις των υπουργείων και των υπηρεσιών όσον αφορά το ΕΣΔ και το τομεακό 
Σχέδιο Δράσης. Η βάση αυτών των πληροφοριών έχει τρεις σκοπούς: o πρώτος αφορά 
τη σύγκριση μεταξύ των υπουργείων σε σχέση με το ΕΣΔ για την αξιολόγηση της 
προόδου που έχει επιτευχθεί. Δεύτερον, επιτρέπει στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να επικεντρωθεί στις 
αναθεωρήσεις σε συνάρτηση με τους δείκτες έκβασης ή αποτελεσματικότητας, όπου η 
αποτελεσματικότητα είναι το κατά πόσον ένα Σχέδιο Δράσης έχει σχεδιαστεί με 
γνώμονα το πλαίσιο του τομέα και τις συγκεκριμένες προκλήσεις της διαφθοράς. Τέλος, 
η βάση πληροφόρησης επιτρέπει στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να εντοπίσει τις καλές πρακτικές, να 
χαρτογραφήσει την πρόοδο ανά τομέα ή ετησίως. 

Ποιός; 

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. αποτελεί τον βασικό ηγέτη στη διαδικασία αυτή. Δεδομένου ότι τα 
υπουργεία/υπηρεσίες είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τα τομεακά Σχέδια Δράσης, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας του ΕΣΔ σε επίπεδο υπουργείου και 
υπηρεσίας, δίνοντάς της τη δυνατότητα να υποβάλλει αναφορές σχετικά με την πρόοδο και 
προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση τόσο του ΕΣΔ όσο και των 
τομεακών Σχεδίων Δράσης, να χαρτογραφεί την πρόοδο και τα ζητήματα μεταρρύθμισης, κλπ. 
Η παρακολούθηση περιλαμβάνει και τη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
εφόσον αυτό κρίνεται, συμπεριλαμβανομένων Υπουργών, επιτελείων των υπουργικών 
γραφείων και συνδεόμενων με αυτά υπηρεσιών, επαγγελματικών κλάδων, σωματείων και 
συλλόγων, κλπ. Η διαβούλευση έχει σκοπό να εξασφαλίσει την πλήρη κατανόηση των 
προτεινόμενων διαδικασιών από τους φορείς που καλούνται να τις εφαρμόσουν και τη 
δέσμευσή τους για την υλοποίησή τους. 

 
Όσον αφορά την επανεξέταση και τις προτάσεις, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα πρέπει να επιζητά τη 
διασταύρωση της εκάστοτε υποβαλλόμενης έκθεσης τόσο με τους συντάκτες, όσο και με το 
προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Όταν συγκεντρωθούν τα δεδομένα, το 
προσχέδιο της έκθεσης θα πρέπει να συζητείται με τη διοίκηση του οργανισμού για να 
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διασφαλίζεται η ακρίβεια των πληροφοριών και ο εντοπισμός πιθανών αδυναμιών βοηθώντας 
παράλληλα τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να εντοπίσει τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσει την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των αιτιών και όχι μόνο των συμπτωμάτων.  
 
Σε πολλές περιπτώσεις είναι καλή ιδέα η διοργάνωση ενός σεμιναρίου επιβεβαίωσης ή μια 
συνάντηση πριν την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και την τελική 
υποβολή της έκθεσης, ιδίως με το επιχειρησιακό προσωπικό. Με τη μέθοδο αυτή όχι μόνο 
παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης των ευρημάτων ή/και εντοπισμού και διόρθωσης 
πιθανών λαθών, αλλά κυρίως παρέχεται η δυνατότητα διαμοιρασμού των πληροφοριών και 
διασφάλισης της υποστήριξης και της δέσμευσης όλων των υπαλλήλων, πράγμα πολύ 
σημαντικό για τη μελλοντική υλοποίηση της αντιμετώπισης μέσω δράσεων ανάπτυξης 
ικανοτήτων. Η διοργάνωση αντίστοιχων σεμιναρίων συμβάλλει στη συνεύρεση όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, ενώ τα στοχευμένα σεμινάρια για κάθε οργανισμό μπορούν να 
διασφαλίσουν τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Η διαδικασία αυτή αυξάνει την εμπιστοσύνη 
ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και την αξιοπιστία της άσκησης, ενισχύοντας την αίσθηση 
ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων και θέτοντας ισχυρά θεμέλια για τη μετέπειτα πορεία. Με την 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων και τις απαιτούμενες προσαρμογές, ο κύριος κάτοχος της 
αξιολόγησης θα πρέπει να εγκρίνει επίσημα τα αποτελέσματα. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι επίσης 
αρμόδια για τον διαμοιρασμό της τελικής έκθεσης αξιολόγησης σε εμπλεκομένους φορείς και 
εταίρους.  

Πότε; 

Εφόσον τα υπουργεία και οι υπηρεσίες υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία εντός 
συμφωνηθείσας προθεσμίας, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να δημοσιεύει εκθέσεις προόδου σε 
τριμηνιαία βάση και μια ετήσια έκθεση αναθεώρησης. Οι αναθεωρήσεις του ΕΣΔ και των 
συναφών τομεακών Σχεδίων Δράσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση ή ανά 
διετία. Εάν το ΕΣΔ αναθεωρείται κάθε μήνα, και η οδηγία/υπόδειγμα/φόρμα που παρέχεται 
από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στα υπουργεία/υπηρεσίες αναθεωρείται κάθε τρεις μήνες, τότε η διαδικασία 
της διαβούλευσης και τους σχεδιασμού ενός τομεακού Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να μπορεί 
να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών και να είναι λειτουργική ή δημοσιεύσιμη εντός ενός 
έτους. Ως εκ τούτου οι εκθέσεις σχετικά με το τομεακό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να 
υποβάλλονται ετησίως, αν και τα περισσότερα παραδείγματα δεδομένων για την τροφοδότηση 
των δεικτών θα πρέπει να συλλέγονται, να αντιπαραβάλλονται και να επιστρέφονται σε 
τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση, ώστε να επιτρέπονται οι ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
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Παράρτημα A 
 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις 

Στάδιο 1: Εξορθολογισμός της στρατηγικής/σχεδίου δράσης 

Πλαίσιο 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει συνταχθεί ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, επομένως, και τα 
τέσσερα στάδια έχουν προσαρμοστεί αναλόγως. Συνεπώς, δεν εξετάζει όλες τις πτυχές 
των τυποποιημένων διαδικασιών ολοκλήρωσης ενός σχεδίου για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, αλλά στηρίζεται σε αυτές για να διευκολύνει την υλοποίηση της 
Διαφάνειας (Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς – ΕΣΚΔ) και του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης – ΕΣΔ (όπως ισχύει τον Ιούνιο του 2017), εστιάζοντας στα ειδικότερα 
ζητήματα πρόληψης, όπως αυτά προσδιορίζονται στην UNCAC. 

Αυτή τη στιγμή, το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ δεν προσφέρονται για ετήσια αναθεώρηση και 
επικαιροποίηση καθώς και για την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των δεικτών 
παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΣΔ. Παρόλο που το Εγχειρίδιο επικεντρώνεται 
στο ΕΣΔ, το ίδιο το σχέδιο είναι ένας συνδυασμός στρατηγικής, σχεδίου δράσης και 
επεξηηγήσεων. Για να επιτευχθούν οι σκοποί του εγχειριδίου, δηλαδή η ετήσια 
αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ΕΣΔ, καθώς και η αναθεώρηση και η ενημέρωση 
των δεικτών παρακολούθησης της εφαρμογής του ΕΣΔ, πρέπει να επανεξεταστεί το ίδιο 
το ΕΣΔ, ώστε οι δραστηριότητες και οι πρωτοβουλίες του να ομαδοποιούνται, να 
συντονίζονται και να συντάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι εν λόγω δραστηριότητες 
και οι πρωτοβουλίες να χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο για την υποβολή αναφορών εκ 
μέρους των υπουργείων και των υπηρεσιών. Με τη μέθοδο αυτή τα δεδομένα θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση, την υποβολή εκθέσεων, την 
αναθεώρηση και την επικαιροποίηση. 

Το ΕΣΚΔ λειτουργεί ως το πλαίσιο στη βάση του οποίου μπορούν να σχεδιαστούν 
ειδικότερα και λεπτομερέστερα σχέδια δράσης. Παράλληλα, η αναθεώρηση του ΕΣΔ 
προάγει την κοινή προσέγγιση στα ζητήματα διαφθοράς σε όλα τα εμπλεκόμενα 
υπουργεία και υπηρεσίες. Το ΕΣΔ, θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί και αφού 
εντοπιστούν τα ειδικότερα ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς που ανακύπτουν 
σε κάθε πεδίο, να αποτελέσει μια βάση για τη λήψη προληπτικών δραστηριοτήτων και 
πρωτοβουλιών. Ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να αποτελέσει τον πρώτο στόχο αυτής 
της εργασίας, αφενός λόγω της σημασίας της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
Διαφθοράς και, αφετέρου, διότι τα τεκμήρια υλοποίησης και την προόδου αποτελούν 
το βασικό δομικό στοιχείο του ΕΣΔ και του ΕΣΚΔ και η βάση για να αναγνωρίσουν η 
κυβέρνηση και οι πολίτες τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς. 
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Παρόλο που στο υφιστάμενο ΕΣΔ γίνονται ρητές αναφορές στην ευθύνη των 
υπουργείων και των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή πρέπει να επανεξεταστεί συστηματικά 
ως προς τα τομεακά Σχέδια Δράσης σε επίπεδο υπουργείων και υπηρεσιών και τις 
αρμοδιότητές τους –και κατ’ επέκταση, τις αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.– στο πλαίσιο 
του ΕΣΔ. 

Για να εκπληρωθούν οι στόχοι του παρόντος εγχειριδίου, προτείνεται η σύνδεση των 
υφιστάμενων ΕΣΚΔ και ΕΣΔ μεταξύ τους και ο εξορθολογισμός τους. Λόγω του εκτενούς 
πεδίου εφαρμογής τους, με ζητήματα που αφορούν από τη συμμετοχή των πολιτών 
μέχρι την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, το παρόν εγχειρίδιο εστιάζει στην 
πρόληψη και μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα για παρόμοιες προσεγγίσεις σε 
άλλα σημεία του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 

Το εγχειρίδιο προτείνει τη χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
διαφθοράς για την αντιπαραβολή και διαμόρφωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών 
του ΕΣΔ σε ένα πλαίσιο, εντός του οποίου θα σχεδιαστούν υποδείγματα τομεακών 
Σχεδίων Δράσης. Δεδομένου του πεδίου εφαρμογής του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ, το εγχειρίδιο 
επικεντρώνεται στο δημόσιο τομέα και στην πρόληψη υπό την καθοδήγηση του 
κεφαλαίου ΙΙ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. Η μέθοδος αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους άλλους τομείς της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της Διαφθοράς: τη συμμετοχή της κοινωνίας, την ποινικοποίηση και τα 
μέτρα επιβολής του νόμου, τα μέτρα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία, και την 
ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Η Σύμβαση λειτουργεί ως πλαίσιο για τον εξορθολογισμό και την αναθεώρηση του 
ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ, καθιστώντας περισσότερο εφικτή [1] την ανάπτυξη δεικτών και [2] 
την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σε τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο του 
ΕΣΔ. Επίσης, για να διευκολύνει τον εποπτικό ρόλο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., το ΕΣΔ 
επικεντρώνεται στην υλοποίηση αλληλοσυμπληρούμενων τομεακών Σχεδίων Δράσης 
σε υπουργεία και υπηρεσίες. 

Γιατί; 

Το ΕΣΚΔ χρησιμεύει ως πλαίσιο βάσει του οποίου μπορούν να αναπτυχθούν ειδικότερα 
και λεπτομερέστερα τομεακά σχέδια δράσης (βλ. παραπάνω Πίνακα 1). Η κατάρτιση 
ενός ρεαλιστικού γενικού και εξειδικευμένου ΕΣΔ επιβάλλει, ως ένα βαθμό, την κάθετη 
ενσωμάτωση των επί μέρους δράσεων στα υπουργεία και τις υπηρεσίες και την 
ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων μεταξύ τους, εάν το καθένα αναπτύξει ένα τομεακό 
Σχέδιο Δράσης εντός του πλαισίου του ΕΣΔ. Οι αρμοδιότητες των υπουργείων και των 
υπηρεσιών διευκρινίζονται στο υφιστάμενο ΕΣΔ, το οποίο προβλέπει υποχρέωση 
υποβολής ετήσιων εκθέσεων στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σχετικά με τις ενέργειες κατά της 
διαφθοράς. Η θέσπιση ειδικών τομεακών στρατηγικών αποτελεί μέρος του παρόντος 
σχεδίου δράσης. Οι εν λόγω στρατηγικές εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις αρμόδιες 
αρχές αλλά δεν κωδικοποιούνται ούτε αναπτύσσονται ως συνεκτικά και ολοκληρωμένα 
τομεακά Σχέδια Δράσης βάσει του υφιστάμενου ΕΣΔ.  

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να λαμβάνει, να αντιπαραβάλλει και να 
συγκρίνει τους δείκτες των επί μέρους τομεακών Σχεδίων Δράσεων σε κοινή ή 
ομοιόμορφη βάση. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση, 
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αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ΕΣΔ και η υποβολή εκθέσεων προόδου με βάση 
τεκμηριωμένα στοιχεία. 

Τί; 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του εγχειριδίου, προτείνεται η σύνδεση των υφιστάμενων 
ΕΣΚΔ και ΕΣΚ μεταξύ τους και ο εξορθολογισμός τους, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
διαφθοράς. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα σημεία του ΕΣΚΔ και 
του ΕΣΔ. 

Ο ΟΟΣΑ προτείνει τρία επίπεδα αξιολόγησης:1 

  Παρακολούθηση: Μια συνεχής λειτουργία που χρησιμοποιεί τη συστηματική 
συλλογή δεδομένων με βάση καθορισμένους δείκτες που παρέχει, στη διοίκηση 
και στους φορείς που εμπλέκονται σε μια διαρκή δράση παρέμβασης, ενδείξεις 
σχετικά με την συντελεσθείσα πρόοδο, την επίτευξη των στόχων και την πρόοδο 
στη χρήση των κατανεμημένων κεφαλαίων. 

 

  Αναθεώρηση: Η αξιολόγηση της απόδοσης μιας παρέμβασης, είτε ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα είτε ad hoc. Οι αναθεωρήσεις είναι συνήθως λιγότερο 
περιεκτικές και/ή εμπεριστατωμένες σε σχέση τις αξιολογήσεις˙ και τείνουν να 
επικεντρώνονται σε επιχειρησιακές πτυχές. 

 

 Αξιολόγηση: Η συστηματική και αντικειμενική εκτίμηση ενός τρέχοντος ή 
ολοκληρωμένου έργου ή προγράμματος, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και 
των αποτελεσμάτων του. Στόχος είναι να καθοριστεί η συνάφεια και η επίτευξη 
των στόχων, η αποδοτικότητα των πρωτοβουλιών ανάπτυξης, η 
αποτελεσματικότητα, ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητά του 

Η παρακολούθηση αποσαφηνίζει τις πραγματοποιούμενες ενέργειες, συνδέει τις 
δραστηριότητες και τους πόρους με τους στόχους, μετατρέπει τις επιδιώξεις σε δείκτες 
επιδόσεων και καθορίζει στόχους. Συλλέγει συστηματικά δεδομένα για τους δείκτες 
επιδόσεων, συγκρίνει τα πραγματικά αποτελέσματα με τους στόχους και υποβάλλει 
εκθέσεις προόδου. Οι αναθεωρήσεις αξιολογούν την απόδοση σε συνάρτηση με τις 
επιχειρησιακές επιδόσεις, την οργανωτική παραγωγικότητα και την οργανωτική 
αποτελεσματικότητα2 στο πλαίσιο του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 

Οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την καθοδήγηση των υπουργείων και των υπηρεσιών 
σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες 

______________________ 

 
1. OECD (2002), “Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management”, OECD, 

www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf. 

