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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 Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΔΚΔ). 
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.  

 

 

 

 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm
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Πρόλογος 

Στο παρόν έγγραφο αποτυπώνεται η αναθεωρημένη επικοινωνιακή στρατηγική της 
Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) για το 2017 με 
βάση τις εισηγήσεις που υπέβαλε το Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2017. Η εν λόγω 
στρατηγική βασίζεται αφενός στους επικοινωνιακούς στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΔΚΔ) και 
αφετέρου στις επικοινωνιακές προτεραιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. όπως αυτές 
μεταφέρθηκαν στον ΟΟΣΑ. Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε με τη ρητή συμφωνία ότι θα 
χρησιμοποιηθεί από την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για ενδοϋπηρεσιακή χρήση και ότι θα μπορεί να το 
τροποποιήσει ανάλογα με την πολιτική και τις ανάγκες της. 

Το πρώτο μέρος του εγγράφου εισάγει τον αναγνώστη στο περιεχόμενο: τον ρόλο της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και τα εμπόδια που θα υπερπηδήσει με τη βοήθεια της επικοινωνιακής 
στρατηγικής, τους στόχους που ορίζονται στο ΕΣΔΚΔ, τα προβλήματα διαφθοράς που 
μαστίζουν τη χώρα, τον αντίκτυπο αυτών και τις στάσεις που θα επιχειρηθούν να 
αλλάξουν μέσω της επικοινωνιακής στρατηγικής. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το δεύτερο μέρος παρουσιάζει την ίδια την επικοινωνιακή 
στρατηγική: τους βασικούς και δευτερεύοντες στόχους της, τους κύριους αποδέκτες, τα 
μηνύματα, τα επικοινωνιακά μέσα και τα επικοινωνιακά προϊόντα που είναι διαθέσιμα 
τώρα ή που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Αναλύει τους πιθανούς κινδύνους και τον 
τρόπο αντιμετώπισής τους και προσδιορίζει τα εργαλεία αξιολόγησης, προσαρμογής 
και ανάλυσης της στρατηγικής με βάση τα αποτελέσματα. Τέλος, παρουσιάζει τις 
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που θα απαιτούνταν για την υλοποίηση της εν λόγω 
στρατηγικής. 

Το τρίτο μέρος αποτελείται από παραρτήματα που παρουσιάζουν το σχέδιο δράσης για 
την υλοποίηση της στρατηγικής και τα εργαλεία για τη βελτίωση των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων της Γραμματείας. 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - │ 5 - 5 5    

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2017 

  

 Πίνακας Περιεχομένων  

 

Πλαίσιο ........................................................................................................................................ 7 

Οι επικοινωνιακές προκλήσεις της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ..................................................................................... 7 
Ο ρόλος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ......................................................................................................................... 8 
Οι επικοινωνιακοί στόχοι του ΕΣΔΚΔ .................................................................................................. 8 
Τα κύρια προβλήματα της διαφθοράς και οι προκλήσεις που άπτονται της ακεραιότητας ............. 9 
Η επίδραση της διαφθοράς στην εμπιστοσύνη των πολιτών ........................................................... 10 
Πεποιθήσεις και συμπεριφορές του κόσμου σε σχέση με τη διαφθορά ......................................... 12 

Επικοινωνιακή στρατηγική .......................................................................................................... 15 

Κύριοι στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής ................................................................................ 15 
Αποδέκτες .......................................................................................................................................... 16 
Μηνύματα .......................................................................................................................................... 17 
Επικοινωνιακά μέσα .......................................................................................................................... 18 
Επικοινωνιακό υλικό/προϊόντα ......................................................................................................... 20 
Ο κίνδυνος και η διαχείρισή του ....................................................................................................... 23 
Αξιολόγηση ........................................................................................................................................ 24 
Πόροι.................................................................................................................................................. 24 
Σχέδιο δράσης .................................................................................................................................... 26 
Βιβλιογραφία ..................................................................................................................................... 29 
Πρόσθετες πηγές ............................................................................................................................... 31 
Παράρτημα A. Επικοινωνιακό πλαίσιο .............................................................................................. 32 
Παράρτημα B. Επικοινωνιακά αποτελέσματα ανά ακροατήριο ....................................................... 33 
Παράρτημα Γ. Υπόδειγμα ορισμού εκστρατείας ............................................................................... 35 
Παράρτημα Δ. Υπόδειγμα σχεδιασμού επικοινωνιακής εκστρατείας .............................................. 37 
Παράρτημα E. Οπτική ταυτότητα ...................................................................................................... 38 
Παράρτημα ΣΤ. Λίστα για προώθηση εκδήλωσης (προς συμπλήρωση) ........................................... 40 
Παράρτημα Ζ. Προτεινόμενες βελτιώσεις στη δικτυακή τοποθεσία ................................................ 41 
Παράρτημα H. Παραδείγματα άλλων χωρών και οικονομιών .......................................................... 43 





ΠΛΑΙΣΙΟ - 7 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2017 

  

Πλαίσιο 

Η επικοινωνιακή στρατηγική είναι ένα εργαλείο για την επίτευξη ενός στόχου σε ένα 
δεδομένο πλαίσιο. Για να είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές οι επικοινωνιακές 
προσπάθειες και για να ελαχιστοποιηθούν οι όποιοι κίνδυνοι, το πλαίσιο θα πρέπει να 
είναι σαφώς καθορισμένο και να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης της στρατηγικής. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τον 
φορέα υλοποίησης της στρατηγικής (τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει, τη δομή που θα διέπει το έργο της, το ζήτημα (ή τα ζητήματα) που 
θέλουμε να επικοινωνήσουμε, τον αντίκτυπό τους και τη στάση (ή τις στάσεις) που 
επιχειρούμε να αλλάξουμε. 

Οι επικοινωνιακές προκλήσεις της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι ένας νέος φορέας που συστήθηκε το 2015 και έχει αναλάβει έναν 
πολύ διευρυμένο ρόλο και καθήκοντα. Το γεγονός αυτό γεννά δύο βασικές 
επικοινωνιακές προκλήσεις: 

 Πώς να προβληθεί περισσότερο και να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση: το 
στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό για να γίνει η υπηρεσία καταπολέμησης της 
διαφθοράς φορέας κοινωνικής αλλαγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που 
διεξήγαγε η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (Έρευνα της Public Issue για λογαριασμό του ΟΟΣΑ, 
2016), μόνο το 35% του πληθυσμού γνωρίζει ποια είναι η Γενική Γραμματεία 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

 Πώς να συντονίσει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων και να 
συνεργαστεί αποτελεσματικά μαζί τους: Σύμφωνα με την έκθεση 
καταπολέμησης της διαφθοράς της Ε.Ε., η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των 
υπηρεσιών εγείρει προβληματισμό για την ικανότητα του θεσμικού πλαισίου να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις διαφθοράς (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2014a). Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. πρέπει να εδραιώσει αποτελεσματικούς 
διαύλους επικοινωνίας με: 

 Φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς: Για να μπορεί να συνεργαστεί 
αποτελεσματικά με περισσότερους από 30 διαφορετικούς φορείς, η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. πρέπει να αναγνωριστεί από όλους αυτούς τους φορείς και να 
τους ενημερώσει για το ΕΣΔΚΔ το οποίο αποτελεί τη στρατηγική-ομπρέλα 
για όλες τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα.  

 Σύσσωμη την κοινωνία: Το ΕΣΔΚΔ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων που 
καλύπτουν τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Τούτο απαιτεί 
ισχυρή ικανότητα επικοινωνίας σε επίπεδο υπουργείων, αποτελεσματικούς 
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τρόπους επαφής με τις επιχειρήσεις και στενή συνεργασία με τα ΜΜΕ και 
την κοινωνία των πολιτών. 

 Εξωτερικούς οργανισμούς: Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συνεργάζεται πολύ στενά με 
διεθνείς οργανισμούς όπως η Ε.Ε., γεγονός που προϋποθέτει τη δυνατότητα 
επίτευξης αποτελεσματικής και σαφούς επικοινωνίας. 

Ο ρόλος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Για να προβληθεί περισσότερο και να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση, το 2017, η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα επιχειρήσει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την ύπαρξή της και 
το γενικότερο ρόλο της. Επιπλέον, στα επόμενα έτη, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να δημοσιεύσει 
πληροφορίες για συγκεκριμένες πτυχές του ρόλου που έχει αναλάβει. Σύμφωνα με τον 
Ν. 4320/2015, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 Την κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 Τον συντονισμό και τη συνεργασία με τους φορείς καταπολέμησης της 
διαφθοράς. 

 Το συντονισμό και την κατανομή των καταγγελιών στους αρμόδιους φορείς. 

 Την ενημέρωση του κοινού και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τους κινδύνους που ενέχει η απάτη και η διαφθορά. 

Οι επικοινωνιακοί στόχοι του ΕΣΔΚΔ 

Η επικοινωνιακή δράση με θέμα τη διαφθορά αποτελεί μία από τις αρμοδιότητες της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., η οποία, όπως και οι υπόλοιπες αρμοδιότητές της, αποτυπώνεται σε 
στόχους στο ΕΣΔΚΔ. Οι στόχοι αυτοί συνιστούν μέρος της στρατηγικής της χώρας και 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Στόχος 17 

1. Η αύξηση της παρεχόμενης πληροφόρησης προς τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα με σκοπό τη λήψη μέτρων για την πάταξη της διαφθοράς.  

2. Η ενδυνάμωση της εθνικής συναίνεσης όσον αφορά στην ακεραιότητα. 

3. Η εμφύσηση της αρχής της ακεραιότητας στους νέους. Η εξέταση των στάσεων 
σε θέματα λογοδοσίας και παροχής υπηρεσιών. 

Στόχος 21 

1. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των πολιτών.  

2. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων.  

3. Η εξέταση της συμπεριφοράς των πολιτών σε θέματα λογοδοσίας και παροχής 
υπηρεσιών. 
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Στόχος 46 

1. Η επίτευξη κοινωνικής στήριξης, καθώς και η στήριξη από τα ΜΜΕ τα οποία 
μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των φαινομένων 
διαφθοράς. 

 

Προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επικοινωνιακή στρατηγική είναι να υπάρχει μια 
ξεκάθαρη άποψη για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε – μια άποψη βασισμένη σε 
γεγονότα και όχι σε εντυπώσεις. Στις παρακάτω δύο ενότητες γίνεται μια ανασκόπηση 
των ζητημάτων διαφθοράς και των κύριων προκλήσεων που τίθενται όσον αφορά στην 
αρχή της ακεραιότητας στη χώρα και ο αντίκτυπος αυτών στη κοινωνία και ιδίως στο 
θέμα της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. 

Τα κύρια προβλήματα της διαφθοράς και οι προκλήσεις που άπτονται της 
ακεραιότητας 

 Η διαφθορά μικρής κλίμακας και η διακεκριμένη διαφθορά μαστίζουν τη 
χώρα: 

 Διαφθορά μικρής κλίμακας: Είναι ιδιαιτέρως συχνή στους ΟΤΑ, στις 
πολεοδομίες, στους οργανισμούς μεταφοράς, δημοσίων έργων και στις 
υπηρεσίες δημόσιας υγείας. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014a, Γενικός 
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 2011). Εκτιμάται ότι, το 2011, το κόστος 
της διαφθοράς μικρής κλίμακας ανήλθε σε 554 εκατομμύρια ευρώ 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014a, Transparency International, 2011). 

 Διακεκριμένη διαφθορά: Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην εκδίκαση 
υποθέσεων με κατηγορούμενους υψηλού προφίλ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2014a, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 2011), τα ΜΜΕ κάνουν 
συχνά λόγο για τον μικρό αριθμό των πολιτικών με μακρόχρονη θητεία στην 
πολιτική που κρίνονται ένοχοι διαφθοράς (Transparency International, 
2012). Οι ελαφριές ποινές ή ακόμη και η παντελής απουσία άσκησης δίωξης 
παρά τα σκάνδαλα που μαστίζουν τη χώρα είναι αυτό που τελικά «περνάει» 
στους πολίτες και δημιουργεί σε αυτούς ένα γενικό αίσθημα δυσπιστίας 
απέναντι στους θεσμούς. Το 2012, μόνο 1 στους 10 Έλληνες θεωρούσε ότι 
έχουν ασκηθεί αρκετές διώξεις για διαφθορά ή ότι έχουν επιβληθεί αρκετά 
αυστηρές ποινές για τέτοιου είδους εγκλήματα (Bratu, Sotiropoulos and 
Stoyanova, 2017).  

 Το δικαστικό σύστημα χαρακτηρίζεται αναποτελεσματικό, αργό και 
εκτεθειμένο στη διαφθορά και στην πολιτική επιρροή (GAN Business Anti-
Corruption Portal, 2015, Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, 2015).  

 Υπάρχει αδυναμία επιβολής του νόμου: Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί 
νόμοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υπάρχει αδυναμία επιβολής του 
νόμου και η δίωξη της διαφθοράς είναι αναποτελεσματική (GAN Business Anti-
Corruption Portal, 2015, Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, 2015). 
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 Τα ΜΜΕ είναι μόνο «μερικώς ανεξάρτητα»: η χώρα θεωρείται ως μια χώρα 
όπου τα ΜΜΕ συχνά στερούνται ανεξαρτησίας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα 
σε πιθανή αθέμιτη επιρροή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014b). 

 Ο ιδιωτικός τομέας υστερεί επίσης: η χώρα κατατάσσεται στην 81η θέση μεταξύ 
140 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας του 2015-16 ενώ 
υστερεί στην υλοποίηση διεθνών συμβάσεων όπως είναι η σύμβαση του ΟΟΣΑ 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014b, 
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 2016).  

 Τομείς υψηλού κινδύνου για εκδήλωση διαφθοράς είναι η φορολογική και 
τελωνειακή διοίκηση, η υγεία, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
συμβάσεις προμηθειών άμυνας και ο τομέας των ιδιωτικών και δημόσιων 
επενδυτικός τομέας. 

 Η φοροδιαφυγή αναδεικνύει ένα τεράστιο πρόβλημα ακεραιότητας με κόστος 
περίπου 120 δισ. ευρώ το διάστημα 2002-12 (Transparency International, 2012). 
Είναι ευρύτατα διαδεδομένη και εκτιμάται ότι ανέρχεται σε έως το 10% του 
ΑΕγχΠ (Matsaganis and Flevotomou, 2010). Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες (Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών), 
μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2016, 342 εκατ. ευρώ χαρακτηρίστηκαν προϊόν 
φοροδιαφυγής. Στο ίδιο διάστημα, η ίδια Αρχή ασχολήθηκε με 245 υποθέσεις 
φοροδιαφυγής (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., μη διαθέσιμη ημερομηνία). 

