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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. 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ 

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

 

 

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

Το Πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ: Τεχνική Υποστήριξη για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς επικουρεί την ελληνική κυβέρνηση στην ενίσχυση της ακεραιότητας και στη 
μείωση της διαφθοράς. Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) είναι ο φορέας που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό των προσπαθειών 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών 
αυτών, προσδιορίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος υποβολής και 
διαχείρισης καταγγελιών που θα ενθαρρύνει τους πολίτες να καταγγέλλουν και να 
αποκαλύπτουν φαινόμενα διαφθοράς στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και 
φαινόμενα απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα από την ΕΕ. 

Σκοπός και στόχοι:  

1. Προσδιορισμός των τρόπων ανάλυσης, ιεράρχησης και διοχέτευσης των 
καταγγελιών επί υποθέσεων διαφθοράς με στόχο την αποτελεσματική 
διαχείριση και επίλυση τους. 

2. Προώθηση της καλύτερης ιεράρχησης και του συντονισμού της θεσμικής 
ικανότητας και της δραστηριότητας διερεύνησης των καταγγελιών διαφθοράς. 

3. Καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των 
πολιτών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης 
καταγγελιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. 

4. Διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε συνάρτηση 
με τα παραπάνω. Για παράδειγμα, πώς να στηθεί ένας αποτελεσματικός 
μηχανισμός διαχείρισης των καταγγελιών εντός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (που θα 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οργανωτικές ρυθμίσεις, λειτουργίες και διαδικασίες 
και αλληλεπίδραση με άλλους αρμόδιους φορείς) συγκεκριμένα για καταγγελίες 
που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των διαρθρωτικών ταμείων και τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS). 

Η παρούσα πρόταση συνθέτει στοιχεία και γνώσεις από ένα μεγάλο φάσμα διεθνών 
πηγών καθώς και από προκαταρκτικές συζητήσεις που έχουν γίνει με συναδέλφους 
στον ΟΟΣΑ και ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα. Βασισμένο στα διεθνή πρότυπα και 
στη διεθνή εμπειρία, εξετάζει την υποδομή, τις διαδικασίες και τα συστήματα που 
απαιτούνται για το χειρισμό των καταγγελιών επί υποθέσεων διαφθοράς και την 
απόκτηση γνώσεων μέσα από αυτές. Συγκεκριμένα, αναλύει τα εσωτερικά συστήματα, 
τις υποδομές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για το χειρισμό των 
καταγγελιών, το συντονισμό των πληροφοριών και τις σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί 
μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών που εργάζονται για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της απάτης και την ευκαιρία για απόκτηση συστημικής γνώσης σε σχέση 
με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς. 
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Περαιτέρω συζητήσεις για τα θέματα και το περιεχόμενο που καλύπτει το παρόν 
διεξήχθησαν στο πλαίσιο μιας διημερίδας διαβούλευσης στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 
2017. 

Το παρόν έγγραφο διαρθρώνεται ως εξής: Πρώτον, επιχειρεί να οριοθετήσει το πεδίο 
διαχείρισης των καταγγελιών εξετάζοντας τα ερωτήματα «Τι ορίζεται ως διαφθορά;» 
και «Τι ορίζεται ως καταγγελία;» στην Ελλάδα. Δεύτερον, στην προσπάθεια καθιέρωσης 
ορθών πρακτικών για το χειρισμό καταγγελιών, χρησιμοποιεί ως πηγές τα διεθνή 
πρότυπα και τις διεθνείς πρακτικές, τόσο σε σχέση με το «ποιος εμπλέκεται» όσο και το 
«ποιος κάνει τι». Τρίτον, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω ορθές πρακτικές 
μπορούν να ενσωματωθούν στα εσωτερικά συστήματα και στις διαδικασίες της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Τέταρτον, διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης και καλλιέργειας σχέσεων 
μεταξύ της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και των άλλων φορέων που έχουν αναλάβει το έργο 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης. Πέμπτον, εξετάζει τους πόρους και την 
υποδομή που απαιτούνται για να ενισχυθεί η θεσμική ικανότητα για αποτελεσματική 
διαχείριση των καταγγελιών επί υποθέσεων διαφθοράς. Τέλος, προτείνει στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
μια σειρά καίριων συστάσεων. 
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Έκταση και πεδίο διαχείρισης των καταγγελιών για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς  

Έκταση του φαινομένου της διαφθοράς 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα της έκθεσης αξιολόγησης της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς (2014), η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
υποστήριξαν ότι η διαφθορά στην Ελλάδα αποτελεί εκτεταμένο πρόβλημα με το ετήσιο 
κόστος της για τη χώρα να υπολογίζεται στα 554 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, 
πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ (2016) διαπίστωσε ότι μόνο το 44% των ερωτηθέντων 
γνώριζαν πού να καταγγείλουν ένα περιστατικό διαφθοράς. Το 2015 ο Συνήγορος του 
Πολίτη και άλλοι αρμόδιοι φορείς υποδέχθηκαν συνολικά περισσότερες από 16.000 
καταγγελίες, παρόλο που η διάκριση μεταξύ των καταγγελιών για κακοδιοίκηση και για 
διαφθορά παραμένει ασαφής. 

Θεσμική ικανότητα του συστήματος 

Η επεξεργασία καταγγελιών διαφθοράς στην Ελλάδα έχει ανατεθεί σε έναν αριθμό 
θεσμικών οργάνων. Εκτός από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), οι κυριότεροι εξ αυτών είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, η Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας, το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Σώμα 
Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π), το Σώμα Επιθεωρητών-
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 
(Σ.Ε.Δ.Ε.), ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, η Διεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ακτοφυλακής. Κατ’ αρχήν, η ύπαρξη αυτών των φορέων διασφαλίζει θεσμική ικανότητα 
στα διαφορετικά τμήματα του συστήματος που βρίσκονται εγγύτερα στο αντικείμενο 
της καταγγελίας και επιτρέπει την υιοθέτηση μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης στο 
χειρισμό των καταγγελιών σύμφωνα με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εγείρεται η 
καταγγελία.  

Στην πράξη, ωστόσο, η αντίληψη που έχουν σχηματίσει οι πολίτες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για το σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών είναι ότι 
χαρακτηρίζεται γενικότερα από κατακερματισμό. Η αντίληψη αυτή έχει ως συνέπεια να 
δυσκολεύονται οι καταγγέλλοντες να προσδιορίσουν ποια αρχή είναι αρμόδια να 
χειριστεί την υπόθεσή τους. Επιπλέον, το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
σημαντικά προβλήματα επικάλυψης αρμοδιοτήτων, έλλειψης συντονισμού και 
αναποτελεσματικότητας εντός του συστήματος. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να 
δημιουργήσει την αντίληψη ότι οι οργανισμοί δεν συνεργάζονται επαρκώς μεταξύ τους 
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και ότι πολλές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες 
δεν πιστεύουν ότι η καταγγελία τους θα αντιμετωπιστεί εγκαίρως ή ότι, από μόνη της, η 
καταγγελία τους δεν μπορεί να αλλάξει τα κακώς κείμενα.  

Οριοθέτηση του πεδίου για το χειρισμό των καταγγελιών διαφθοράς στην 
Ελλάδα 

Ο χαρακτηρισμός της διεφθαρμένης συμπεριφοράς αποτελεί σημαντικό βήμα για την 
οριοθέτηση του πεδίου για το χειρισμό των καταγγελιών επί υποθέσεων διαφθοράς. 
Για παράδειγμα, καταγγελίες υποβάλλονται τόσο για διαφθορά όσο και για 
κακοδιοίκηση ή και για τα δύο μαζί. Ενώ η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στην 
πρώτη κατηγορία, τα όρια μεταξύ των δύο δεν είναι πάντοτε σαφή. Για παράδειγμα, οι 
φορείς της δημόσιας διοίκησης, που βρίθουν από ζητήματα κακοδιοίκησης με 
αποτέλεσμα να λειτουργούν αναποτελεσματικά, αποτελούν συχνά πρόσφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη της απάτης και της διαφθοράς. Κατά συνέπεια, ενδέχεται ο χειρισμός 
καταγγελιών για κακοδιοίκηση να φέρει στο φως περιστατικά διαφθοράς. Ενώ το κύριο 
θέμα του παρόντος εγγράφου είναι οι καταγγελίες για διαφθορά, τίθεται ένα ευρύτερο 
ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτό και/ή επιθυμητό να συμπεριληφθούν τα 
πιθανά ζητήματα κακοδιοίκησης στο πεδίο διαχείρισης των καταγγελιών διαφθοράς, 
δεδομένου του δυνητικά επικαλυπτόμενου χαρακτήρα τους με την εκδήλωση 
φαινομένων διαφθοράς. 

Με αυτόν τον τρόπο, είναι χρήσιμο να τεθούν ορισμοί για να διευκρινιστεί ποιες 
πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο διαχείρισης καταγγελιών περί διαφθοράς και ποιες όχι. Η 
διευκρίνιση αυτή έχει σημασία για να καθοριστούν οι προσδοκίες που πρέπει να έχουν 
οι πολίτες κατά τις επαφές τους με τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Μπορεί επίσης να έχει σημασία για το 
προσωπικό της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. που εργάζεται στο σημείο υποδοχής των καταγγελιών καθώς 
θα είναι σε θέση να καταγράφει με ακρίβεια τις καταγγελίες και να προσδιορίζει τις 
επόμενες ενέργειες. 

Τι ορίζεται ως απάτη και διαφθορά; 

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου Ελλάδας-ΟΟΣΑ που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, απάτη συνιστά τη «σκόπιμη αλλοίωση των 
πραγματικών δεδομένων και/ή σημαντικών πληροφοριών με στόχο την απόκτηση 
αθέμιτων ή παράνομων οικονομικών οφελών», ενώ διαφθορά συνιστά την «άσκηση 
επιρροής και/ή την κατάχρηση της δημόσιας αρχής μέσω της παροχής ή αποδοχής 
κινήτρων ή παράνομων ανταμοιβών για αθέμιτα προσωπικά ή ιδιωτικά συμφέροντα». 
Ωστόσο, όπως τονίζει ο ΟΟΣΑ (2012:9): 

«Τα διεθνή πρότυπα δεν ορίζουν τη ‘διαφθορά’ αλλά ορίζουν ως ποινικά 
αδικήματα μια σειρά διεφθαρμένων συμπεριφορών. Για παράδειγμα, η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) περιλαμβάνει 
αδικήματα που πρέπει να θεσπιστούν υποχρεωτικά σε εθνικό επίπεδο, ιδίως τη 
δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων, τη δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου 
λειτουργού και λειτουργών διεθνών οργανισμών, την υπεξαίρεση, την 
ιδιοποίηση ή άλλη εκτροπή από δημόσιο λειτουργό και την παρεμπόδιση της 
δικαιοσύνης καθώς και κάποια που τα κατατάσσει ως προαιρετικά, όπως η 
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εμπορία επιρροής, η κατάχρηση εξουσίας, ο παράνομος πλουτισμός και η 
δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα».  

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. δέχεται καταγγελίες απάτης και διαφθοράς σε σχέση με κάθε τομέα 
πολιτικής. Όσον αφορά στις καταγγελίες για διαφθορά, το άρθρο 54 παρ. 3 του Ν. 
4446/2016 ορίζει ότι «το Γραφείο καταγγελιών λαμβάνει καταγγελίες αναφορικά με 
υποθέσεις διαφθοράς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα». Οι διεφθαρμένες 
συμπεριφορές που θεωρούνται εντός πεδίου και εκτός πεδίου για το χειρισμό των 
καταγγελιών διαφθοράς περιγράφονται στην Έκθεση με τίτλο «Μηχανισμοί διαχείρισης 
καταγγελιών διαφθοράς στην Ελλάδα – Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης» του 
ΟΟΣΑ, αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 
περαιτέρω συζήτησης, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο υλοποίησης πρότυπων 
διαδικασιών διαχείρισης καταγγελιών στην ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και σε άλλους αρμόδιους φορείς. 
Για παράδειγμα, τα είδη διεφθαρμένων συμπεριφορών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ 
των έξι τομέων πολιτικής υψηλού κινδύνου που είναι επιρρεπείς στη διαφθορά και 
στους οποίους στοχεύει το πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ, ήτοι: φορολογική και 
τελωνειακή διοίκηση, υγεία, δημόσιες προμήθειες, συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Εκτός 
από τις διεφθαρμένες συμπεριφορές που είναι κοινές σε κάθε έναν από τους 
παραπάνω τομείς, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη εκείνες που μπορεί να 
αφορούν συγκεκριμένους τομείς. 