2. Barnes, Daniel W. et al. (2012), “Public office, private interests: Accountability through income 
and asset disclosure”, Stolen Asset Recovery (StAR) initiative, World Bank, Washington, DC, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/734201468152086402/ 
Public-office-private-interests-accountability-through-income-and-asset-disclosure.  

http://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/734201468152086402/Public-office-private-interests-accountability-through-income-and-asset-disclosure
http://documents.worldbank.org/curated/en/734201468152086402/Public-office-private-interests-accountability-through-income-and-asset-disclosure
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εκθέσεις, τις προθεσμίες υποβολής και τη φόρμα που θα πρέπει να χρησιμοποιείται, 
προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το εύρος του πεδίου εφαρμογής 
του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ καθώς και ότι πολλές από τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε 
αυτά είναι συνεχόμενες. Είναι σημαντικό η ηγεσία του κάθε υπουργείου/υπηρεσίας να 
φροντίζει να κάνει κτήμα της το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ, ιδίως ως προς την πρόληψη και τις 
ειδικότερες αρμοδιότητές τους. Το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς 
την επικοινωνία και τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων και δεν μπορούν να 
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.˙ Οι αρμοδιότητες θα πρέπει να 
διοχετευτούν στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στα συστήματα και τις 
πρακτικές διαχείρισης των επιδόσεων εντός των υπουργείων και των υπηρεσιών (βλ. 
Σχήμα Α.1.). Θα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν στις προσπάθειες καταπολέμησης της 
διαφθοράς της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, και να ευθυγραμμιστούν με το ΕΣΚΔ.  

Σχήμα A.1. Το στρατηγικό πλαίσιο και τα σχέδια δράσης 

ΣΤ
Ρ

Α
ΤΗ

ΓΙ
Κ

Ο
 Π

Λ
Α

ΙΣ
ΙΟ

 Καθορισμός αποστολής [θεμελιώδης σκοπός] και θεμελιωδών αξιών [τις αξίες που πρέπει 
να διέπουν όλες τις δραστηριότητές του] 

Ιεράρχηση των στόχων [Στόχοι – γενικής φύσεως] και Επιδιώξεις [Συγκεκριμένοι στόχοι – 
ειδικά για την επίτευξη] για τον οργανισμό και τα καθορισμένα λειτουργικά τμήματα, τις 
ενότητες και τις ομάδες ή τις μονάδες 

Ιεράρχηση των στόχων [Στόχων] και των Επιδιώξεων [Συγκεκριμένων στόχων] που πρέπει 
να έχουν ο οργανισμός και τα καθορισμένα τμήματα υποστήριξης, οι ενότητες και οι 
ομάδες ή οι μονάδες 

 

Κατάρτιση σχεδίων δράσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των επιχειρησιακών τομέων και των 
τομέων υποστήριξης για την επίτευξη των επιδιώξεων 

Προσδιορισμός ποσοτικών, οικονομικών, ποιοτικών και σχετικών με το χρόνο παραμέτρων για 
την επίτευξη των Επιδιώξεων ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει διαθέσιμοι πόροι για την 
επίτευξη των Επιδιώξεων 

Καθορισμός μέσων αντικειμενικής αξιολόγησης [ποσοτικοποιημένων δεικτών απόδοσης] 

Θέσπιση μηχανισμών αντικειμενικής αξιολόγησης 

Θέσπιση μηχανισμών μεταβολής των προτεραιοτήτων ή της δυνατότητας εφαρμογής των 
Επιδιώξεων 

Πηγή:  Doig, A., Moran, J. and Watt. D. (2001), “Managing Anti-corruption Agencies”, Forum on Crime and 
Society 1adapted from Audit Commission (1995), “Paying the Piper…Calling the Tune”, HMSO, London. 

Ένα Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να έχει σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα που να 
καθορίζουν το πλαίσιο τόσο για τους ιδιοκτήτες του όσο και για τους υπεύθυνους 
υλοποίησης, και εκείνους που ασχολούνται με το έργο της παρακολούθησης, της 
αναθεώρησης και της αξιολόγησης. Μπορούν και πρέπει να δημοσιοποιούνται σαφή 
σχέδια δράσης που να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και να συμβάλλουν στην 
κινητοποίηση των πολιτών ασκώντας πιέσεις για την επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων και εκβάσεων. 

Η διευκρίνιση των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, σε ποια χρονική 
στιγμή και από ποιον διευκολύνει τον σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών και την 
αξιολόγηση προηγούμενων Σχεδίων Δράσης ή ακόμη και όσων βρίσκονται ακόμη σε 
εξέλιξη. Η ανάπτυξη και σύνταξη Σχεδίων Δράσης συμβάλλει στον προγραμματισμό, 

Στάδια 1 και 2 

Στάδιο 3  

Στάδιο 4 
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ενθαρρύνοντας τους υπεύθυνους σχεδιασμού να εξετάζουν θέματα όπως ο τρόπος 
υλοποίησης κάθε στοιχείου, το χρονοδιάγραμμα και η αλληλουχία διαφόρων στοιχείων 
και να παρέχουν μια ρεαλιστική εκτίμηση των εφικτών δράσεων εντός του 
καθορισμένου χρονικού πλαισίου σε επίπεδο υπουργείων και υπηρεσιών, και σε όλους 
τους τομείς. Αυτή η προσέγγιση έχει καίρια σημασία για την αναθεώρηση και την 
επικαιροποίηση του ΕΣΔ. 

Επομένως, οι προσπάθειες επαναδιατύπωσης του εκάστοτε ΕΣΔ θα πρέπει να 
προσανατολίζονται στις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που επιτρέπουν τη 
μέτρησή τους –ή τουλάχιστον– τα μέσα για την παροχή ποσοτικών δεικτών. Η χρήση 
δεικτών θα διευκολύνει την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης, 
καταδεικνύοντας ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες διεξάγονται 
σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Χωρίς δείκτες, τα σχέδια δράσης 
αποτελούν μόνο διακηρύξεις προθέσεων χωρίς απτά αποτελέσματα. 

Δουλεύοντας από τη βάση προς την κορυφή, δηλ. μετατρέποντας το ΕΣΔ σε τομεακά 
Σχέδια Δράσης, χρησιμοποιώντας τους ίδιους δείκτες, επιτυγχάνεται η κάθετη 
ενσωμάτωση των τομεακών Σχεδίων Δράσης, του ΕΣΔ και του ΕΣΚΔ σε επίπεδο 
υπουργείων και υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος της ευθύνης μετατροπής του ΕΣΔ σε 
τομεακά Σχέδια Δράσης ανήκει στη διοίκηση, στο τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού ή στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Οι φορείς αυτοί συμμετέχουν στην 
αναγνώριση, την κατανόηση και την προσαρμογή των κύριων στοιχείων πρόληψης του 
αναθεωρημένου ΕΣΔ στα επιμέρους Σχέδια Δράσης τους. Επίσης, είναι οι πλέον 
κατάλληλοι για να αναγνωρίσουν, να καταγράψουν και να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά 
με τους συναφείς και κατάλληλους δείκτες.. 

Τέλος, εδώ προστίθεται μια ακόμη διάσταση, ήτοι η εξασφάλιση των μέσων για την 
οριζόντια ολοκλήρωση. Αυτό σημαίνει, ότι μέσω της σύγκρισης των τομεακών Σχεδίων 
Δράσης και των δεικτών μεταξύ τους, επιτυγχάνεται η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
της ετήσιας αναθεώρησης και επικαιροποίησης του ΕΣΔ και των δεικτών 
παρακολούθησης της υλοποίησής του, καθώς και η κοινοποίηση των διαδικασιών για 
την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το ΕΣΔ σε τριμηνιαία βάση. 
Έτσι, η υιοθέτηση μιας κοινής και ενιαίας προσέγγισης διευκολύνει το εποπτικό έργο 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.  

Πώς;  

Το εγχειρίδιο προτείνει τη χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
διαφθοράς για την αντιπαραβολή και διαμόρφωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών 
του ΕΣΔ σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα σχεδιαστούν υποδείγματα τομεακών 
Σχεδίων Δράσης. Δεδομένου του εύρους εφαρμογής του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ, το 
εγχειρίδιο επικεντρώνεται στον δημόσιο τομέα και στην πρόληψη, υπό την 
καθοδήγηση του κεφαλαίου ΙΙ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
Διαφθοράς. Λειτουργεί επίσης ως πρότυπο και μπορεί να εφαρμοστεί και στους άλλους 
τομείς της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς: τη συμμετοχή της 
κοινωνίας, τα μέτρα ποινικοποίησης και επιβολής του νόμου, τα μέτρα που αφορούν τη 
διεθνή συνεργασία και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Στον Πίνακα 1 
προσδιορίζονται τα στοιχεία του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ που εντάσσονται στην πρόληψη. 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το αναθεωρημένο ΕΣΔ βάσει του κεφαλαίου ΙΙ της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. 

Ποιος; 

Οι εργασίες αυτού του σταδίου θα αναληφθούν από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., αφού λάβει την 
επιβεβαίωση από τα μεμονωμένα υπουργεία και τους οργανισμούς του δημόσιου 
τομέα ότι το αναθεωρημένο ΕΣΔ παρέχει μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη βάση για να 
ακολουθήσει το Στάδιο 2. 

Πότε; 

Το αναθεωρημένο ΕΣΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, δημοσιευτεί και εγκριθεί εντός 
ενός μηνός, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των σταδίων το συντομότερο 
δυνατό μετά την δημοσίευσή του. 

Στάδιο 2: Ανάπτυξη τομεακών Σχεδίων Δράσης 

Πλαίσιο 

Τα τομεακά Σχέδια Δράσης συντάσσονται εστιάζοντας στην προληπτική διάσταση του 
αναθεωρημένου ΕΣΔ. Τα Σχέδια Δράσης είναι κυρίως εργαλεία διαχείρισης υπό την 
έννοια ότι ορίζουν στόχους, μέτρα, χρονοδιαγράμματα, αρμοδιότητες και δείκτες 
επιτυχίας. Για να καταπολεμηθεί η διαφθορά των υπουργείων/υπηρεσιών σε θεσμικό 
επίπεδο, τα θεσμικά όργανα για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση που περικλείει τα ακόλουθα βήματα: αξιολόγηση 
κινδύνων, χάραξη σχεδίου δράσης, υλοποίηση, διαδικασίες υλοποίησης, δημιουργίας 
δεικτών και παρακολούθησης και υποβολή εκθέσεων. 

Γιατί; 

Η κατάρτιση τομεακών σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα 
πρέπει να ενταχθεί στη διαδικασία αναθεώρησης και ενημέρωσης του ΕΣΔ, καθώς και 
στη διαδικασία αναθεώρησης και επικαιροποίησης των δεικτών για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΣΔ, καθώς και στη διαδικασία παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων σχετικά με το ΕΣΔ σε τριμηνιαία βάση. Έτσι, αφενός τα 
υπουργεία και οι υπηρεσίες θα έχουν ένα μοντέλο για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ, αφετέρου, καθιερώνεται μια 
ομοιόμορφη προσέγγιση των Σχεδίων Δράσης και τίθενται οι βασικές προϋποθέσεις με 
βάση τις οποίες η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα μπορεί να παρακολουθεί τις επιδόσεις και την πρόοδο 
και να διεκπεραιώνει το εποπτικό έργο που της έχει αναθέσει το ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ. 
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Τί; 

Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 2 (ανωτέρω, σε Στάδιο 1: Διαδικασία) και τον Πίνακα A.1 
(παρακάτω), η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής, ένα υπόδειγμα και μια 
διαδικασία υποβολής εκθέσεων3 που θα εξασφαλίζουν τα εξής: 

 Ότι οι προθέσεις του ΕΣΔ διαχέονται σε επίπεδο τομέων και υπουργείων, τα 
οποία στη συνέχεια αναλαμβάνουν ευθύνη για την υλοποίηση και την υποβολή 
εκθέσεων μέσω των επιμέρους Σχεδίων Δράσης τους, τα οποία έχουν και 
ποσοτικούς δείκτες. 

 Δεδομένου ότι η προσέγγιση είναι συνήθως κοινή και ενιαία, όπως θα είναι και 
τα δεδομένα του δείκτη, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (α) θα υιοθετήσει μια οριζόντια προοπτική, 
(β) θα αναλάβει έναν παρεμβατικό ρόλο όπου υπάρχουν παρεκκλίσεις όσον 
αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, (γ) θα χαρτογραφήσει τις 
αναδυόμενες και αναγνωρισμένες περιοχές κινδύνου, τομείς και 
δραστηριότητες και (δ) θα γίνει το κέντρο γνωστοποίησης των καλών πρακτικών 
και ε) θα αποκτήσει συνολική εικόνα της προόδου. 

 Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα αναθεωρήσει το ΕΣΔ και το ΕΣΚΔ με βάση τα στοιχεία των 
τομεακών σχεδίων δράσης και θα δώσει οδηγίες στα υπουργεία και τις 
υπηρεσίες για την επικαιροποίηση των τομεακών σχεδίων δράσης και την 
τακτική ενημέρωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα επικεντρωθεί στον πρωταρχικό της ρόλο και την ευθύνη της ως 
εποπτική αρχή, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει αναφορές 
σχετικά με τη γενική πρόοδο και να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον συντονισμό 
(όπως τον συντονισμό των διοικητικών και ελεγκτικών μηχανισμών της 
διαφθοράς), σε τομείς με κοινό σκοπό (όπως την κοινή εκπαιδευτική πολιτική 
και πρόγραμμα δράσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους φορείς με 
αρμοδιότητες κατά της διαφθοράς και άλλες αρμόδιες αρχές) και να υποβάλλει 
εκθέσεις στην κυβέρνηση.  

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, τα τομεακά σχέδια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς των υπουργείων/υπηρεσιών, θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση 
που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: αξιολόγηση κινδύνων, χάραξη σχεδίου 
δράσης, διαδικασίες υλοποίησης, δημιουργίας δεικτών και παρακολούθησης και 
υποβολή εκθέσεων. 

Πώς; 

Το ΕΣΚΔ θέτει τις βασικές απαιτήσεις. Το ΕΣΔ έχει δύο βασικούς στόχους: ο πρώτος 
είναι να μεταφράσει το ΕΣΚΔ σε τομεακές πολιτικές και διαδικασίες διοίκησης και 

______________________ 

 
3. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και ολοκληρωμένη επιστροφή των 

στοιχείων. Στο πρώτο παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κωδικοποιημένες φόρμες για 
τον έλεγχο και την αξιολόγηση της διαδικασίας. Στη συνέχεια, μπορεί να αναπτυχθεί μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού είτε με την προσαρμογή 
ενός γενικού λογισμικού και τη διαχείριση κινδύνων. 
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λειτουργίας σε επίπεδο υπουργείου και ο δεύτερος είναι να επεκτείνει, προσαρμόσει, 
δώσει έμφαση και προτεραιοποιήσει τις πολιτικές σε συνάρτηση με τους σχετικούς 
κινδύνους. Με τη χρήση των πινάκων 2 και A.1, με την υποστήριξη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ τα 
υπουργεία θα αναπτύξουν τομεακά σχέδια δράσης καθώς και σχετικούς και 
κατάλληλους δείκτες. 

Συνεπώς, τα βήματα για τη σύνταξη ενός Σχεδίου Δράσης είναι δύο. Πρώτον, η 
εκτίμηση του βασικού κινδύνου διαφθοράς και των απειλών που μπορεί να 
αντιμετωπίσει ένα υπουργείο ή μια υπηρεσία. Ο κύριος στόχος της ανάλυσης των 
κινδύνων διαφθοράς είναι να επισημανθεί σε ποιο σημείο του Σχεδίου Δράσης του 
Πλαισίου 3 ενδέχεται να εκδηλωθούν κρούσματα διαφθοράς. Οι συντάκτες του Σχεδίου 
Δράσης θα πρέπει να προσδιορίσουν, για κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες, ποιες 
βασικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και κατά πόσον οι αντίστοιχες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων είναι εκτεθειμένες στο μονοπώλιο, τη διακριτική μεταχείριση, την 
έλλειψη διαφάνειας και/ή την έλλειψη λογοδοσίας.  