Αυτά τα ζητήματα έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, 
επειδή σπαταλιέται δημόσιο και ιδιωτικό χρήμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για το κοινό συμφέρον, αλλά και στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Η εμπιστοσύνη των 
πολιτών είναι φλέγον ζήτημα για την Ελλάδα και πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον 
καθορισμό της στρατηγικής. Μάλιστα, η απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών 
συμβάλλει στην κατανόηση της νοοτροπίας των αποδεκτών, στην καλύτερη 
προσαρμογή του μηνύματος και στην αποσαφήνιση του ρόλου των επικοινωνιακών 
μέσων καθώς και στην εξάλειψη των πιθανών κινδύνων.  

Η επίδραση της διαφθοράς στην εμπιστοσύνη των πολιτών 

Το 2013, σύμφωνα με το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για τη Διαφθορά, το 99% των Ελλήνων 
ερωτηθέντων θεωρούσαν τη διαφθορά διαδεδομένο πρόβλημα στην Ελλάδα (έναντι 
76% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014b, 2014c). 

 Οι πολίτες θεωρούν ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο διαφθοράς στους δημόσιους 
οργανισμούς. Οι Έλληνες είναι πιο πιθανό να έχουν την αντίληψη υψηλών 
επιπέδων διαφθοράς σε δημόσιους οργανισμούς, σε σχέση με τους πολίτες 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014b, 2014c). 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον Δείκτη CPI (τον Δείκτη Αντίληψης της 
Διαφθοράς) της Transparency International επιδεινώθηκαν ελαφρώς το 2016 
(Transparency International, 2016). Μολονότι η πτώση αυτή δεν είναι σημαντική 
και δεν αντανακλά τις πρόσφατες προσπάθειες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., οι αντιλήψεις των 
πολιτών για την έκταση της διαφθοράς στην Ελλάδα δεν έχουν αλλάξει. 
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Γράφημα 1. Επίπεδο αντίληψης της διαφθοράς στους ελληνικούς θεσμούς 

 

Σημείωση: Ποσοστό των Ελλήνων ερωτηθέντων πιστεύει ότι [ο οργανισμός] είναι διεφθαρμένος/πολύ διεφθαρμένος. 

Πηγή: Έρευνα της Public Issue για λογαριασμό του ΟΟΣΑ (2016). 

 Η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών ανάμεσα 
στις χώρες του ΟΟΣΑ, μαζί με την Ισπανία, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και την 
Ιταλία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014c). Τα επίπεδα αυτά εξηγούνται εν μέρει από 
την έκταση και την αντίληψη περί διαφθοράς σε αυτές τις χώρες. Τα νούμερα 
είναι εντυπωσιακά: σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (που 
πραγματοποίησε η Public Issue για λογαριασμό του ΟΟΣΑ το 2016), το 77% των 
πολιτών δεν εμπιστεύονται την Κυβέρνηση και το 63% δεν εμπιστεύονται την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν από κοντά οι ΟΤΑ (51%) και η περιφερειακή 
διοίκηση (50%). 

 Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις προσπάθειες της κυβέρνησης να 
καταπολεμήσει τη διαφθορά ως «αναποτελεσματικές» σε γενικές γραμμές 
(71%) (Έρευνα της Public Issue για λογαριασμό του ΟΟΣΑ, 2016). 

Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς, είναι 
δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τις επικοινωνιακές προσπάθειες. Για παράδειγμα, η 
όποια παρακίνηση για καταγγελία της διαφθοράς μπορεί να υπονομευτεί λόγω της 
χαμηλής εμπιστοσύνης στο δικαστικό σώμα. Και αυτή η παράμετρος πρέπει να ληφθεί 
υπόψη στη διαμόρφωση του μηνύματος.  

Είναι γεγονός ότι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης είναι δύσκολο εγχείρημα και δεν 
αλλάζει εν μία νυκτί. Πρόκειται για μακροχρόνια διαδικασία που εξαρτάται από 
πληθώρα παραγόντων. Επομένως, η επικοινωνιακή στρατηγική δεν αναμένεται να έχει 
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άμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα της εμπιστοσύνης˙ θα δώσει περισσότερο έμφαση στην 
αλλαγή των κοινωνικών προτύπων που συνδέονται με τη διαφθορά και την 
ακεραιότητα.  

Πεποιθήσεις και συμπεριφορές του κόσμου σε σχέση με τη διαφθορά 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται οι πεποιθήσεις και οι στάσεις απέναντι στη διαφθορά 
και επισημαίνεται ότι, ενώ οι πολίτες τη θεωρούν συχνό φαινόμενο, πολλοί κατανοούν 
πόσο βλαβερή και απαράδεκτη είναι: 

 Κάποιες διεφθαρμένες πρακτικές είναι συνυφασμένες με την 
καθημερινότητα. Τούτο αποδεικνύεται από τη μεγάλη ποικιλία λέξεων που 
υπάρχουν για να δηλώσουν αυτές τις πράξεις διαφθοράς μικρής κλίμακας 
(φακελάκι, λάδωμα, βύσμα, μέσο) – από τη δωροδοκία ενός γιατρού μέχρι την 
πρόσληψη κάποιου γιατί έχει τις σωστές γνωριμίες. Στην έρευνα της Public Issue 
για λογαριασμό του ΟΟΣΑ το 2016, το 15% των ερωτηθέντων που είχαν 
χρησιμοποιήσει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ανέφεραν ότι έχουν δώσει 
φακελάκι για να τους παρασχεθεί η υπηρεσία.  

 Κατά κανόνα, η πράξη της δωροδοκίας συνήθως εκλαμβάνεται ως ένας 
τρόπος επιτάχυνσης μιας κατά τα άλλα αργής γραφειοκρατικής διαδικασίας: 
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014 για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς διαπιστώνει ότι η δωροδοκία και η χρήση γνωριμιών ήταν οι πιο 
αποτελεσματικοί τρόποι πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες για το 93% των 
ερωτηθέντων σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που βρίσκεται στο 73%.  

 Μολονότι η διαφθορά θεωρείται συνηθισμένη – ή ακόμη και κάτι φυσιολογικό– 
τούτο δεν σημαίνει ότι οι πολίτες την αντιμετωπίζουν ως κοινωνικά αποδεκτή. 
Στην έρευνα της Public Issue για λογαριασμό του ΟΟΣΑ το 2016, οι ερωτηθέντες 
θεώρησαν ως κοινωνικά κατακριτέα όλα τα περιστατικά διαφθοράς για τα 
οποία ζητήθηκε η γνώμη τους. Για παράδειγμα, το 93% θεωρούσε ότι δεν είναι 
αποδεκτή η δωροδοκία για την απόκτηση πολεοδομικής άδειας.  

 Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τις συνέπειες της διαφθοράς. Τρεις στους 
πέντε δήλωσαν ότι πιστεύουν πως η διαφθορά επηρεάζει την καθημερινότητά 
τους σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που βρίσκεται στο μόλις 26% 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014a). Η έρευνα της Public Issue για λογαριασμό του 
ΟΟΣΑ το 2016 διαπίστωσε ότι το 82% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι «η 
πρόσληψη φίλων ή συγγενών σε κρατικές εταιρείες δυσχεραίνει την ποιότητα 
των δημόσιων υπηρεσιών» και το 80% δέχεται ότι οι «κατασκευαστικές 
εταιρείες που δωροδοκούν δημόσιους λειτουργούς παραδίδουν κακής 
ποιότητας έργα».  

 Σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες σε σχέση με τη διαφθορά, η 
κοινή γνώμη δεν είναι βέβαιη. Η πλειοψηφία των πολιτών (55%) δεν γνωρίζει 
πού να απευθυνθεί για να υποβάλει μια καταγγελία για διαφθορά.  

 Φαίνεται ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει την ύπαρξη ενισχυμένων μηχανισμών 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. H έρευνα της Public Issue 
για λογαριασμό του ΟΟΣΑ διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία (93%) των 
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ερωτηθέντων πιστεύουν ότι «οι πολίτες θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη 
προσπάθεια να αντισταθούν και να καταγγείλουν όσους ευθύνονται για τη 
διαφθορά». Ωστόσο, η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι πολίτες ζητούν περισσότερη 
προστασία για όσους καταγγέλλουν τέτοιες πράξεις (Έρευνα της Public Issue για 
λογαριασμό του ΟΟΣΑ, 2016), γεγονός που μαρτυρά έναν πιθανό φόβο για 
αντίποινα.  

Η επικοινωνία είναι καταλυτικός παράγοντας σε έναν φαύλο κύκλο αλλαγής 
συμπεριφοράς και αντιλήψεων: η προώθηση αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων κατά 
της διαφθοράς διασφαλίζει την αποδοχή, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην 
υλοποίηση της μεταρρύθμισης και βελτιώνει την αντίληψη περί διαφθοράς. Η έρευνα 
έχει δείξει ότι όταν πέφτουν τα επίπεδα αντίληψης περί διαφθοράς, οι πολίτες 
αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινωνία που διέπεται από ακεραιότητα, επομένως, 
είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν διεφθαρμένες πράξεις (Rothstein, 2013). 

Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επικοινωνιακά μηνύματα δεν ενισχύουν τις 
αντιλήψεις περί διαφθοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δημοσιότητα που δίνουν τα 
ΜΜΕ στα σκάνδαλα διαφθοράς συμβάλλει στην ενδυνάμωση του αισθήματος της 
δυσπιστίας εκ μέρους των πολιτών. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα 
της διαφθοράς˙ δεν είναι ανάγκη να μάθουν περισσότερα στοιχεία για τις υποθέσεις. 
Όσες περισσότερες είναι οι υποθέσεις τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της 
εκτιμώμενης διαφθοράς. Όσο υψηλότερο είναι αυτό το επίπεδο τόσο λιγότερο πιθανό 
είναι να είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να ενεργήσουν με ήθος και ακεραιότητα (Barr 
and Serra, 2010). 

Είναι ξεκάθαρο ότι στην Ελλάδα η διαφθορά είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, βαθιά 
ριζωμένο στην κοινωνία. Οι πολίτες το γνωρίζουν καλά αυτό και είναι έτοιμοι να το 
καταπολεμήσουν. Με την νέα ώθηση που δίνει η ίδρυση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και η υλοποίηση 
του EΣΔΚΔ, υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή. Η παρακάτω επικοινωνιακή στρατηγική θα 
στηρίξει την αλλαγή της συμπεριφοράς και θα βοηθήσει τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να επιτύχει τους 
στόχους της.  
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Επικοινωνιακή στρατηγική 

Κύριοι στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής 

Με βάση το περιεχόμενο, τους στόχους και τις προκλήσεις του ΕΣΔΚΔ, οι 
επικοινωνιακές προσπάθειες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. προτείνεται να επικεντρωθούν στην αύξηση 
της ευαισθητοποίησης σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς παράλληλα με την 
προώθηση του ΕΣΔΚΔ και την ανάδειξη του ρόλου της.  

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς 

Οι Έλληνες πολίτες είναι σε γενικές γραμμές κατατοπισμένοι για τα ζητήματα 
διαφθοράς που μαστίζουν τη χώρα τους και έχουν συναίσθηση της ζημιάς που 
προκαλείται. Ωστόσο, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι δεν κάνουν ζημιά στην κοινωνία 
και ότι η διαφθορά είναι ένα αναγκαίο κακό για να ελιχθούν στην κοινωνία και να 
παρακάμψουν τη γραφειοκρατία. Επίσης, τα ΜΜΕ συχνά δίνουν το βάρος στη 
διακεκριμένη διαφθορά και τα σκάνδαλα τη στιγμή που οι πολίτες βιώνουν προσωπικά 
τη διαφθορά μικρής κλίμακας, επομένως, μπορεί να είναι πιο κινητοποιημένοι και 
ικανοί να την καταπολεμήσουν. Με βάση τα παραπάνω, η στρατηγική αύξησης της 
ευαισθητοποίησης θα κινείται σε δύο άξονες:  

 Να εμφυσήσει ένα αίσθημα ευθύνης για την κοινωνία, χρησιμοποιώντας ως 
αφετηρία την ήδη εκτεταμένη απόρριψη της διαφθοράς και την έμφαση στο 
κόστος της, στον αντίκτυπό της για την οικονομία της χώρας και στο πώς ακόμη 
και οι «μικρές» πράξεις διαφθοράς υπονομεύουν την ανάπτυξη ολόκληρης της 
κοινωνίας.  

 Να αυξήσει το αίσθημα της αυτενέργειας ενδυναμώνοντας τα ατομικά κίνητρα 
και παροτρύνοντας τους πολίτες σε δράση προσφέροντας λύσεις (όπως 
τρόπους καταγγελίας της διαφθοράς) και εναλλακτικές συμπεριφορές (Mann, 
2011). 

Οι εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν αρνητική 
διατύπωση για να επιτυγχάνουν την άμεση ανταπόκριση των αποδεκτών για τους 
οποίους προορίζεται, και την παρακίνηση σε δράση. 

Προβολή του ΕΣΔΚΔ και της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 Να αυξήσει την αποδοχή και την ανάληψη ευθύνης για το ΕΣΔΚΔ: Η 
γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό επίκαιρων στατιστικών στοιχείων για τη μάχη 
κατά της διαφθοράς θα ενθαρρύνει την παροχή εκ μέρους των αρμόδιων αρχών 
και υπηρεσιών καλής ποιότητας και έγκαιρων στοιχείων καθώς και την 
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κινητοποίησή τους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό να 
δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι όλες οι δράσεις καταπολέμησης της διαφθοράς 
εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΔΚΔ και να ενισχυθεί η συνεργασία των 
ενδιαφερόμενων μερών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τέλος, η 
παρουσίαση των δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς σε όλη τη χώρα στο 
πλαίσιο μίας ενιαίας συντονισμένης στρατηγικής που θα αναδείξει την πολιτική 
βούληση και αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα.  