Η γνώση των ειδών των διεφθαρμένων συμπεριφορών διευκολύνει τον εντοπισμό και 
την αναζήτηση «κόκκινων σημαιών» σε καταγγελίες επί υποθέσεων διαφθοράς. Για 
παράδειγμα, το Διεθνές Κέντρο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (IACRC) 
απαριθμεί 30 από τις πιο συνηθισμένες «κόκκινες σημαίες» στη διαδικασία ανάθεσης 
και σύμβασης δημοσίων συμβάσεων, από το στάδιο προγραμματισμού των συμβάσεων 
μέχρι την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων, (http://guide.iacrc.org/red-flags-
listed-by-project-cycle/). Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο 
σχεδιασμό του τρόπου αντίδρασης στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών 
διαχείρισης καταγγελιών όσον αφορά στην καταχώριση, στην καταγραφή και στη 
διαβίβαση καταγγελιών.   

Τι είναι μια καταγγελία; 

Κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης καταγγελιών, θα πρέπει 
η βαθύτερη κατανόηση του ερωτήματος «τι ορίζεται ως διαφθορά;» να συνδέεται με τη 
βαθύτερη κατανόηση του ερωτήματος «τι ορίζεται ως καταγγελία;». Για τους σκοπούς 
του παρόντος, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταγγελίες πολιτών επί 
υποθέσεων διαφθοράς λαμβάνουν τουλάχιστον τρεις μορφές: 

 Προβληματισμοί: Είναι δυνατή η έκφραση προβληματισμών σχετικά με 
οποιαδήποτε πτυχή των φαινομένων της απάτης και της διαφθοράς, όπως η 
αναφορά μιας δημοσιονομικής παρατυπίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το 
προσωπικό της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να χρησιμοποιήσει τη διακριτική ευχέρεια και την 
κρίση του για να βοηθήσει τους πολίτες να αποφασίσουν εάν ο 
προβληματισμός τους θα πρέπει να εξελιχθεί σε καταγγελία. Οι περιστάσεις θα 
μπορούσαν να είναι τέτοιες και η φύση του προβληματισμού να είναι τόσο 

http://guide.iacrc.org/red-flags-listed-by-project-cycle/
http://guide.iacrc.org/red-flags-listed-by-project-cycle/
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σοβαρή ώστε να δρομολογηθούν αμέσως περαιτέρω έλεγχοι δέουσας 
επιμέλειας ή να διαβιβαστεί για πλήρη έρευνα. 

 Καταγγελίες: Η καταγγελία συνεπάγεται την έκφραση δυσαρέσκειας ενός ή 
περισσότερων πολιτών σχετικά με μια πραγματική ή εικαζόμενη πράξη απάτης 
ή διαφθοράς, είτε αυτή προέρχεται από την ενέργεια είτε από την κωλυσιεργία 
ενός δημόσιου φορέα, υπαλλήλου ή εξωτερικού παρόχου. 

 Αναφορές εγκλημάτων και άσκηση δίωξης: Η αναφορά εγκλήματος συνίσταται 
στην καταγγελία ενός πολίτη ότι έχει πέσει θύμα σχετικού με τη διαφορά ή την 
απάτη εγκλήματος ή στην πεποίθησή του ότι έχει γίνει μάρτυρας ενός τέτοιου 
εγκλήματος. 

Καθεμία από αυτές τις μορφές μπορεί να απαιτεί τη λήψη διαφορετικών ενεργειών 
όσον αφορά στην καταχώριση, στην καταγραφή και στη διαβίβαση της καταγγελίας. Για 
παράδειγμα, οι προβληματισμοί ενδέχεται να γίνονται δεκτοί ανώνυμα, αλλά και 
επώνυμα, να καταγράφονται στο σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών και να 
εξακριβώνεται κατά πόσον είναι βάσιμοι. Εάν δεν είναι δυνατή η εξακρίβωσή τους, 
ενδέχεται να ανασταλεί κάθε περαιτέρω δράση εν αναμονή της έγερσης παρόμοιων 
προβληματισμών από άλλους πολίτες. Από την άλλη μεριά, οι καταγγελίες γίνονται 
δεκτές ανώνυμα αλλά και επώνυμα, καταγράφονται στο σύστημα διαχείρισης 
καταγγελιών και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών που 
περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω. Τέλος, οι αναφορές εγκλημάτων και η άσκηση 
δίωξης καταγράφονται στο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών προτού διαβιβαστούν 
αμέσως στον αρμόδιο οργανισμό στο πλαίσιο του νομικού συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να 
διαπιστωθεί, εάν όλα τα θέματα που επιθυμούν να θέσουν οι πολίτες θα εξεταστούν 
μέσω αυτής της ενέργειας. Τυχόν εκκρεμή ζητήματα πρέπει να καταχωρούνται και να 
αντιμετωπίζονται ως προβληματισμοί και/ή καταγγελίες.  

Μόλο που ο διαχωρισμός μεταξύ των προβληματισμών, των καταγγελιών και των 
αναφορών εγκλημάτων μπορεί να φαίνεται ευδιάκριτος και σαφής, στην πράξη μπορεί 
να είναι δύσκολο να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, 
ενδεχομένως να αποφασιστεί η τήρηση της διαδικασίας διαχείρισης των καταγγελιών 
μέχρι να καταστεί σαφές ότι δεν είναι σκόπιμη καμία περαιτέρω ενέργεια ή ότι έχουν 
εξαντληθεί όλα τα μέσα επίλυσης της υπόθεσης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, 
της διαβίβασής της σε άλλο οργανισμό).  

Είναι σημαντικό για τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να επιλέξει τον τρόπο αντιμετώπισης των 
προβληματισμών (ειδικά των ανώνυμων) και ενδεχομένως να τις αναγάγει σε 
καταγγελίες καθώς και το βαθμό στον οποίο θα μπορούσε να ολοκληρώσει τις εργασίες 
της προκαταρκτικής έρευνας (τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας π.χ.) πριν διαβιβάσει τις 
αναφορές των πολιτών για διαφθορά σε άλλους αρμόδιους φορείς.  

Περίληψη 

Η ανάγκη καλύτερου διαχείρισης των καταγγελιών περί διαφθοράς προκύπτει τόσο α) 
από τον αναφερόμενο όγκο των φαινομένων απάτης και διαφθοράς όσο και β) από την 
επικρατούσα αντίληψη περί αναποτελεσματικότητας του τωρινού συστήματος. Σε αυτή 
την ενότητα καθορίζονται ορισμένα προκαταρκτικά κριτήρια που απαιτούν εξέταση 
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πριν από την ανάπτυξη λεπτομερέστερων διαδικασιών διαχείρισης καταγγελιών. Τα 
κριτήρια αυτά συναρτώνται στον καλύτερο ορισμό των συστημάτων και των 
συμπεριφορών απάτης και διαφθοράς που είθισται να συνιστούν αντικείμενο του 
συστήματος διαχείρισης των καταγγελιών. Συναρτώνται επίσης σε διαφορετικές 
προσεγγίσεις που μπορεί να συνδέονται με διαφορετικές μορφές καταγγελιών των 
πολιτών σχετικά με τη διαφθορά, όπως οι «προβληματισμοί» και οι «αναφορές 
εγκλημάτων» (σε αντίθεση με τις «καταγγελίες»). Η εξέταση αυτών των κριτηρίων είναι 
απαραίτητη για να προσδιοριστεί τι εμπίπτει στο πεδίο των διαδικασιών διαχείρισης 
των καταγγελιών διαφθοράς και τι όχι.   

Το επόμενο τμήμα του παρόντος εγγράφου προσθέτει μια άλλη διάσταση σε αυτή τη 
συζήτηση. Χρησιμοποιώντας τα διεθνή πρότυπα και τη διεθνή εμπειρία, περιγράφει 
λεπτομερώς τα βασικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικές 
διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών και τι συνιστά ορθή πρακτική. Επίσης, αντλεί 
παραδείγματα από τη σχετική βιβλιογραφία και έρευνα σε μια προσπάθεια να 
προτείνει πώς θα μπορούσαν να κατανεμηθούν οι επιμέρους αρμοδιότητες διαχείρισης 
καταγγελιών σε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης καταγγελιών. 
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Αποτελεσματικά συστήματα και πρακτικές διαχείρισης καταγγελιών 

Ο αποτελεσματικός χειρισμός των καταγγελιών εξαρτάται από την ύπαρξη των σωστών 
αξιών, συστημάτων και πρακτικών. Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να καταρτίσει και να 
εφαρμόσει μία εσωτερική πολιτική και έναν κώδικα δεοντολογίας που να καλύπτει τα 
ζητήματα αυτά.  

Μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία για τα θέματα αυτά από ένα σημαντικό σύνολο 
διεθνών στοιχείων. Το παρόν έγγραφο βασίζεται εκτενώς σε ορισμένα παραδείγματα 
που προσδιορίζονται από την ομάδα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων 
πρότυπων Διαδικασιών Διαχείρισης Καταγγελιών και Βέλτιστων Πρακτικών που έχουν 
δημιουργηθεί από το Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (SPSO, 2011, 
2016), τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών του Διαμεσολαβητή της Κοινοπολιτείας (2009), 
τον Οδηγό του UNDP για θεσμικά όργανα Διαμεσολαβητή (2006) και τον οδηγό της CHS 
Alliance με τίτλο Κατευθυντήριες Οδηγίες για Έρευνες (2015), μεταξύ άλλων.  

Βασικές αξίες που ενισχύουν την αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών 

Εάν πρόκειται να εδραιωθεί από τους πολίτες ως αξιόπιστο μέσο υποβολής 
καταγγελιών διαφθοράς, είναι άκρως σημαντικό η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να λειτουργεί σύμφωνα 
με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικών αρχών και συμπεριφορών. Ο Οδηγός του 
UNDP (2006), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι ένα μέρος του ρόλου των φορέων 
διαχείρισης των καταγγελιών είναι να υποστηρίζουν τη χρηστή διακυβέρνηση, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και το κράτος 
δικαίου. Προς τούτο, προτείνει τη σύνδεση των γενικών αξιών και αρχών της 
ευθύτητας, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας με την έγκαιρη ανταπόκριση, την 
ευγένεια και την εμπιστευτικότητα: 

 Κάθε άτομο δικαιούται τον δίκαιο και αμερόληπτο σεβασμό της άποψής του 
από το προσωπικό κατά την εξέταση της καταγγελίας του.  

 Η χρήση των υπηρεσιών της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. από τον καταγγέλλοντα δεν πρέπει να 
τον βλάπτει σε καμία περίπτωση.  

 Οι πολίτες δικαιούνται και θα πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρη απάντηση στα 
αιτήματά τους για βοήθεια.  

 Οι θέσεις των υπηρεσιών και των κρατικών λειτουργών θα πρέπει να 
εξετάζονται με ευγένεια και αμεροληψία κατά τη διάρκεια των ερευνών εκ 
μέρους της [ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ].  

 Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται στο προσωπικό της [ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.] 
πρέπει να φυλάσσονται και να προστατεύονται κατά τον προβλεπόμενο από τη 
νομοθεσία βαθμό.  
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 Το προσωπικό θα πρέπει να παρέχει όσο το δυνατόν πληρέστερες και 
ακριβέστερες πληροφορίες στους πολίτες και στις υπηρεσίες. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, οι πληροφορίες θα πρέπει να επαληθεύονται πριν από τη 
διαβίβασή τους.  

Ο Οδηγός CO (2009) προτείνει παρόμοιες αρχές για τη δικαιοσύνη, την 
προσβασιμότητα, την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα. Με τη σειρά του, η 
«δικαιοσύνη» θεωρείται ότι εδράζεται σε τρία χαρακτηριστικά: την αμεροληψία, την 
εμπιστευτικότητα και τη διαφάνεια. Η αμερόληπτη μεταχείριση είναι το κλειδί για την 
αξιοπιστία και την επιτυχία ενός συστήματος διαχείρισης καταγγελιών. Η 
εμπιστευτικότητα είναι σημαντική για την αποτροπή αντιποίνων ή της αρνητικής 
μεταχείρισης. Απαιτείται διαφάνεια για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον 
τρόπο διαχείρισης μιας καταγγελίας, την έκβαση οποιασδήποτε έρευνας και τον τρόπο 
με τον οποίο θα μπορούσε να ελεγχθεί η εν λόγω έκβαση.  

Για το Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2011), μια αποτελεσματική 
διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών είναι ως εκ τούτου:  

 Στοχευμένη στον πολίτη: θέτει τον καταγγέλλοντα στον πυρήνα της 
διαδικασίας.  

 Προσβάσιμη: κοινοποιείται κατάλληλα και με σαφήνεια, είναι εύληπτη και 
διαθέσιμη σε όλους.  

 Απλή και έγκαιρη: περικλείει όσο το δυνατόν λιγότερα βήματα μέσα σε ένα 
συμφωνημένο και διαφανές χρονοδιάγραμμα.  

 Ολοκληρωμένη, αναλογική και συνεκτική: πρέπει να παρέχει ποιοτικά 
αποτελέσματα σε όλες τις καταγγελίες μέσω ολοκληρωμένης αλλά και 
αναλογικής έρευνας και χρήσης σαφών προτύπων ποιότητας.  