Κίνδυνος και διαφθορά: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακό περιβάλλον 

Η παρούσα εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί από μια μικρή ομάδα που εξετάζει την 
Ανάλυση του μοτίβου της διαφθοράς – συνοψίζει τη φύση και την κλίμακα της 
τρέχουσας και της δυνητικής δωροδοκίας κατά δραστηριότητα ή λειτουργία σε επίπεδο 
υπουργείου ή υπηρεσίας, εξετάζει τις μορφές διαφθοράς, τον αριθμό των αδικημάτων, 
τις αντιλήψεις κ.ο.κ., λαμβάνει υπόψη της ότι το πεδίο εφαρμογής μπορεί να 
περιλαμβάνει –εκτός από τη δωροδοκία– κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση της 
εχεμύθειας, νεποτισμό, ευνοιοκρατία και σχέση πατρωνίας, προσφορά επιρροής, 
παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άσκηση πίεσης από ομάδες 
συμφερόντων και να αναγνωρίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά, τους τύπους, τους τομείς 
και τις τάσεις.  

Η αξιολόγηση θα προσδιορίσει (α) τις μορφές διαφθοράς που έχουν συμβεί στο 
παρελθόν, (β) που συμβαίνουν τώρα και (γ) που μπορεί να συμβούν. Έτσι παρέχεται 
ένα πλαίσιο μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος κινδύνου και συχνά 
καθιερώνεται με τη χρήση των τεχνικών ανάλυσης SWOT (strengths: πλεονεκτήματα, 
weaknesses: αδυναμίες, opportunities: ευκαιρίες και threats: απειλές) και PEST 
(political: πολιτικοί, economic: οικονομικοί, social: κοινωνικοί και technological: 
τεχνολογικοί παράγοντες). Η κατανόηση των εξωτερικών και εσωτερικών απειλών 
σημαίνει την κατανόηση και την αξιολόγηση των εξής ερωτημάτων:  

 Ποιος: εάν πρόκειται για άτομο μέσα στον οργανισμό ή εκτός αυτού, για 
διαφθορά, επιρροή, για υπάλληλο σε υψηλή ή σε χαμηλή βαθμίδα κ.λπ. 

 Τι: ποιες μορφές διαφθοράς απαντώνται συχνότερα. 

 Πού: ποια είναι τα ευάλωτα σημεία του οργανισμού στις διαδικασίες του, τις 
λειτουργίες κ.λπ. 

 Πώς: πώς εκδηλώνεται η διαφθορά; 

 Γιατί: Σε τι οφείλεται η εμπλοκή των υπαλλήλων; 
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 Μέσα: πώς θα διαπράξουν τη διαφθορά και πόσο εύκολο είναι να μην 
αποκαλυφθούν οι ενέργειές τους ακόμη και μετά από τη διενέργεια 
εξονυχιστικού ελέγχου; 

 Ευκαιρία, Κίνητρο και Κίνδυνος: τι θα ενίσχυε ή θα μείωνε την πιθανότητα 
εκδήλωσης ενός κρούσματος διαφθοράς; 

 Πρόληψη και Αποτροπή: με ποιους τρόπους θα μπορούσε να αποτραπεί η 
εμπλοκή του προσωπικού σε περιστατικά διαφθοράς και πώς θα μπορούσαν να 
ενθαρρυνθούν οι υπάλληλοι να καταγγείλουν τα περιστατικά αυτά; 

Η αξιολόγηση των κινδύνων επιτρέπει στον οργανισμό να κάνει τρία πράγματα: α) να 
θέτει πρότυπα οργανωτικής ακεραιότητας και να τα μετατρέπει σε κατάλληλες 
πολιτικές και διαδικασίες βάσει του ΕΣΔ, β) να κάνει σαφείς τις προθέσεις του στο 
προσωπικό, τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους και γ) και να καθορίζει ποιος θα 
είναι υπεύθυνος στο εσωτερικό του οργανισμού για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης. 

Ένα καλό παράδειγμα για το πως τα υπουργεία και οι υπηρεσίες μπορούν να 
εφαρμόσουν μεθόδους αξιολόγησης κινδύνων και συνεπώς, πολιτικές και διαδικασίες 
μετριασμού, πρόληψης, διαχείρισης ή μετατόπισης του κινδύνου, εντοπίζεται στο 
πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα Α.1. 
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Πίνακας A.1. Δείκτες κινδύνων για τα σχέδια δράσης στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων 

 Πεδίο κινδύνου της 
διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης 

Δείκτες που επιβεβαιώνουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν 
και αντιμετωπίστηκαν 

Π
ρ

ο
-σ

υ
μ

β
α

τι
κό

 σ
τά

δ
ιο

 

Αξιολόγηση αναγκών και 
ανάλυσης της αγοράς 

 Απουσία επαρκούς αξιολόγησης αναγκών  

 Επιρροή αποφάσεων των αρμόδιων υπαλλήλων από 
εξωτερικούς παράγοντες 

 Ανεπίσημη συμφωνία για την κατοχύρωση της σύμβασης 

Προγραμματισμός και 
προϋπολογισμός 

 Ανεπαρκής προγραμματισμός των συμβάσεων  

 Συμβάσεις που δεν συμβαδίζουν με τη συνολική διαδικασία 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων 

 Μη ρεαλιστικός προϋπολογισμός ή ελλείμματα στον 
προϋπολογισμό 

Σχεδιασμός ειδικών 
όρων/προϋποθέσεων 

• Τεχνικοί όροι ειδικά προσαρμοσμένοι ώστε να καλύπτονται 
από συγκεκριμένη εταιρεία  

• Κριτήρια επιλογής που δεν προσδιορίζονται αντικειμενικά και 
εκ των προτέρων  

• Προϋπόθεση παροχής δειγμάτων αγαθών και υπηρεσιών, 
χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο  

 Εξαγορά πληροφοριών σχετικά με τις ειδικούς όρους του 
έργου. 

Επιλογή διαδικασίας • Απουσία επαρκούς αιτιολόγησης για την εφαρμογή μη 
διαγωνιστικών διαδικασιών 

• Κατάχρηση των μη διαγωνιστικών διαδικασιών λόγω νομικών 
εξαιρέσεων: διαίρεση των συμβάσεων, κατάχρηση συνθηκών 
εκτάκτου ανάγκης, μη υποστηριζόμενες τροποιήσεις 

Στ
ά

δ
ιο

 υ
π

ο
β

ο
λή

ς 
π

ρ
ο

σ
φ

ο
ρ

ώ
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Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων/προσφορών 

• Μη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
• Μη δημοσίευση των πληροφοριών της σύμβασης 

Υποβολή προσφορών • Έλλειψη ανταγωνισμού ή περιπτώσεις προσυνεννοημένων 
προσφορών  

Αξιολόγηση των 
προσφορών 

• Σύγκρουση συμφερόντων και διαφθοράς στη διαδικασία 
αξιολόγησης λόγω:  

o Γνωστών πλειοδοτών, καθώς συμμετέχουν συνεχώς 
οι ίδιοι στις διαδικασίες 

o Προσωπικών συμφερόντων, όπως δώρων ή 
υποσχέσεων μελλοντικής πρόσληψης  

o Μη εφαρμογή του “four eyes-principle” 

Ανάθεση σύμβασης • Ο ανάδοχος του έργου δεν γνωστοποιεί το ακριβές κόστος ή 
ακριβή στοιχεία τιμολόγησης στην πρότασή του, με 
αποτέλεσμα την υπερτιμολόγηση της σύμβασης  

• Σύγκρουση συμφερόντων και διαφθορά στη διαδικασία 
έγκρισης (π.χ. σύγχυση των ελεγκτικών και αναθετουσών 
αρχών που εμπλέκονται στο έργο) 

• Έλλειψη πρόσβασης στα αρχεία της διαδικασίας 
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 Πεδίο κινδύνου της 
διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης 

Δείκτες που επιβεβαιώνουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν 
και αντιμετωπίστηκαν 

Στ
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δ
ιο
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ά
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Διαχείριση σύμβασης / 
απόδοση 

• Καταχρήσεις του προμηθευτή κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα, την τιμολόγηση 
και τον χρόνο παράδοσης: 

o Ουσιώδης μεταβολή των συμβατικών όρων ώστε να 
παραταθεί η προθεσμία παράδοσης ή να αυξηθούν οι 
τιμές 

o Υποκατάσταση προϊόντων ή ανεπαρκής παροχή 
υπηρεσιών που δεν πληροί τους όρους της σύμβασης 

o Κλοπή προϊόντων αμέσως πριν την παράδοσή τους 
στον τελικό χρήστη ή πριν την καταγραφή τους 

o Πλημμελής εποπτεία από τους αρμόδιους δημόσιους 
υπαλλήλους ή/και συγκρούσεις μεταξύ αναδόχων και 
εποπτευόντων υπαλλήλων 

o Υπεργολάβοι ή συνέταιροι που επιλέγονται με 
αδιαφανείς διαδικασίας ή δεν λογοδοτούν  

Παραγγελία και πληρωμή • Πλημμελής διαχωρισμός των οικονομικών αρμοδιοτήτων 
ή/και απουσία εποπτείας, με αποτέλεσμα: 

o Ψευδή λογιστικά στοιχεία και εσφαλμένη κατανομή 
του κόστους ή ανακατανομή του κόστους μεταξύ 
διαφορετικών συμβάσεων 

o Καθυστερημένες πληρωμές τιμολογίων 
• Εικονικά ή διπλά τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών που δεν 

παραδόθηκαν ή αφορούν σε προκαταβολές 

Πηγή: OECD. 2016. Preventing Corruption in Public Procurement. Paris: OECD, p9. 

 

Ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εκτίμηση κινδύνου μεταφράζεται σε 
συγκεκριμένους τομείς κινδύνου και ευπάθειας είναι το Σχέδιο για την ενίσχυση της 
ακεραιότητας και τη μείωση της διαφθοράς στον τομέα της υγείας του 2017, το οποίο 
συνέταξε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και τον ΟΟΣΑ. 

Θεσμικός προγραμματισμός δράσεων 

Το Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει ορισμένους κινδύνους για την αντιμετώπιση των 
οποίων προτείνεται μια σειρά μέτρων. Η αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων 
επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: αφενός με την εξάλειψη της πιθανότητας παρουσίασης 
ευκαιριών και κινήτρων για τη διάπραξη ανέντιμων πρακτικών μέσω της θέσπισης 
πρακτικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν ως σκοπό τον εξορθολογισμό των 
υπηρεσιών και των τμημάτων, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και 
τη διαφάνεια του υπουργείου ή της υπηρεσίας, και αφετέρου, με την άμεση 
αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών μέσω συγκεκριμένων πολιτικών που 
αποσκοπούν στο μετριασμό, την εξάλειψη ή την απαγόρευση αυτών των 
δραστηριοτήτων ή των τομέων που είναι περισσότερο ευάλωτοι στη διαφθορά.  
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Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο, από τη σκοπιά της διοίκησης, η ηγεσία του οργανισμού 
αναπτύσσει με βάση τον Πίνακα 2 ένα Σχέδιο Δράσης που αντικατοπτρίζει τις 
απαιτήσεις του αναθεωρημένου ΕΣΔ αλλά έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την 
αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς. Το εν λόγω σχέδιο θα περιγράφει εκτενώς τα 
οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο οργανισμός για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς (Βλ. Πίνακα Α.2.). Συνεπώς, καθένας από τους τομείς που θα εντοπιστούν 
στο ΕΣΔ, στο επίπεδο 2, θα έχει συγκεκριμένη πολιτική και ειδικές διαδικασίες. 

 

Πίνακας A.2. Το πλαίσιο του σχεδίου δράσης 

Επίπεδο 1 
Προφίλ κινδύνου 
Πρότυπα/αξίες του οργανισμού 
 
Επίπεδο 2 
Διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής και πειθαρχικές διαδικασίες 
Επαγγελματικά πρότυπα/πολιτική καταγγελιών 
Σύγκρουση συμφερόντων και πολιτική δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων και πολιτική προστασίας 
Πολιτική δωροληψίας, ταξιδιών και φιλοξενίας 
Πολιτική εκ περιτροπής μετακίνησης υπαλληλικού προσωπικού 
Παροχή υπηρεσιών 
Παράπονα και διερεύνηση 
Οικονομικοί κανονισμοί 
Διαδικασίες προμηθειών 
Κώδικας ακεραιότητας/δεοντολογίας 
Πολιτική μηχανοργάνωσης 
Πολιτική αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων 
Επίπεδο 3 
Σύμβουλοι δεοντολογίας ή ακεραιότητας 
Τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
Τμήμα υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών 
Τμήμα προμηθειών ή συμβάσεων 
Τμήμα εσωτερικού ελέγχου  
Μονάδα παροχής εκπαίδευσης 
Διαδικασίες υποβολής καταγγελιών  
Μονάδα επαγγελματικών προτύπων ή συμμόρφωσης 

Όσον αφορά τον δεύτερο τρόπο, θα πρέπει να εδραιωθούν ειδικές πολιτικές και 
διαδικασίες για την καλύτερη αντιμετώπιση των ισχυρισμών διαφθοράς (για 
παράδειγμα, οι υπάλληλοι στα τμήματα δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, εκτός 
από τις απαιτήσεις εκπλήρωσης των προτύπων δωροληψίας και φιλοξενίας, εάν είναι 
αποφασισμένοι να καταλάβουν θέσεις «υψηλού κινδύνου», θα πρέπει να αναφέρουν 
επαφές ή συναντήσεις που έχουν με την επίσημη ιδιότητά τους με 
εργολάβους/προμηθευτές, όταν αυτές λαμβάνουν χώρα εκτός ωρών γραφείου ή 
σχετίζονται με δώρα και φιλοξενία ή κρυφές ή οικογενειακές σχέσεις). 

Σχετικά και με τους δύο τρόπους, το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να προβλέπει την 
κατανομή των πόρων και την ανάληψη εσωτερικής ευθύνης για την υλοποίησή του και 
να ολοκληρώνει τη διαδικασία προσδιορίζοντας (α) τα ορόσημα και τους δείκτες που 
θα επιτρέψουν στον οργανισμό και στους τρίτους να μετρήσουν τον βαθμό 
ευαισθητοποίησης, τις επιδόσεις και την πρόοδο και (β) τις ρυθμίσεις εσωτερικού 
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ελέγχου για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση 
του Σχεδίου Δράσης. Όσον αφορά το επίπεδο 3, είναι ευθύνη κάθε υπουργείου ή 
υπηρεσίας να προσδιορίσει ποιες υπάρχουσες μονάδες ή υπομονάδες θα είναι 
υπεύθυνες για την εφαρμογή, την παρακολούθηση ή τη συμμόρφωση (και 
αναγνωρίζεται ότι δεν θα έχουν όλα τα υπουργεία και όλες οι υπηρεσίες επαρκείς 
πόρους για την υλοποίηση του Επιπέδου 3 στον Πίνακα Α.1.). 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου, παρουσιάζονται δύο παραδείγματα.  

The first example involves a code of conduct. A code of conduct is not primarily an anti-
corruption tool but a general statement of public sector organisational integrity. It is Το 
πρώτο αφορά τον κώδικα δεοντολογίας. Ένας κώδικας δεοντολογίας δεν αποτελεί 
πρωτίστως εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά μια γενική δήλωση 
ότι τηρούνται οι αρχές δημόσιας ακεραιότητας κατά τη λειτουργία του οργανισμού. 
Σκοπός του είναι να αποσαφηνίσει τις αρχές που καλείται να εφαρμόσει η δημόσια 
υπηρεσία και, κατ’ επέκταση, τη συμπεριφορά που συνδέεται με την εν λόγω 
υπηρεσία. Ο κώδικας εμπεριέχεται σε μια δήλωση αξιών και προτύπων που διέπουν 
τον οργανισμό και συνοδεύεται από ειδικές προϋποθέσεις για τη συμμόρφωση με αυτά 
τα πρότυπα. Ο κώδικας χρησιμεύει κατ’ αρχήν ως προληπτική διαδικασία που προάγει 
τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και, εν τέλει, την εμπιστοσύνη ότι η συμπεριφορά των 
δημοσίων υπαλλήλων θα συνάδει με τη δέσμευσή τους να εργάζονται προς το δημόσιο 
συμφέρον και για το κοινό καλό. Οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζουν, λόγου χάριν, τον 
Πρότυπο Κώδικα Δεοντολογίας για Δημοσίους Λειτουργούς4 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, ο οποίος, στα άρθρα 4 έως 11, προβλέπει τα εξής: 

… οι γενικές υποχρεώσεις του δημόσιου λειτουργού να ενεργεί με νομιμότητα, 
πειθαρχημένα, ηθικά και με αφοσίωση. Αναμένεται να είναι ειλικρινής, 
αμερόληπτος, ευσυνείδητος, δίκαιος και έντιμος και να ενεργεί με πολιτική 
ουδετερότητα μόνο προς το δημόσιο συμφέρον και με ευγένεια σε όλους όσους 
έρχεται επαφή. Δεν πρέπει να επιτρέπει στα ιδιωτικά του συμφέροντα να 
επηρεάζουν ή να φαίνεται ότι επηρεάζουν το δημόσιο αξίωμά του ούτε να 
προσπορίζει αθέμιτο όφελος από το αξίωμά του.  

Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται χρήση των 
εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί και της θέσης τους κατά τρόπο αθέμιτο και, 
ειδικότερα, οφείλουν να απέχουν από τη συμπεριφορά που χρησιμοποιεί 
δημόσιο αξίωμα για ιδιωτικό ή κομματικό όφελος. Τούτο αντικατοπτρίζει 
δεοντολογικές αρχές και συμπεριφορές που απορρέουν από δύο άρρηκτα 
συνδεδεμένες αιτίες: πρώτον, τα πρότυπα ηθικής και την ηθική συμπεριφορά 

______________________ 

 
4. Ενδεικτικά, άλλες πηγές είναι: Ο διεθνής κώδικας συμπεριφοράς για δημοσίους λειτουργούς 

(International Code of Conduct for Public Officials), που περιέχεται στο παράρτημα του 
ψηφίσματος 51/59 της 12 Δεκεμβρίου 1996 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρότυπος 
κώδικας δεοντολογίας για δημοσίους λειτουργούς (Model Code of Conduct for Public Officials) 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ψήφισμα(97)) και τη Σύσταση του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση της 
ηθικής συμπεριφοράς στις δημόσιες υπηρεσίες περιλαμβανομένων των αρχών για τη 
διαχείριση της δεοντολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες (Recommendation of the Council on 
Improving Ethical Conduct in the Public Service Including Principles for Managing Ethics in the 
Public Service (1998 - C(98)70/FINAL). 
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που αντικατοπτρίζουν –και είναι κοινωνικά αποδεκτά– ως ο σωστός τρόπος 
άσκησης δημόσιας εξουσίας, και δεύτερον, τους κανόνες ή τα πρότυπα που 
διέπουν τη συμπεριφορά των μελών μιας υπηρεσίας ή ενός επαγγέλματος, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, το ήθος της δημόσιας υπηρεσίας και την ηθική της 
δημόσιας υπηρεσίας.  

Ο σκοπός ενός κώδικα είναι να παρουσιάσει τα αναμενόμενα πρότυπα βάσει των 
οποίων συνάγεται, ότι όσοι προσυπογράφουν τον κώδικα δεν επιθυμούν να εμπλακούν 
σε ανήθικη ή διεφθαρμένη συμπεριφορά και δηλώνουν επίσης την πρόθεσή τους να 
καταγγείλουν τέτοιες συμπεριφορές. Μολονότι ο σχεδιασμός ενός κώδικα εξαρτάται 
από τις ανάγκες του εκάστοτε υπουργείου ή υπηρεσίας, παράλληλα όμως βασίζεται 
στα πρότυπα, τις προϋποθέσεις και την υλοποίηση (Βλ. σχετικά Πίνακα Α.3). 

Πίνακας A.3. Ο Κώδικας Δεοντολογίας στην πράξη 

Συνιστώσες Υλοποίηση Υλοποίηση/Επιβολή 
 Αρχές δημόσιου αξιώματος και 

αξίες του οργανισμού, 
συγκρούσεις συμφερόντων, 
δώρα και παροχές  

 Δωροδοκίες  

 Διακρίσεις και παρενόχληση  

 Δικαιοσύνη και ισότητα  

 Δημόσια σχόλια σχετικά με τον 
οργανισμό  

 Διαχείριση εμπιστευτικών 
πληροφοριών  

 Χρήση πόρων – εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμός (καθώς και 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
διαδίκτυο, Η/Υ, συσκευές φαξ 
κ.ά.), δευτερεύουσα 
ενασχόληση  

 Ενασχόληση με την πολιτική 

 Συμμετοχή σε οργανώσεις της 
κοινότητας και εθελοντικό 
έργο  

 Καταγγελία διεφθαρμένης 
συμπεριφοράς, κακοδιοίκηση 
και κατασπατάληση δημόσιου 
χρήματος  

 Εύρεση εργασίας μετά την 
αποχώρηση από την υπηρεσία 

 Κυρώσεις 

 Οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί 
στηρίζουν τον κώδικα και διοικούν διά 
του παραδείγματος 

 Το προσωπικό συμμετέχει σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξης και υλοποίησης του 
κώδικα 

 Θεσπίζονται μηχανισμοί υποστήριξης 
για να δοθούν κίνητρα για τη χρήση 
του Κώδικα 

 Η συμμόρφωση με τον Κώδικα 
λαμβάνεται υπόψη ως παράγοντας για 
την προαγωγή ή όχι κάποιου 
υπαλλήλου κ.ά. 

 Η εκπαίδευση στον κώδικα 
δεοντολογίας (και στη γενικότερη 
ευαισθητοποίηση σε θέματα 
διαφθοράς) είναι συνεχής 

 Ο οργανισμός προάγει συνεχώς τις 
ηθικές αρχές (ένας κώδικας 
δεοντολογίας είναι σημαντικό 
εργαλείο προς τούτο)  

 Η εφαρμογή του Κώδικα επιβάλλεται, 
όπου κρίνεται απαραίτητο  
ο Κώδικας ελέγχεται τακτικά όσον 
αφορά την ενημερότητα, τη συνάφεια 
και την προσβασιμότητα  
Η δομή και το ύφος του Κώδικα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
οργανισμού στον οποίο απευθύνεται  

 Ο Κώδικας γίνεται ένα σημαντικό 
εργαλείο επιρροής των αποφάσεων, 
δράσεων και συμπεριφορών στο χώρο 
εργασίας (βλέπε άρθρο 10 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
της διαφθοράς). 

 Υιοθέτηση μιας βασικής δήλωσης προτύπων, 
αξιών και αρχών κι ενός βασικού κώδικα 
συμπεριφοράς, μιας σειράς προτύπων με 
διαφοροποιήσεις για τις διαφορετικές 
κατηγορίες δημόσιων λειτουργών 

 Προϋποθέσεις και διαδικασίες σχετικά με τα 
περιουσιακά στοιχεία, τη φιλοξενία και τα 
δώρα 

 Σχετικές διαδικασίες ευαισθητοποίησης, 
κατευθυντήριες οδηγίες, εκπαίδευση και 
υποβολή εκθέσεων 

 Ευθύνη συμμόρφωσης και δυνατότητα 
επιβολής συμμόρφωσης 

 Εξοικείωση του προσωπικού με τον τρόπο 
καταγγελίας ύποπτων περιστατικών εντός 
του οργανισμού  

 Διαδικασίες διερεύνησης 

 Διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης 

 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
σωμάτων διερεύνησης κι άλλων αρμόδιων 
φορέων και τον οργανισμό του δημόσιου 
λειτουργού 

 Αποδεικτικά στοιχεία και επιβολή 
πειθαρχικών, αστικών ή ποινικών κυρώσεων 

 Κατά πόσο αποφάσεις που ελήφθησαν σε 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων θα 
πρέπει να ακυρωθούν 

 Κατά πόσον θα πρέπει να κατασχεθούν τα 
αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία  

 Κατάλληλες κυρώσεις 

 Συσχετισμός των δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης και του παράνομου πλουτισμού 
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Το δεύτερο παράδειγμα αφορά τις διαδικασίες και τους γνωστούς τομείς κινδύνου που 
σχετίζονται με τις προμήθειες. Εάν πρόκειται για συγκεκριμένο κίνδυνο που έχει 
εντοπιστεί από τη μικρή ομάδα που εξετάζει την Ανάλυση του μοτίβου της διαφθοράς, 
τότε οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα έχουν ως στόχο την πρόληψη ενός γνωστού 
κινδύνου και θα αντιμετωπίζουν ρητά τις δυνητικές απειλές στο πλαίσιο αυτών των 
πολιτικών και διαδικασιών (Βλ. Πίνακα A.4). 
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Πίνακας A.4. Θεσμικές διαδικασίες καταπολέμησης της διαφθοράς στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων
1
 

Εντοπισμός και καταγραφή των 
παρακάτω σταδίων σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων βάσει 
διαδικασίες προμηθειών, συμβάσεων 
και ανάληψης εξωτερικών 
υποχρεώσεων που δεν μπορούν να 
θεωρηθούν «μικροέξοδα» ή 
προσωπικά έξοδα μικρής αξίας 

«Κόκκινες σημαίες» που πρέπει να 
καταγράφονται κατά την αξιολόγηση 

κινδύνων 

Παραβατική συμπεριφορά που πρέπει να 
καταγράφεται εσωτερικά 

• Ο συντάκτης της απαίτησης  
• Ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε η 

εντολή  
• Η διαδρομή που ακολούθησε η 

έγκριση της εντολής  
• Οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν 

σύμφωνα με τις διαδικασίες (ή 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη 
διαδικασία και δη αιτιολογημένη) 
για να εξασφαλιστεί η 
συγκεκριμένη προμήθεια με όλη 
τη σχετική τεκμηρίωση (για 
παράδειγμα, πρόσκληση για 
υποβολή προσφορών - RfQ, τα 
έγγραφα των προσφορών και ούτε 
καθεξής) και το σκεπτικό των 
αποφάσεων  

• Η πηγή εφοδιασμού  
• Η συμμόρφωση των αγαθών ή της 

υπηρεσίας και του προμηθευτή ή 
εργολάβου, με τους όρους της 
σύμβασης ή άλλης συμφωνία  

• Όλες οι ενέργειες λαμβάνονται για 
την αποκατάσταση οποιουδήποτε 
ελαττώματος που καταγράφεται 
παραπάνω, και τα αποτελέσματά 
τους  

• Ο τρόπος και ο χρόνος έγκρισης της 
πληρωμής, σε ποιον καταβλήθηκε 
και σε τι ποσό ανέρχονταν οι 
όποιες πληρωμές 

 Επισκέψεις «εξοικείωσης με το 
προϊόν» και σχετική παροχή 
φιλοξενίας  

 • Λήψη δειγμάτων, μοντέλων 
παρουσίασης κ.ο.κ. χωρίς να έχει 
καταρτιστεί συμβόλαιο  

 • Πληρωμές που γίνονται για να 
ενταχθεί ή να παραμείνει κάποιος 
σε λίστα εγκεκριμένων 
προμηθευτών ή παρόμοια λίστα (ή 
για τις λιανικές πωλήσεις, οι 
πληρωμές που γίνονται από 
προμηθευτές για τη διασφάλιση 
ευνοϊκής τοποθέτησης στο ράφι). 
Παρομοίως, τα ποσά που 
καταβάλλονται για κοινά 
έργα/κοινοπραξίες. (Οι εν λόγω 
απαιτήσεις για πληρωμή πρέπει 
να συνδέονται με απτά 
πλεονεκτήματα του 
συγκεκριμένου προμηθευτή και 
δεν θα πρέπει να επιφέρουν τον 
αποκλεισμό άλλων επιχειρήσεων, 
ειδικά μικρών επιχειρήσεων, από 
το να συμπεριληφθούν στη λίστα 
και δεν πρέπει να είναι ή να 
εκλαμβάνονται ως «το αντίτιμο 
που καταβλήθηκε» για απόκτηση 
πελατών.)  

 • Αμοιβαίες ή αντίρροπες 
συναλλαγές , όπου για να γίνει 
κάποιος πελάτης του οργανισμού 
πρέπει να γίνει πρώτα 
προμηθευτής  

 • Επιβολή εξουσιοδοτημένου 
προμηθευτή από εσωτερικό ή 
εξωτερικό πελάτη. 

Κάθε πραγματική ή πιθανή ανήθικη 
προσέγγιση ή προτροπή, ένδειξη 
χρήσης πρακτικών αποκλεισμού,  

• Δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων  
• Πληροφορίες σχετικά με την 

υιοθέτηση παράνομων ή ανάρμοστων 
πρακτικών από προμηθευτή, που θα 
μπορούσαν να μας ζημιώσουν εάν 
μαθευόταν ότι ήμαστε πελάτης του  

• Αδυναμία του προμηθευτή να τηρήσει 
τις απαιτήσεις μας όσον αφορά την 
ποιότητα, την ποσότητα ή την 
παράδοση  

• Κάθε αίτημα εκ μέρους του 
προμηθευτή να διαφοροποιηθούν οι 
όροι μιας σύμβασης, μετά την 
ανάθεσή της  

• Περιστάσεις όπου οι τιμές ή άλλοι 
όροι που προσφέρονται από τον 
προτιμώμενο προμηθευτή ή βάσει 
σύμβασης ειδικού σκοπού φαίνεται 
να είναι λιγότερο ευνοϊκοί σε σχέση 
με άλλους όρους έτερου προμηθευτή 
στην αγορά  

• Απροθυμία ή άρνηση από 
προτιμώμενο προμηθευτή να 
υποβάλει προσφορά για μια σύμβαση 
ή να υποβάλει ρεαλιστική προσφορά, 
απροθυμία ή άρνηση προμήθειας υπό 
τους όρους του υφιστάμενου 
πλαισίου ή της σύμβασης ειδικού 
σκοπού  

• Οι εγγυήσεις, οι συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών κ.ο.κ. πρέπει να 
υποβάλλονται στο Τμήμα 
Προμηθειών. 

1. Από Chartered Institute of Purchasing and Supply (2013), “Purchasing Policy and Procedures”, CIPS, Stamford, England. Βλέπε επίσηςλ 
UNODC (2013), Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances: Good Practices in Ensuring 
Compliance with Article 9 of the United Nations Convention Against Corruption, UNODC, Vienna. 

Ταυτόχρονα, το υπουργείο ή η υπηρεσία, όπου εκδηλώνεται διαρκής κίνδυνος 
διαφθοράς, συνεπάγεται όχι μόνο επιπλέον προϋποθέσεις για το προσωπικό που 
βρίσκεται σε «θέσεις κινδύνου», αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει ότι οι ανάδοχοι και οι 
προμηθευτές γνωρίζουν τη συγκεκριμένη πολιτική και το σύνολο διαδικασιών που 
κατατείνουν στην αποτροπή της διαφθοράς μέσω ενός δημοσιευμένου και 
τεκμηριωμένου σχεδίου που θα διαθέτει τους ανάλογους πόρους (Βλέπε παρακάτω 
Σχήμα Α.2.). 
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Ποιός; 

Με βάση την επιτυχημένη προσέγγιση που ανέπτυξε η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Υγείας, το ίδιο μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί σε άλλα 
υπουργεία/υπηρεσίες, ως εξής: 

Αξιολόγηση των κινδύνων 

 Συνάντηση και συζήτηση με τους κύριους ενδιαφερόμενους (τον Υπουργό, την 
επικεφαλής ομάδα του υπουργείου, τους επικεφαλής των εποπτευόμενων 
φορέων (όπως διευθυντές νοσοκομείων, εάν πρόκειται για τον τομέα υγείας ή 
τα πανεπιστήμια εάν πρόκειται για τον τομέα της παιδείας), τους κυριότερους 
επαγγελματικούς κλάδους και επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες του κλάδου 
και κλαδικές ενώσεις κ.λπ 

 Ερωτήσεις για τα βασικά ζητήματα διαφθοράς που αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν 
πιθανώς 20-30 διαφορετικά είδη διαφθοράς. Σε αυτό το σημείο διαφέρει το 
Σχέδιο Δράσης από το ΕΣΔ. Το πρώτο διαφέρει αναλόγως με το υπουργείο ή την 
υπηρεσία όπου θα εφαρμοστεί, ενώ το δεύτερο προσφέρει μια γραμμή βάσης, 
η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε υπουργείο ή υπηρεσία ως αφετηρία 
για να την προσαρμόσει ανάλογα στο ιδιαίτερο περιβάλλον του. Το Σχέδιο 
Δράσης θα είναι πιο λεπτομερές από το ΕΣΔ και οι λύσεις θα είναι εξίσου 
συγκεκριμένες για το υπουργείο ή την υπηρεσία. 