 Να ενισχυθεί η αξιοπιστία της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μέσω των δράσεών της και κυρίως 
μέσω της αποτελεσματικότητάς της. Συγκεκριμένα, η κοινοποίηση απτών 
στοιχείων είναι ένα ισχυρό εργαλείο που καθιστά ξεκάθαρο το πρόβλημα για 
τους πολίτες ενώ παράλληλα καλλιεργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στις δράσεις 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.  

Οι εκστρατείες που αφορούν αποκλειστικά τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και το ΕΣΔΚΔ θα πρέπει να 
διατυπώνονται με θετικό τρόπο. Σκοπός δεν είναι να παρωθήσουμε τους πολίτες σε 
δράση όσο να τους κατατοπίσουμε στο μέγεθος του προβλήματος και να χτίσουμε μια 
καλή εικόνα για την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ μακροπρόθεσμα εδραιώνοντας μια σχέση μεταξύ της 
Γραμματείας και των πολιτών. Επομένως, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα προωθήσει μια θετική 
δυναμική εκστρατεία που θα δίνει έμφαση στις θετικές πλευρές του ΕΣΔΚΔ, στην 
πρόοδο που έχει συντελεστεί καθώς και στη βελτίωση της κοινωνίας σε σχέση με τη 
διαφθορά και την απάτη.  

Εξυπακούεται ότι η μεγαλύτερη έμφαση θα δίνεται στον αριθμό των υποθέσεων που 
έχουν περατωθεί και των ποινών που έχουν επιβληθεί. Θα αναδεικνύονται τα καλά 
στοιχεία χωρίς να δίνεται έμφαση στα προβλήματα που επιμένουν. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι τα προβλήματα ή οι προκλήσεις θα κρατιούνται μυστικά αλλά ότι οι εκστρατείες δεν 
θα στέκονται σε αυτά. 

Αποδέκτες 

Το ΕΣΔΚΔ αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ακεραιότητας σε όλη την 
κοινωνία και στη μείωση της ανοχής στη διαφθορά. Για την καλύτερη στόχευση των 
επικοινωνιακών προσπαθειών, παρακάτω καταγράφονται οι επιμέρους κοινωνικές 
ομάδες.   

Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης θα 
στοχεύουν συγκεκριμένα στις παρακάτω κοινωνικές ομάδες: 

 Τους νέους: Τους νέους ανθρώπους ηλικίας 18-25 και γενικότερα όλους τους 
φοιτητές. Η μάχη κατά της διαφθοράς είναι μακροπρόθεσμος στόχος. Οι 
δράσεις με επίκεντρο τους νέους θα έχουν το μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο 
όφελος και θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση μιας μελλοντικής κοινωνίας όπου 
θα υπερισχύει η ακεραιότητα.  

 Στους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου-λυκείου: Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που απευθύνονται στα παιδιά έχουν μακροπρόθεσμη 
επίδραση. Στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές να βάζουν το κοινό καλό και τις 
δημοκρατικές αξίες και αρχές πάνω από κάθε προσωπικό συμφέρον. 
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 Στον ιδιωτικό τομέα: Στους υπαλλήλους και τους εργοδότες ιδιωτικών 
εταιρειών. 

Οι επικοινωνιακές δράσεις για την οικοδόμηση της αξιοπιστίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και την 
αύξηση της αποδοχής του ΕΣΔΚΔ θα στοχεύουν ειδικά τις παρακάτω ομάδες.  

 Τους δημόσιους φορείς για την καταπολέμηση της διαφθοράς: Οι δημόσιοι 
φορείς που συντονίζει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και να συντονίζουν τις ενέργειές τους, ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους και να δοθεί περισσότερη στήριξη στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και 
το ΕΣΔΚΔ. 

 Τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης: δημοσιογράφους, μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις, ηγέτες, πολιτικούς, πανεπιστημιακά ιδρύματα υψηλού κύρους. 

 Το διεθνές κοινό: ξένους επενδυτές, διεθνείς οργανισμούς κ.ά. 

Μηνύματα  

Οι εμπνευστές των εκστρατειών ευαισθητοποίησης με σκοπό την αλλαγή των 
κοινωνικών προτύπων θα πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του ισχυρού 
μηνύματος που θα πυροδοτήσει μια αντίδραση και μια δράση από το κοινό και μιας 
εκστρατείας βασισμένης στο φόβο που μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: την 
απόρριψη του μηνύματος από τους πολίτες λόγω του ακραίου χαρακτήρα του, λόγω 
της πολύ μικρής πιθανότητας να συμβεί σε αυτούς ή απλά λόγω της ενόχλησης που 
αισθάνονται όταν το ακούν. Εξάλλου, οι εκστρατείες που δεν έχουν αξιόπιστη φωνή, 
που δραματοποιούν το πρόβλημα και αποφεύγουν τη χρήση αξιόπιστων και 
αυθεντικών στοιχείων σπάνια είναι αποτελεσματικές καθώς οι αποδέκτες τους δεν 
ταυτίζονται με το πρόβλημα (Mann, 2011). 

Τα μηνύματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης στα φαινόμενα της διαφθοράς θα 
πρέπει να συνοδεύονται από μια παρακίνηση σε δράση και από μια λύση για να 
αποφευχθεί μια αρνητική εκστρατεία και ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα αίσθημα 
ματαιότητας από τους αποδέκτες του μηνύματος. 

Με βάση τους στόχους της στρατηγικής και τα αποτελέσματα της έρευνας της Public 
Issue για λογαριασμό του ΟΟΣΑ, μπορούν να αναπτυχθούν τα παρακάτω μηνύματα, 
μεταξύ άλλων: 
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 Έμφαση Παραδείγματα μηνυμάτων 
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Αντίκτυπος μικρής 
κλίμακας διαφθοράς 

Ακόμη και η μικρότερη πράξη διαφθοράς μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά εάν κανείς δεν 
κάνει τίποτα.  
 
Η διαφθορά είναι εθιστική – πολλές μικρές πράξεις διαφθοράς προκαλούν τελικά μεγάλη 
ζημιά –τόσο στον καθένα μας όσο και στην κοινωνία εν γένει. 
 
Η διαφθορά αναχαιτίζει την πορεία μας προς την οικονομική σταθερότητα και την 
ανάπτυξη.  
 
Η διαφθορά οδηγεί στην σπατάλη δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, θέτει εμπόδια στην 
ανάπτυξη, στρεβλώνει το θεμιτό ανταγωνισμό, απειλεί την κοινωνική συνοχή, υπονομεύει 
τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και ενισχύει την έλλειψη διαφάνειας, νομιμότητας και 
το οργανωμένο έγκλημα. 

Απαιτήστε περισσότερη διαφάνεια. 

Ενίσχυση της δράσης για 
την καταπολέμηση της 
μικρής κλίμακας 
διαφθοράς. 

Ορθώστε το ανάστημά σας, κινητοποιηθείτε και αντιδράστε. 
 
Καταγγείλετε τη διαφθορά εδώ. 

Παίξτε τίμια. Έτσι θα έχετε περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο μέλλον 
και θα γίνετε πιο παραγωγικοί. 
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ΕΣΔΚΔ 

Η Ελλάδα διαθέτει μια εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Έχουν ψηφιστεί νέοι νόμοι –ή βρίσκονται στη φάση σύνταξης– για τη ρύθμιση της 
χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος. 

ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει αναλάβει το έργο συντονισμού 30 και πλέον υπηρεσιών και την 
υλοποίηση του ΕΣΔΚΔ. 
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. προτείνει μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Επιτεύγματα 

Η {τάδε υπηρεσία] εξοικονόμησε XXX ευρώ βάζοντας τέρμα στη διακίνηση XXXX (π.χ. με τη 
συνεργασία της OLAF κατασχέθηκαν παράνομα τσιγάρα). 
XXX υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν το 2017, με αποτέλεσμα XX καταδίκες, την επιβολή 
προστίμων ύψους XX ευρώ κ.ά. 
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ενίσχυσε τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και την 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. 

Επικοινωνιακά μέσα 

Τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα μπορούν να 
μεταδοθούν μέσα από ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών μέσων. Σε αυτή την ενότητα 
παρέχεται μια επισκόπηση των διαθέσιμων επικοινωνιακών μέσων, καθώς και των 
τρόπων προσέγγισης και χρήσης τους. 

 Τηλεόραση: Πρόκειται για το υπ’ αριθμό 1 μέσο με το 87% του πληθυσμού να 
αφιερώνει σε αυτό χρόνο καθημερινά. Μέσω της τηλεόρασης, θα τεθούν οι 
παρακάτω στόχοι: 

 Να εδραιωθεί η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ως η υπηρεσία που διαθέτει την τεχνογνωσία 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς: να προβληθεί η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ως ένα 
κέντρο που διαθέτει τεχνογνωσία σε υποθέσεις διαφθοράς, για 
παράδειγμα, στη διάρκεια των «παραθύρων» των ειδήσεων των 8 μ.μ. ή εάν 
υπάρχει κάποια υπόθεση διαφθοράς για την οποία απαιτούνται 
πληροφορίες. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να προσδιοριστούν κάποιοι 
ειδικοί από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. που θα μπορούν να απαντούν άμεσα στις 
ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Οι συνεντεύξεις θα πρέπει να 
οργανώνονται από έναν υπεύθυνο τύπου που θα μπορεί να βοηθάει τους 
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ειδικούς να προσδιορίζουν τα μηνύματα που θέλουν να μεταδώσουν στους 
δημοσιογράφους. 

 Να μεταδίδονται βίντεο για τη διαφθορά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης 
μέσω π.χ. της διαφήμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Η ενέργεια αυτή 
μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας συνεργασίας με τη 
Δημόσια Τηλεόραση. 

 Να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των ερευνών και η ετήσια έκθεση της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., που θα περιλαμβάνει επιλεγμένα μηνύματα και αριθμητικά 
στοιχεία. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί μια αμερόληπτη προσέγγιση 
δεδομένου του ιδιαίτερα πολωμένου χώρου των ΜΜΕ. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνούν μια ταραγμένη περίοδο βαθιών 
αλλαγών και αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Οι σχέσεις με τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

 Έντυπα μέσα: Παρόλο που έχουν μικρότερη παρουσία (μόνο το 7% του 
πληθυσμού διαβάζει εφημερίδα σχεδόν καθημερινά με το 30% να μη διαβάζει 
ποτέ), θα μπορούσε να εξερευνηθεί ο ρόλος των έντυπων μέσων ως δευτερεύον 
μέσο καθώς και στο πλαίσιο μας περιφερειακής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων. 

 Διαδίκτυο 

 Να βελτιωθεί ο δικτυακός ιστότοπος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του χρήστη και να παρέχει μια αξιόπιστη και φιλική προς τον χρήστη πηγή 
πληροφόρησης σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς για τους 
πολίτες, τους δημοσιογράφους και τα ενδιαφερόμενα μέρη (βλέπε 
Παράρτημα Ζ). 

 Τα ιστολόγια παραμένουν μια σταθερή δύναμη (Kassimi, 2015). Θα 
δημοσιεύονται άρθρα σε κορυφαίες πλατφόρμες ώστε να προβληθεί το 
έργο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και να γίνεται γενικότερα αναφορά στη Γραμματεία. 

 Δικτυακές τοποθεσίες με ειδησεογραφικό περιεχόμενο: οι πολίτες 
ανατρέχουν για την ενημέρωσή τους ολοένα και συχνότερα σε τοποθεσίες 
όπως οι www.news247.gr, www.huffingtonpost.gr, www.protothema.gr. 
Πρόκειται για έγκυρες πλατφόρμες όπου μπορεί να μεταδοθεί υλικό της 
εκστρατείας όπως σύντομα βίντεο ή τηλεοπτικές διαφημίσεις. 

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το 50% του πληθυσμού είναι ενεργοί στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Το Facebook είναι το κορυφαίο μέσο από άποψη 
δραστηριότητας αλλά αφορά κυρίως τους νέους με βαθμό διείσδυσης πολύ 
κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου (36% έναντι 63%) (Kassimi, 2015).  

Δεδομένης της έμφασης που πρέπει να δοθεί στη νεολαία και ακολουθώντας το 
παράδειγμα των άλλων υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, θα 
εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός λογαριασμού στο Facebook και η 
ανάθεση σε κάποιον υπάλληλο του έργου παρακολούθησης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης (κάποιες εργάσιμες ώρες καθημερινά). Μέσω του 

http://www.news247.gr/
http://www.huffingtonpost.gr/
http://www.protothema.gr/
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λογαριασμού θα μεταδίδονται θετικές ιστορίες για την υλοποίηση του ΕΣΔΚΔ 
και βασικά στοιχεία και βίντεο μέσω του YouTube. 

 Δίκτυα και συνεργασίες: Μέσω της δημιουργίας ενός ευρέος δικτύου 
συνεργατών γίνεται δυνατή η ευρεία διάδοση και προσαρμογή των μηνυμάτων. 
Εάν πάλι κάποιοι βάλλουν κατά της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη η 
στήριξη των ΜΜΕ, των υψηλών προσώπων και των περιφερειακών και διεθνών 
εταίρων που μπορούν να κινητοποιήσουν τους πολίτες και να εργαστούν 
παρασκηνιακά υπέρ της υπηρεσίας. Θα συσταθούν συνεργασίες με 
οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς, πανεπιστήμια, δημόσιους 
οργανισμούς και εταιρείες. Έτσι θα υπάρξει διάχυση πληροφόρησης σε 
συγκεκριμένες ομάδες αποδεκτών. Για παράδειγμα, τα εμπορικά επιμελητήρια 
θα ενημερώνονται σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας ή θα 
παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο καταγγελίας κρουσμάτων διαφθοράς σε 
δημόσιους οργανισμούς. 

Επικοινωνιακό υλικό/προϊόντα 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν για τη 
μετάδοση των μηνυμάτων που προτείνονται στην προηγούμενη ενότητα, στα 
επικοινωνιακά μέσα που προαναφέρθηκαν. 