 Αντικειμενική, αμερόληπτη και δίκαιη: πρέπει να είναι αντικειμενική, να 
τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα γεγονότα και σε πραγματικές περιστάσεις, 
όχι σε υποθέσεις, και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια.  

…και θα πρέπει:  

 Να επιδιώκει την έγκαιρη περαίωση: στοχεύει στην περαίωση των 
καταγγελιών το συντομότερο δυνατό και στην ικανοποίηση του πολίτη όπου 
αυτό είναι εφικτό και κατάλληλο.  

 Να επιφέρει βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών: έχει ως 
κίνητρο της τη βελτίωση και χρησιμοποιεί την ανάλυση των αποτελεσμάτων για 
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Βασικά στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών 

Κάθε αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών θα πρέπει να δομείται επί 
των προαναφερθεισών αξιών. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο οι αξίες αυτές 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά μπορεί να διαφέρει από το ένα μέρος του συστήματος 
στο άλλο. Όπου συμβαίνει αυτό, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την εμπειρία του 
πολίτη από την υποβολή καταγγελίας και ως εκ τούτου να μειώσει την προσδοκία του 
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ότι η καταγγελία μπορεί να αλλάξει τα κακώς κείμενα. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί 
ζητήματα επικοινωνίας και συντονισμού σε επίπεδο συστήματος, ιδίως όταν οι ευθύνες 
για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης των καταγγελιών κατανέμονται 
μεταξύ διαφορετικών φορέων ή υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει η CHS Alliance (2015: 5): 
«Οι μηχανισμοί καταγγελίας είναι πιο αποτελεσματικοί όταν εφαρμόζονται εντός ενός 
συνολικού πλαισίου λογοδοσίας το οποίο διέπει τις οργανωτικές πολιτικές, τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συμμετοχή της κοινότητας και την 
ικανότητα του προσωπικού». 

Ορισμός των αρμοδιοτήτων για διαφορετικά στοιχεία της διαδικασίας 
διαχείρισης καταγγελιών 

Σύμφωνα με τον Οδηγό CO (2009), ο χειρισμός των καταγγελιών περιλαμβάνει επτά 
στάδια:  

1. Αναγνώριση: Μια καταγγελία πρέπει να αναγνωρίζεται αμέσως.  

2. Αξιολόγηση: Η καταγγελία πρέπει να αξιολογείται και να της ανατίθεται βαθμός 
προτεραιότητας.  

3. Σχεδιασμός: Εάν απαιτείται έρευνα, πρέπει να οργανωθεί ο τρόπος διεξαγωγής 
της.  

4. Έρευνα: Η έρευνα θα πρέπει να επιλύει πραγματικά ζητήματα και να εξετάζει 
επιλογές για την περαίωση της καταγγελίας.  

5. Απάντηση: Η απάντηση στον καταγγέλλοντα πρέπει να είναι σαφής και 
ενημερωτική.  

6. Παρακολούθηση της καταγγελίας: Εάν ο καταγγέλλων δεν είναι ικανοποιημένος 
με την απάντηση, θα πρέπει να παρέχεται εσωτερικά η δυνατότητα 
επανεξέτασης της απάντησης και να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις 
επιλογές εξωτερικής αξιολόγησης.  

7. Εξέταση: Τυχόν συστημικά ζητήματα που απορρέουν από την καταγγελία πρέπει 
να εξετάζονται και να αναλαμβάνεται δράση. 

Σε ένα παρόμοιο «μοντέλο», οι Κατευθυντήριες Γραμμές της CHS Alliance (2015) 
περιγράφουν τα ακόλουθα βασικά βήματα: 

1. Λήψη καταγγελίας. 

2. Λήψη απόφασης για τα επόμενα βήματα (συμπεριλαμβανομένων των 
ζητημάτων προστασίας του καταγγέλλοντα). 

Εάν αποφασιστεί να διερευνηθεί η καταγγελία...  

3. Σύσταση της ομάδας έρευνας. 

4. Σχεδιασμός της πορείας της έρευνας και πραγματοποίηση αξιολόγησης 
κινδύνου. 

5. Συγκέντρωση και μελέτη υλικού και αποδεικτικών στοιχείων. 



16 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

6. Ενημέρωση του πλάνου της έρευνας και δημιουργία ερωτήσεων για τη 
συνέντευξη. 

7. Λήψη συνέντευξης από τους μάρτυρες. 

8. Σύνταξη έκθεσης έρευνας και έκθεσης διαχείρισης αποτελεσμάτων. 

9. Ολοκλήρωση της έρευνας, υποβολή του πορίσματος και παρακολούθηση της 
πορείας. 

10. Ενημέρωση των εμπλεκόμενων για την έκβαση της καταγγελίας. 

Τα συστήματα διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς ενδέχεται να κατανέμουν τις 
αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μεταξύ περισσοτέρων της 
μίας υπηρεσιών. Ωστόσο, τα συστήματα καταγγελιών όπου εμπλέκονται πολλές 
υπηρεσίες έχουν και δυνατά σημεία αλλά και αδυναμίες. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 
της CHS Alliance (2015) επισημαίνουν ότι όπου πολλές υπηρεσίες με διαφορετικές 
εντολές εργάζονται στην ίδια τοποθεσία προς συνδρομή των πολιτών, οι πολίτες 
ενδέχεται να μην είναι σε θέση να κάνουν διάκριση μεταξύ των ρόλων των 
διαφορετικών υπηρεσιών, γεγονός που τους προκαλεί σύγχυση. Τα συστήματα 
καταγγελιών όπου εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες απαιτούν επίσης μεγάλη δέσμευση 
για ανάπτυξη και συντήρηση. Για να επιτύχουν, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δέσμευση 
για συν-διαχείριση απ’ όλες τις υπηρεσίες είναι σαφής και ότι έχουν διατεθεί πόροι 
από κάθε υπηρεσία για την υποστήριξη του συστήματος. 

Στην πράξη, το IASC (2011, αναφέρεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της CHS Alliance, 
2015) παρατηρεί ότι τα συστήματα καταγγελιών όπου εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες 
τείνουν να εμπίπτουν σε ένα από τα εξής δύο μοντέλα: «εκκαθάρισης» και 
«διαβίβασης»:  

1. Στο μοντέλο εκκαθάρισης, ένας ανεξάρτητος φορέας που συνδέεται με 
περισσότερες από μία υπηρεσίες, αναλαμβάνει την ευθύνη υποδοχής και 
διαβίβασης των αναφορών στους αρμόδιους φορείς. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος 
και η υποκειμενικότητα με την οποία επεξεργάζονται οι φορείς τις 
εισερχόμενες καταγγελίες. Επίσης, ενισχύεται η ουδετερότητα και η αντίληψη 
της ανεξαρτησίας ή της αντικειμενικότητας του μηχανισμού λήψης 
καταγγελιών. 

2. Στο μοντέλο διαβίβασης επιτρέπεται την υποβολή καταγγελιών από πολίτες σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία εντός του συστήματος. Είναι δυνατή η δημιουργία 
σημείων υποβολής καταγγελίας από τους πολίτες. Μόλις υποβληθεί η 
καταγγελία, διαβιβάζεται μέσω ενός συμφωνημένου μηχανισμού στην 
αρμόδια υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες υπηρεσίες καταλήγουν σε ένα σύνολο 
κοινών πρωτοκόλλων για την υποδοχή, τον χειρισμό και τη διερεύνηση των 
καταγγελιών, ώστε να εξασφαλίζεται συνεπής ανταπόκριση. 

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ανήκει σε ένα σύστημα διαχείρισης πολλών υπηρεσιών και βασίζεται στο 
μοντέλο διαβίβασης. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο διαβίβασης χρήζει βελτίωσης. Ένας 
μεγάλος αριθμός οργάνων διοικητικού ελέγχου, επιθεώρησης και ερευνών δέχεται 
καταγγελίες διαφθοράς λόγω του διαφοροποιημένου νομικού καθεστώτος και του 
πεδίου των δραστηριοτήτων και ευθυνών τους. Ανάλογα με το είδος του ζητήματος που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί, υπάρχουν διαφορετικά ελεγκτικά όργανα με αρμοδιότητα 
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για το χειρισμό της ίδιας καταγγελίας διαφθοράς. Οι περισσότερες υπηρεσίες 
λειτουργούν μεμονωμένα με ελάχιστη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ τους, εν μέρει λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών διοικητικών συστημάτων 
κοινοποίησης πληροφοριών εντός της ελληνικής διοίκησης. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει 
συχνά σύγχυση μεταξύ των διαφόρων φορέων ως προς τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από άλλες υπηρεσίες και ως προς τον τρόπο μεγιστοποίησης της 
αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης ενός μεγάλου αριθμού υποθέσεων. Είναι 
πολύ σημαντικό να καθοριστούν τα βήματα της διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών 
στα οποία θα συμμετέχει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε αυτό το σύστημα πολλών υπηρεσιών και σε 
εκείνα στα οποία δεν θα συμμετέχει. Δεδομένης της μη διενέργειας ανακριτικών 
πράξεων, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει στο στάδιο 4 του πλαισίου CO (2009) ή στα 
στάδια 3-9 στο πλαίσιο της CHS Alliance (2015). Ωστόσο, κατ’ 'αρχήν τουλάχιστον, η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα μπορούσε να εμπλέκεται σε άλλα στάδια κάθε μοντέλου.  

Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι αξίες, τα συστήματα και οι πρακτικές συνδέονται κατά 
τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και των συνεπειών μιας αποτελεσματικής 
διαδικασίας διαχείρισης των καταγγελιών. Ο βαθμός στον οποίο η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
υποστηρίζεται από τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να αναλάβει 
έναν ευρύτερο/βαθύτερο ρόλο (δηλαδή σε περισσότερα στάδια του συστήματος 
διαχείρισης των καταγγελιών διαφθοράς) θα εξαρτηθεί σε κάποιο βαθμό από την 
ικανότητά της να ενισχύσει τη συνολική απόδοση του συστήματος μέσω της 
προώθησης και εφαρμογής ορθών πρακτικών σε καθένα από τα παραπάνω στάδια.  

Βασικά στοιχεία ορθών πρακτικών στη διαχείριση καταγγελιών (διαφθοράς) 

Σε γενικές γραμμές, είναι απαραίτητο η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να εξετάσει τις ορθές πρακτικές σε 
όλα τα διαφορετικά στάδια στα οποία θα ήταν εφικτό να συμμετάσχει. Τα στάδια αυτά 
περιλαμβάνουν την καταχώριση μιας καταγγελίας, την καταγραφή των στοιχείων της, 
την ιεράρχησή της, την προκαταρκτική διερεύνηση/έρευνα δέουσας επιμέλειας, τη 
διαβίβαση της καταγγελίας, τη συμμετοχή στο πλάνο ερευνών, την παρακολούθηση της 
εξέλιξης μιας καταγγελίας, τη διατήρηση της επικοινωνίας με τους καταγγέλλοντες και 
τις ανακριτικές αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και την ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας τους. 

Υποδοχή καταγγελίας 

Κατ’ ελάχιστο, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν σε ποιον μπορούν να υποβάλουν μια 
καταγγελία. Πέρα από αυτό, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά 
απλών τρόπων επικοινωνίας, έτσι ώστε η υποβολή των καταγγελιών να γίνεται όπως 
εκείνοι επιλέγουν.  

Ακόμη κι αν οι πολίτες χρησιμοποιούν μια επιλογή επικοινωνίας συχνότερα από άλλες 
επιλογές, όλες οι επιλογές θα πρέπει να συντηρούνται και να υποστηρίζονται. 

Ορισμένοι φορείς διεκπεραίωσης καταγγελιών απαιτούν από τους καταγγέλλοντες να 
υποβάλλουν γραπτώς την καταγγελία τους και να αναφέρουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Οδηγός CO (2009), η απαίτηση για γραπτή 
καταγγελία δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην εξυπηρέτηση από το γραφείο του 
φορέα διεκπεραίωσης των καταγγελιών, ειδικά εάν ο καταγγέλλων είναι αναλφάβητος. 
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Άλλες επιλογές που μπορούν να ληφθούν υπόψη είναι η διαπροσωπική επικοινωνία με 
ένα μέλος του προσωπικού (αν και οι άνθρωποι που φοβούνται για την ασφάλειά τους, 
εάν υποβάλλουν καταγγελίες δεν θα πρέπει να διακινδυνεύουν να αναγνωριστούν 
κατά την επίσκεψη στα γραφεία ενός οργανισμού που δέχεται καταγγελίες για 
διαφθορά) και η λήψη μιας καταγγελίας τηλεφωνικά (αν και αυτό απαιτεί προσωπικό 
που θα επαληθεύσει την αξιοπιστία του καλούντος για την πρόληψη της απάτης ή 
άλλης δόλιας πράξης).  