 Αφού η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και το συγκεκριμένο υπουργείο ή υπηρεσία κατανοήσουν τα 
κυριότερα ζητήματα διαφθοράς που προκύπτουν, συσκέπτονται ξανά με τους 
συμμετέχοντες των συνεντεύξεων, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν πιο 
εξειδικευμένες πληροφορίες, για να ελέγξουν κατά πόσο έχουν κατανοήσει 
σωστά τα προβλήματα. 

 Μερικές φορές υπάρχουν ήδη κατευθύνσεις σχετικά με το ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά ζητήματα διαφθοράς που αντιμετωπίζει ένα υπουργείο ή 
υπηρεσία (π.χ. άμυνα, υγεία, παιδεία). Χρησιμοποιήστε αυτό το υλικό στις 
συσκέψεις, ως πλαίσιο συζήτησης. 

 Σχεδιάστε ένα προφίλ αξιολόγησης κινδύνων.  

Διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης I 

 Αφού σχεδιαστεί το προφίλ αξιολόγησης κινδύνων, θα πρέπει να διαξαχθούν 
συζητήσεις με όσους εμπλέκονται σε αυτό, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το 
ΕΣΔ παρέχει προληπτική καθοδήγηση, εάν το Σχέδιο Δράσης πρέπει να 
αναπτύξει περαιτέρω τους βασικούς άξονες του ΕΣΔ ή εάν είναι απαραίτητες 
νέες λύσεις σε κάθε θέμα. 

 Ανάπτυξη συστάσεων επιπέδου 2 και 3 που βασίζονται σε υπάρχουσες 
πολιτικές, διαδικασίες και πόρους. Καλό θα είναι να διατυπώνονται πρακτικές 
και όχι αόριστες συστάσεις π.χ. «περισσότερο προσωπικό» ή «καλύτερο 
σύστημα δίωξης», αλλά συγκεκριμένες υποδείξεις, όπως η χρήση διοικητικών 
κυρώσεων ή η υλοποίηση ιδεών σχετικών με τη διαφάνεια που έχουν ως άξονα 
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το δημόσιο συμφέρον, όπως π.χ. η δημοσίευση λιστών αναμονής ή η 
δημοσίευση των διαγωνιζόμενων και ανάδοχων προμηθευτών.  

 Συναντήσεις με υπαλλήλους και φορείς άλλων Υπουργείων, οι οποίοι είναι 
αρμόδιοι για τον σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης για να πάρετε κι άλλες ιδέες. 
Μιλήστε στους εμπειρογνώμονες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 Μόλις το υπουργείο ή η υπηρεσία καταλήξει σε μια δέσμη πιθανών πρακτικών 
μέτρων μεταρρύθμισης, μιλήστε ξανά με τους υπαλλήλους που συμμετείχαν 
στη συνέντευξη. Επαναλάβετε τις αρχικές ερωτήσεις όσες φορές χρειαστεί, 
δοκιμάστε να βρείτε λύσεις για κάθε ζήτημα διαφθοράς και ζητήστε τους να 
σχολιάσουν άλλες πιθανές λύσεις. 

 Μελετήστε τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον ίδιο τομέα σε άλλες χώρες.  

Διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης ΙI 

 Χρησιμοποιώντας το ΕΣΔ και τη διαθέσιμη καθοδήγηση, αναθεωρήστε και 
επανεξετάστε ή καταρτίστε νέες πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν τον 
σχεδιασμό θεσμικών δράσεων (βλέπε παραπάνω). Το Σχέδιο Δράσης διαφέρει 
από το ΕΣΔ αλλά μόνο στις λεπτομέρειες ή στην έμφαση ή στο επίπεδο 
υλοποίησης. Το ΕΣΔ προσφέρει μια γραμμή βάσης, την οποία μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κάθε υπουργείο ή υπηρεσία ως αφετηρία για να την 
προσαρμόσει ανάλογα στο ιδιαίτερο περιβάλλον του. Το Σχέδιο Δράσης 
περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες από το ΕΣΔ και οι λύσεις που προσφέρει 
είναι αντίστοιχα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του υπουργείου ή της 
υπηρεσίας. 

 Συνάντηση και συζήτηση με τους κύριους ενδιαφερόμενους (τον Υπουργό, την 
επικεφαλής ομάδα του υπουργείου, τους επικεφαλής των εποπτευόμενων 
φορέων, τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου (π.χ. Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού) τους κυριότερους επαγγελματικούς κλάδους και 
επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες του κλάδου και κλαδικές ενώσεις κ.λπ 

 Μελετήστε την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης με κριτήριο τις προτεραιότητες, 
τις δημόσιες αντιλήψεις και τον πολιτικό κίνδυνο. Εάν το βάρος πρέπει να δοθεί 
στα σκληρά μέτρα, εκπαιδευτικά μέτρα, μέτρα που είναι άμεσα ορατά στο 
κοινό ή σε ελέγχους, δημόσια παρακολούθηση, ισχυρή δράση από την πολιτική 
ηγεσία ή σε κάποιο συνδυασμό αυτών. Μιλήστε με τον Υπουργό και τους 
πολιτικούς συμβούλους του για τον εντοπισμό κοινών σημείων. 

 Αναζητείστε τρόπους για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων, ποιοι 
δείκτες μέτρησης θα ήταν χρήσιμοι, σαφείς και κατανοητοί στα εμπλεκόμενα 
μέρη, καθώς και ποια δεδομένα ενδείκνυνται για συλλογή, αντιπαραβολή και 
αξιοποίηση από τη διοίκηση και τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., και προσφέρονται για τακτική 
επικαιροποίηση χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους.  

 Καταρτίστε το Σχέδιο Δράσης και κοινοποιήστε το στο προσωπικό και τη 
διοίκηση. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα το αντιπαραβάλει σε σχέση με άλλα Σχέδια Δράσης 
και το ΕΣΔ. 
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 Το τελικό σχέδιο θα περιλαμβάνει δείκτες δραστηριότητας, αποτελέσματος και 
έκβασης βάσει των οποίων θα γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος, 
εσωτερικά και εξωτερικά. 

Πότε; 

Η διαδικασία ξεκινά μόνο εφόσον είναι διαθέσιμο το προσχέδιο του ΕΣΔ και 
αναπτυχθεί σε σχέση με τα δομικά στοιχεία. Εάν η αναθεώρηση του ΕΣΔ ολοκληρωθεί 
εντός ενός μηνός, η διαδικασία συζήτησης και σύνταξης ενός Σχεδίου Δράσης θα 
πρέπει να ξεκινά σε 3 μήνες και να τίθεται σε εφαρμογή εντός εξαμήνου. 
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Πηγή: Guile, P. (2012), “‘How to Investigate Procurement Fraud”’ in Doig, A. (ed.). 2012., Fraud: The Counter Fraud Practitioner’s Handbook,. 

Farnham: Gower Publishing, Farnham.p202.
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Στάδιο 3: Ανάπτυξη δεικτών 

Πλαίσιο 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης ενός τομεακού σχεδίου δράσης 
επιτυγχάνεται με διάφορα μέσα. Στο βασικό επίπεδο βρίσκονται ποσοτικοί δείκτες που 
επιτρέπουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βάσει ποσοτικών κριτηρίων. Για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και του ελέγχου απαιτούνται επιπλέον δείκτες έκβασης 
και αποτελεσματικότητας. Οι δείκτες μέτρησης αντίκτυπου είναι περισσότερο 
κατάλληλοι για τις αξιολογήσεις.  

Γιατί; 

Η παρακολούθηση των τομεακών Σχεδίων Δράσης και ως εκ τούτου της υλοποίησης 
του ΕΣΔ από κάθε υπουργείο ή υπηρεσία χωριστά και σε συγκριτική βάση, χρόνο με το 
χρόνο και σε συγκεκριμένο διάστημα, δίνει τη δυνατότητα στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να εστιάσει 
στα επιτεύγματα του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ σε κάθε βήμα της εφαρμογής τους. Μέσω της 
παρακολούθησης, εξασφαλίζεται η ενημέρωση των υπεύθυνων διαμόρφωσης 
στρατηγικής και των μονάδων σχεδιασμού και εποπτείας σχετικά με την υλοποίηση, 
καθιστώντας εφικτή την αποτελεσματική καθοδήγηση, την λήψη επίκαιρων 
αποφάσεων και τον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής. Χωρίς το στοιχείο της 
παρακολούθησης, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα προβλήματα ή να 
καθοδηγήσει τα υπουργεία και τις υπηρεσίες στις ενέργειες που πρέπει να προβούν για 
την επικαιροποίηση των επιμέρους Σχεδίων Δράσης τους, δεν μπορεί να αξιολογήσει 
τους κινδύνους του δημόσιου τομέα και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις και δεν μπορεί 
να επικαιροποιήσει το ΕΣΔ και, κατ’ επέκταση, το ΕΣΚΔ. Η παρακολούθηση απαιτεί 
ενημερωμένες αξιολογήσεις και καλούς δείκτες. 

Κατά την παρακολούθηση των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η χρήση ορθών δεικτών είναι σημαντική για την 
επιτυχία της διαδικασίας, δεδομένου ότι αποτελούν το σημείο αναφοράς για την 
παρακολούθηση της προόδου. Οι δείκτες μετρούν την υλοποίηση και την πρόοδο κάθε 
επιμέρους δραστηριότητας ή πρωτοβουλίας που αποτυπώνεται στο επιμέρους Σχέδιο 
Δράσης. Ένας σωστός δείκτης πρέπει να είναι SMART (specific-ειδικός, measurable-
μετρήσιμος, achievable-εφικτός, relevant-συναφής και time-bound-χρονικά 
προσδιορίσιμος) και FABRIC; (βλ. Πίνακα A.5). 
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Πίνακας A.5. Σχεδιασμός δεικτών 

Πλαίσιο Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου Κριτήρια πληροφόρησης και 
δεδομένων 

Focused - Επικεντρωμένο στους 
στόχους και τις επιδιώξεις του 
οργανισμού. Τα όποια μέτρα 
επιδόσεων θα πρέπει να 
αντιστοιχίζονται ξεκάθαρα σε 
στόχους και προτεραιότητες. 
Appropriate - Κατάλληλο για τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
εντός του οργανισμού και 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
ενδιαφερόμενων εκτός του 
οργανισμού. 
Balanced - Ισορροπημένο: δίνει 
μια εικόνα του τι κάνει ο 
οργανισμός, καλύπτει όλους τους 
σημαντικούς τομείς 
δραστηριότητάς του 
Robust-Ισχυρό: για παράδειγμα, 
είναι δεκτικό σε οργανωτικές 
αλλαγές ή σε αλλαγές στο 
προσωπικό. 
Integrated – Ενσωματωμένο: σε 
σχέση με τον επιχειρηματικό 
σχεδιασμό και τις διαδικασίες 
διαχείρισης του οργανισμού 
Cost-effective -Οικονομικά 
αποδοτικό: εξισορροπεί τα 
πλεονεκτήματα απόδοσης σε 
σχέση με τα έξοδα. 

Συνάφεια ως προς τον σκοπό του πλαισίου 
επιδόσεων και με το τι αποσκοπεί ο οργανισμός 
Ικανότητα αποφυγής στρεβλών κριτηρίων: δεν 
πρέπει να ενθαρρύνεται η ανεπιθύμητη ή σπάταλη 
συμπεριφορά. 
Ικανότητα καταλογισμού: η καταγεγραμμένη 
δραστηριότητα πρέπει να μπορεί να επηρεάζεται από 
ενέργειες που μπορούν να καταλογιστούν στον 
οργανισμό. Να είναι σαφές ποιος έχει την ευθύνη. 
Σωστός ορισμός: με σαφήνεια και χωρίς αμφίβολες 
ερμηνείες, έτσι ώστε να γίνεται σωστή συλλογή των 
δεδομένων και η μέτρηση είναι εύληπτη και 
εύχρηστη. 
Έγκαιρη παροχή: γρήγορη και αρκετά συχνή 
παραγωγή δεδομένων και έγκαιρη ενημέρωση για τη 
λήψη αποφάσεων. 
Αξιοπιστία: Αντανακλώντας τη σταθερή, συνεπή και 
διαχρονική συλλογή στοιχείων από τα κέντρα 
συλλογής. 
Δυνατότητα σύγκρισης είτε με προηγούμενες 
περιόδους είτε με παρόμοια προγράμματα αλλού. 
Δυνατότητα επαλήθευσης: ξεκάθαρη τεκμηρίωση 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση των 
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την επίτευξη 
του αποτελέσματος 

Ακρίβεια: παρέχει ξεκάθαρη 
εικόνα για τις επιδόσεις με 
επαρκή ακρίβεια για τον σκοπό 
που επιδιώκει να επιτελέσει 
Εγκυρότητα: καταγράφεται και 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
σχετικές προϋποθέσεις και την 
ορθή εφαρμογή τυχόν κανόνων ή 
ορισμών 
Πληρότητα: με διαδικασίες για 
την παρακολούθηση και τη λήψη 
μέτρων σε περίπτωση ατελών, 
ανεπαρκών ή άκυρων δεδομένων 
 

 

Πηγή: Από National Audit Office (2013), “Choosing the right FABRIC”, National Audit Office, London, and 
National Audit Office (n.d.), “Performance measurement: Good practice criteria and maturity model”, 
National Audit Office, London. 

 

Τί; 

Κατά την παρακολούθηση των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η χρήση ορθών δεικτών είναι σημαντική για την 
επιτυχία της διαδικασίας, δεδομένου ότι αποτελούν το σημείο αναφοράς για την 
παρακολούθηση της προόδου. Οι δείκτες μετρούν την υλοποίηση και την πρόοδο κάθε 
επιμέρους δραστηριότητας ή πρωτοβουλίας που αποτυπώνεται στο επιμέρους Σχέδιο 
Δράσης. Ένας σωστός δείκτης θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να επιδέχεται 
ποσοτικοποίησης. Κάθε πολιτική επιπέδου 2 και κάθε μονάδα δραστηριότητας 
επιπέδου 3, όπως αυτές διατυπώνονται στον Πίνακα Α.1, μεταφράζονται σε 
συγκεκριμένους δείκτες (για παράδειγμα, σε σχέση με τον κώδικα συμπεριφοράς, 
πόσοι υπάλληλοι έχουν λάβει το έντυπο, πόσοι έχουν εκπαιδευτεί από το τμήμα 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή τη μονάδα εκπαίδευσης όσον αφορά το 
περιεχόμενό του κ.λπ). Η επόμενη ενότητα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά. 
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Πώς; 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης και υπό την καθοδήγηση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., κάθε 
υπουργείο θα καθορίζει μια σειρά, κατά προτίμηση, ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι θα 
πρέπει να τροφοδοτούνται με δεδομένα που συλλέγονται και αντιπαραβάλλονται στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της διοίκησης του οργανισμού. Τα υπουργεία 
και οι υπηρεσίες κατευθύνονται από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., ώστε τα δεδομένα να είναι 
συγκρίσιμα και ομοιόμορφα. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
εντοπισμό θετικών διαδικασιών ή δράσεων.  

Όλες οι δραστηριότητες επιπέδου 2 (Βλ. Παράρτημα Α), όπως η εκπαίδευση, θα 
καταγράφονται τόσο ως δραστηριότητα όσο και στα αρχεία προσωπικού που διατηρεί 
το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, ο οργανισμός θα έχει στη διάθεσή 
του τους ακόλουθους τέσσερις δείκτες κατάλληλους για παρακολούθηση και 
αναθεώρηση: 

 Τον δείκτη δραστηριότητας ή διαδικασίας: δεδομένα για την ύπαρξη της 
εκάστοτε πολιτικής και διαδικασίας. 