Κατά την ανάπτυξη προϊόντων, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα χρησιμοποιεί με συνέπεια την οπτική 
της ταυτότητα. Τα διαφορετικά λογότυπα και οπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους 
σκοπούς και η διάταξή τους είναι κατάλληλη για τα εξώφυλλα των εκθέσεων, τις 
διαδικτυακές ανακοινώσεις και για το έντυπο υλικό (βλέπε Παράρτημα E). Ενδεικτικά, 
τα προϊόντα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι:  

 Ψηφιακό υλικό 

 Εφαρμογή: θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση Hackathon με θέμα την 
ανάπτυξη εφαρμογών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα 
πρωτοποριακά προϊόντα που θα παρουσιαστούν εκεί θα έχουν αποδέκτες 
κυρίως το νεανικό κοινό και θα παρουσιαστούν στο Public Integrity Forum. 

 Άρθρα σε ιστολόγια 

 Βίντεο που μπορεί να δημοσιευτούν σε ειδησεογραφικές τοποθεσίες, το 
YouTube και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Ηλεκτρονικό υλικό (με θέμα π.χ. την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος ) 

 Εκστρατεία ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης. 

 Δεδομένα: Μέρος της εντολής που έχει δοθεί στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι να συλλέγει 
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για υποθέσεις καταπολέμησης της απάτης και 
της διαφθοράς καθώς και στοιχεία για τη δικαστική έκβαση των υποθέσεων 
διαφθοράς. Παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος λόγω του αριθμού των 
εμπλεκόμενων φορέων και την πληθώρα διαφορετικών μεθοδολογιών, τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, 
ηλεκτρονικά, ώστε να μπορεί κάθε πολίτης να παρακολουθεί την πορεία των 
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υποθέσεων. Αφενός, τα δεδομένα δεν θα επιδέχονται αμφισβήτησης και 
αφετέρου θα λειτουργούν ως ένας τρόπος αποτύπωσης της εικόνας της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ως έντιμης και αξιόπιστης υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε 
επίσης να συμβάλλει στην ανάδειξη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε μια πηγή πληροφόρησης 
για τα ΜΜΕ. 

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα μπορεί να δημοσιεύει ανά εξάμηνο στην τοποθεσία της τα 
αποτελέσματα και θα τα παρουσιάζει σε μια εκδήλωση τύπου. Τα 
αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν απλά ενημερωτικά γραφήματα στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε απευθείας από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είτε από τα ΜΜΕ. 

 Δελτία τύπου και συνεντεύξεις: Κάθε δελτίο τύπου και συνέντευξη είναι μια 
ευκαιρία για να κοινοποιηθούν τα βασικά μηνύματα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και να 
ενισχυθεί η αξιοπιστία της. 

Σκάνδαλα: Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. δεν έχει δικαίωμα παραπομπής μιας υπόθεσης στο 
δικαστήριο αλλά θα μπορούσε να είναι μάρτυρας σε περιπτώσεις σκανδάλων. 
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δημιουργία διαύλων 
επικοινωνίας με τις εισαγγελικές αρχές. 

Νέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς: Οι πληροφορίες σχετικά με τη 
διαφθορά, είτε από τις εκθέσεις της ΕΕ όσο και από τον δείκτη CPI, θα πρέπει να 
θεωρούνται ευκαιρίες για την εμπέδωση των βασικών μηνυμάτων: το ρόλο της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., τα επιτεύγματά της, την ανάγκη της κοινωνίας να καταπολεμήσει τη 
διαφθορά.  

Εκδηλώσεις: Τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις είναι άλλη μια ευκαιρία για να 
διαδοθούν τα μηνύματα. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι πάντα 
καλεσμένοι και να δίνονται συνεντεύξεις σε επιλεγμένα ΜΜΕ (όπου είναι 
δυνατό, είναι προτιμότερο να παραχωρείται μια αποκλειστική συνέντευξη σε 
ένα μέσο τη φορά αντί να παραχωρείται πάντα μια ανοικτή συνέντευξη). 

Ο ρόλος του υπεύθυνου τύπου είναι σημαντικός για τη διαχείριση των 
αιτημάτων για συνέντευξη και συνίσταται ως επί το πλείστον στο να βοηθήσει 
τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τα μηνύματα που θα δώσουν στα ΜΜΕ, να 
επιλέξουν σε ποιο μέσο θα δώσουν αποκλειστική συνέντευξη και να 
καλλιεργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους δημοσιογράφους. 

 Αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας γνώμης: Οι έρευνες θα παρέχουν 
δεδομένα για την παρακολούθηση της προόδου και την προσέλκυση της 
προσοχής των ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα είναι δυνατό να μεταδίδονται σε μορφή 
σύντομης έκθεσης με βασικά στοιχεία και μηνύματα που έχουν προσαρμοστεί 
σε διαφορετικές ομάδες αποδεκτών. Η έκθεση μπορεί να παρουσιαστεί σε μια 
συνέντευξη τύπου, σε ένα δελτίο τύπου και στον ιστότοπο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
Εναλλακτικά, τα επιλεγμένα μέρη της έκθεσης θα πρέπει να επισημανθούν στην 
ετήσια έκθεση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και να παρουσιαστούν στο Public Integrity Forum. 

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια: Προσφέρουν μια ευκαιρία για επιμόρφωση των 
ειδικών στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει 
να χαρακτηρίζεται από συνοχή και να διατίθεται διαδικτυακά. 
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 Εκδηλώσεις: Το Public Integrity Forum, που θα οργανωθεί για πρώτη φορά τον 
Ιούλιο του 2017, θα αποτελέσει εκδήλωση-σταθμό της χρονιάς. Θα είναι μία 
από τις καθοριστικές στιγμές της πρώτης εκστρατείας καθώς θα εγκαινιάσει μια 
νέα φάση για τη μάχη κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα. Λόγω της προσοχής 
που θα δοθεί από τους ηγέτες, τα ΜΜΕ και τους πολίτες, θα αποτελέσει βασικό 
επικοινωνιακό μήνυμα που θα δώσει το στίγμα για τις επόμενες δράσεις και 
επικοινωνιακές δραστηριότητες. 

Οι στόχοι της εκδήλωσης είναι να συζητηθούν ζητήματα καταπολέμησης της 
διαφθοράς όπως:  

 το κόστος της διαφθοράς για την κοινωνία σήμερα  

 η χρήση των δωρεών προς τα κόμματα ως μέσο άσκησης επιρροής  

 η σημασία της λογοδοσίας στο δημόσιο τομέα  

 ο ρόλος-κλειδί της ακεραιότητας 

 οι νέοι ρόλοι που καλούνται να αναλάβουν τα ΜΜΕ και οι πολίτες στη μάχη 
κατά της διαφθοράς. 

Η εκδήλωση θα είναι δυνατό να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και να 
αποτελέσει μια τακτική πλατφόρμα για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., εξασφαλίζοντας παράλληλα την προσοχή των ΜΜΕ και των 
πολιτών. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα οργανωθούν (όπως εκπαιδεύσεις) 
θα προωθούνται διαδικτυακά και θα μεταδίδονται στο YouTube (Βλέπε λίστα 
για προώθηση εκδήλωσης στο Παράρτημα ΣΤ). 

Άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να εξεταστούν είναι οι εκθέσεις, τα ντοκιμαντέρ, οι 
δημόσιοι διάλογοι, ένα θεατρικό έργο (στο πλαίσιο της εκστρατείας διαπαιδαγώγησης 
της νεολαίας), ένα σήμα «όχι στη διαφθορά» (για δημόσιους οργανισμούς ή εταιρείες), 
παιχνίδια, η θέσπιση της «Shadow Day» (μια ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν οργανισμούς κατά της διαφθοράς και να τους 
δουν επί το έργον) κ.ά.  

Τα προϊόντα και οι στρατηγικές από άλλες χώρες παρουσιάζονται στο Παράρτημα H. 

Για να διασφαλιστεί η αδιάκοπη ροή των επικοινωνιακών προσπαθειών, θα αναπτυχθεί 
μια μόνιμη σειρά προϊόντων προβολής που θα συνδυαστούν με στοχευμένες 
εκστρατείες κατά τις οποίες θα αναπτυχθούν και θα διανεμηθούν μια σειρά προϊόντων 
(βλέπε Παράρτημα Γ και Δ για τον ορισμό της εκστρατείας και τα πρότυπα). 

Στη διετία 2017-18, θα πρέπει να λάβουν χώρα οι εξής εκστρατείες: 

1. «Ακόμη και η μικρής κλίμακας διαφθορά κάνει ζημιά» 

2. «Δεν παίρνεις απόδειξη=Διπλασιάζεται ο λογαριασμός». 

3. «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις: Μπορείς να σταματήσεις τη διαφθορά»  

Άλλες ιδέες είναι ενδεικτικά: 

 Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή των προσπαθειών 
καταπολέμησης της διαφθοράς και την υλοποίηση του ΕΣΔΚΔ (εκστρατεία για 
τους δημόσιους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς). 

http://www.oecd.org/fr/gouvernance/ethique/greece-public-integrity-forum.htm
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 Εκστρατείες προσανατολισμένες στα επιτεύγματα, για παράδειγμα, τη 
μεταρρύθμιση στον εσωτερικό έλεγχο (που απευθύνεται στους δημόσιους 
λειτουργούς) ή τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (που απευθύνεται 
στο ευρύτερο κοινό). 

 Η καταγγελία της απάτης σε έργα της ΕΕ (όταν το σύστημα διαχείρισης 
καταγγελιών τεθεί σε πλήρη λειτουργία). 

Ο κίνδυνος και η διαχείρισή του 

Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς αντιμετωπίζει δύο σημαντικούς κινδύνους: 
την εναντίωση από τους διεφθαρμένους πολίτες και το ενδεχόμενο να ερμηνεύσουν οι 
πολίτες το μήνυμα με αρνητικό τρόπο. 

Υψηλή-ορατότητα vs Χαμηλή-ορατότητα 

Ο διάλογος για υποθέσεις διαφθοράς μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση όσων 
ωφελούνται από αυτήν. Για να καμφθεί η αντίσταση, δύο προσεγγίσεις μπορούν να 
υιοθετηθούν:  

 Δράσεις «υψηλής-ορατότητας» όπου οι αντίπαλοι αντιμετωπίζονται με ευθύ 
και ηχηρό τρόπο σε υψηλής θέασης νομικές και πολιτικές μάχες.  

 Δράσεις «χαμηλής-ορατότητας» όπου ο αγώνας δεν δίνεται στο προσκήνιο 
αλλά στο παρασκήνιο με εργαλεία τη διαπραγμάτευση και την οικοδομήσης 
εμπιστοσύνης και υποστήριξης. 

Αυτό ισχύει κυρίως σε υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς που έχουν και ρόλο 
διωκτικής αρχής. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καθοριστεί το στίγμα που θα περάσει η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., όταν θα ερωτηθεί για τα σκάνδαλα διαφθοράς από τους δημοσιογράφους. 
Δεδομένης της πρόσφατης σύστασής της, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα πρέπει να εστιάσει πρώτα στη 
στελέχωσή της και στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης πριν εμπλακεί σε κατά 
μέτωπον επιθέσεις. Οι παρεμβάσεις της θα πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία και να στηρίζουν τις διωκτικές αρχές αντί να προκαλούν την οργή του κόσμου. 
Τα σκάνδαλα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
μεταφέρει το μήνυμά της και να εδραιώσει την εθνική της εικόνα.  

Πιθανή αρνητική εξέλιξη 

Από τους πολίτες: Εάν δεν διατυπωθεί σωστά το μήνυμα, οι πολίτες θα μπορούσαν να 
το εκλάβουν ως απαγόρευση από την κυβέρνηση να λειτουργούν διεφθαρμένα. Τότε 
θα μπορούσαν να απορρίψουν το μήνυμα με το ίδιο σκεπτικό που κάποιοι πολίτες 
δικαιολογούν τη φοροδιαφυγή: γιατί να συμμορφωθώ και να δώσω τα χρήματά μου σε 
διεφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς αφού δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για το 
δημόσιο συμφέρον; 

Από ειδικές ομάδες: Οι εκστρατείες δεν θα πρέπει να κατονομάζουν συγκεκριμένη 
ομάδα ή να καταλογίζουν ευθύνες σε συγκεκριμένα άτομα, διότι έτσι μπορεί να 
δημιουργηθεί αντίσταση και τούτο δεν συνάδει με τους στόχους της στρατηγικής και 
την προσέγγισή της στο σύνολο της κοινωνίας. 
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Αξιολόγηση  

Είναι σημαντικό να αξιολογούνται αξιόπιστα τα αποτελέσματα της όποιας εκστρατείας, 
προϊόντος ή μηνύματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μόνο εάν αξιολογηθεί ο 
αντίκτυπό τους, μπορεί η επικοινωνιακή στρατηγική να προσαρμοστεί και να βελτιωθεί 
σε έναν συνεχή κύκλο εφαρμογής, αξιολόγησης και προσαρμογής. Σε αυτή την ενότητα 
καταγράφονται κάποια από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την 
αξιολόγηση των επιτυχιών και των αποτυχιών.  

 Έρευνες κοινής γνώμης: Μέσω της τακτικής διεξαγωγής ερευνών της κοινής 
γνώμης αξιολογείται ο βαθμός ευαισθητοποίησης και ικανοποίησης του πολίτη 
από επιλεγμένες δημόσιες υπηρεσίες και ο βαθμός στον οποίο εκδηλώνονται 
πράξεις διαφθοράς μικρής κλίμακας. 

 Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων από το Διαδίκτυο: η δικτυακή τοποθεσία 
είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των επικοινωνιακών προσπαθειών και 
του προφίλ της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Είναι το μέρος όπου οι χρήστες ξέρουν ότι θα βρουν 
τις πληροφορίες που αναζητούν. Επομένως, ο αριθμός των μοναδικών 
προβολών σελίδων θα αποτελέσει κύριο δείκτη (για παράδειγμα, το 2016 
καταγράφηκαν 23.000 μοναδικές προβολές). 

 Αριθμός των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί: ο αριθμός αυτός θα δείξει 
πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μηνύματα προτροπής σε καταγγελία. 