Σύμφωνα με τον Οδηγό CO (2009), οι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες δεν 
καταγγέλλουν είναι ενδεικτικά η έλλειψη χρόνου, η αντίληψη ότι η διαδικασία 
υποβολής θα είναι υπερβολικά δύσκολη, η αντίληψη ότι ο φορέας διαχείρισης 
καταγγελιών δεν θα δώσει συνέχεια στην καταγγελία και ο φόβος ότι η καταγγελία 
στον φορέα διαχείρισης καταγγελιών θα τους οδηγήσει σε ένα «κυνήγι μαγισσών». Οι 
πολιτιστικοί παράγοντες μπορούν επίσης να είναι σημαντικοί: σε μερικούς πολιτισμούς 
η καταγγελία θεωρείται προσβλητική συμπεριφορά και σε άλλους μπορεί να οδηγήσει 
σε ανεπιθύμητες συνέπειες. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες στο 
σεμινάριο ανέφεραν τη νοοτροπία ότι όποιος καταγγέλλει τη διαφθορά είναι «καρφί», 
που με τη σειρά του οδηγεί στο φόβο για αντίποινα. Ως εκ τούτου, ο Διαμεσολαβητής 
του Κοινοβουλίου και της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου – PHSO 
(2013) επισημαίνει ότι η επίσημη καταγγελία μπορεί συχνά να είναι ένα τρομακτικό 
βήμα για τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να αισθάνονται ότι δεν υπάρχει «μεσαίο» 
στάδιο μεταξύ της έκφρασης προβληματισμού και της επίσημης καταγγελίας. Αυτά και 
άλλα εμπόδια μπορούν να μειωθούν εάν οι πολίτες ενημερωθούν ότι οι καταγγελίες 
είναι ευπρόσδεκτες, ο χειρισμός τους είναι εμπιστευτικός και χρησιμοποιηθούν από 
τον φορέα διαχείρισης καταγγελιών για την καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς. 

Καταχώριση και καταγραφή των στοιχείων της καταγγελίας 

Μια καταχωρισμένη καταγγελία περιέχει επαρκείς πληροφορίες για την εισαγωγή της 
στο έντυπο ή στο μηχανογραφημένο σύστημα καταχώρισης. Ο Οδηγός UNDP (2006) 
επισημαίνει ότι συχνά η καταχώριση μιας καταγγελίας συνοδεύεται από τα ακόλουθα 
στοιχεία: ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας, αριθμό φακέλου της υπόθεσης για 
την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης καταγγελίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, 
νομό, αριθμό τηλεφώνου με κωδικό της πόλης, άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως φαξ 
ή κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
φύλο, τρόπο επικοινωνίας με το γραφείο, όνομα του οργανισμού ή του φορέα κατά του 
οποίου στρέφεται η φερόμενη πράξη απάτης ή διαφθοράς. Όλοι οι καταγγέλλοντες 
πρέπει να λαμβάνουν εξατομικευμένη λήψη βεβαίωσης της καταγγελίας τους. Η 
καταχώριση βοηθάει αν ένας καταγγέλλων υποβάλει μετέπειτα πρόσθετα σχόλια ή 
καταγγελίες στο γραφείο.  

Όπως επισημαίνει ο Οδηγός UNDP (2006), μαζί με την παραλαβή της καταγγελίας, οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι (που έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί) θα προσδιορίσουν σε 
πρώτο στάδιο εάν η καταγγελία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του φορέα διεκπεραίωσης 
των καταγγελιών ή θα πρέπει να γίνει αλλού. Το στάδιο αυτό απαιτεί την προσεκτική 
καταγραφή των στοιχείων της καταγγελίας σχετικά με το ποιος είναι ο καταγγέλλων, 
πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους η υπηρεσία και τι υποστηρίζουν (δηλαδή τι 
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συνέβη, ποιος το έπραξε, πότε και ποιος άλλος ήταν παρών). Οι υπεύθυνοι μπορούν 
επίσης να ζητήσουν από τους καταγγέλλοντες να παράσχουν κάθε γραπτή τεκμηρίωση 
που έχει στην κατοχή του ο καταγγέλλων σχετικά με την καταγγελία, όπως επιστολές, 
αποφάσεις ή άλλα έγγραφα. Για το Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας 
(2011), ο υπάλληλος (ή η ομάδα) που απαντά στην καταγγελία είναι υπεύθυνος(-η) για 
τον καθορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών, για τη συλλογή των πληροφοριών 
αυτών και για να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν είναι 
κατάλληλης ποιότητας και ακρίβειας, ώστε να δοθεί μια πλήρης ενημερωμένη 
απάντηση. Ο Οδηγός UNDP (2006) υποδεικνύει ότι σε κάθε αρχική επαφή αναζήτησης 
στοιχείων πρέπει να ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα να απαντήσει στα εξής:  

 Με ποιο σκεπτικό υποβάλλει το παράπονο ή την καταγγελία. 

 Τι είδους λύση επιδιώκει με αυτήν. 

 Γιατί πιστεύει ότι δικαιούται να επιδιώξει ή και να απαιτήσει την έκβαση αυτή. 

Για το CO (2009), το προσωπικό που ειδικεύεται στη λήψη των καταγγελιών αλλά δεν 
τις διερευνά, μαθαίνει να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την 
υποδοχή της καταγγελίας. Μπορεί επίσης να είναι σε θέση να χειρίζεται δύσκολους 
ανθρώπους και να σχετίζεται με άτομα που είναι λιγότερο ικανά να επικοινωνούν 
αποτελεσματικά. 

Ο Οδηγός UNDP (2006) αναφέρει ότι όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον χειρισμό 
καταγγελιών χρειάζονται κάποιο σύστημα καταχώρισης των πληροφοριών που 
συλλέγονται κατά την υποδοχή και παρακολούθησης των καταγγελιών που έχουν μεν 
καταχωρηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Οι φορείς διαχείρισης καταγγελιών 
πρέπει να διατηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία για όλες τις επαφές σχετικά με τις 
καταγγελίες και να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες, κατά 
προτίμηση σε μία τοποθεσία. Εκτός από τις βασικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία του 
πολίτη, τα ζητήματα που εγείρονται και τα μέτρα που ελήφθησαν, ένα αρχείο 
καταγγελιών θα πρέπει να περιέχει την αλληλογραφία στο πλαίσιο της καταγγελίας, τις 
σημειώσεις των συναντήσεων και τις κλήσεις, την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον 
χρήστη της υπηρεσίας και τυχόν εσωτερικές επικοινωνίες σχετικές με την έρευνα.  

Ο σωστός σχεδιασμός τέτοιων συστημάτων καταχώρισης εξαρχής είναι καθοριστικής 
σημασίας, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σημαντικές αλλαγές αργότερα 
και να παραχθούν χρήσιμα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία εάν έχουν 
πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στις συλλεχθείσες πληροφορίες. Για τα γραφεία 
που διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια, το καλύτερο σύστημα είναι μια 
μηχανογραφημένη βάση εγγραφών. Το σύστημα αυτό συνιστάται για τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και 
για το ευρύτερο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών με δεδομένη την εμπλοκή πολλών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Ιεράρχηση της καταγγελίας 

Δεδομένης της έκτασης της διαφθοράς και των ορίων που επιβάλλονται από τους 
περιορισμούς των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στο σύστημα διαχείρισης των 
καταγγελιών, είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στη διερεύνηση των 
υποθέσεων απάτης και διαφθοράς. Η προσέγγιση αυτή θα απαιτούσε σαφείς μεθόδους 
για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου: π.χ. ποιος θα μπορούσε να 
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κινδυνεύσει, πώς και σε ποιο βαθμό; Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσδιορισμού και 
αξιολόγησης των κινδύνων. Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται στις καταγγελίες 
αξιολογούνται συνήθως με τη χρήση κάποιας μορφής συστήματος «φωτεινού 
σηματοδότη» ως «υψηλός», «μέτριος» ή «χαμηλός» ως προς τη σοβαρότητα και την 
πιθανότητα εκδήλωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι οι 
σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς λαμβάνουν την απαιτούμενη προσοχή. 

Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι υποδοχής καταγγελιών δεν θα πρέπει να υπόσχονται στον 
εκάστοτε καταγγέλλοντα ποια μέτρα θα ληφθούν. Πρέπει να βοηθήσουν τους 
καταγγέλλοντες να εντοπίσουν τις βαθύτερες αιτίες του προβληματισμού τους, τα 
ζητήματα που χρήζουν επανεξέτασης και αν υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής ή 
εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης της καταγγελίας τους.  

 Οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να αξιολογούν εάν μπορεί να γίνει κάτι με την 
καταγγελία. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν σε αυτό το στάδιο, η καταγγελία 
θα πρέπει να καταχωρηθεί και ο φάκελος να τεθεί σε εκκρεμότητα. 

 Ζητήματα που είναι απλά (απαιτούν ελάχιστη ή καθόλου έρευνα) μπορούν να 
επιλυθούν εύκολα με μια εξήγηση «επιτόπου» ή άλλη τέτοια ενέργεια για την 
περάτωση της καταγγελίας μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Για το 
Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2011), όλοι οι υπάλληλοι 
που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι το πρώτο σημείο επαφής για έναν 
χρήστη υπηρεσιών που επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία θα πρέπει να έχουν 
τις γνώσεις να περατώσουν πάραυτα την καταγγελία εφόσον εμπίπτει στο 
αντικείμενο της υπηρεσίας τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.  

 Εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για να διατυπωθεί μια κρίση σχετικά 
με την ενδεικνυόμενη δράση, μπορεί να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα 
σύμφωνα με εγκεκριμένα πρωτόκολλα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 
συνεπάγεται την αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών, εάν ο καταγγέλλων έχει 
δώσει όνομα και διεύθυνση. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προκαταρκτικές 
έρευνες εάν το θέμα της καταγγελίας είναι επαρκώς προσδιορισμένο.  

 Εάν η καταγγελία είναι προφανώς πολύπλοκη, σοβαρή ή «υψηλού κινδύνου», 
θα πρέπει να διαβιβάζεται στο αρμόδιο ανακριτικό όργανο σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα πρωτόκολλα. 

Για το Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2016), οι υψηλόβαθμοι 
υπάλληλοι του φορέα διαχείρισης καταγγελιών θα πρέπει να δώσουν σαφείς 
κατευθύνσεις για να βοηθήσουν το προσωπικό να προσδιορίσει το είδος των 
ζητημάτων που είναι κατάλληλα για την προκαταρκτική έρευνα και/ή την περαιτέρω 
διαβίβαση. Τα ζητήματα αυτά θα ποικίλλουν ανάλογα με τον εξεταζόμενο τομέα 
κινδύνου. Υπάρχουν πολλά σημεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κατά πόσον ο 
οργανισμός αποφασίζει να προβεί σε προκαταρκτική έρευνα. Ενδεικτικά:  

 Μπορεί η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων από την υπηρεσία να θέσει σε 
κίνδυνο κάθε επόμενη ποινική έρευνα; Για παράδειγμα, εάν προειδοποιηθεί ο 
ύποπτος της καταγγελίας ότι υπάρχουν υπόνοιες εναντίον του.  

 Η διεξαγωγή διοικητικής έρευνας θα εγκυμονούσε ζητήματα προστασίας για 
τους εμπλεκόμενους; 
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Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις όπου η καταγγελία είναι 
τόσο σοβαρή ώστε να αξίζει αμέσως να διεξαχθεί έρευνα ή διαβίβαση σε άλλη 
υπηρεσία. Για το UNDP (2006), τα κριτήρια για την επιλογή των υποθέσεων θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Τη σοβαρότητα του αδικήματος της διαφθοράς: παραδείγματος χάριν, 
υποθέσεις όπου εμπλέκεται υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός ή υπήρξε 
δωροδοκία με μεγάλο ποσό. 

 Τη διάδοση του είδους της διαφθοράς: για παράδειγμα, περιπτώσεις που 
αφορούν τα πιο κοινά και ευρέως διαδεδομένα αδικήματα της διαφθοράς σε 
συγκεκριμένους τομείς κινδύνου. 

 Υποθέσεις που απαιτούνται για την παραγωγή νομικού προηγούμενου, 
προκειμένου να «δοκιμαστεί» η δίωξη ορισμένων ζητημάτων ή να 
εξακριβωθούν νομοθετικές ελλείψεις. 

 Αξιολόγηση του κόστους και των ωφελειών: Η έρευνα και η δίωξη σχετικά 
μικρών υποθέσεων μπορεί να κοστίσει πολύ, αλλά να μην έχει σημαντικά 
αποτελέσματα. 