 Τους δείκτες αποτελέσματος (παραγόμενος όγκος εργασίας ή μονάδα): 
παραδείγματα ποσοτικών δεδομένων στο επίπεδο του αποτελέσματος είναι π.χ. 
ο αριθμός των διαγνωστικών μελετών, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων 
που εκπαιδεύτηκαν στη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς ή ο αριθμός των 
ερευνών που έχουν γίνει. 

 Τους δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγικότητας: αποτελεσματικότητα ως 
προς το κόστος, αναλογία κόστους-αποδοτικότητας, κόστος μονάδας. 

 Τους δείκτες αποτελεσματικότητας: κατά πόσον η πολιτική επιφέρει αλλαγές ή 
ενισχύει την ευαισθητοποίηση. 

Στην περίπτωση ενός κώδικα δεοντολογίας, τα δεδομένα του υπουργείου ή της 
υπηρεσίας θα πρέπει να συλλέγονται με τη χρήση δυαδικού (Ναι/όχι = 1/0) ή 
αριθμητικού (ή ποσοστιαίου) συστήματος, που θα καλύπτει τις παραμέτρους που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα A.6. 

Πίνακας A.6. Δείκτες Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο ενός κώδικα δεοντολογίας 

Δραστηριότητα Έκβαση Αποδοτικότητα και 
παραγωγικότητα 

 Ο κώδικας περιέχει ανοικτές 
οδηγίες σχετικά με την επιθυμητή 
συμπεριφορά (έμφαση στην αξία) 
και κλειστές οδηγίες που 
αναφέρονται στην απαγορευμένη 
συμπεριφορά (έμφαση στη 
συμμόρφωση). 

 Ο κώδικας σχετίζεται με τη 
συμπεριφορά των μεμονωμένων 
υπαλλήλων και με τη συλλογική 
συμπεριφορά του οργανισμού ως 
όλον. 

 Ο κώδικας αναγνωρίζει τους 
κύριους κινδύνους με βάση το 
προφίλ της διαφθοράς 

 Αριθμός των υπαλλήλων που έχουν λάβει 
αντίγραφο του κώδικα 

 Αριθμός των υπαλλήλων που έχουν 
εκπαιδευτεί στον κώδικα 

 Αριθμός των «υπαλλήλων υψηλού 
κινδύνου» που έχουν εκπαιδευτεί στον 
κώδικα 

 Αριθμός των υπαλλήλων που προάχθηκαν 
μετά την εκπαίδευση στον κώδικα 

 Αριθμός των υπαλλήλων που έχουν 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις του κώδικα, 
ιδίως αυτές που αφορούν τη δωροληψία, 
τη φιλοξενία και τις συγκρούσεις 
συμφερόντων 

 Αριθμός εκθέσεων με θέμα την πιθανή 

 Κόστος διανομής 
αντιγράφου του κώδικα σε 
όλους τους υπαλλήλους 

 Κόστος εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων στον κώδικα 

 Κόστος εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων σε 
συμπληρωματικές διατάξεις 
του κώδικα για τους 
«υπαλλήλους υψηλού 
κινδύνου» 

 Κόστος συντήρησης των 
απαιτήσεων του κώδικα, 
κυρίως εκείνων που 
αφορούν τη δωροληψία, τη 
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Δραστηριότητα Έκβαση Αποδοτικότητα και 
παραγωγικότητα 

 Ο κώδικας περιέχει συγκεκριμένα 
στοιχεία για τους «υπαλλήλους 
υψηλού κινδύνου» 

 Ο κώδικας περιλαμβάνει αναφορές 
σε σχετικές πολιτικές και 
διαδικασίες του Επιπέδου 2 σχετικά 
με τη δωροληψία, τη φιλοξενία και 
τη σύγκρουση συμφερόντων. 

 Ο Κώδικας υποδεικνύει πώς 
καταμερίζεται η ευθύνη εντός του 
οργανισμού.  

 Ο κώδικας χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο για την ενίσχυση της 
δημόσιας ακεραιότητας. 

εκδήλωση διεφθαρμένης συμπεριφοράς 
από το προσωπικό 

 Αριθμός παραβιάσεων του κώδικα. 
Αριθμός παραπομπών σε πειθαρχικό 
συμβούλιο λόγω παραβίασης του κώδικα. 

φιλοξενία και τις 
συγκρούσεις συμφερόντων 

 Κόστος επαλήθευσης 
δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης και εισοδήματος 

 Κόστος προσωπικού που 
χειρίζεται παραβιάσεις του 
κώδικα και κόστος 
παραπομπών σε πειθαρχικό 
συμβούλιο λόγω 
παραβίασης του κώδικα. 

 

1. Drawn from Nijhof, A. et al. (2003), “Measuring the Implementation of Codes of Conduct: An Assessment Method Based on a Process 
Approach of the Responsible Organisation”, Journal of Business Ethics 45, 1-2; 65-78. 

Όσον αφορά τους δείκτες έκβασης, η διαδικασία μπορεί να αναπτυχθεί κατά τρόπο 
ώστε να διασταυρώνεται η επαλήθευση της πρόθεσης του οργανισμού, με τις 
πρακτικές συμμόρφωσης και τις αντιλήψεις του προσωπικού ως προς την υλοποίηση. 
Για παράδειγμα, ο Πίνακας Α.7. παρουσιάζει την αλληλοεπηρεαζόμενη φύση των 
ερωτήσεων που απευθύνονται στο προσωπικό σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα 
οργανωτικής ακεραιότητας, π.χ. τον κώδικα δεοντολογίας. 
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Πίνακας A.7. Δείκτες έκβασης για κώδικες δεοντολογίας 

Συνιστώσα– κώδικας 
Απάντηση 

της 
διοίκησης 

Ερωτήσεις συμμόρφωσης 
Απαντήσεις 

συμμόρφωσης 

Ερωτήσεις που 
απευθύνονται στο 

προσωπικό 

Απαντήσεις 
του 

προσωπικού 

 
Μέθοδος:  

Ομάδα 
Εστίασης 

 
Μέθοδος: 
Έγγραφο& 
συνέντευξη 

 
Μέθοδος: 
IT survey 

Υπάρχει; Ναι/Όχι Υπάρχει; Ναι/Όχι Γνωρίζετε αν ο 
οργανισμός διαθέτει 
κώδικα δεοντολογίας; 

Ναι/Όχι 

Καλύπτει βασικούς 
τομείς; 

Ναι/Όχι Καλύπτει βασικούς τομείς; Ναι/Όχι Σχετίζεται με το 
αντικείμενο της 
εργασίας σας; 

Ναι/Όχι 

Επικαιροποιείται 
ετησίως; 

Ναι/Όχι Μπορείτε να επιβεβαιώστε 
την ετήσια επικαιροποίησή 
του; 

Ναι/Όχι Γνωρίζετε ότι ο 
κώδικας 
επικαιροποιείται 
ετησίως; 

Ναι/Όχι 

Διανέμεται σε κάθε 
υπάλληλο ατομικά; 

Ναι/Όχι Το προσωπικό υπογράφει 
ότι παρέλαβε τον κώδικα; 
Υπάρχει σχετική 
καταγραφή στο αρχείο που 
τηρείται από τη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού; ; 

Ναι/Όχι Έχετε παραλάβει 
αντίγραφο του κώδικα; 
Υπογράψατε ότι 
παραλάβατε; 

Ναι/Όχι 

Παρέχεται 
εκπαίδευση στο 
αντικείμενο του 
κώδικα; 

Ναι/Όχι Υπάρχει σχετικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης; 
Πόσοι υπάλληλοι έχουν 
εκπαιδευτεί ; 

Ναι/Όχι  
Αριθμός 

Έχετε εκπαιδευτεί στο 
αντικείμενο του 
κώδικα; 
Η εκπαίδευση 
σχετίζεται με το 
αντικείμενο της 
δουλειάς σας; 

Ναι/Όχι 

Υπάρχει κάποιος 
σύμβουλος 
δεοντολογίας για να 
απαντήσει στις 
ερωτήσεις σας; 

Ναι/Όχι Μπορείτε να 
επιβεβαιώσετε αν υπάρχει 
σύμβουλος δεοντολογίας ; 
Πόσοι υπάλληλοι έχουν 
απευθυνθεί κατά το τρέχον 
έτος ; 

Yes/No 
 
Αριθμός 

Γνωρίζετε το όνομα 
του συμβούλου 
δεοντολογίας του 
οργανισμού σας; 
Έχετε επισκεφτεί ποτέ 
τον σύμβουλο 
δεοντολογίας; 
Εμπιστεύεστε τον 
σύμβουλο 
δεοντολογίας; 

Ναι/Όχι 

Υπάρχουν μητρώα; Ναι/Όχι Are there registers? ; 
Πόσοι υπάλληλοι έχουν 
υποβάλει σχετικά έντυπα; 

Ναι/Όχι: 
Αριθμός 

Γνωρίζετε αν 
υπάρχουν μητρώα 
στον οργανισμό σας; 
Έχετε συμπληρώσει 
ποτέ σχετικά έντυπα 
για το μητρώο; 

Ναι/Όχι 

 

Όσον αφορά την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου Δράσης, 
σκοπός των δεικτών είναι να φανεί ότι έχει γίνει η καλύτερη επένδυση των χρημάτων. 
Κάποιοι δείκτες τεκμηριώνουν ότι οι δραστηριότητες κατά της διαφθοράς έχουν κάποια 
επίδραση στο προσωπικό: 

 Οργανωτική παραγωγικότητα: Οι δείκτες εκφράζονται ως αναλογίες, 
καθιστώντας δυνατή τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σε σχέση με τη 
συμμόρφωση, τις κυρώσεις, την επαλήθευση περιεχομένου, τις έρευνες, την 
πρόσβαση στις πληροφορίες (για παράδειγμα, αν το ζήτημα εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες του υπουργείου ή της υπηρεσίας, ποια είναι η αναλογία του 
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προσωπικού προς τις δηλώσεις σχετικά με την επαλήθευση περιεχομένου;) 
Ποιος ήταν ο μέσος αριθμός εργάσιμων ημερών που απαιτείται για να ελεγχθεί 
η πληρότητα μιας δήλωσης; Ποιο είναι το ποσοστό των υποθέσεων που 
παραπέμφθηκαν σε εσωτερική έρευνα λόγω ύποπτων ευρημάτων; 

 Οργανωτική αποτελεσματικότητα: Επειδή οι επιδόσεις βασίζονται σε ένα 
συνδυασμό σχεδιασμού και δυνατοτήτων, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη 
όλες οι συνιστώσες του Σχεδίου Δράσης κατά τον καθορισμό των στόχων και 
των μηχανισμών παρακολούθησής τους. Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά 
με τους πόρους (προσωπικό, εγκαταστάσεις, τεχνολογία κλπ.) για την 
εκπαίδευση, την ποιότητα των πόρων αυτών (για παράδειγμα, τύποι 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, ποιότητα του προσωπικού κ.λπ.) και έρευνες 
προσωπικού σχετικά με την ευαισθητοποίηση σε θέματα δεοντολογίας, την 
προθυμία τήρησης διαδικασιών ή την αναφορά παρατυπιών κ.λπ.) 

Εξετάζοντας το ζήτημα υπό διαφορετικό πρίσμα, οι δείκτες αποδεικνύουν τα ακόλουθα 
στοιχεία όσον αφορά το ΕΣΔ: 

 Δείκτες αποτελέσματος (παραγόμενος όγκος εργασίας ή μονάδα): 
παραδείγματα εισαγωγής ποσοτικών δεδομένων στο επίπεδο του 
αποτελέσματος είναι π.χ. ο αριθμός των διαγνωστικών μελετών, ο αριθμός των 
δημοσίων υπαλλήλων που εκπαιδεύτηκαν στη λήψη μέτρων κατά της 
διαφθοράς ή ο αριθμός των ερευνών που έχουν γίνει 

 Δείκτες έκβασης (αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων): σε σχέση με 
συγκεκριμένες λειτουργίες, παραδείγματα είναι η ποιότητα και ο αντίκτυπος 
των αναπτυγμένων πολιτικών και διαδικασιών. Τα αποτελέσματα θα πρέπει 
επίσης να συγκριθούν με μελέτες και μετρήσεις που διεξάγονται από άλλους 
οργανισμούς. 

 Δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγικότητας: σχέση κόστους / 
αποτελεσματικότητας, αναλογία κόστους αποδοτικότητας, μονάδα κόστους 
αξιολόγησης, επίπεδα συμμόρφωσης με πολιτικές και διαδικασίες ή επίπεδα 
εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού που παρακολουθείται στο πλαίσιο 
ερευνών. 

Ποιός; 

Στο Σχέδιο Δράσης θα ορίζεται ποιος θα έχει την ευθύνη, ενώ τα περισσότερα 
υπουργεία θα συμπληρώνουν τα δεδομένα που απαιτούν οι δείκτες αντλώντας 
στοιχεία από τρεις πηγές. Η διοίκηση θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των περισσότερων πολιτικών και διαδικασιών του επιπέδου 2 και, στο 
πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, θα είναι σε θέση να τροφοδοτεί 
τους δείκτες με έναν αριθμό δεδομένων. Επιπλέον, το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού θα είναι σε θέση να παράσχει στοιχεία δεδομένων για τους δείκτες, ιδίως σε 
θέματα προσλήψεων και εκπαίδευσης. Τέλος, επειδή το τμήμα εσωτερικού ελέγχου 
έχει συνάμα και ρόλο συμμόρφωσης, το τμήμα μπορεί να λειτουργήσει ως ο 
παρατηρητής του ίδιου του οργανισμού σε θέματα τάξης. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές 
μπορούν να σχηματίσουν μια γενική εκτίμηση του πλαισίου διακυβέρνησης και των 
προτύπων συμπεριφοράς μέσα στο οποίο διεξάγει το νομικό πρόσωπο τις 
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δραστηριότητές του προκειμένου να κατανοήσουν το γενικότερο περιβάλλον ελέγχου. 
Άλλες διαδικασίες μέσω των οποίων ενδέχεται να περιέλθουν σε γνώση των ελεγκτών 
τέτοιες ανάρμοστες συμπεριφορές είναι ενδεικτικά:: 

 Η επανεξέταση της τεκμηρίωσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε 
ανώτερο επίπεδο 

 Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου του νομικού προσώπου, ιδίως η 
απουσία πολιτικών και διαδικασιών σε σχέση με τομείς όπου υπάρχουν 
σημαντικοί κίνδυνοι απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράτυπης συμπεριφοράς 

 Η ανασκόπηση της οργανωτικής κουλτούρας, των ρυθμίσεων καταγγελίας 
δυσλειτουργιών κ.ο.κ. 

 Η επανεξέταση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων εσωτερικού ελέγχου 

 Η διεξαγωγή ουσιαστικών ελέγχων στις λεπτομέρειες των συναλλαγών ή των 
ισολογισμών. 

Κάθε υπουργείο και υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει τα συμφωνημένα δεδομένα σε 
μηνιαία βάση. Θα ήταν φρόνιμο να αναπτυχθεί μια λίστα αυτοαξιολόγησης ως 
εφαρμογή υπολογιστή, η οποία θα ζητούσε από τα υπουργεία και τις υπηρεσίες να 
υποβάλλουν δεδομένα σε σχέση με κάθε διάταξη του Σχεδίου Δράσης και να παρέχουν 
ή να επισυνάπτουν λεπτομερείς πληροφορίες προς τεκμηρίωση των απαντήσεών τους. 
Εάν τα υπουργεία και οι υπηρεσίες αναφέρουν μερική ή μηδενική συμμόρφωση με μια 
συγκεκριμένη διάταξη, θα τους ζητηθεί να εξηγήσουν το λόγο που συμβαίνει αυτό. 
Καλούνται επίσης να εξηγήσουν τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την 
επίτευξη της πλήρους συμμόρφωσης και εάν η τεχνική βοήθεια θα διευκόλυνε την 
ενίσχυση της συμμόρφωσης. Ανταποκρινόμενοι σε αυτό το σύνολο ερωτήσεων, τα 
υπουργεία και οι υπηρεσίες προτρέπονται να αναλύσουν τα κενά εφαρμογής και τα 
βασικά τους αίτια και να προσδιορίσουν τις καταλληλότερες μορφές τεχνικής βοήθειας 
που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση.  