 Άλλα μέτρα: Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις και ειδικά στο Forum, η κάλυψη από 
τα ΜΜΕ (αριθμός άρθρων, πιθανή απήχηση, σκοπιά θέασης των πραγμάτων) 
και η απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Πόροι 

Για να υλοποιηθεί αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική και να οργανωθούν οι 
εκστρατείες, απαιτούνται πόροι και δεξιότητες. Μολονότι το ανθρώπινο δυναμικό που 
θα απαιτηθεί μπορεί να διαφέρει και κάποιες εργασίες να ανατεθούν σε εξωτερικούς 
συνεργάτες, οι παρακάτω δεξιότητες είναι απολύτως απαραίτητες: 

 Σχέσεις με ΜΜΕ (υπεύθυνος τύπου) – να είναι το σημείο επαφής για τα ΜΜΕ, 
να συντάσσει και να κοινοποιεί τα δελτία τύπου, να οργανώνει τις συνεντεύξεις, 
να επιλέγει τα μέσα που θα έχουν την αποκλειστικότητα της συνέντευξης, να 
ενημερώνει όσους θα δώσουν συνέντευξη και να προσδιορίζει τα μηνύματα 
που θα προωθηθούν. Ο υπεύθυνος τύπου θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί 
τα ΜΜΕ για να μπορεί να ερμηνεύει την κοινή γνώμη, να προβλέπει τα 
αιτήματα των δημοσιογράφων και να προτείνει τρόπους των ΜΜΕ.  

 Διαχειριστής ιστού: να ενημερώνει τη δικτυακή τοποθεσία, να χρησιμοποιεί 
εργαλεία SEO και να απαντά σε ερωτήσεις. 

Ο διαχειριστής ιστού θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία στη διαχείριση ιστού και 
εμπεριστατωμένη γνώση σε HTML και CSS.  

Ο διαχειριστής ιστού θα πρέπει να απασχολείται τουλάχιστον 2,5 ημέρες την 
εβδομάδα. 
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 Διαχειριστής δικτυακής κοινότητας: να αναπτύσσει πλατφόρμες κοινωνικών 
δικτύων και να αλληλεπιδρά με τις δικτυακές κοινότητες. 

Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε παρόμοιες θέσεις και ιδίως στην ενασχόληση με 
το Facebook και το Twitter. Ο διαχειριστής δικτυακής κοινότητας θα πρέπει να 
ενδιαφέρεται σοβαρά για τις νέες τεχνολογίες και να έχει αποδεδειγμένη 
εμπειρία στο Animation. 

Ο διαχειριστής δικτυακής κοινότητας θα πρέπει να απασχολείται τουλάχιστον 
2,5 ημέρες την εβδομάδα. 

 Γραφίστας: Για την παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού κ.α. Με 
προϋπηρεσία σε γραφιστικά γραφεία, ο γραφίστας μερικής απασχόλησης θα 
πρέπει να γνωρίζει άριστα όλη τη σουίτα της Adobe (Illustrator, Photoshop και 
InDesign). Καλές γνώσεις στη φωτογραφία θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν. 
Εναλλακτικά, το έργο της γραφιστικής επεξεργασίας θα μπορούσε να ανατεθεί 
σε εξωτερικά γραφεία. 
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Σχέδιο δράσης 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα με μια σύντομη περιγραφή του σχεδίου δράσης στρατηγικής επικοινωνίας για τη Γενική 
Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) με βάση την επικοινωνιακή στρατηγική για το 2017. 
Επισημαίνεται ότι το παρόν συνιστά ένα βασικό σχεδιάγραμμα και όχι ολοκληρωμένο πλάνο καθώς υπάρχουν θέματα, όπως ο 
προϋπολογισμός, τα χρονοδιαγράμματα, οι αρμόδιοι και τα μέτρα αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να χειριστούν οι υπάλληλοι 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και οι διαχειριστές. Θα πρέπει επίσης να προστεθούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες επικοινωνίας και δημοσίων 
σχέσεων.  

Σχέδιο δράσης 

Αρ. Δράση(-εις)/μέτρο(-α) Περιγραφή δράσης Πότε 

1. Προσδιορισμός των βασικών επικοινωνιακών 
προτεραιοτήτων και ανάπτυξη μιας 
επικοινωνιακής στρατηγικής για το 2017 

 Σαφής προσδιορισμός του ρόλου της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και των επικοινωνιακών στόχων του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.  

 Ανάπτυξη επικοινωνιακών στόχων με σκοπό τη βελτίωση και την υιοθέτηση 
αποτελεσματικής επικοινωνίας.  

 Σχεδιασμός ενός επικοινωνιακού πλαισίου που θα συνοψίζει τους στόχους, τις προκλήσεις, 
τα προϊόντα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 Κατάρτιση μιας διαδικασίας για τον έλεγχο και την ενημέρωση του πλάνου σε τακτική βάση.  

Μάρτιος 
2017 

2. Επινόηση ξεκάθαρων και συνεκτικών μηνυμάτων 
που προωθούνται με «ενιαία και σαφή φωνή»  

 Έμφαση στην ταυτότητα του οργανισμού και ανάπτυξη βασικών μηνυμάτων για 
ενδιαφερόμενα μέρη και βασικούς φορείς επικοινωνίας.  

 Επινόηση μηνυμάτων που προσανατολίζονται στις θεμελιώδεις αξίες και στους στόχους της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.  

Μάρτιος 
2017 

3. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημόσιας 
δέσμευσης/απήχησης   

 Ανάπτυξη προγραμμάτων μέσω των οποίων θα διαχέονται πληροφορίες και θα λαμβάνεται 
ανατροφοδότηση από τους πολίτες σε θέματα διαφθοράς στην Ελλάδα. 

 Διεξαγωγή της 2ης φάσης της έρευνας κοινής γνώμης για τη διαμόρφωση άποψης σχετικά 
με τις αντιλήψεις των πολιτών και τις εμπειρίες τους με τη διαφθορά στην Ελλάδα το 

Σε συνεχή 
βάση 
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Αρ. Δράση(-εις)/μέτρο(-α) Περιγραφή δράσης Πότε 

Δεκέμβριο του 2019. 

4. Διεξαγωγή ενός Hackathon με θέμα τη Δημόσια 
Ακεραιότητα  

 Διοργάνωση ενός Hackathon με θέμα τη δημόσια ακεραιότητα και προώθηση της 
συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών.  

 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την προώθηση της ακεραιότητας και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την κοινωνία 
των πολιτών.  

Μάρτιος 
2017 

5. Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας εκστρατείας για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης 

 Ανάπτυξη μιας εκστρατείας αύξησης της ευαισθητοποίησης σε θέματα καταπολέμησης της 
διαφθοράς. 

 Παρουσίαση βίντεο το οποίο θα σημάνει την έναρξη της εκστρατείας. 

Ιούλιος 2017 

6. Δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου θα διεξάγεται 
διάλογος σε θέματα πολιτικής και θα 
παρουσιαστεί η ετήσια έκθεση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, οργάνωση μιας διημερίδας Public Integrity Forum η οποία θα 
αποτελέσει την πλατφόρμα για διάλογο σε θέματα πολιτικής και την ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών σε ζητήματα ακεραιότητας και διαφάνειας στο δημόσιο 
τομέα. 

Ιούλιος 2017 

7. Δημιουργία γραφικών προτύπων  Ανάπτυξη γραφικών προτύπων για το λογότυπο του οργανισμού και τη γενικότερη 
ταυτότητά του (branding) 

 Επανασχεδιασμός και εκ νέου παρουσίαση υλικών με βασικές πληροφορίες για τη 
δημιουργία μιας ταυτότητας (brand).  

 Βελτίωση της συνολικής εμπορικής ταυτότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των 
κοινόχρηστων υπηρεσιών και υπηρεσιών εξωπορισμού για την ενίσχυση της εικόνας της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

ΠΡΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

8. Δημιουργία ενός βασικού επικοινωνιακού δικτύου   Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών με καίρια επιρροή και δημιουργία 
συνεργασιών.  

 Παρότρυνση των ΜΜΕ και άλλων μερών να ανταλλάσσουν και να προωθούν σχετικό 
περιεχόμενο.  

 Πρόσκληση σε συνάντηση βασικών φορέων επικοινωνίας και εδραίωση συνεργασίας μαζί 
τους.  

Σε συνεχή 
βάση 
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Αρ. Δράση(-εις)/μέτρο(-α) Περιγραφή δράσης Πότε 

 Παροχή έτοιμου περιεχομένου για τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του στους διαύλους 
επικοινωνίας ΜΜΕ και άλλων μερών.  

9. Τακτική επικοινωνία με το κοινό   Εξέταση της χρήσης της εθνικής τηλεόρασης στην παροχή πληροφοριών σε τακτική βάση. 

 Επανεξέταση των ευκαιριών για την παροχή υλικών επικοινωνίας σε σημεία δημόσιας 
πληροφόρησης. 

 Παροχή ένθετων σε δημοσιεύματα για τις επιχειρήσεις και την κοινότητα.  

Νοέμβριος 
2017 

10. Δημιουργία βίντεο   Ανάπτυξη βίντεο στο YouTube σε συνεργασία με διάφορους Έλληνες Youtuber με σκοπό την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαφθορά στη νεολαία.  

Νοέμβριος 
2017 

11. Βελτίωση της κύριας δικτυακής τοποθεσίας της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 Εκ νέου σχεδιασμός της αρχικής σελίδας για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών.  

 Επικαιροποίηση των πληροφοριών σε τακτική βάση (μία ή δύο φορές την εβδομάδα). 

 Σύνταξη εκθέσεων. Τα σχετικά έγγραφα διατίθενται διαδικτυακά σε μορφή PDF. 

 Δημιουργία μιας σελίδας με Συχνές Ερωτήσεις και ερωτήσεις της κοινότητας.  

 Προώθηση της δικτυακής τοποθεσίας ως πηγής ενημερωμένων και έγκυρων πληροφοριών. 

Δεκέμβριος 
2017 και εξής 

12. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα 
επικοινωνίας  

 Σχεδίαση μιας σειράς σεμιναρίων σε επικοινωνιακά θέματα για εργαζομένους της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., περιλαμβανομένου του πρωτοκόλλου διαχείρισης των ΜΜΕ, των τεχνικών 
λήψης συνεντεύξεων και της εκπαίδευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Δεκέμβριος 
2017  
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Παράρτημα A. Επικοινωνιακό πλαίσιο 

Ο πίνακας συνοψίζει τους στόχους, τις προκλήσεις, τα προϊόντα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα  
(≈5ετή ορίζοντα). 

Κύριος στόχος Προκλήσεις Επικοινωνιακοί στόχοι Κύρια προϊόντα / προσεγγίσεις Αναμενόμενα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

Προώθηση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
και του ΕΣΔΚΔ 
Οικοδόμηση της 
αξιοπιστίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ 
και ενίσχυση του προφίλ 
της  
 

Οι πολίτες δεν γνωρίζουν για τη 
νέα αυτή υπηρεσία 

Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης για την 
ύπαρξη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

- Κάλυψη των ΜΜΕ στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
- Επικοινωνίες προς τους 
ενδιαφερόμενους (π.χ. δελτία 
τύπου) 
- Το έντυπο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ  και η 
δικτυακή της τοποθεσία. 

- Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. γίνεται σημείο αναφοράς ως όργανο 
καταπολέμησης της διαφθοράς 

- Οι δημοσιογράφοι απευθύνονται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
όταν έχουν κάποιο ερώτημα σχετικά με τη 
διαφθορά 

- Το κοινό ανατρέχει στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. όταν αναζητά 
πληροφορίες 

Η αύξηση της αποδοχής 
και η εξοικείωση των 
άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών με το ΕΣΔΚΔ 

- Πιθανή έλλειψη γνώσεων 
σχετικά με τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και το 
ΕΣΔΚΔ 
- Έλλειψη πόρων 
- Οι φορείς καταπολέμησης της 
διαφθοράς στερούνται των 
πόρων για να επικοινωνήσουν 
τα αποτελέσματά τους 

Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
και το ΕΣΔΚΔ 
- Συντονισμός των 
επικοινωνιακών μέσων 
σχετικά με τα 
αποτελέσματα 

- Κάλυψη από τα ΜΜΕ 
- Άρθρο σε ιστολόγιο σε 
εξειδικευμένα κανάλια 
- Βίντεο στο YouTube 
 

- Οι ενδιαφερόμενοι αισθάνονται ότι έχουν μερίδιο 
στις αποφάσεις και στην εθνική στρατηγική 

- Οι ενδιαφερόμενοι συμβάλλουν ενεργά στο ΕΣΔΚΔ 

- Χρησιμοποιούνται επικοινωνιακά προϊόντα από 
τους ενδιαφερόμενους 

Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σε 
θέματα καταπολέμησης 
της διαφθοράς 

Τα ΜΜΕ και οι πολίτες 
επικεντρώνονται μόνο στη 
διακεκριμένη διαφθορά 

Συνειδητοποίηση του 
κόστους της διαφθοράς 
μικρής κλίμακας και του 
αντίκτυπού της στη ζωή 
των ανθρώπων 

- Τηλεοπτική διαφήμιση 
- Βίντεο στο YouTube 
- Εκδηλώσεις 

- Οι πολίτες συνειδητοποιούν το κόστος της 
διαφθοράς μικρής κλίμακας 

- Μειώνονται τα φαινόμενα δωροδοκίας 

Ενίσχυση της σημασίας της 
στήριξης 
Ενίσχυση της σημασίας της 
αυτενέργειας 

Το 55% των πολιτών δεν 
γνωρίζει πού να απευθυνθεί για 
να καταγγείλει μια πράξη 
διαφθοράς 

Μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε σχέση με τη 
δυνατότητα καταγγελίας 
της διαφθοράς 

- Συντονισμός με τις ανακριτικές 
αρχές 
- Προωθητικές ενέργειες στο 
Διαδίκτυο και στην τηλεόραση 
σχετικά με τους τρόπους 
καταγγελίας της διαφθοράς 

- Υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης καταγγελιών που 
λειτουργεί σωστά 

- Οι πολίτες γνωρίζουν πού μπορούν να υποβάλουν 
μια καταγγελία 

Πηγή: Βασισμένο στο Μοντέλο λογικής (Logic Model) των Byrne, Elaine, Anne-Katrin Arnold και Fumiko Nagano (2010), “Building Public Support for Anti-Corruption Efforts: 
Why Anti-Corruption Agencies Need to Communicate and How”, Corruption White Paper, CommGAP, UNODC και Παγκόσμια Τράπεζα, 
http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/CorruptionWhitePaperpub31110screen.pdf.  

http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/CorruptionWhitePaperpub31110screen.pdf
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Παράρτημα B. Επικοινωνιακά αποτελέσματα ανά ακροατήριο 