Μία βασική πρόνοια στις καταγγελίες διαφθοράς θα πρέπει να είναι η ασφάλεια όλων 
των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένου του θύματος, των μαρτύρων και του 
υποκειμένου της καταγγελίας (CHS Alliance, 2015). Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και άλλοι οργανισμοί 
θα πρέπει να προβαίνουν σε εκτίμηση του κινδύνου προτού λάβουν μια τέτοια 
απόφαση, ιδίως σε περιβάλλοντα όπου οι αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση 
της καταγγελίας δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τους εμπλεκόμενους – ή μπορεί 
ακόμη και να τους βλάψουν.  

Προκαταρκτική έρευνα/έρευνα δέουσας επιμέλειας 

Συνοψίζοντας, η ιεράρχηση των υποθέσεων διαφθοράς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 
αποτελεσματική στο να εξασφαλίσει ότι οι σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς λαμβάνουν 
την προσήκουσα προσοχή. Έχοντας το ρόλο του «πρώτου αποδέκτη» στο πλαίσιο του 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα πρέπει να βοηθά στη 
διαλογή των καταγγελιών διαφθοράς και να μεριμνά για την αποτελεσματική και 
κατάλληλη διαβίβασή τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα υποστηρίζει τη λήψη απόφασης εκ 
μέρους των οργάνων έρευνας και ελέγχου για το εάν θα επιδιώξουν συγκεκριμένους 
μηχανισμούς επιβολής –ποινικούς, διοικητικούς, αστικούς ή πειθαρχικούς– υπό το φως 
των συνθηκών κάθε υπόθεσης. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να συμβάλει στη 
διοχέτευση των περιορισμένων πόρων στις πιο σημαντικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, η 
προκαταρκτική έρευνα μπορεί να είναι χρήσιμη όταν αυξάνει τη δυνατότητα επίλυσης 
της καταγγελίας χωρίς αυτή να προχωρήσει στο στάδιο της έρευνας. Μπορεί όμως να 
αποδειχθεί εξίσου χρήσιμη όταν βοηθάει να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες που θα 
κρίνουν εάν θα διεξαχθεί ή όχι έρευνα και ποια μορφή θα λάβει αυτή. Για το σκοπό 
αυτό, όλες οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν 
κριτήρια για ένα πρωτόκολλο κριτηρίων καθοδήγησης το οποίο θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για να καθοδηγήσει τις εργασίες προκαταρκτικής 
έρευνας/δέουσας επιμέλειας. Για την CHS Alliance (2015), κύριος στόχος της 
προκαταρκτικής έρευνας είναι να συλλεχθούν πληροφορίες που να αποδεικνύουν ή να 
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διαψεύδουν τον ισχυρισμό, ο οποίος στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην ερευνητική 
αρχή για το σχεδιασμό περαιτέρω δράσης και τη λήψη της απόφασης.  

Για το Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2016), οι αρμόδιοι για την 
προκαταρκτική έρευνα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν σαφή εντολή για πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη απόφασης. Δεδομένου ότι 
οι προκαταρκτικές έρευνες είναι γενικά συγκεκαλυμμένες, χωρίς άμεση προσωπική 
επαφή με πιθανούς μάρτυρες ή με το αντικείμενο της καταγγελίας, η τεκμηρίωση είναι 
σημαντική. Η τεκμηρίωση είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την καταγγελία 
και καταγράφονται με κάποιο τρόπο σε φυσικά μέσα. Για τον ΟΟΣΑ (2012), τέτοιες 
πηγές τεκμηρίωσης είναι ενδεικτικά:  

 Οποιαδήποτε δημόσια πηγή πληροφοριών. 

 Το Internet και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, το ποινικό μητρώο, τα διαζύγια και άλλες 
αγωγές, το μητρώο πτωχεύσεων, οι διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.  

 Οι αποκαλυφθείσες εταιρικές πληροφορίες, οι πληροφορίες που 
αποκαλύπτονται από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες ρυθμιστικές αρχές και 
επιτροπές (π.χ. την εκλογική επιτροπή).  

 Οι ιδιωτικές τράπεζες που συλλέγουν δημόσιες πληροφορίες (Worldcheck, 
Factiva Spark, Integrum και άλλες, που χρησιμοποιούνται τακτικά από 
υπηρεσίες συμμόρφωσης τραπεζών και εταιρειών δραστηριοποιούμενων στις 
διεθνείς αγορές). 

 Το υποθηκοφυλακείο, η υπηρεσία κτηματολογίου, το ΓΕ.ΜΗ. και άλλα κρατικά 
μητρώα.  

 Οι εκθέσεις δημόσιου ελέγχου, οι διάφορες επιθεωρήσεις.  

 Οι πληροφορίες από τις φορολογικές αρχές σχετικά με την καταβολή φόρων και 
τα εισοδήματα.  

 Οι πληροφορίες από την Κρατική Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής 
Παρακολούθησης (SSFM), καθώς και από άλλες Αρχές καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU) σε όλο τον 
κόσμο – εκθέσεις ύποπτων συναλλαγών, άλλες πληροφορίες που 
αποστέλλονται από την SSFM και άλλη FIU, ή το ενημερωτικό προφίλ/προφίλ 
εγκληματία που έχουν εκπονήσει.  

 Τα έντυπα δήλωσης περιουσιακών στοιχείων που υποχρεούνται να καταθέτουν 
οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα μητρώα εισφορών στην προεκλογική εκστρατεία 
πολιτικών κομμάτων, οι καταστάσεις φιλανθρωπικών εισφορών.  

 Οι αιτήσεις για αμοιβαία δικαστική συνδρομή, οι παραπομπές από αρχές 
επιβολής του νόμου σε άλλες χώρες. 

 Οι εν εξελίξει έρευνες για άλλο έγκλημα (νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, ναρκωτικά κ.λπ.). 
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 Οι εν εξελίξει αγωγές σε πολιτικά δικαστήρια ή οι διοικητικές διαδικασίες που 
εμπλέκουν τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μαρτυριών, των 
πρακτικών και των δικαστικών αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλης 
πληροφορίας συναφούς με αυτές τις διαδικασίες. 

Αυτού του είδους η τεκμηρίωση μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για τη διενέργεια 
ερωτήσεων, να υποστηρίξει μαρτυρικές καταθέσεις και/ή να βοηθήσει τους ερευνητές 
που έχουν τεθεί επικεφαλής της προκαταρκτικής έρευνας να κατανοήσουν καλύτερα το 
ιστορικό της καταγγελίας. Παράλληλα με τη συλλογή τους, οι πληροφορίες θα πρέπει 
να αξιολογούνται για λόγους συνέπειας και αξιοπιστίας, συγκρίνοντας κάθε νέο 
αποδεικτικό στοιχείο με κάθε επιμέρους στοιχείο. Εάν υπάρχουν ασυνέπειες, οι 
ανακριτές επί της προκαταρκτικής έρευνας θα χρειαστεί να αναζητήσουν περισσότερα 
στοιχεία ή να διαμορφώσουν μια τεκμηριωμένη άποψη ως προς ποια πηγή είναι πιο 
αξιόπιστη. 

Εν κατακλείδι, το Διεθνές Κέντρο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (IACRC) 
προτείνει κάποια βασικά βήματα για τη συγκέντρωση του προκαταρκτικού υλικού προς 
έρευνα:  

1. Ξεκινήστε τη διερεύνηση της υπόθεσης: Συζητήστε με τον καταγγέλλοντα 
συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Αν εντοπίσετε μία 
κόκκινη σημαία, αναζητήστε και άλλες. Η αυτοματοποιημένη, προληπτική 
αναζήτηση για δείκτες απάτης μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική, εάν 
υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία.  

2. Αξιολογήστε τους ισχυρισμούς ή τις υποψίες: Προσδιορίστε εάν οι κόκκινες 
σημαίες είναι συγκεκριμένες και αρκούντως σοβαρές για να δικαιολογούν τη 
διεξαγωγή έρευνας. Προσπαθήστε να κάνετε μια γρήγορη, προκαταρκτική 
αξιολόγηση της ακρίβειας της καταγγελίας.  

3. Διεξαγάγετε ελέγχους ιστορικού ασκώντας τη δέουσα επιμέλεια: Ελέγξτε τα 
ηλεκτρονικά και λοιπά αρχεία σχετικά με τις ύποπτες επιχειρήσεις και τους 
υπόπτους για να αξιολογήσετε τους ισχυρισμούς και να αναζητήσετε άλλα 
στοιχεία απάτης ή διαφθοράς, όπως η ύπαρξη εταιρειών-βιτρίνας ως 
υπεργολάβων, προηγούμενοι αποκλεισμοί ή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι 
ένας υπάλληλος διάγει βίο που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά του. 

4. Ολοκληρώστε την προκαταρκτική έρευνα: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι 
σωστά καταγεγραμμένα, ασφαλή και τεκμηριωμένα. Παραθέστε τα γεγονότα της 
υπόθεσης με χρονολογική σειρά, βάζοντας τα σημαντικά γεγονότα με τη σειρά 
που συνέβησαν για να δείξετε πώς εκτυλίχθηκε η υπόθεση. Μην προσθέτετε 
περιττές ημερομηνίες και βασίστε την έρευνά σας σε συναφείς αποδείξεις. Η 
χρήση υπερβολικού αριθμού εξωγενών πληροφοριών θα μειώσουν την αξία της.  

Συμμετοχή στον σχεδιασμό των ερευνών 

Η κατάρτιση μιας γραπτής ερευνητικής στρατηγικής θα συμβάλλει στο να δοθεί 
έμφαση σε όσα χρήζουν διερεύνησης (Οδηγός CO, 2009). Η ύπαρξη γραπτών οδηγιών 
διασφαλίζει μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά στον χειρισμό των καταγγελιών και 
στην ύπαρξη ισχυρών διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, προκειμένου να 
διασφαλιστούν η συνέπεια και τα υψηλά πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο δεν θα 
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παραλειφθούν σημαντικά θέματα και η έρευνα δεν θα χάσει το στόχο της. Η 
ερευνητική στρατηγική επιτρέπει επίσης στον προϊστάμενο και στους άλλους 
υπαλλήλους να αναθεωρήσουν την πορεία της έρευνας. Με βάση τις διαδικασίες στις 
οποίες εξειδικεύονται, η ευθύνη για την ερευνητική στρατηγική σε υποθέσεις 
διαφθοράς θα μπορούσε να μοιραστεί μεταξύ του προσωπικού της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (που 
διεξάγει την κύρια προκαταρκτική έρευνα), του υπεύθυνου της έρευνας και της ομάδας 
του (του φορές έρευνας) και του Εισαγγελέα που επιλαμβάνεται της νομιμότητας της 
έρευνας. Η CHS Alliance (2015) προτείνει αυτή η ομάδα να καταρτίσει στη συνέχεια 
τους Όρους Αναφοράς που θα οριοθετήσουν την έρευνα, δηλ. την ανάπτυξη της 
«θεωρίας της υπόθεσης» της έρευνας, σε μια διαδικασία που συνδέει το 
προκαταρκτικό μέρος της έρευνας με την πλήρη έρευνα.   

Για το Διεθνές Κέντρο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (χωρίς ημερομηνία), είναι 
σημαντικό κατά τη διερεύνηση περίπλοκων πράξεων διαφθοράς και απάτης κάθε 
ερευνητής ή εισαγγελέας να αναπτύξει και να ακολουθήσει μια «θεωρία της 
υπόθεσης». Η προσέγγιση της θεωρίας της υπόθεσης άλλοτε χρησιμοποιείται σωστά 
από ορισμένους ερευνητές, άλλοτε θεωρείται παρεξηγημένη ή παραμελημένη. Η εν 
λόγω προσέγγιση έχει ως αφετηρία μια εμπεριστατωμένη υπόθεση για το τι πιστεύει η 
ομάδα κατάρτισης της ερευνητικής στρατηγικής ότι συνέβη με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία. Η υπόθεση αυτή στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να καταστρωθεί μια 
ερευνητική στρατηγική που θα δοκιμάσει –αποδείξει ή διαψεύσει– την υπόθεση. Το 
Διεθνές Κέντρο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (χωρίς ημερομηνία) αναπαριστά 
την προσέγγιση της θεωρίας της υπόθεσης με ένα παράδειγμα: 

Ερευνητής 1 δέχεται ανώνυμες καταγγελίες περί διαφθοράς κατά την ανάθεση 
κρατικών συμβάσεων. Επιλαμβάνεται της υπόθεσης χωρίς να έχει κατά νου κάποια 
θεωρία για την υπόθεση ή κάποια ερευνητική στρατηγική. Ρωτά δεκάδες μάρτυρες εάν 
γνωρίζουν οτιδήποτε για μίζες, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το παραμικρό (αυτό το 
φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο). Εκδίδει ένταλμα για να έχει πρόσβαση στους 
φακέλους της σύμβασης και σε ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί, αλλά δεν βρίσκει κάτι 
μεμπτό καθώς τους ξεφυλλίζει (αυτό το φαινόμενο είναι ακόμη λιγότερο ασυνήθιστο). 
Συνομιλεί με τον ύποπτο, ο οποίος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα. Ο 
ανακριτής δεν ξέρει τι άλλο πρέπει να κάνει. Έχει στα χέρια του έναν παχύ φάκελο και 
μια σειρά συμβάσεων, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα.  