Πότε; 

Εφόσον το ΕΣΔ αναθεωρείται εντός ενός μηνός, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. παρέχει στα 
υπουργεία/υπηρεσίες τις οδηγίες/υπόδειγμα/φόρμα εντός τριών μηνών μετά την 
αναθεώρηση, τότε η διαδικασία διαβούλευσης και εκπόνησης ενός Σχεδίου Δράσης θα 
πρέπει να ξεκινήσει εντός τριών μηνών. Το Σχέδιο θα πρέπει να μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία ή να δημοσιευτεί εντός έξι μηνών. Κάθε υπουργείο και υπηρεσία 
αναμένεται να μπορεί να δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση/αναθεώρηση του Σχεδίου 
Δράσης σε έναν χρόνο από την έναρξη της λειτουργίας του. Ως εκ τούτου, οι εκθέσεις οι 
εκθέσεις σχετικά με το τομεακό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να υποβάλλονται ετησίως, αν 
και τα περισσότερα παραδείγματα δεδομένων για την τροφοδότηση των δεικτών θα 
πρέπει να συλλέγονται, να αντιπαραβάλλονται και να επιστρέφονται σε τριμηνιαία ή 
εξαμηνιαία βάση, ώστε να επιτρέπονται οι ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.  
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Στάδιο 4: Παρακολούθηση, επανεξέταση, υποβολή εκθέσεων, αναθεώρηση, 
επικαιροποίηση 

Πλαίσιο 

Η τακτική παρακολούθηση, επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων διασφαλίζει ότι το 
ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ ακολουθούν μια προσγειωμένη στρατηγική προσέγγιση που επιτρέπει 
τη συνεχή μάθηση με τέσσερις βασικούς στόχους: την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των δημόσιων ενεργειών, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους με το 
σύνολο των στόχων που ορίζονται στο ΕΣΚΔ και το ΕΣΔ, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, την ανάθεση ευθυνών στους εμπλεκόμενους 
και τους φορολογούμενους σχετικά με τη χρήση των δημόσιων πόρων και την επίτευξη 
γενικότερης προόδου κατά της διαφθοράς. Τα στάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και σε άλλους τομείς της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς: τη 
συμμετοχή της κοινωνίας, την ποινικοποίηση και τα μέτρα επιβολής του νόμου, τα 
μέτρα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Οι διαδικασίες ετήσιας αναθεώρησης και ενημέρωσης του Σχεδίου Δράσης και, κατ’ 
επέκταση του ΕΣΔ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και της επικαιροποίησης 
των δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των δύο, βασίζονται στο 
αναθεωρημένο ΕΣΔ. 

Οι διαδικασίες βασίζονται σε μια τυποποιημένη προσέγγιση του ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ 
προτείνει την εφαρμογή τριών επιπέδων αξιολόγησης:1 

 Παρακολούθηση: Μια συνεχής λειτουργία που χρησιμοποιεί τη συστηματική 
συλλογή δεδομένων με βάση καθορισμένους δείκτες που παρέχει, στη διοίκηση 
και στους φορείς που εμπλέκονται σε μια διαρκή δράση παρέμβασης, ενδείξεις 
σχετικά με την συντελεσθείσα πρόοδο, την επίτευξη των στόχων και την πρόοδο 
στη χρήση των κατανεμημένων κεφαλαίων. 

 

 Αναθεώρηση: Η αξιολόγηση της απόδοσης μιας παρέμβασης, είτε ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα είτε ad hoc. Οι αναθεωρήσεις είναι συνήθως λιγότερο 
περιεκτικές και/ή εμπεριστατωμένες σε σχέση τις αξιολογήσεις˙ και τείνουν να 
επικεντρώνονται σε επιχειρησιακές πτυχές. 

 
 Αξιολόγηση: Tη συστηματική και αντικειμενική εκτίμηση ενός τρέχοντος ή 

ολοκληρωμένου έργου ή προγράμματος, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και 
των αποτελεσμάτων του. Στόχος είναι να καθοριστεί η συνάφεια και η επίτευξη 
των στόχων, η αποδοτικότητα των πρωτοβουλιών ανάπτυξης, η 
αποτελεσματικότητα, ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητά του. 

______________________ 

 
1. OECD (2002), “Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management”, OECD, 

www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf. 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf
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Η αναθεώρηση διακρίνεται από την αξιολόγηση και σχετίζεται περισσότερο με την 
παρακολούθηση. Πρόκειται για περιοδικές ή ad hoc, συχνά σύντομες, αξιολογήσεις της 
απόδοσης μιας πρωτοβουλίας και δεν εφαρμόζουν τη δέουσα διαδικασία αξιολόγησης 
ή αυστηρότητας στη μεθοδολογία. Οι αναθεωρήσεις τονίζουν επιχειρησιακά θέματα. 
Σε αντίθεση με τις αξιολογήσεις που διεξάγονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, οι 
αναθεωρήσεις διεξάγονται συχνά από εκείνους που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο ή 
από τον οργανισμό ανάθεσης.2 

Η αναθεώρηση3 αποτελεί κατάλληλη διαδικασία όταν επιδιώκεται ο σκοπός της 
ανάλυσης του έργου, π.χ. για την ερμηνεία των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων, τη μελέτη 
των εμπειριών που αποκομίστηκαν μέχρι τη στιγμή της αναθεώρησης, ή την ανάπτυξη 
μελλοντικών στρατηγικών βάσει των εμπειριών αυτών. Η αναθεώρηση εμπίπτει σ’ έναν 
τυπικό κύκλο διαμόρφωσης πολιτικής (Σχήμα A.3).  

Σχήμα A.3. Ο κύκλος πολιτικής 

 

Πηγή: HM Treasury (2011), The Magenta Book: Guidance for Evaluation, HM Treasury, London, p. 15. 

______________________ 

 
2. Βλ. UNDP (2009), Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating For Development Results, 

UNDP, New York, p. 9. 

3. Βλ. Austrian Development Agency (2009), Guidelines for Project and Programme Evaluations, 
Austrian Development Agency, Operational Unit of the Austrian Development Cooperation, 
Vienna. 
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Γιατί; 

Μέσω της παρακολούθησης επιδιώκεται ο έλεγχος της προόδου σε σχέση με τους 
στόχους ή τις προθέσεις του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. Ως παρακολούθηση ορίζεται η επίσημη 
υποβολή εκθέσεων και η τεκμηρίωση του επιτυχημένου καταμερισμού των δαπανών 
και της επίτευξης των αποτελεσμάτων και των ορόσημων που έχουν τεθεί. Συχνά, τα 
δεδομένα παρακολούθησης είναι διοικητικής και ποσοτικής φύσης και ο πρωταρχικός 
σκοπός τους δεν είναι η αξιολόγηση. Η ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης 
βοηθά γενικότερα τα άτομα που ασκούν εποπτικά καθήκοντα να εντοπίζουν 
περιπτώσεις, όπου ένα στοιχείο του Σχεδίου Δράσης δεν εφαρμόζεται όπως αναμένεται 
ή σύμφωνα με το ΕΣΔ, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του.4  

Ειδικότερα, η παρακολούθηση αποτελεί τη βάση για την αναθεώρηση της λειτουργίας 
του ΕΣΔ σε επίπεδο υπουργείων και υπηρεσιών, επιτρέποντας στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
υποβάλλει εκθέσεις προόδου και να διατυπώνει συστάσεις για την αναθεώρηση και 
την επικαιροποίηση τόσο του ΕΣΔ όσο και των τομεακών Σχεδίων Δράσης. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, η παρακολούθηση αποσαφηνίζει το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης της 
διαφθοράς, συνδέει τις δραστηριότητες και τους πόρους με τους στόχους, μετατρέπει 
τις επιδιώξεις σε δείκτες επιδόσεων και καθορίζει στόχους. Συλλέγει συστηματικά 
δεδομένα για τους δείκτες επιδόσεων, καθιερώνει την τακτική συλλογή δεδομένων σε 
σχέση με τους δείκτες και καθιστά εφικτή την υποβολή εκθέσεων προόδου στη 
διοίκηση και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων.  

Όσον αφορά τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., η παρακολούθηση της δίνει τη δυνατότητα να αναθεωρεί 
και να αξιολογεί τους λόγους επίτευξης (ή μη) των επιδιωκόμενων στόχων και την 
ειδικότερη αιτιώδη συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. 
Παράλληλα, μέσω της παρακολούθησης η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να εξετάζει τις διαδικασίες 
υλοποίησης, να διερευνά τα απροσδόκητα αποτελέσματα, να συγκρίνει τα πραγματικά 
αποτελέσματα του κάθε υπουργείου/υπηρεσίας, να επισημαίνει πιθανούς λόγους 
ανησυχίας ή επιτεύγματα, και να υποβάλλει τις βελτιωτικές της προτάσεις.5  

Ειδικότερα:  

 Το έργο υλοποίησης του πλαισίου του ΕΣΔ ανατίθεται στα υπουργεία και τις 
υπηρεσίες, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο βάσης αρχικά και στη συνέχεια 
αναπτύσσουν το ΕΣΔ έτσι ώστε να αντανακλά τους κινδύνους εκδήλωσης 
διαφθοράς που απειλεί τον δικό τους τομέα. 

 Καθώς η προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης είναι σε μεγάλο βαθμό κοινή και 
ομοιόμορφη –το ίδιο και τα δεδομένα των δεικτών– η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι σε θέση 
να συλλέγει, να αντιπαραβάλλει και να συγκεντρώνει τα δεδομένα για να 

______________________ 

 
4. Από HM Treasury (2011), The Magenta Book: Guidance for Evaluation, HM Treasury, London; 

see also National Audit Office (2013), “Choosing the right FABRIC”, National Audit Office, 
London. 

5. Προσαρμοσμένο από Kusek, J.Z. and R.C. Rist (2004), Ten Steps to a Results-Based Monitoring 
and Evaluation System: A Handbook for Development Practitioners, World Bank, Washington, 
DC. 
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καταδείξει ότι έχει γίνει υλοποίηση, υπάρχει αποτέλεσμα και έκβαση ανά 
υπουργείο και υπηρεσία. Όλα μαζί, τα δεδομένα επιτρέπουν στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ τα 
εξής:  

 να αποκτήσει μια συνολική εικόνα 

 να αναλάβει παρεμβατικό ρόλο σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων όσον αφορά 
την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και 

 να διαδίδει τις καλές πρακτικές. 

 Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σχόλια και τα δεδομένα τόσο για να 
δώσει οδηγίες σε υπουργεία και υπηρεσίες σχετικά με την επικαιροποίηση των 
Σχεδίων Δράσης, τα οποία οφείλουν να αναφέρουν τακτικά την πρόοδο των 
ληφθέντων μέτρων στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., όσο και για την αναθεώρηση και 
επικαιροποίηση του ΕΣΔ. 

 Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να επικεντρωθεί στον πρωταρχικό της ρόλο και την ευθύνη 
της ως εποπτική αρχή, στην αναθεώρηση του ΕΣΔ, στην παροχή οδηγιών για τον 
σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης, στη συλλογή των μηνιαίων εκθέσεων ώστε να 
μπορεί να συντάσσει εκθέσεις προόδου για κάθε τομέα και συνολικά, στην 
υποβολής έκθεσης σχετικά με τη συνολική πρόοδο υλοποίησης και στην 
επικαιροποίηση του ΕΣΔ. Η εποπτική αρμοδιότητα διευκολύνει επίσης την 
ανάληψη ηγετικού ρόλου στο κομμάτι του συντονισμού (π.χ. η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
ενισχύει τον συντονισμό του διοικητικού ελέγχου και των μηχανισμών 
επιθεώρησης αναφορικά με τη διαφθορά) και σε τομείς κοινού σκοπού (κοινές 
εκπαιδευτικές πολιτικές και προγράμματα δράσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων 
για τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και άλλες αρμόδιες αρχές). 

Τί; 

Η παροχή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με το τομεακό Σχέδιο Δράσης επιτρέπει 
στην ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να αναθεωρεί το ΕΣΔ και το ΕΣΚΔ, να παρέχει καθοδήγηση σε 
υπουργεία και υπηρεσίες και να αναφέρει τους κινδύνους εκδήλωσης διαφθοράς και 
την πρόοδο στον τομέα αυτό έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα εξής: 

 Το πλαίσιο: αξιολόγηση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η νομική και 
οργανωτική κουλτούρα και το πολιτικό πλαίσιο στην αποτελεσματική εφαρμογή 
του τομεακού Σχεδίου Δράσης και, κατ’ επέκταση, του ΕΣΔ και του ΕΣΚΔ. 

 Την αξιολόγηση της «δεξαμενής» διαφθοράς: μελέτη του κινδύνου, της φύσης 
και των μορφών διαφθοράς. 

 Την επιβεβαίωση των συνθηκών υλοποίησης: εξέταση των πραγματικών και 
πιθανών ζητημάτων κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης σε επίπεδο 
υπουργείων και υπηρεσιών. 

 Την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας: μελέτη των παραγόντων που 
διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΚΔ και του 
ΕΣΔ σε επίπεδο υπουργείων και υπηρεσιών και πιθανούς τρόπους ενίσχυσης 
της υλοποίησης μέσω της συνδυασμένης δράσης. 
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 Την ιδιοκτησία: μελέτη των μέτρων και των διαδικασιών που θα μπορούσαν να 
διασφαλίσουν την πλήρη υποστήριξη των φορέων και αρχών που εμπλέκονται 
στην υλοποίηση του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 

 Την αλλαγή: υπόδειξη των παραμέτρων σε σχέση με τη δομή, τη νοοτροπία, τη 
στρατηγική και την επιχειρησιακή λειτουργία που θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψιν κατά την αναθεώρηση και την επανεξέταση του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ. 

Πώς; 

Τα δεδομένα – εκθέσεις υπουργείων και υπηρεσιών, πολιτικές και διαδικασίες, 
εσωτερικές αναθεωρήσεις, δείκτες, κλπ., παρέχουν τη βάση για τη συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις των υπουργείων και των υπηρεσιών όσον 
αφορά το ΕΣΔ και το τομεακό Σχέδιο Δράσης. Η βάση αυτών των πληροφοριών έχει 
τρεις σκοπούς: o πρώτος αφορά τη σύγκριση μεταξύ των υπουργείων σε σχέση με το 
ΕΣΔ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί. Δεύτερον, επιτρέπει στη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να επικεντρωθεί στις αναθεωρήσεις σε συνάρτηση με τους δείκτες έκβασης ή 
αποτελεσματικότητας, όπου η αποτελεσματικότητα είναι το κατά πόσον ένα Σχέδιο 
Δράσης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το πλαίσιο του τομέα και τις συγκεκριμένες 
προκλήσεις της διαφθοράς. Τέλος, η βάση πληροφόρησης επιτρέπει στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
εντοπίσει τις καλές πρακτικές, να χαρτογραφήσει την πρόοδο ανά τομέα ή ετησίως. 

Μέσω των αναθεωρήσεων, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι σε θέση να εξετάσει τόσο το ΕΣΔ όσο και 
τα Σχέδια Δράσης και να παράσχει επίσης εκθέσεις σχετικά με τη συνολική πρόοδο ενός 
υπουργείου ή υπηρεσίας σε σχέση με το επιμέρους Σχέδιο Δράσης, και προς τους 
στόχους π.χ. του άρθρου 5 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς 
για «αποτελεσματικές και συντονισμένες πολιτικές για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς που προάγουν τη συμμετοχή της κοινωνίας και αντικατοπτρίζουν τις αρχές 
του κράτους δικαίου, την ορθή διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων και της δημόσιας 
ιδιοκτησίας, την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία». 

Έτσι, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να συντάσσει εκθέσεις για τα υπουργεία και τις υπηρεσίες 
σύμφωνα με τον Πίνακα Α.8. Μπορεί επίσης να καταρτίζει εκθέσεις σύμφωνα με το 
Σχέδιο για την ενίσχυση της ακεραιότητας και τη μείωση της διαφθοράς στον τομέα της 
υγείας του 2017. 