Αποδέκτες Στόχος Μήνυμα Ιδέες προβολής Μέσα επικοινωνίας Μέτρα 

Νέοι άνθρωποι 

Εμφύσηση ενός 
αισθήματος ευθύνης 
 
Παρακίνηση σε δράση 
 
Οικοδόμηση μιας 
κουλτούρας 
ακεραιότητας 

Η διαφθορά δεν είναι 
αναπόφευκτη 

- Άρθρα σε ιστολόγια 
- Βίντεο και δικτυακή τοποθεσία με 
ειδησεογραφικό περιεχόμενο 
- Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook) 

Μόνο διαδικτυακά 

Προβολές διαδικτυακών προϊόντων 
Απήχηση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
Έρευνα κοινής γνώμης 

Μπορείτε να κάνετε κάτι για 
τη διαφθορά 

Διαδικτυακά βίντεο και τηλεοπτικές 
διαφημίσεις 

Φόρουμ για την 
ακεραιότητα 
Δικτυακές τοποθεσίες με 
ειδησεογραφικό 
περιεχόμενο 
Δικτυακή τοποθεσία της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.  
Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 
Τηλεόραση  

Συμμετοχή + Επίπεδο 
συμμετεχόντων 
Ευρύ φάσμα συμμετεχόντων 
Δημοσκόπηση πριν και μετά την 
εκδήλωση 
Αριθμός προβολών στη δικτυακή 
τοποθεσία με ειδησεογραφικό 
περιεχόμενο  
Τηλεθέαση 

Ανάλογα με την εφαρμογή που 
θα αναπτυχθεί 

Εφαρμογή 
Smartphones 
Δικτυακές τοποθεσίες 

Αριθμός λήψεων 
Πραγματική χρήση της εφαρμογής 

Ακόμη και η μικρής κλίμακας 
διαφθορά κάνει ζημιά  

Σύντομη έκδοση της ετήσιας 
έκθεσης  

Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης  
Πανεπιστήμιο 
Οργάνωση συνεδρίου σε 
κάποιο πανεπιστήμιο (με 
τη συμμετοχή εταίρων) 

Διάδοση + διαδικτυακή προβολή 

Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή 
ή διαφήμιση 

Τηλεόραση Κοινό 

Μαθητές 
Οικοδόμηση μιας 
κουλτούρας 
ακεραιότητας 

Παίξε τίμια, τήρησε τους 
κανόνες – θα ωφεληθείς 

- Θεατρικό έργο 
- Σύντομα βίντεο  
- Υλικό προγράμματος σπουδών 

Σε σχολεία 

Αριθμός σχολείων που 
συμμετέχουν, που ανεβάζουν ένα 
έργο και αριθμός των μαθητών που 
συμμετείχαν 

Δημόσιοι φορείς 
για την 

Εμφύσηση ενός 
αισθήματος ευθύνης 

Οι δημόσιοι λειτουργοί 
λογοδοτούν στον κώδικα 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
δημόσιους λειτουργούς 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
Αριθμός παρεχόμενων 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 
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Αποδέκτες Στόχος Μήνυμα Ιδέες προβολής Μέσα επικοινωνίας Μέτρα 

καταπολέμηση 
της διαφθοράς 
  

συμπεριφοράς αριθμός ατόμων που 
παρακολούθησαν  

Δημιουργία του προφίλ 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Οι δημόσιοι λειτουργοί 
μπορούν να ανατρέχουν στη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Διαδικτυακή παρουσία της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και του ΕΣΔΚΔ 

Δικτυακή 
τοποθεσία/Ενημερωτικά 
δελτία 

  

Ενίσχυση της οικείωσης 
με το ΕΣΔΚΔ 

Το έργο καταπολέμησης της 
διαφθοράς καθοδηγείται από 
το ΕΣΔΚΔ 

Διαδικτυακή παρουσία της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και του ΕΣΔΚΔ 

Δικτυακή 
τοποθεσία/Ενημερωτικά 
δελτία 

 

Διαμορφωτές 
κοινής γνώμης 

Δημιουργία του προφίλ 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και του 
ΕΣΔΚΔ 

Υπάρχει εθνική στρατηγική για 
την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τη 
συντονίζει 

Δελτία τύπου 
Συνεντεύξεις 
Δικτυακή τοποθεσία 

ΜΜΕ 
Κάλυψη από τα ΜΜΕ (αριθμός 
άρθρων, συνεντεύξεων) 

Ιδιωτικός 
τομέας 

Δημιουργία του προφίλ 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.  
 
Αποτροπή της 
διαφθοράς στον 
ιδιωτικό τομέα 

- Η δωροδοκία στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό  
- Η δωροδοκία είναι επιζήμια  
- Καταγγείλετε τη δωροδοκία  
- Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να σας 
βοηθήσει να καταπολεμήσετε 
τη δωροδοκία 
- Η δωροδοκία τιμωρείται 

- Φυλλάδιο για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας 
- Στατιστικά στοιχεία από 
υποθέσεις 
- Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
- Διαδικτυακό υλικό 

Εμπορικά Επιμελητήρια 
Αριθμός υποθέσεων 
Έρευνα κοινής γνώμης  

Πολίτες 

Η εμφύσηση ενός 
αισθήματος ευθύνης 
στην κοινότητα   
Ενίσχυση της σημασίας 
της αυτενέργειας 

Η αποστολή της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ  Δικτυακή τοποθεσία της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
Δικτυακή τοποθεσία της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

  

Καταγγείλετε εδώ Αφίσες + δικτυακή τοποθεσία  
Δικτυακή τοποθεσία της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. + Διαφήμιση 
στο μετρό 

Πιθανή απήχηση, αναλυτικά 
στοιχεία 

Ακόμη και η μικρής κλίμακας 
διαφθορά κάνει ζημιά 

Βίντεο 
Δικτυακή τοποθεσία+ 
ηλεκτρονικά μέσα + 
Τηλεόραση 

Αριθμός προβολών 
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Παράρτημα Γ. Υπόδειγμα ορισμού εκστρατείας 

Έχει εφαρμογή στην εκστρατεία αρ. 1 με τίτλο «Ακόμη και η μικρής κλίμακας διαφθοράς κάνει ζημιά». 

 
Ορίζοντας το 
περιεχόμενο της 
εκστρατείας  

Πρόβλημα Ποιο είναι το πρόβλημα; 
 
Ακόμη και η διαφθορά 
μικρής κλίμακας μπορεί να 
προκαλέσει μεγάλη ζημιά 
εάν κανείς δεν κάνει κάτι.  
Πολλές μικρές πράξεις 
διαφθοράς προκαλούν 
τελικά μεγάλη ζημιά. Και 
για τον καθένα μας και για 
την κοινωνία εν γένει.  
Οι πολίτες δεν γνωρίζουν 
πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί 
να τους προκαλέσει η 
διαφθορά μικρής 
κλίμακας. Όχι μόνο 
κοστίζει στην κοινωνία 
αλλά κοστίζει και στα ίδια 
τα άτομα που τη 
διαπράττουν. 

Ποιο είναι το πλαίσιο; 
 
Η Ελλάδα υποφέρει τόσο από τη 
διακεκριμένη διαφθορά όσο και 
από τη διαφθορά μικρής κλίμακας.  
Η διαφθορά μικρής κλίμακας είναι 
καλά ριζωμένη στην ελληνική 
κοινωνία γιατί δημιουργεί έναν 
φαύλο κύκλο. 
Πολλοί είναι οι λόγοι που οι 
πολίτες συμμετέχουν στη 
διαφθορά. Για παράδειγμα, με τις 
τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, 
προσπαθούν να εξοικονομήσουν 
χρήματα ή να τους παρασχεθούν 
υποτυπώδεις υπηρεσίες 
δωροδοκώντας τους δημόσιους 
λειτουργούς. 

Αποτύπωση υφιστάμενου 
περιεχομένου και 
αναγνώριση των κενών 
 
Εδωσαφακελάκι: 
www.edosafakelaki.org/ 
Γνώση της εκτεταμένης 
χρήσης της δωροδοκίας και 
των πιο ευάλωτων τομέων 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; 
 
Υλοποίηση της εκστρατείας 
- Έλλειψη πόρων για την προώθηση της 
εκστρατείας 
- Έλλειψη κάλυψης από τα ΜΜΕ  
- Έλλειψη πολιτικής στήριξης 
 
Ομάδα-στόχος 
- Υποτίμηση του προβλήματος 
- Αίσθημα απελπισίας στο τρέχον 
οικονομικό πλαίσιο 
- Μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα 
αν διατυπωθεί ως κατηγορία της 
κυβέρνησης προς τους πολίτες 

Στόχοι και 
στρατηγική 

Ποιοι είναι οι στόχοι; 
 
Στόχος είναι να 
συνειδητοποιήσουν οι 
πολίτες το κόστος της 
διαφθοράς μέσα από 
νούμερα ή τις ιστορίες και 
να αποδειχθεί ότι ακόμη 
και οι «μικρές» πράξεις 
διαφθοράς μπορούν να 
επηρεάσουν άμεσα κάθε 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες;  
 
Οι Έλληνες πολίτες, κυρίως οι νέοι 
Δημόσιοι λειτουργοί 

Ποια είναι τα μηνύματα; 
Όταν συμμετέχετε στη 
διαφθορά, είτε με το να μην 
πληρώνετε φόρους, να 
δέχεστε να μη σας κόβουν 
απόδειξη, να δωροδοκείτε 
έναν δημόσιο λειτουργό 
θέτετε σε κίνδυνο τόσο τον 
εαυτό σας όσο και την 
κοινωνία και τελικά όλοι θα 
πληρώσουν το κόστος με 

Ποιοι είναι οι φορείς 
των μηνυμάτων; Τα 
άτομα επιρροής; 
@PrimeministerGR   
Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
Υπουργός Υγείας 
Γενικός Γραμματέας 
κατά της Διαφθοράς 
O “Πρωταθλητής” 
στον αγώνα κατά της 

Τι είδους 
εκστρατεία; 
 
- Ψηφιακή - βίντεο 
- Εκδήλωση 
(Φόρουμ) 

http://www.edosafakelaki.org/
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πολίτη. άλλο τρόπο (μέσω της 
αύξησης των φόρων, μέσω 
των κακών υποδομών κ.ά.) 
Η διαφθορά αναχαιτίζει την 
πορεία μας προς την 
οικονομική σταθερότητα και 
ανάπτυξη.  

διαφθοράς (tbd) 
Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας 
(Γ.Γ.Ε.Ε.) 
 

Πόροι Ποιο είναι το 
χρονοδιάγραμμα; 
 
Μάιος - Δεκέμβριος 2017 
 
 
  

Ποιος πρέπει να συμμετάσχει 
(προσωπικό); 
 
- Υπεύθυνος τύπου 
- Πολιτικό γραφείο 

Ποια ψηφιακά εργαλεία θα 
χρειαστούμε; 
 
- Βίντεο 
- Διαδικτυακά PDF με 
μηνύματα και βασικά 
αριθμητικά στοιχεία 
- Δικτυακή τοποθεσία 
- Άρθρα σε ιστολόγια 
- Εφαρμογή (ανάλογα με το 
προϊόν που θα 
δημιουργηθεί) 

Συνδέσεις και 
πιθανοί συνεργάτες; 
 
Transparency 
International 
- Edosafakelaki  
- Δημόσιοι φορείς 
για την 
καταπολέμηση της 
διαφθοράς 

Εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός  
 
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
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Παράρτημα Δ. Υπόδειγμα σχεδιασμού επικοινωνιακής εκστρατείας 

Έχει εφαρμογή στην εκστρατεία αρ. 1 «Ακόμη και η μικρής κλίμακας διαφθοράς κάνει ζημιά». 
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Παράρτημα E. Οπτική ταυτότητα 

Σύνθημα: σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, τολμάμε // Planning, Implementing, Daring 

Λογότυπο: Τα λογότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εξής: 

Λογότυπο Πότε Πώς 

 

- Για τα προϊόντα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
- Στη δικτυακή τοποθεσία της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Προτιμάται η κεντρική 
στοίχιση 

 

Τα προϊόντα που συνδέονται άμεσα με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Όταν εμφανίζεται μόνο του 

Με αριστερή στοίχιση 
και κατά προτίμηση με 
στοίχιση κάτω 

 

Τα προϊόντα που συνδέονται άμεσα με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Όταν συνδέεται με λογότυπα άλλων 
οργανισμών 

Κατά προτίμηση με 
αριστερή στοίχιση 

Θα μπορούσε να εξεταστεί η αναθεώρηση των λογότυπων της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ώστε να 
ευθυγραμμίζονται οι 3 επιλογές όσον αφορά τα χρώματα, τη γραμματοσειρά και την 
τοποθέτηση του κειμένου. 

Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα όραμα και μια αποστολή. Μια πρόταση θα ήταν: 

 Όραμα: Μια κουλτούρα ακεραιότητας στην Ελλάδα 

 Αποστολή: Ο συντονισμός των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
Ελλάδα, ο σχεδιασμός μεταρρυθμίσεων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώμης σε θέματα διαφθοράς. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E. ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – 39 
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Οπτική ταυτότητα της έκθεσης 

 
Μπλε γραμματοσειρά: 39 / 92 / 171 

Οπτική ταυτότητα για την καμπάνια της νεολαίας 

  

Πορτοκαλί γραμματοσειρά και χρώμα: 239 / 62 / 30 

Υπόδειγμα διαδικτυακής ανακοίνωσης: 

 

 

Σχέδιο με βέλος 

Λογότυπο  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ σε μπλε, 
πορτοκαλί ή μαύρο 

Ημερομηνία, Τόπος 

ΕΙΚΟΝΑ 
με διαστάσεις 960x549 px 
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Παράρτημα ΣΤ. Λίστα για προώθηση εκδήλωσης (προς συμπλήρωση) 

Πριν 

 Σχεδιασμός της διαδικτυακής ανακοίνωσης χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα 
(βλέπε Παράρτημα E) με σύνδεση στην ατζέντα 

 Πρόσκληση των συμμετεχόντων με χρήση καταλόγων διευθύνσεων και των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Αποστολή ειδοποίησης σε πιστοποιημένους δημοσιογράφους που 
ενδιαφέρονται για το θέμα μία εβδομάδα πριν από την εκδήλωση 

 Επιλογή ενός ΜΜΕ και παραχώρηση αποκλειστικής συνέντευξης σε έναν 
υψηλού κύρους ομιλητή (η επιλογή των ΜΜΕ πρέπει να αλλάζει σε κάθε 
εκδήλωση ώστε να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση όλων των ΜΜΕ) 

 Αξιολόγηση της ανάγκης για απευθείας μετάδοση της εκδήλωσης (για να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο μη προσέλευσης, οι πληροφορίες σχετικά με το live 
streaming θα πρέπει να κοινοποιούνται κοντά στην εκδήλωση). 