Ερευνητής 2 επιλαμβάνεται της ίδιας υπόθεσης, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 
«Θεωρία της υπόθεσης»: 

 Αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία – τις λεπτομέρειες των καταγγελιών. 

 Δημιουργεί μια απλή, αρχική υπόθεση ή θεωρία όπως, η εταιρεία Α καταβάλλει 
μίζες στον κρατικό λειτουργό Β για να της αναθέτει δημόσια έργα. 

 Κάνει παραδοχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δοκιμαστεί η 
θεωρία, π.χ. εάν οι κατηγορίες ευσταθούν, τότε ο δημόσιος λειτουργός Β θα 
πρέπει να: 

- Ευνοήσει την Εταιρεία Α στις αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεων. 

- Παραβιάσει ή παραβλέψει τους κανόνες για να ανατεθεί η σύμβαση 
στην εταιρεία Α. 
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- Εμφανίσει ξαφνικά πλούτο ή να έχει ανεξήγητο εισόδημα. 

Ερευνητής 2 χρησιμοποιεί την υπόθεσή του για να οργανώσει την έρευνα, δηλαδή 
ψάχνει για αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ή ανατρέπουν τη θεωρία (αρχικά, 
αυτά τα στοιχεία είναι συχνά οι «κόκκινες σημαίες» του ύποπτου αδικήματος). Από την 
προσέγγιση Θεωρίας της Υπόθεσης προκύπτει η ερευνητική στρατηγική (π.χ. 
διαπιστώνει εάν συνέβη το α, το β ή το γ) και αν η θεωρία είναι σωστή, αποδεικνύεται η 
ενοχή. Εάν όχι, ο ερευνητής μπορεί να τροποποιήσει τη θεωρία του, π.χ. η εταιρεία Γ 
πληρώνει τον δημόσιο λειτουργό Α, και να προσπαθήσει ξανά.  

Όπως επισημαίνει ο Οδηγός CO (2009), η κατάρτιση ερευνητικής στρατηγικής και η 
διεξαγωγή έρευνας είναι μια δυναμική και συνεχής διαδικασία. Δεν είναι πάντοτε 
δυνατό να γνωρίζουμε εξαρχής πώς θα εξελιχθεί μια έρευνα. Οι σύνθετες έρευνες 
μπορεί να είναι χρονοβόρες. Είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακτικά η ερευνητική 
στρατηγική και να γίνονται προσαρμογές καθώς αλλάζουν οι συνθήκες και 
εμφανίζονται νέα στοιχεία. Ωστόσο, για το Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της 
Σκωτίας (2011), στο στάδιο της έρευνας, το προσωπικό θα πρέπει να στοχεύει, στο 
μέτρο του δυνατού, να «πετύχει διάνα με την πρώτη φορά». Ο στόχος θα πρέπει να 
είναι η εξακρίβωση όλων των γεγονότων που σχετίζονται με τα ζητήματα που τέθηκαν 
και η παροχή μιας πλήρους, αντικειμενικής και δίκαιης απάντησης εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.  

Παρακολούθηση της προόδου και διατήρηση της επικοινωνίας με τους 
καταγγέλλοντες  

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της CHS Alliance (2015) προτείνουν τη διατήρηση ενός 
«Αρχείου Αποφάσεων» (ή ενός γραπτού μητρώου των αποφάσεων που λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, του σκεπτικού βάσει του οποίου ελήφθησαν και της 
ημερομηνίας κατά την οποία ελήφθησαν) και να συμφωνηθεί ποιος θα ενημερωθεί για 
κάθε θέμα που αφορά στην έρευνα –τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά την 
ολοκλήρωσή της. Τα πρακτικά των ερευνών είναι κατά κανόνα εμπιστευτικά έγγραφα 
και δεν υπόκεινται σε έλεγχο από φορέα εξωτερικό του οργάνου που διενεργεί την 
έρευνα. Ωστόσο, η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών μέσω μιας ασφαλούς 
πλατφόρμας θα επέτρεπε την παρακολούθηση της εξέλιξης των καταγγελιών που 
προέρχονται από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. όντας ο «πρώτος αποδέκτης», ώστε να διατηρηθεί η 
κατάλληλη επικοινωνία με τους καταγγέλλοντες καθ’ όλη τη διαδικασία διαχείρισης 
των καταγγελιών. Για το Διαμεσολαβητή του Κοινοβουλίου και της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (2013), οι καταγγέλλοντες συχνά αναφέρουν ότι 
βρίσκονται μακριά από αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχει αδιαφάνεια όσον αφορά στην 
κατάσταση της καταγγελίας τους και ασάφεια σχετικά με το τι μπορεί να προκαλέσει 
καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα. Συνεπώς, ο εν λόγω Διαμεσολαβητής διατείνεται 
ότι οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να ενημερώνονται για την υπόθεσή τους –με 
σαφήνεια για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για το 
Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2011), όχι μόνο η ενημέρωση 
καθησυχάζει τον πολίτη ότι κάποιος έχει επιληφθεί της καταγγελίας τους, αλλά και 
εξασφαλίζει ότι ένα άτομο εντός του οργανισμού έχει αναλάβει την ευθύνη 
διερεύνησης των ζητημάτων που τέθηκαν και απάντησης σε αυτά. 
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Ο Διαμεσολαβητής του Κοινοβουλίου και της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου (2013) υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ανατίθεται στους καταγγέλλοντες ένας 
υπεύθυνος επικοινωνίας ο οποίος θα αφιερώνει χρόνο για να κατανοήσει σε τι 
αποσκοπεί ο καταγγέλλων υποβάλλοντας την καταγγελία. Στον Οδηγό UNDP (2006) 
καταγράφεται η ίδια άποψη ότι οι καταγγέλλοντες πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι 
ώστε να μην αισθάνονται ότι «έχουν γίνει μπαλάκι» ή ότι αντιμετωπίζονται απρόσωπα 
και ότι η τακτική επικοινωνία με τους καταγγέλλοντες είναι ζωτικής σημασίας για την 
υποστήριξη των καταγγελλόντων. Ωστόσο, αναγνωρίζει τη δυσκολία εξεύρεσης 
ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων για εμπιστευτικότητα και διαφάνεια.  

Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2011) αντιμετωπίζει το 
ακανθώδες ζήτημα της απαράδεκτης συμπεριφοράς των καταγγελλόντων, 
αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι μπορούν να βγουν εκτός εαυτού όταν βρίσκονται σε 
δύσκολη κατάσταση ή είναι απελπισμένοι. Η συμπεριφορά δεν πρέπει να θεωρείται 
απαράδεκτη μόνο και μόνο επειδή ένας χρήστης υπηρεσιών είναι δυναμικός ή 
επίμονος. Το αντίθετο μάλιστα: η επιμονή μπορεί να είναι ένα θετικό στοιχείο κατά την 
υποβολή μιας καταγγελίας. Ωστόσο, οι χρήστες υπηρεσιών που είναι θυμωμένοι, 
απαιτητικοί ή επίμονοι μπορεί να οδηγήσουν σε παράλογες απαιτήσεις από άποψη 
χρόνου και πόρων ή σε απαράδεκτη συμπεριφορά προς το προσωπικό. Η απειλή ή η 
χρήση σωματικής βίας, η εξύβριση ή η παρενόχληση του προσωπικού μπορεί να 
οδηγήσει στη διακοπή κάθε άμεσης επικοινωνίας με τον πολίτη. Συνιστάται να γίνει 
σχετική δήλωση στην αστυνομία. Πρέπει πάντα να καταγγέλλονται στην αστυνομία τα 
περιστατικά όπου ασκείται σωματική βία ή εκτοξεύονται απειλές για σωματική βία. Τα 
όργανα διαχείρισης των καταγγελιών πρέπει να έχουν θεσπίσει πολιτικές και 
διαδικασίες που προστατεύουν το προσωπικό από την απαράδεκτη συμπεριφορά, 
όπως αδικαιολόγητη επιμονή ή προσβλητική συμπεριφορά από τους καταγγέλλοντες. 

Πληροφόρηση των πολιτών για την έκβαση της καταγγελίας τους 

Όταν ολοκληρώνεται η έρευνα, τα περισσότερα όργανα διαχείρισης καταγγελιών 
συντάσσουν μια έκθεση σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας. Κατά κανόνα, τέτοιου 
είδους εκθέσεις περιλαμβάνουν περίληψη της καταγγελίας, περιγραφή της έρευνας και 
των στοιχείων που προέκυψαν, τα συμπεράσματα σχετικά με την καταγγελία και τις 
συστάσεις, όπου ενδείκνυται, για την πρόληψη μελλοντικών παραβιάσεων. Το άτομο ή 
η ομάδα που διερευνά την καταγγελία συνήθως συντάσσει την έκθεση για λόγους 
ελέγχου. Ωστόσο, σε συμμόρφωση με τη σύσταση για έναν υπεύθυνο επικοινωνίας με 
τον καταγγέλλοντα, η απόφαση του παρόχου των υπηρεσιών που αφορούσε η 
εξετασθείσα καταγγελία μπορεί να κοινοποιηθεί επισήμως στον πολίτη από την 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. με το πέρας της έρευνας.  

Η γνώση ανάγνωσης και γραφής του καταγγέλλοντα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη 
και η χρήση της τηλεφωνικής επικοινωνίας ενδείκνυται όταν ο χρήστης υπηρεσιών 
είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ή όταν ο ευαίσθητος χαρακτήρας του αντικειμένου της 
καταγγελίας υπαγορεύει κάτι τέτοιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδείκνυται η παροχή 
των πληροφοριών να γίνεται τηλεφωνικά, ακολουθούμενη από μια επιστολή. Κάθε ένα 
από τα ζητήματα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του 
χρήστη της υπηρεσίας ότι συνιστούν την καταγγελία θα πρέπει να απαντώνται πλήρως. 
Η αλληλογραφία πρέπει να είναι σαφής και εύληπτη για τον παραλήπτη. Όταν μια 
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έρευνα εντοπίζει αποτυχία εκ μέρους της υπηρεσίας και ο πάροχος υπηρεσιών 
προτείνει τη λήψη δράσης για την ικανοποίηση των αξιώσεων του χρήστη, η 
αλληλογραφία πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα μέτρα που θα παρθούν και 
την ημερομηνία λήψης τους.  

Μπορεί να υπάρξουν περιστάσεις στις οποίες ένας οργανισμός δεν έχει άλλη επιλογή 
παρά να «θέσει σε εκκρεμότητα» τη διερεύνηση μιας καταγγελίας σε περιπτώσεις όπου 
η υπόθεση δεν μπορεί να περατωθεί αλλά ούτε και να προχωρήσει, για λόγους που 
εκφεύγουν του ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι όταν 
ο οργανισμός δεν μπορεί να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες λόγω 
ανικανότητας προς δικαιοπραξία ή προβλημάτων υγείας ή σε περιπτώσεις όπου δεν 
είναι δυνατή η επικοινωνία με ένα άτομο. Η θέση μιας καταγγελίας σε εκκρεμότητα θα 
πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και όχι τον κανόνα και μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να 
έχει τη σύμφωνη γνώμη ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου. Τέλος, θα πρέπει να 
καταγράφεται επισήμως και να έχει ορισμένη διάρκεια στο τέλος της οποίας πρέπει να 
επανεξετάζεται. 

Καλλιέργεια της ικανότητας για αποτελεσματική συστημική γνώση 

Ο Οδηγός CO (2009) περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών 
σχετικά με τις καταγγελίες για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης, 
αποκαλύπτοντας τα προβλήματα και τις τάσεις, τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, και τονίζοντας τις βασικές ελλείψεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς πρέπει να 
ενεργούν προληπτικά και διορατικά. Πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
προγράμματα σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική και να προσφέρουν διαφορετικές 
υπηρεσίες. Οι καταγγελίες μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς αυτούς να δουν 
τι χρειάζεται και πώς να κάνουν τα συστήματα πιο αποτελεσματικά. Τα στοιχεία 
σχετικά με τις καταγγελίες αποτελούν πολύτιμο μέσο για την αξιολόγηση των πιθανών 
δυνατών και αδύναμων σημείων σε νέα προγράμματα και υπηρεσίες. Η ανάλυση των 
καταγγελιών θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός συνεχούς κύκλου επανεξέτασης και 
βελτίωσης. Για το Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2011), η 
διαδικασία εντοπισμού αποτυχιών και λήψης διορθωτικών μέτρων για την αποφυγή 
παρόμοιων λαθών στο μέλλον είναι πρωτίστως μια διδακτική διαδικασία. Η στενή 
παρακολούθηση των καταγγελιών εκ μέρους των χρηστών υπηρεσιών και των 
ανατροφοδοτήσεων μπορεί ακόμη και να αναδείξει ευκαιρίες για επιχειρησιακές 
βελτιώσεις έστω και όπου η υπηρεσία είχε αρχικά παρασχεθεί αποτελεσματικά. Από 
την άλλη πλευρά, οι καταγγελίες που δεν έχουν διεκπεραιωθεί αποτελεσματικά 
μπορούν να διαρρήξουν την εμπιστοσύνη της κοινότητας στις υπηρεσίες και ακόμη και 
να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, εκτός από το να αποτυπώσουν τα 
τρωτά σημεία στα υπάρχοντα προγράμματα, στις πολιτικές και στην παροχή υπηρεσιών 
και προγραμμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες μπορούν επίσης να 
επισημάνουν την ανάγκη βελτίωσης του διαχείρισης των καταγγελιών.  