Πίνακας A.8. Θεσμικός έλεγχος ακεραιότητας 

• Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν τους κινδύνους 
διαφθοράς είναι άρτια; 

• Ο κώδικας συμπεριφοράς είναι σαφώς 
διατυπωμένος και κατανοητός; 

• Τα εταιρικά, στρατηγικά και 
επιχειρηματικά πλάνα συνάδουν με το 
σκοπό και τις αξίες του οργανισμού και 
είναι άρτια; 

• Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες είναι σαφώς 
διατυπωμένοι και κατανοητοί από όλους; 

• Υπάρχει δέσμευση και έχουν θεσπιστεί 
στρατηγικές για ανοικτή και ειλικρινή 
επικοινωνία; 

• Τα προγράμματα ενίσχυσης της 
ευαισθητοποίησης για προσωπικό, 

• Έχει δοθεί δέσμευση για την πρόσληψη 
των κατάλληλων ατόμων (όσων 
διακατέχονται περισσότερο από τις 
αξίες του οργανισμού) και την εξέλιξή 
τους ώστε να συνεχίσουν να παράσχουν 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να 
είναι πρωτεργάτες ηθικής (για 
παράδειγμα, πολιτική και διαδικασίες 
προσλήψεων, διαχείριση μεμονωμένων 
επιδόσεων, συνεχή εκπαίδευση και 
ανάπτυξη); 

• Τα εσωτερικά όρια στη συμπεριφορά, τα 
οποία αντανακλούν τις θεμελιώδεις 
αξίες (πολιτικές και διαδικασίες για τις 
λειτουργίες του οργανισμού όπως δώρα 

 Τα μηνύματα που στέλνετε 
σχετικά με τη δεοντολογική 
συμπεριφορά εισπράττονται 
και γίνονται δεκτά από το 
προσωπικό, τους 
εργολάβους, τους 
προμηθευτές ή τους πελάτες; 

 Είναι αποτελεσματικές οι 
στρατηγικές που αποφασίζει 
να χρησιμοποιήσει ο 
οργανισμός σας για την 
προώθηση της δεοντολογικής 
συμπεριφοράς και την 
ενίσχυση της αντοχής στη 
διαφθορά; 
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πελάτες, εργολάβους, προμηθευτές και 
τους πολίτες (όπως πρακτική εκπαίδευση 
σε θέματα δεοντολογίας για το 
προσωπικό, εγγυήσεις εξυπηρέτησης για 
πελάτες, δημοσιότητα επί των 
δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων για 
πελάτες, εργολάβους και προμηθευτές) 
είναι αποτελεσματικά; 

• Οι πολιτικές, τα συστήματα και οι 
διαδικασίες που επιτρέπουν στους 
υπαλλήλους, τους πελάτες, τα μέλη της 
κοινότητας να καταγγείλουν ύποπτα 
περιστατικά χωρίς αντίποινα ή εις βάρος 
τους (και υποβολή 
εσωτερικών/εξωτερικών εκθέσεων, 
χειρισμός παραπόνων και καταγγελιών) 
είναι σαφώς διατυπωμένα και κατανοητά; 

και παροχές, συγκρούσεις 
συμφερόντων, προμήθειες, 
υπεργολαβίες, είσπραξη εσόδων) που 
οδηγούν σε υψηλές ηθικές επιδόσεις 
(ευέλικτο και αποδοτικό, όχι άκαμπτο 
και υπερβολικά γραφειοκρατικό) είναι 
σαφή; 

• Οι ελεγκτικές διαδικασίες είναι 
αδιάβλητες; 

• Έχει δοθεί δέσμευση σε πολιτικές και 
διαδικασίες που ενθαρρύνουν τη 
μάθηση και επιτρέπουν τη συνεχή 
βελτίωση της αντίστασης στη διαφθορά 
και των ηθικών επιδόσεων του 
οργανισμού (παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, συμμετοχική λήψη 
αποφάσεων, εκπαίδευση και εξέλιξη); 

Πηγή: Independent Commission Against Corruption. 2001. The First Four Steps: Building Organizational Integrity. Sydney: ICAC, 
p12. 

Δεδομένου ότι ο τρόπος με τον οποίο η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. διεξάγει τις θεσμικές αναθεωρήσεις 
καθορίζεται από την ίδια, πέραν της παροχής ενός Σχεδίου Δράσης σε μηνιαία ή 
τριμηνιαία βάση, έχει τη δυνατότητα να εξισορροπήσει τα Σχέδια Δράσης με τους εξής 
τρόπους: 

 επανεξετάζοντας τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων εκ μέρους των πολιτών, 
τις εκθέσεις από τα όργανα που είναι αρμόδια για τις έρευνες κατά της 
διαφθοράς, τις ελεγκτικές εκθέσεις, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τη 
διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης και άλλες πηγές, 

 πραγματοποιώντας συσκέψεις σε θέματα που σχετίζονται με τις πτυχές της 
θεσμικής δραστηριότητας, 

 πραγματοποιώντας επισκέψεις παρακολούθησης ή συμμόρφωσης βάσει 
προσυμφωνημένης ατζέντας 

 δημοσιεύοντας εκθέσεις με τους πίνακες των εκθέσεων του δημοσίου τομέα 
που είναι «επιρρεπείς στη διαφθορά» 

 διεξάγοντας έρευνες σχετικά με τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες 

 συγκεντρώνοντας στοιχεία και πραγματοποιώντας συναντήσεις για την ετήσια 
επισκόπηση της προόδου της στρατηγικής ή των σχεδίων δράσης 

 συγκεντρώνοντας στοιχεία και πραγματοποιώντας συναντήσεις με σκοπό τη 
συστηματική ανασκόπηση της προόδου στο Σχέδιο Δράσης ή οποιαδήποτε 
πτυχή του έργου και των αρμοδιοτήτων του υπουργείου ή της υπηρεσίας. 

Μέσω της αναθεώρησης παρουσιάζονται τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέγονται από 
τα υπουργεία και τις υπηρεσίες. Το αφηγηματικό μέρος της έκθεσης στη συνέχεια 
χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εξηγήσει, να επιβεβαιώσει, να αναγνωρίσει 
τη συμμόρφωση, τη μερική συμμόρφωση και τη μη συμμόρφωση με το ΕΣΔ συνολικά 
και σε συγκεκριμένους τομείς. Η αναθεώρηση στοχεύει στη συγκέντρωση στοιχείων 
σχετικά με την παρουσία, την υλοποίηση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 
του Σχεδίου Δράσης ως εξής: 
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 Αναλύονται οι τάσεις των αιτιών και των συνεπειών της διαφθοράς και, ως εκ 
τούτου, διεξάγεται μια αντικειμενική εκτίμηση των κινδύνων και επομένως του 
σκοπού ενός Σχεδίου Δράσης και του ΕΣΔ 

 Αξιολογούνται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νομική και οργανωτική 
κουλτούρα και το πολιτικό πλαίσιο στην αποτελεσματική εφαρμογή ενός 
Σχεδίου Δράσης, συνολικά και ανά τομέα 

 Πραγματοποιείται η συλλογή και η αντιπαραβολή κατάλληλων πληροφοριών ή 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις διακυμάνσεις στην εφαρμογή των Σχεδίων 
Δράσης, τόσο ως προς τις αποκλίσεις όσο και ως προς τις επιτυχίες 

 Επανεξετάζεται η ιδιοκτησία του Σχεδίου Δράσης και η ένταξή του σε ευρύτερες 
ρυθμίσεις πρόληψης και οργανωτικής ακεραιότητας 

 Επανεξετάζεται η προβλεπόμενη και πραγματική διάρκεια των διοικητικών 
ελέγχων και των μηχανισμών ελέγχου της διαφθοράς 

 Αναθεωρούνται οι διαδικασίες παρακολούθησης και αναθεώρησης με σκοπό 
την επικαιροποίηση ενός Σχεδίου Δράσης 

 Προτείνονται οι παράμετροι σε σχέση με τη δομή, τη νοοτροπία, τη στρατηγική 
και την επιχειρησιακή λειτουργία με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
του αντίκτυπο ενός Σχεδίου Δράσης. 

Με βάση το εκάστοτε τροποποιημένο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, η έκθεση παρέχει 
τεκμηριωμένη αξιολόγηση της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των Σχεδίων 
Δράσης όσον αφορά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Relevance/context/environment: Ποιες είναι οι κύριες μορφές διαφθοράς; Η 
υπάρχουσα προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης αντιμετωπίζει τις κύριες μορφές 
διαφθοράς στο δημόσιο αξίωμα και έχει τη σωστή δομή για το σκοπό αυτό; 
Καλλιεργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης; Ανταποκρίνεται στις άλλες ρυθμίσεις 
καταπολέμησης της διαφθοράς; 

 Αποδοτικότητα/παραγωγικότητα/επιδόσεις: Επιτυγχάνονται οι στόχοι από 
οικονομικής και αποδοτικής σκοπιάς; Διαθέτει την κατάλληλη διοίκηση και τις 
κατάλληλες λειτουργικές ρυθμίσεις; 

 Αποτελεσματικότητα/επικοινωνία: Είναι αξιοποιήσιμο και χρήσιμο το Σχέδιο 
Δράσης; Χαίρει αναγνώρισης όσον αφορά τους ρόλους και τους σκοπούς της 
διαχείρισης; 

 Παράδοση των στόχων: Εμφανίζουν τα δεδομένα βελτιώσεις χρόνο με το 
χρόνο; Χρησιμοποιείται από άλλους φορείς και την κοινωνία των πολιτών; 
Παρέχει το Σχέδιο Δράσης λειτουργικές ρυθμίσεις για την πρόληψη της 
διαφθοράς; 

 Σύγκριση: Επισημαίνουν τα Σχέδια Δράσης διαφορετικές προσεγγίσεις και 
συνέπειες στους διάφορους τομείς; 

 Βιωσιμότητα: Είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης βιώσιμη; Πώς είναι η 
βιωσιμότητα ή η σταθερότητα του Σχεδίου Δράσης και αξιολογούνται, 
παρακολουθούνται, επανεξετάζονται τα αποτελέσματα; Υπάρχουν επαρκείς 
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πόροι; Συμβάλλει το Σχέδιο Δράσης στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης 
υψηλότερου επιπέδου για παράδειγμα, στο ΕΣΔ ή το ΕΣΚΔ; 

Τέλος, η έκθεση θα αναπτύξει τόσο την επανεξέταση του Σχεδίου Δράσης και τους 
δείκτες καθώς και το ΕΣΔ. Περιλαμβάνει επίσης περιοχές όπου η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει την 
ευθύνη ως επικεφαλής φορέας. 

Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
παρακολούθησης και των αναθεωρήσεων συμβάλλει στη διατήρηση της υποστήριξης 
της στρατηγικής, όχι μόνο κρατώντας τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες 
ενήμερους για την πρόοδο, αλλά και αποκαλύπτοντας εμπόδια και εξηγώντας τα μέτρα 
που λαμβάνονται για να ξεπεραστούν. Χάρη στην περιοδική υποβολή εκθέσεων, οι 
πολίτες κρατούν την κυβέρνηση υπεύθυνη για τα αποτελέσματα της στρατηγικής και 
παρέχονται ευκαιρίες για τη συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση της στρατηγικής. 

Ποιός; 

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. αποτελεί τον βασικό ηγέτη στη διαδικασία αυτή. Δεδομένου ότι τα 
υπουργεία/υπηρεσίες είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα τομεακά Σχέδια Δράσης, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι υπεύθυνη 
για την παρακολούθηση με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας του ΕΣΔ σε επίπεδο 
υπουργείου και υπηρεσίας, δίνοντάς της τη δυνατότητα να υποβάλλει αναφορές 
σχετικά με την πρόοδο και προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση και την 
επικαιροποίηση τόσο του ΕΣΔ όσο και των τομεακών Σχεδίων Δράσης, να χαρτογραφεί 
την πρόοδο και τα ζητήματα μεταρρύθμισης, κλπ. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει και 
τη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εφόσον αυτό κρίνεται, 
συμπεριλαμβανομένων Υπουργών, επιτελείων των υπουργικών γραφείων και 
συνδεόμενων με αυτά υπηρεσιών, επαγγελματικών κλάδων, σωματείων και συλλόγων, 
κλπ. Η διαβούλευση έχει σκοπό να εξασφαλίσει την πλήρη κατανόηση των 
προτεινόμενων διαδικασιών από τους φορείς που καλούνται να τις εφαρμόσουν και τη 
δέσμευσή τους για την υλοποίησή τους. 
 

Διασταύρωση της εκάστοτε υποβαλλόμενης έκθεσης τόσο με τους συντάκτες, όσο και 
με το προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Όταν συγκεντρωθούν τα 
δεδομένα, το προσχέδιο της έκθεσης θα πρέπει να συζητείται με τη διοίκηση του 
οργανισμού για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των πληροφοριών και ο εντοπισμός 
πιθανών αδυναμιών βοηθώντας παράλληλα τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να εντοπίσει τα σημεία στα 
οποία θα πρέπει να εστιάσει την ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των 
αιτιών και όχι μόνο των συμπτωμάτων. 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι καλή ιδέα η διοργάνωση ενός σεμιναρίου επιβεβαίωσης ή 
μια συνάντηση πριν την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και την 
τελική υποβολή της έκθεσης, ιδίως με το επιχειρησιακό προσωπικό. Με τη μέθοδο 
αυτή όχι μόνο παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης των ευρημάτων ή/και εντοπισμού 
και διόρθωσης πιθανών λαθών, αλλά κυρίως παρέχεται η δυνατότητα διαμοιρασμού 
των πληροφοριών και διασφάλισης της υποστήριξης και της δέσμευσης όλων των 
υπαλλήλων, πράγμα πολύ σημαντικό για τη μελλοντική υλοποίηση της αντιμετώπισης 
μέσω δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων.  
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Ένα παρόμοιο σεμινάριο μπορεί να διοργανωθεί με σκοπό τη συνεύρεση όλων των 
εμπλεκομένων φορέων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι προτιμητέα τα στοχευμένα 
σεμινάρια για κάθε οργανισμό που μπορούν να διασφαλίσουν τον ανοιχτό και ειλικρινή 
διάλογο. Οι εκδηλώσεις αυτές συνήθως αρχίζουν με την παρουσίαση των δεδομένων 
και στη συνέχεια πραγματοποιείται συζήτηση των αποτελεσμάτων και του σκεπτικού 
βαθμολόγησης, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συναίνεση για τα επόμενα βήματα.  

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να εκφράσει τη γνώμη του. Έτσι, αυξάνεται η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία της 
άσκησης, ενισχύοντας την αίσθηση ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων και θέτοντας 
ισχυρά θεμέλια για τη μετέπειτα πορεία. Με την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και 
τις απαιτούμενες προσαρμογές, ο κύριος κάτοχος της αξιολόγησης θα πρέπει να 
εγκρίνει επίσημα τα αποτελέσματα. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι επίσης αρμόδια για τον 
διαμοιρασμό της τελικής έκθεσης αξιολόγησης σε εμπλεκομένους φορείς και εταίρους.  

Πότε; 

Εφόσον τα υπουργεία και οι υπηρεσίες υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε 
μήνα, τότε η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να συντάσσει εκθέσεις προόδου σε τριμηνιαία βάση. Οι 
αναθεωρήσεις του ΕΣΚΔ και του ΕΣΔ μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε ένα ή δύο 
έτη. 

Εάν το ΕΣΔ αναθεωρείται κάθε μήνα, και η οδηγία/υπόδειγμα/φόρμα που παρέχεται 
από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στα υπουργεία/υπηρεσίες αναθεωρείται κάθε τρεις μήνες, τότε η 
διαδικασία της διαβούλευσης και τους σχεδιασμού ενός τομεακού Σχεδίου Δράσης θα 
πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών και να είναι λειτουργική ή 
δημοσιεύσιμη εντός ενός έτους. Ως εκ τούτου οι εκθέσεις σχετικά με το τομεακό Σχέδιο 
Δράσης θα πρέπει να υποβάλλονται ετησίως, αν και τα περισσότερα παραδείγματα 
δεδομένων για την τροφοδότηση των δεικτών θα πρέπει να συλλέγονται, να 
αντιπαραβάλλονται και να επιστρέφονται σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση, ώστε να 
επιτρέπονται οι ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
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