Κατά τη διάρκεια 

 Μέριμνα ώστε να υπάρχει συνεκτική ταυτότητα (branding) στην αίθουσα και 
να διανεμηθεί υλικό προβολής της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 Μέριμνα ώστε να δοθεί αποκλειστική συνέντευξη στους δημοσιογράφους 
 Διαθεσιμότητα υπεύθυνου τύπου για την απάντηση ερωτήσεων από τους 

δημοσιογράφους και/ή τους συμμετέχοντες  

Μετά 

 Αναφορά των επιτευγμάτων και επιτυχιών (αριθμός συμμετεχόντων, 
παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλυψη από τα ΜΜΕ) 

 Σύνταξη έκθεσης με το υλικό που παρουσιάστηκε κατά την εκδήλωση ή το 
σεμινάριο κατάρτισης.  
Η δομή θα πρέπει να είναι ως εξής: 

- Φωτογραφία ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου συνοδεία αποφθέγματος 
που να δείχνει πολιτική στήριξη  

- Ένα πολύ σύντομο απόσπασμα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και των 
στόχων 

- Φυλλάδια με σύνδεσμο στο παρεχόμενο υλικό 
- Επόμενα βήματα 
 Ευχαριστήριο μήνυμα προς τους ομιλητές και κοινοποίηση της έκθεσης και 

του διαθέσιμου υλικού 
 Μεταφόρτωση βίντεο με την εκδήλωση στο YouTube  
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Παράρτημα Ζ. Προτεινόμενες βελτιώσεις στη δικτυακή τοποθεσία 

Πρέπει να γίνεται μνεία στη δικτυακή τοποθεσία της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε όλους τους 
συνεργαζόμενους φορείς για την καταπολέμηση της διαφθοράς και σε όλες τις σχετικές 
δικτυακές τοποθεσίες. Έτσι θα αυξάνεται η προβολή και η δυνατότητα αναζήτησης 
διαδικτυακά. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα αναπτύξει περαιτέρω τη δικτυακή της τοποθεσία για να 
διασφαλίσει ότι η διάταξη της δικτυακής τοποθεσίας είναι φιλική προς τον χρήστη 
καθιστώντας τα δεδομένα εύκολα προσβάσιμα και διευκρινίζοντας ξεκάθαρα τον τρόπο 
καταγγελίας.  

Η δικτυακή τοποθεσία πρέπει να παρέχει διαφορετικά επίπεδα περιεχομένου: 

1. Εύκολο, κατανοητό υλικό για το κοινό που δεν γνωρίζει το πρόβλημα (Ενότητα 
«Συχνές Ερωτήσεις», Ενότητα «Σχετικά με») 

2. Πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για το κοινό που είναι εξοικειωμένο με το 
πρόβλημα χωρίς όμως να είναι ειδικοί (π.χ. δημοσιογράφοι) 

3. Τεχνικό υλικό για τους ειδικούς καταπολέμησης της διαφθοράς, 
περιλαμβανομένων των λειτουργών από τους φορείς καταπολέμησης της 
διαφθοράς που συντονίζει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Διάταξη 

Το μέγεθος της εικόνας θα πρέπει να αλλάξει σε 960px x 462px και δεν θα πρέπει η 
εικόνα να είναι παραμορφωμένη. 

Περιεχόμενο 

Σύμφωνα με το Google Analytics, ο δύο πιο σημαντικές μόνιμες σελίδες με τις 
περισσότερες επισκέψεις το 2016 ήταν η ενότητα «Επικοινωνία» και η ενότητα «Συχνές 
Ερωτήσεις». Και οι δύο θα μπορούσαν να βελτιωθούν ως εξής: 

 Επικοινωνία: Σε αυτή την ενότητα θα διευκρινιστεί ότι σκοπός της είναι να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. υποβάλλοντας 
ένα ερώτημα και όχι καταγγελία. Προς το παρόν, οι καταγγελίες γίνονται μέσω 
μιας δεύτερης φόρμας επικοινωνίας. Αυτή η δεύτερη φόρμα επικοινωνίας θα 
πρέπει να είναι προσβάσιμη και από τη σελίδα «Επικοινωνία», καθώς οι 
επισκέπτες μπορεί να την αναζητούν όταν κάνουν κλικ στην ενότητα 
«Επικοινωνία». 

 Ενότητες «Δελτία Τύπου» και «Ανακοινώσεις»: Αυτές οι δύο ενότητες θα 
συγχωνευτούν και θα εξαχθούν για να είναι διαθέσιμα τα τελευταία νέα 
απευθείας από την αρχική σελίδα. 

http://www.gsac.gov.gr/
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 Συχνές Ερωτήσεις: Οι απαντήσεις θα μπορούσαν να απλοποιηθούν και να 
αναλύονται για να αποφεύγονται τα μακροσκελή κείμενα (βλέπε παράδειγμα 
παρακάτω). 

Τωρινή εκδοχή   Απλοποιημένη και συντετμημένη έκδοση 

Τι είναι διαφθορά: 
Η διαφθορά είναι ευκολότερο να αναγνωριστεί παρά να 
οριστεί. Η διαφθορά κατά κανόνα περιγράφεται ως «η 
συστηματική παραβίαση τυχόν ηθικών και νομικών 
κανόνων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ενός 
εργαζομένου ή εργάτη» ή με άλλα λόγια «η κατάχρηση 
της (δημόσιας) εξουσίας για ιδιωτικό όφελος»  
(«κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας για προσωπικό 
όφελος»). Εναλλακτικά, μπορεί να λεχθεί ότι οι υποθέσεις 
διαφθοράς αφορούν κυρίως την εκμετάλλευση της αρχής 
που έχει άτομο που απασχολείται στον δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα για το σκοπό του προσωπικού όφελους 
και λαμβάνει χώρα κυρίως με τη μορφή: 
- της διαφθοράς, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 
τομέα, 
-  του παραπτώματος ενός λειτουργού που σκοπεύει να 
βλάψει τους πολίτες ή το κράτος ή να προσποριστεί άλλο 
αθέμιτο όφελος. 
 
- της κατάχρησης εξουσίας (όταν ο αρμόδιος κρατικός 
λειτουργός μεταχειρίζεται παράνομα ή εκβιαστικά μέσα 
για να επιτύχει δημόσια δήλωση ή εκθέτει κάποιον σε 
δίωξη ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή 
προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία). Αρκετές 
φορές οι πολίτες μπορεί να αντιμετωπίζουν καταστάσεις 
τέτοιες οι οποίες να οφείλονται πράγματι σε ποινικές 
παραβάσεις. Οι παράνομες πράξεις  που στρέφονται κατά 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών, 
όπως απειλές, εκβιασμός, κλοπή, σωματική βλάβη δεν 
σημαίνει ότι συνιστούν διαφθορά εάν δεν συντρέχει το 
στοιχείο της εκμετάλλευσης θέσης εξουσίας. Όπως 
προαναφέρθηκε, το βασικότερο και κρίσιμο κριτήριο για 
να απασχολήσει μια υπόθεση την Υπηρεσία, είναι η 
εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε ένα 
πρόσωπο (υπάλληλο ή λειτουργό), για ίδιον όφελος.   
 

Τι είναι διαφθορά: 
Η διαφθορά είναι ευκολότερο να αναγνωριστεί παρά να 
οριστεί. Η διαφθορά κατά κανόνα περιγράφεται ως «η 
συστηματική παραβίαση τυχόν ηθικών και νομικών 
κανόνων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ενός 
εργαζομένου ή εργάτη» ή με άλλα λόγια «η κατάχρηση 
της (δημόσιας) εξουσίας για ιδιωτικό όφελος»  
(«κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας για προσωπικό 
όφελος»).  
 
Τι μορφές μπορεί να λάβει η διαφθορά; 
- της διαφθοράς, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 
τομέα, 
-  του παραπτώματος ενός λειτουργού που σκοπεύει να 
βλάψει τους πολίτες ή το κράτος ή να προσποριστεί ο 
ίδιος ή για λογαριασμού τρίτου αθέμιτο όφελος. 
- της κατάχρησης εξουσίας: η χρήση της εξουσίας 
κάποιου με αθέμιτο τρόπο. Η κατάχρηση εξουσίας 
μπορεί να λάβει πολλές μορφές όπως είναι η 
εκμετάλλευση κάποιου, η πρόσβαση σε πληροφορίες 
που δεν θα έπρεπε να είναι προσβάσιμες στο κοινό ή ο 
εκβιασμός κάποιου.    
 
Τι δεν συνιστά διαφθορά; 
Οι παράνομες πράξεις που στρέφονται κατά των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών, όπως 
απειλές, εκβιασμός, κλοπή, σωματική βλάβη δεν 
συνιστούν πράξεις διαφθοράς εάν δεν γίνεται χρήση της 
εξουσίας που έχει κάποιος.  
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Παράρτημα H. Παραδείγματα άλλων χωρών και οικονομιών 

New South Wales, Αυστραλία (Independent Commission Against Corruption, 
ICAC) 

Παραδείγματα των εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν από το γραφείο περιλαμβάνουν: 

 Καταγγελία δυσλειτουργιών: www.icac.nsw.gov.au/documents/reporting-
corruption/4683-fact-sheet-blowing-the-whistle-1/file. 

 Δωροδοκία: www.icac.nsw.gov.au/documents/publications-in-community-
languages/english/1569-bribery-crime-english/file.  

Αργεντινή 

 Ένα ιστολόγιο με τίτλο «Καμία ανοχή στη διαφθορά» που προσφέρει ένα φόρουμ 
στο κοινό να συζητήσει τις υποθέσεις διαφθοράς, να εξηγήσει νομικούς κανόνες 
και εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα να ενεργήσει ως 
μέσο άσκησης πίεσης προς τους δικαστές και τους εισαγγελείς που έχουν επίσης 
πρόσβαση στις πληροφορίες.  

 Μια διαδραστική βάση δεδομένων με λεπτομερείς πληροφορίες για περίπου 100 
υποθέσεις που παρακολουθεί ο οργανισμός ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia) της Αργεντινής. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την τελευταία 
ενημέρωση για κάθε έρευνα. πληροφορίες σχετικά με τους δικαστές, τους 
εισαγγελείς κι άλλους παράγοντες που εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση και τις 
σχετικές ημερομηνίες στην ημερήσια διάταξη των δικαστηρίων (είτε τωρινές είτε 
παλιότερες). Η μορφή της μηχανής αναζήτησης επιτρέπει τη διασταύρωση των 
πληροφοριών και την πρόσβαση του χρήστη σε πληροφορίες με χρήση βασικών 
και σύνθετων κριτηρίων αναζήτησης.  

http://www.icac.nsw.gov.au/documents/reporting-corruption/4683-fact-sheet-blowing-the-whistle-1/file
http://www.icac.nsw.gov.au/documents/reporting-corruption/4683-fact-sheet-blowing-the-whistle-1/file
http://www.icac.nsw.gov.au/documents/publications-in-community-languages/english/1569-bribery-crime-english/file
http://www.icac.nsw.gov.au/documents/publications-in-community-languages/english/1569-bribery-crime-english/file
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Κολομβία 

Η Κολομβία επένδυσε σε μια φιλική προς 
τον χρήστη δικτυακή τοποθεσία με οπτικό 
περιεχόμενο όπου συγκεντρώνονται: 

 Μια απλή ενότητα «Συχνές 
Ερωτήσεις» με σύντομες 
απαντήσεις: 
www.secretariatransparencia.gov.c
o/atencion/Paginas/preguntas-
frecuentes.aspx. 

 Χρήση ενημερωτικών 
γραφημάτων: παρόλο που ο 
αντίκτυπος είναι δύσκολο να 
μετρηθεί, καταγράφηκε αύξηση 
του αριθμού των επισκέψεων στη 
δικτυακή τοποθεσία κατά 50%. 

 Χρήση σύντομων αναφορών για επικοινωνία, π.χ. «100 επιτεύγματα στην 
Κολομβία»: www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2015/Documents/100-
logros.pdf.  

Η Κολομβία έχει επίσης επενδύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

 Twitter (7.400 ακόλουθοι) 

 Facebook (64 συνδρομητές) 

Χονγκ Κονγκ, Κίνα (ICAC) 

Η ICAC διαθέτει ένα πολύ ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών στρατηγικών προκειμένου να 
προσελκύσει την υποστήριξη ολόκληρης της κοινότητας σε μια σύμπραξη για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Περιλαμβάνει: 

 Τη δημοσιότητα στα ΜΜΕ για την εξασφάλιση της δημοσιοποίησης επιτυχημένων 
υποθέσεων επιβολής του νόμου μέσω δελτίων τύπου, 

 Συνέδρια και συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τη 
δημιουργία τηλεοπτικής σειράς βασισμένων σε επιτυχημένες υποθέσεις. 

 Εκπαίδευση μέσω των ΜΜΕ – χρήση διαφημιστικών στα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης που καλούν το κοινό να καταγγέλλει τη διαφθορά. 

 Λήψη μέτρων για την ευαισθητοποίηση του κοινού στα δεινά της διαφθοράς και 
στην ανάγκη για μια δίκαιη κοινωνία ως μέσο αποτροπής για τους 
διεφθαρμένους πολίτες. 

 Πρόγραμμα σχολικής δεοντολογίας, που ξεκινά από το νηπιαγωγείο και φτάνει 
μέχρι το πανεπιστήμιο. 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/atencion/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/atencion/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/atencion/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2015/Documents/100-logros.pdf
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2015/Documents/100-logros.pdf
https://twitter.com/STransparencia
https://www.youtube.com/user/sectransparencia
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 Δημιουργία μιας λέσχης ICAC που δέχεται ως μέλη όσους επιθυμούν να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία για την ICAC στην εκπαίδευση της κοινότητας. 

 Συζητήσεις για την πρόληψη της διαφθοράς και σεμινάρια δεοντολογίας για τους 
δημόσιους υπαλλήλους και τον κλάδο των επιχειρήσεων. 