Ο Διαμεσολαβητής Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2011) υποστηρίζει ότι για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα της πληροφόρησης, είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια στα 
δεδομένα που συλλέγονται εντός των οργανισμών και, όπου είναι δυνατόν, εντός των 
τομέων. Οι οργανισμοί θα πρέπει να καταγράφουν όλες τις λεπτομέρειες των 
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καταγγελιών σε μια κοινή μορφή, σε ένα ενιαίο σύστημα, όπου αυτό είναι δυνατόν, το 
οποίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από το προσωπικό επιμέρους τμημάτων. Οι 
κατηγορίες καταγγελιών θα πρέπει να είναι συνεπείς ώστε να επιτρέπουν άμεσες 
συγκρίσεις μεταξύ των οργανισμών. Ο Οδηγός CO (2009) προτείνει οι εκθέσεις σχετικά 
με τις καταγγελίες να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:  

 Τον αριθμό των καταγγελιών σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα.  

 Την απότομη αύξηση του αριθμού των καταγγελιών. 

 Τη γεωγραφική κατανομή των καταγγελιών.  

 Τα χαρακτηριστικά των καταγγελλόντων – για παράδειγμα, αν πρόκειται για 
επιχειρήσεις, ομάδες της κοινότητας ή άτομα και αν αντιπροσωπεύουν ένα 
συγκεκριμένο δημογραφικό πλαίσιο.  

 Των ζητημάτων που άπτονται οι καταγγελίες, είτε συμβαίνουν μόνο μία είτε 
περισσότερες φορές, που αποτυπώνουν μια αδυναμία στις διαδικασίες της 
υπηρεσίας ή που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα ή τη φήμη 
της.  

Οι διαχειριστές καταγγελιών πρέπει να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές, να 
επανεξετάζουν τακτικά το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών του οργανισμού και να 
διασφαλίζουν ότι οι γνώσεις που αποκομίζονται από τις καταγγελίες αποστέλλονται 
στο αρμόδιο προσωπικό. Σημαντική συμβολή μπορεί επίσης να έχει η συμμετοχή του 
προσωπικού σε forum διαχείρισης καταγγελιών που έχουν θεσπιστεί τόσο στο δημόσιο 
τομέα ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σωματεία και επαγγελματικούς 
συλλόγους. Λόγω των ομοιόμορφων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί τομείς 
της διοίκησης καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι 
επαγγελματικοί σύλλογοι, η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές προσφέρει πολύτιμα διδάγματα. Η υποστήριξη αυτών των forum 
προάγει επίσης την αρχή ότι ο χειρισμός των καταγγελιών αποτελεί μια σημαντική 
δραστηριότητα που πρέπει να αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Θα 
πρέπει ο υπεύθυνος της υπηρεσίας να ενημερώνεται σχετικά με το αντικείμενο των 
καταγγελιών, τον τρόπο διαχείρισης αυτών και τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
επίλυση συστημικών προβλημάτων. Τα υψηλόβαθμα στελέχη πρέπει να δείχνουν 
σοβαρό ενδιαφέρον για τις καταγγελίες και να ελέγχουν τις πληροφορίες που 
συλλέγονται σε τακτική βάση. Θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή των γνώσεων που 
αποκομίζονται σε επίπεδο τομέα με σκοπό τη βελτίωση και να υλοποιούνται δράσεις 
για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες βελτιώσεις στην παροχή υπηρεσιών. Τα 
διδάγματα που αντλούνται από τις καταγγελίες μπορεί να είναι χρήσιμα σε άλλους 
παρόχους υπηρεσιών τόσο στον ίδιο τομέα όσο και σε άλλους τομείς παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών.  

Πολλές καταγγελίες με το ίδιο αντικείμενο μαρτυρούν συνήθως την ύπαρξη 
συστημικού ή επαναλαμβανόμενου προβλήματος που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 
και πιθανής ενέργειας. Για παράδειγμα, οι καταγγελίες ενδέχεται να αποκαλύψουν 
εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή της νομοθεσίας, ότι ένα εσωτερικό εγχειρίδιο 
περιέχει συγκεχυμένες οδηγίες ή εσφαλμένες συμβουλές, ότι η διαδικασία τήρησης 
αρχείων χρήζει βελτίωσης ή ότι το προσωπικό χρειάζεται επιμόρφωση. Ωστόσο, τα 
στοιχεία των καταγγελιών μπορούν να αναλυθούν με διάφορους τρόπους και πρέπει 
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να ληφθεί μέριμνα για την ερμηνεία. Για παράδειγμα, η αύξηση των καταγγελιών θα 
μπορούσε να υποδηλώνει προβλήματα με ένα νέο πρόγραμμα ή υπηρεσία ή θα 
μπορούσε να αντανακλά μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και τη χρήση 
μηχανισμών υποβολής καταγγελιών ή και των δύο. Είναι σημαντικό να μην ψάχνετε 
μόνο μία αιτία ενός προβλήματος: συχνά θα υπάρχουν αρκετές, όπως διαδικαστικές, 
συμπεριφορικές, συστημικές και οργανωτικές.  

Σύμφωνα με τον Οδηγό CO (2009), μια ομάδα από τον οργανισμό με τις κατάλληλες 
δεξιότητες και οργανωτικές γνώσεις θα πρέπει να αναλάβει την αποτελεσματική 
ανάλυση των αιτιών των καταγγελιών, δηλ. πώς εμφανίστηκε αυτό το συγκεκριμένο 
πρόβλημα. Η πιθανότητα επανεμφάνισης των προβλημάτων και συνέχισης της 
υποβολής καταγγελιών μπορεί να μειωθεί μόνο εφόσον προσδιοριστούν και 
αντιμετωπιστούν συντονισμένα οι αιτίες των προβλημάτων. Με την πάροδο του 
χρόνου, μπορεί να δημιουργηθεί/σχηματοποιηθεί ένα προφίλ κινδύνου σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα κινδύνου σε ένα ορισμένο πλαίσιο, το οποίο να αποτελέσει 
σημαντικό μέρος των στρατηγικών πρόληψης των κινδύνων.  

Περίληψη  

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται μια επισκόπηση του τρόπου υλοποίησης μιας 
αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών βάσει μιας σειράς 
συγκεκριμένων πρακτικών, καθεμία από τις οποίες χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 
Ωστόσο, παρόλο που η συζήτηση αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα υπάρχοντα 
πρότυπα ορθής πρακτικής, δεν προορίζεται να χρησιμεύσει ως «πρότυπο διαδικασιών 
διαχείρισης καταγγελιών» για τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλά 
ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσουν πρώτα η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και οι συναρμόδιοι 
φορείς, ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγή ενός τέτοιου προτύπου. Απαιτείται 
χώρος σε αυτό το έγγραφο για να αναλυθούν οι ευθύνες, τα πρότυπα και οι 
προσδοκίες που συναρτώνται με διαφορετικά στοιχεία και παράγοντες συναφείς με τη 
διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών. Για να επιτευχθεί ο κατάλληλος βαθμός 
σαφήνειας των αρμοδιοτήτων, των προτύπων και των προσδοκιών, θα πρέπει να 
ληφθούν προηγουμένως αποφάσεις σχετικά με την έκταση της αρμοδιότητας της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και το ρόλο της στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών επί 
υποθέσεων διαφθοράς.  

Τα βασικά ερωτήματα αφορούν το βαθμό στον οποίο έχει νόημα να αναλάβει και να 
συμμετάσχει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε ορισμένες πρακτικές, όπως την προκαταρκτική έρευνα και 
την κατάστρωση ερευνητικής στρατηγικής. Το αν είναι σε θέση ή όχι πιθανό να 
εξαρτηθεί από την έκταση της ικανότητάς της να προσθέτει αξία στο σύστημα 
διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς στην Ελλάδα. Στην επόμενη ενότητα αναλύονται 
μερικές από αυτές τις δυνατότητες. 
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Καλές πρακτικές για το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών στην Ελλάδα  

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και η διαχείριση καταγγελιών επί υποθέσεων διαφθοράς 

Είναι κοινός τόπος ότι το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς στην Ελλάδα 
στερείται συνοχής και αποτελεσματικότητας. Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας που 
πραγματικά εκτιμά τις καταγγελίες διαφθοράς των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για 
την εξάλειψη τέτοιων αντιλήψεων. Η καλλιέργεια και η καθιέρωση αυτής της 
κουλτούρας απαιτεί ισχυρή ηγεσία. Το παρόν έγγραφο εξετάζει τον τρόπο που μπορούν 
να δημιουργηθούν σωστές διαδικασίες μέσω ενός συνδυασμού ισχυρότερων αξιών, 
συστημάτων και πρακτικών. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση αυτού του στόχου. Ωστόσο, για να ευδοκιμήσουν οι προσπάθειες, η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. πρέπει να προάγει μια γενικότερη κουλτούρα στην οποία οι καταγγελίες 
είναι σημαντικές, όπου οι άνθρωποι διαθέτουν την εξουσία και τα κατάλληλα εργαλεία 
για να «πετύχουν το στόχο τους με την πρώτη φορά», να μαθαίνουν από τα λάθη τους 
και να χρησιμοποιούν τις καταγγελίες για να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν.  

Για να αξιοποιηθούν οι γνώσεις που αντλούνται από τις καταγγελίες, είναι σημαντικό 
να υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες για την υποδοχή, διερεύνηση και περαίωση 
των καταγγελιών. Η προαναφερθείσα λεπτομερής καθοδήγηση παρέχει ορισμένα 
απαραίτητα εργαλεία και προτάσεις που θα βοηθήσουν τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να αναλάβει ένα 
θετικό ρόλο σε ένα σύστημα στο οποίο προωθούνται πιο αποτελεσματικές, αποδοτικές, 
τυποποιημένες και αμερόληπτες διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών. 
Με αυτόν τον τρόπο, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να επιθυμεί την καθιέρωσή της ως φάρος 
ορθής πρακτικής στο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών κατά της διαφθοράς, 
ενισχύοντας τρίτους να συνεργαστούν μαζί της για την ανάπτυξη κατάλληλων 
διαδικασιών καταγγελιών.  

Καθιέρωση ορθών εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών και 
πρακτικών στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ 

Η ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών (ΔΧΚ) συχνά 
υποστηρίζει τα καλά συστήματα διαχείρισης των καταγγελιών. Οι πρότυπες 
διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών συχνά επιδιώκουν την απλούστευση των 
υφιστάμενων διαδικασιών, σε όσο το δυνατόν λιγότερα βήματα που κατανέμονται 
εντός ενός συμφωνημένου και διαφανούς χρονικού πλαισίου. Εντούτοις, πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα ώστε να ληφθούν με ακρίβεια υπόψη οι ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων 
πλαισίων και καταστάσεων στο πλαίσιο αυτών των ΔΧΚ. 
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Στη Σκωτία, ο Διαμεσολαβητής Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας (2011) έχει σχεδιάσει 
διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών ειδικά για διαφορετικές περιοχές του δημόσιου 
τομέα, όπως η υγεία, η κοινωνική εργασία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι επίσης 
πολύ πιθανό να χρειαστούν διαφορετικές πρότυπες ΔΧΚ ώστε να αντανακλούν χωριστά 
τις ειδικές απαιτήσεις σε καθέναν από τους έξι τομείς πολιτικής υψηλού κινδύνου που 
στοχεύει το πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς: 
φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, υγεία, δημόσιες συμβάσεις, άμυνα, οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Εντός του 
Διαμεσολαβητή Δημόσιων Υπηρεσιών της Σκωτίας, η εργασία αυτή έχει 
πραγματοποιηθεί από έναν ειδικό φορέα, την Αρχή Προτύπων Καταγγελιών 
(Complaints Standards Authority, CSA), η οποία παρέχει υποστήριξη σε κάθε τομέα 
σύμφωνα με ένα πλαίσιο συμφωνημένων αρχών και καθοδήγησης. Μέσω δικτύων, 
προγραμμάτων κατάρτισης και μάθησης μέσω καταγγελιών, η CSA στοχεύει να 
συμβάλει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας στην οποία οι καταγγελίες έχουν αξία. 
Στην Ελλάδα, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να θέσει έναν μεσοπρόθεσμο στόχο να αναπτύξει 
παρόμοιο ρόλο. για να καθιερώσει τη θέση της σε σχέση με το χειρισμό των 
καταγγελιών διαφθοράς.  