 Κατάρτιση βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη 
της διαφθοράς. 

 Σε συνεργασία με τον κλάδο των επιχειρήσεων, δημιούργησε ένα Κέντρο 
Προώθησης της Δεοντολογίας ως κέντρο πόρων για την προώθηση κώδικα 
δεοντολογίας εργαζομένων. 

 Οργάνωση εκθέσεων, τηλεοπτικών εκπομπών με ποικίλη ύλη για να διαδοθεί το 
μήνυμα μιας «καθαρής» κοινωνίας. 

 Ευρεία χρήση δικτυακών ιστότοπων για δημοσιότητα και αναφορά, εκπαίδευση 
των νέων και ανάπτυξη δεοντολογίας. 

Πηγή: KWOK Man-wai, Tony (μη διαθέσιμη ημερομηνία), “Formulating an effective anti-corruption strategy – 
The experience of Hong Kong ICAC”, www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no69/16_P196-201.pdf 
(ημερομηνία προσπέλασης: 14 Ιουνίου 2017).  

Ουγγαρία 

Η Ουγγαρία επέλεξε δράσεις υψηλής προβολής: 

 Ένα τηλεοπτικό σποτ που είχε απήχηση σε 1,8 εκατομμύρια άτομα. 

 Μια ραδιοφωνική εκστρατεία που είχε απήχηση σε 100.000 άτομα. 

Η επόμενη καμπάνια τους θα αποτελείται από διαφημίσεις, πέντε τηλεοπτικά σποτ, 
ραδιοφωνικά σποτ, δημιουργία καναλιού στο YouTube και σελίδας στο Facebook. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα μήνυμα που τοποθετείται σε εικονογράμματα ή 
αφίσες σε κρατικά ιδρύματα είναι δυνατό να έχει μεγαλύτερη επιρροή από οποιαδήποτε 
τηλεοπτική διαφήμιση. 

Όλο το υλικό είναι αναρτημένο στη δικτυακή τους τοποθεσία: 
http://corruptionprevention.gov.hu/ και λεπτομέρειες υπάρχουν σε αυτή τη σύνοψη του 
σεμιναρίου:http://corruptionprevention.gov.hu/download/9/cb/60000/Workshop%20Su
mmary.pdf.  

Λετονία 

Το γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς στη Λετονία χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, με επίκεντρο κυρίως τη νεολαία και το μήνυμα: 
«Ξεκινά από εσένα», «μην επιτρέπεις τη διαφθορά». Το γραφείο υλοποίησε τις 
ακόλουθες δράσεις: 

 Προβολή βίντεο σε κινηματογράφους πριν από τις ταινίες. 

 Διοργάνωση Shadow Days κατά τις οποίες οι νέοι παίζουν το ρόλο των στελεχών 
φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς. 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no69/16_P196-201.pdf
http://corruptionprevention.gov.hu/
http://corruptionprevention.gov.hu/download/9/cb/60000/Workshop%20Summary.pdf
http://corruptionprevention.gov.hu/download/9/cb/60000/Workshop%20Summary.pdf
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 Επί τόπου παρουσία: Την Ημέρα Καταπολέμησης της Διαφθοράς τα μέλη του 
γραφείου οργάνωσαν μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σε ένα μουσείο και οι 
επισκέπτες του μουσείου μπορούσαν να τους κάνουν ερωτήσεις. 

 Διαγωνισμός ζωγραφικής 

 Σεμινάρια για φοιτητές της ιατρικής σχολής και της δευτεροβάθμιας και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης 

 Στοχευμένη κατάρτιση σε τομείς υψηλού κινδύνου εκδήλωσης διαφθοράς 

 Ειδικό υλικό ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση   

Η Λετονία έχει επίσης επενδύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

 Twitter (3.900 ακόλουθοι) 

 Facebook (1.010 ακόλουθοι) 

 YouTube (μεταξύ 262 και 2000+ προβολών ανά βίντεο). 

Η Λετονία ανέπτυξε μια φιλική προς το χρήστη και επικαιροποιημένη δικτυακή 
τοποθεσία: www.knab.gov.lv/en  

 Καταγράφονται όλες οι δράσεις που ξεκίνησε η υπηρεσία. 

 Παρουσιάζεται σαφώς –με εικόνες– η αποστολή της μέσω 5 καταχωρήσεων 
(εκπαίδευση, νομικό πλαίσιο, χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, έλεγχος 
ενεργειών δημοσίων υπαλλήλων, διερεύνηση αξιόποινων πράξεων). 

 Εμφανίζεται σε περίοπτη θέση μια τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών και στοιχεία 
επικοινωνίας. 

 Η αποστολή της είναι: «Λαμβάνουμε μέτρα κατά της διαφθοράς προς όφελος της 
κοινωνίας και του εθνικού συμφέροντος με τη πλήρη στήριξη του νόμου και των 
πολιτών, προκειμένου να εμφυσήσουμε την ακεραιότητα στην άσκηση της 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στους δημόσιους αξιωματούχους και υπαλλήλους». 

Το Γραφείο ενεργεί με πλήρη διαφάνεια ως προς τη δράση και τις εκθέσεις του. 

 

  

https://twitter.com/KNABinforme
https://www.facebook.com/KNAB.LV
https://www.youtube.com/user/KNABpretKorupciju?feature=watch
https://www.knab.gov.lv/en/
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Το λετονικό γραφείο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς πραγματοποίησε δύο 
κοινωνικές εκστρατείες το 2015. Στη μία μοιράστηκαν αφίσες σε διάφορες πόλεις και 
δήμους καθώς και στον Διεθνή Αερολιμένα της Ρίγα για να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση στη διαφθορά και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να καταγγείλουν 
περιστατικά διαφθοράς. Στο πλαίσιο της δεύτερης εκστρατείας, προβλήθηκε ένα 
σύντομο βίντεο σε κινηματογράφους, καθώς και σε δημόσια ιδρύματα και κοινωνικά 
δίκτυα, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διαφθοράς κατά τη λήψη 
αποφάσεων και για να γίνουν καταγγελίες στο γραφείο για υποθέσεις διαφθοράς. Κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του 2015, το γραφείο προετοίμασε ένα εγχειρίδιο και ενημερωτικά 
γραφήματα με θέμα την επιχειρηματική ακεραιότητα, ενθαρρύνοντας τους 
επιχειρηματίες να αναγνωρίζουν τους κινδύνους διαφθοράς στις εταιρείες και να 
εφαρμόζουν μέτρα κατά της διαφθοράς.  

Η επιτυχία των καμπανιών αυτών αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας σχετικά με τη «Στάση 
απέναντι στη Διαφθορά» και κατέδειξε ότι είχαν επιτύχει το χαμηλότερο επίπεδο 
διεφθαρμένων δραστηριοτήτων από το 1999. 

Πηγή: KNAB (2015), “Progress and Results in Preventing and Combating Corruption in Latvia”, 
www.knab.gov.lv/upload/eng/results/eng_2015_results.pdf. 

Σουηδία 

Η Σουηδία επικεντρώθηκε στη σύνταξη ενός οδηγού θεμελιωδών αξιών με τη μορφή 
τριών εγχειριδίων τα οποία μοιράστηκαν στους δημόσιους υπαλλήλους. 

Τα εγχειρίδια είναι αναρτημένα στη διεύθυνση: 
www.government.se/49b756/contentassets/7800b1f18910475d9d58dba870294a63/com
mon-basic-values-for-central-government-employees--a-summary-s2014.021. 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Το Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε έντυπο υλικό, επίσης διαθέσιμο ηλεκτρονικά, σε μια 
εκστρατεία κατά της απάτης: 

 Κατάστρωσαν ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάδειξη του προβλήματος (δείτε το 
παράδειγμα του ενημερωτικού γραφήματος στα δεξιά) και τη συμμετοχή εταίρων 
στην εκστρατεία. Βλέπε: 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118501
/fighting-fraud-together.pdf.  

https://www.knab.gov.lv/upload/eng/results/eng_2015_results.pdf
http://www.government.se/49b756/contentassets/7800b1f18910475d9d58dba870294a63/common-basic-values-for-central-government-employees--a-summary-s2014.021
http://www.government.se/49b756/contentassets/7800b1f18910475d9d58dba870294a63/common-basic-values-for-central-government-employees--a-summary-s2014.021
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118501/fighting-fraud-together.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118501/fighting-fraud-together.pdf
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Πηγή: Action Fraud (μη διαθέσιμη ημερομηνία), “Resources and campaigns”, ιστοσελίδα, 
www.actionfraud.police.uk/resources (ημερομηνία προσπέλασης: 20 Ιανουαρίου 2017). 

 Αφίσα που προσκαλεί τους πολίτες να βοηθήσουν το γραφείο καταπολέμησης της 
απάτης να καταστείλει τις πράξεις απάτης: 
www.actionfraud.police.uk/sites/default/files/Spot%20It%20and%20Stop%20It%2
0-%20Postcard_0.pdf.  

 Διαδικτυακό υλικό για υποστήριξη και πρόληψη: www.actionfraud.police.uk/ 
support_for_you μαζί με ένα παιχνίδι ερωτήσεων: 
www.actionfraud.police.uk/sites/default/files/Spot%20It%20and%20Stop%20It%2
0-%20Fraud%20quiz_0.pdf  

Δικτυακές τοποθεσίες και λογαριασμοί στο Twitter για τους φορείς 
καταπολέμησης της διαφθοράς 

Χώρα Δικτυακή τοποθεσία Λογαριασμός στο Twitter Λογαριασμός στο Facebook 

Αδελαΐδα, 
Αυστραλία 

https://icac.sa.gov.au/   
 

Ακτή του 
Ελεφαντοστού 

www.habg.ci/index.php  
 

Γαλλία 
www.hatvp.fr/the-high-
authority/ 

https://twitter.com/hatvp  
 

Γεωργία http://csb.gov.ge/en/ https://twitter.com/csbgovge  
www.facebook.com/CivilSer
viceBureau  

Χονγκ Κονγκ 
(ICAC) 

www.icac.org.hk/en/crd/work/
mco/index.html  

 
www.facebook.com/allforin
tegrity/  

Ιταλία  
www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/home  

 
 

http://www.actionfraud.police.uk/resources
http://www.actionfraud.police.uk/sites/default/files/Spot%20It%20and%20Stop%20It%20-%20Postcard_0.pdf
http://www.actionfraud.police.uk/sites/default/files/Spot%20It%20and%20Stop%20It%20-%20Postcard_0.pdf
http://www.actionfraud.police.uk/support_for_you
http://www.actionfraud.police.uk/support_for_you
http://www.actionfraud.police.uk/sites/default/files/Spot%20It%20and%20Stop%20It%20-%20Fraud%20quiz_0.pdf
http://www.actionfraud.police.uk/sites/default/files/Spot%20It%20and%20Stop%20It%20-%20Fraud%20quiz_0.pdf
https://icac.sa.gov.au/
http://www.habg.ci/index.php
http://www.hatvp.fr/the-high-authority/
http://www.hatvp.fr/the-high-authority/
https://twitter.com/hatvp
http://csb.gov.ge/en/
https://twitter.com/csbgovge
http://www.facebook.com/CivilServiceBureau
http://www.facebook.com/CivilServiceBureau
http://www.icac.org.hk/en/crd/work/mco/index.html
http://www.icac.org.hk/en/crd/work/mco/index.html
https://www.facebook.com/allforintegrity/
https://www.facebook.com/allforintegrity/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home
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Κορέα www.acrc.go.kr/acrc/index.do https://twitter.com/loveacrc   

Λετονία www.knab.gov.lv/en https://twitter.com/knab_nl   

Μεξικό  https://twitter.com/INAImexico  
www.facebook.com/INAImx
/  

Περού http://can.pcm.gob.pe/   
https://twitter.com/CANTICORR
UPCION  

 

Πολωνία www.cba.gov.pl/en  https://twitter.com/CBAgovPL   

Ρουμανία www.integritate.eu/  
www.facebook.com/Integrit
ate 

Σενεγάλη www.ofnac.sn/    

Παραδείγματα καμπανιών με βίντεο με θέμα την κοινωνική αλλαγή 

 Η Γαλλία δημιούργησε 3 σύντομα, χιουμοριστικά βίντεο με έναν διάσημο 
καρτουνίστα για να εξηγήσει με απλά λόγια στα παιδιά τις αξίες της χώρας: 

Δείτε το βίντεο στα Γαλλικά: www.gouvernement.fr/liberte-egalite-fraternite  
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 Η ICAC (Χονγκ Κονγκ) δημιούργησε αρκετά βίντεο: 

 Για να ενθαρρύνει την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων (με αγγλικούς 
υπότιτλους): www.youtube.com/watch?v=_NAdCBrVWoo.  

 Μέσω ενός διαγωνισμού βίντεο που περνά το μήνυμα ότι η καταπολέμηση 
της διαφθοράς είναι ευθύνη όλων. Δείτε μερικά από τα βραβευμένα βίντεο 
εδώ http://ionnews.mu/icac-recompense-les-meilleurs-courts-metrages-sur-
la-lutte-contre-la-corruption-210516/ (άρθρο στα Γαλλικά, βίντεο στα 
Καντονέζικα). 

 Στην καμπάνια του, το UNDP του Βιετνάμ ασχολήθηκε με την αποδόμηση των 
στερεοτύπων φύλου με τη χρήση συγκλονιστικών βίντεο (σύμφωνα με τον 
πολιτισμό του Βιετνάμ), όπου οι γυναίκες κατανάλωναν αλκοόλ, δεν ασχολούνταν 
με τα παιδιά, κάπνιζαν κλπ. Αυτή η συμπεριφορά θεωρείται απαράδεκτη στο 
Βιετνάμ και το μήνυμα ήταν ότι αφού είναι αφύσικο για τις γυναίκες, γιατί τότε να 
θεωρείται φυσιολογικό για τους άνδρες; 

Τα βίντεο αυτά συνοδεύτηκαν από έναν διαγωνισμό βίντεο (βλ. λεπτομέρειες 
εδώ). 

Δείτε το βίντεο (στα Βιετναμέζικα με αγγλικούς υπότιτλους) 
www.youtube.com/watch?v=BkV3Sn6b71s&list=PLD50rE5h1TkeAIDsbi7bw_7-
3Ssxn6bHP 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_NAdCBrVWoo
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