Η ανάπτυξη μιας πρότυπης ΔΧΚ για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών περί διαφθοράς 
αποτελεί σημαντικό βήμα για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμοστεί η αποτελεσματική διαδικασία αντιμετώπισης των καταγγελιών. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να εξεταστούν δύο ακόμη ζητήματα: πρώτον, πώς θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των καταγγελιών διαφθοράς 
μέσω της κατάλληλης κατανομής των πόρων και της υποστήριξης των υποδομών, της 
καλύτερης κατάρτισης και ανάπτυξης και της ανάπτυξης των πόρων πληροφορικής και 
της ανταλλαγής δεδομένων, Δεύτερον, η ανάγκη να καθιερωθεί καλύτερη επικοινωνία 
και συντονισμός μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών για τη διαχείριση των καταγγελιών επί 
υποθέσεων διαφθοράς. Εάν και τα δύο αυτά ζητήματα δεν αντιμετωπιστούν 
παράλληλα, το περιθώριο μακροπρόθεσμης επίτευξης αποτελεσματικών αξιών, 
συστημάτων και πρακτικών στον χειρισμό των καταγγελιών διαφθοράς στην Ελλάδα 
είναι μικρό. Τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν διαδοχικά.  

Ανάπτυξη ικανότητας για την αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών επί 
υποθέσεων διαφθοράς  

Απαιτήσεις σε πόρους και υποδομή: Απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό  

Το σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών πρέπει να είναι σωστά στελεχωμένο και να 
διαθέτει επαρκείς πόρους (Οδηγός CO 2009). Το προσωπικό που χειρίζεται τις 
καταγγελίες πρέπει να είναι εξειδικευμένο και να κρατά θετική στάση στις συναλλαγές 
του με τους καταγγέλλοντες. Η ευθύνη διαχείρισης των καταγγελιών θα πρέπει να 
ανατεθεί σε εντεταλμένο, καλά εκπαιδευμένο και εποπτευόμενο προσωπικό. Θα 
πρέπει να επιλέγονται για αυτή τη λειτουργία και να εκπαιδεύονται πλήρως στο έργο 
του οργανισμού και σε προτυποποιημένες πρακτικές διαχείρισης καταγγελιών. Οι 
διαδικασίες πρόσληψης ή επιλογής θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, να υπάρχει συνεχής 
κατάρτιση και να παρέχονται ευκαιρίες μάθησης και το προσωπικό, το οποίο θα πρέπει 
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να εποπτεύεται αποτελεσματικά και να λαμβάνει τακτική ανατροφοδότηση για το έργο 
του. 

Η υπηρεσία πρέπει επίσης να διαθέτει επαρκές προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να 
χειρίζεται έγκαιρα τις καταγγελίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές 
UNDP (2006), δεν έχει ακόμη τελειοποιηθεί μια ενιαία προσέγγιση για την οργάνωση 
και την κατανομή του φόρτου εργασίας του ερευνητικού προσωπικού σε φορείς 
διαχείρισης των καταγγελιών. Δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν 
μέθοδοι μέτρησης του όγκου εργασίας που πρέπει να μπορεί να ολοκληρώσει ένας 
ερευνητής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο – πόσες καταγγελίες, ποίου βαθμού 
πολυπλοκότητας πρέπει να αναμένεται να εξετάσει ή να περατώσει ένας ερευνητής σε 
μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Δύο βασικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση του φόρτου 
εργασίας των μεμονωμένων ερευνητών και την συνολικής γενικής απόδοσης ενός 
γραφείου διαχείρισης καταγγελιών. Ο πρώτος εξετάζει μεμονωμένους φόρτους 
εργασίας και προσπαθεί να συγκρίνει το έργο που επιτελούν οι διαφορετικοί 
ερευνητές. Η δεύτερη προσέγγιση εξετάζει το φόρτο εργασίας του γραφείου και 
επιχειρεί να καθορίσει πρότυπα και προσδοκίες για το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να 
ολοκληρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο 
γραφείο. Και οι δύο προσεγγίσεις απαιτούν μια σωστά σχεδιασμένη μέθοδο 
καταγραφής και παρακολούθησης των καταγγελιών. Επομένως, τα συστήματα που 
βοηθούν στη διαχείριση του φόρτου της ερευνητικής εργασίας λειτουργούν καλύτερα 
με μια σωστά σχεδιασμένη μηχανογραφημένη βάση δεδομένων καταχώρισης και 
παρακολούθησης των καταγγελιών. 

Το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και 
εργαλεία. Οι φορείς διαχείρισης καταγγελιών θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις 
ανάγκες κατάρτισης των υπαλλήλων τους για να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις 
δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση για να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά στον χειρισμό των καταγγελιών. Ο Οδηγός CO (2009) προτείνει η εκπαίδευση 
του προσωπικού διαχείρισης καταγγελιών να γίνεται σε πολλαπλά στάδια και με 
πολλούς τρόπους. Όταν τοποθετείται για πρώτη φορά σε μια θέση όπου θα πρέπει να 
χειρίζεται τις εισερχόμενες καταγγελίες, ο υπάλληλος πρέπει να εκπαιδεύεται στις 
πολιτικές και στις διαδικασίες διαχείρισης των καταγγελιών του οργανισμού. Η 
εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται με κατάρτιση σε συγκεκριμένες 
προκλήσεις που προκύπτουν από το χειρισμό καταγγελιών – παραδείγματος χάριν, 
άριστη συμπεριφορά στην τηλεφωνική επικοινωνία και καλές δεξιότητες γραφής, 
δεξιότητες τήρησης αρχείων, αντιμετώπιση της δύσκολης ή αδικαιολόγητης 
συμπεριφοράς του καταγγέλλοντος, χειρισμός ανώνυμων καταγγελιών, προστασία του 
ιδιωτικού απορρήτου των καταγγελλόντων και διαβίβαση των καταγγελιών που δεν 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του οργανισμού σε άλλους φορείς.  

Είναι επίσης σημαντικό να εκπαιδεύεται το προσωπικό διαχείρισης καταγγελιών στα 
προγράμματα και στις περιοχές κινδύνου που επηρεάζουν τους πολίτες και θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή καταγγελιών διαφθοράς. Δεδομένου ότι αυτές οι 
περιοχές κινδύνου θα αλλάζουν και θα εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, είναι 
σημαντικό το προσωπικό των καταγγελιών να ενημερώνεται για τις αλλαγές. Με τον 
τρόπο αυτό, μέσω του προγράμματος κατάρτισης θα πρέπει να εφίσταται η προσοχή 
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στις εκθέσεις ερευνών που διενεργούν άλλοι φορείς του δημοσίου – από τον Συνήγορο 
του Πολίτη, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις μονάδες ειδικών ερευνών και ούτω 
καθεξής– σε αξιόλογα ή σοβαρά περιστατικά.  

Οι στόχοι κατάρτισης επιτυγχάνονται καλύτερα όταν υπάρχει ένα διαρθρωμένο 
πρόγραμμα κατάρτισης με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και στόχους απόδοση. Σε 
επίπεδο νοοτροπίας, μια υπηρεσία πρέπει να πιστέψει ότι ο χρόνος που αφιερώνεται 
στην κατάρτιση –ο οποίος συχνά συνεπάγεται την προσωρινή απουσία προσωπικού 
από τα καθήκοντα διαχείρισης των καταγγελιών– είναι μια αναγκαία και παραγωγική 
στρατηγική. 

Απαιτήσεις σε πόρους και υποδομή: Ζητήματα πόρων πληροφορικής και 
διαμοιρασμού δεδομένων 

Εκτός εάν οι καταγγελίες είναι ελάχιστες, ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την εισαγωγή, 
τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των καταγγελιών και την ανάλυση των 
δεδομένων τους είναι απαραίτητο. Το σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνει βασικά 
χαρακτηριστικά:  

 Απλή πρόσβαση από όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαχείριση 
καταγγελιών και απλή εισαγωγή δεδομένων.  

 Δυνατότητα αναζήτησης σε διάφορα πεδία, όπως το όνομα του 
καταγγέλλοντος, το όνομα του υπαλλήλου, ο τύπος του προβλήματος, η 
τοποθεσία όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα, ο χρόνος που απαιτείται για την 
περαίωση της καταγγελίας.  

 Τακτικές αναφορές, παρακολούθηση τάσεων και ταχεία αναγνώριση και 
αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.  

 Συμμόρφωση με τις πρακτικές τήρησης αρχείων της υπηρεσίας.  

 Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. 

Ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα να υποστηρίζει το 
διαμοιρασμό δεδομένων σε όλο το δίκτυο των φορέων που χειρίζονται καταγγελίες 
κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα. Ο διαμοιρασμός δεδομένων περιλαμβάνει τη 
διαβίβαση δεδομένων από έναν ή περισσότερους φορείς σε άλλους φορείς του ίδιου 
δικτύου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να διαβιβάζουν δεδομένα 
εν αγνοία του ενδιαφερόμενου σε περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλημάτων, τη 
σύλληψη ή τη δίωξη των παραβατών ή τη βεβαίωση ή είσπραξη ενός φόρου ή δασμού. 
Είναι προφανές ότι τα δεδομένα που διαθέτουν τα όργανα διαχείρισης καταγγελιών 
κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και οποιαδήποτε 
συμφωνία διαμοιρασμού δεδομένων απαιτεί ισχυρά πρωτόκολλα και εξαιρετικά 
ασφαλείς πλατφόρμες. Ωστόσο, τα δυνητικά οφέλη από το διαμοιρασμό δεδομένων 
είναι σημαντικά καθώς θα βοηθήσουν το σύστημα το οποίο είναι σήμερα 
κατακερματισμένο και ασυντόνιστο, να σφίξει τον κλοιό γύρω από τις υποθέσεις 
απάτης και διαφθοράς και να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
αποτελεσματικότητα του συστήματος. Ο διαμοιρασμός δεδομένων μπορεί να λάβει τη 
μορφή:  
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 Αμοιβαίας ανταλλαγής δεδομένων.  

 Παροχής δεδομένων από έναν ή περισσότερους οργανισμούς σε τρίτους.  

 Συγκέντρωσης πληροφοριών από διάφορους οργανισμούς και κοινής χρήσης 
μεταξύ τους. 

 Κατ’ εξαίρεση αποκάλυψη δεδομένων σε απροσδόκητες καταστάσεις ή 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η «συστηματική» κοινοποίηση δεδομένων συνίσταται στην τακτική κοινοποίηση 
δεδομένων μεταξύ οργανισμών για συμφωνημένο σκοπό. Θα μπορούσε επίσης να 
περιλαμβάνει μια ομάδα οργανισμών που συμφωνούν μεταξύ τους να συγκεντρώνουν 
τα δεδομένα τους για συγκεκριμένους σκοπούς. Είναι δικαιολογημένη αυτός ο 
διαμοιρασμός δεδομένων; Τα βασικά σημεία που πρέπει να εξεταστούν είναι ιδίως:  

 Έχουν οι φορείς διαχείρισης καταγγελιών τη δυνατότητα διαμοιρασμού 
δεδομένων. 

 Ποιος είναι ο σκοπός του διαμοιρασμού δεδομένων. 

 Έχουν ληφθεί υπόψη τα πιθανά οφέλη και οι κίνδυνοι για τα άτομα και/ή την 
κοινωνία. 

 Είναι ο διαμοιρασμός δεδομένων αναλογικός με τα θέματα που αντιμετωπίζουν 
οι φορείς διαχείρισης των καταγγελιών. 

 Είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου χωρίς το διαμοιρασμό προσωπικών 
δεδομένων. 

 Πώς μπορούν οι φορείς διαχείρισης καταγγελιών να ελέγξουν ότι ο 
διαμοιρασμός δεδομένων επιτυγχάνει τους στόχους της. 

Οι συμφωνίες διαμοιρασμού δεδομένων –γνωστές και ως «πρωτόκολλα διαμοιρασμού 
δεδομένων»– καθορίζουν ένα κοινό σύνολο κανόνων που πρέπει να υιοθετήσουν οι 
διάφοροι οργανισμοί που συμμετέχουν σε μια λειτουργία διαμοιρασμού δεδομένων. 
Οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας σύμβασης ή ενός 
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ των φορέων διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς στην 
Ελλάδα. Ενδείκνυται η σύναψη συμφωνίας διαμοιρασμού δεδομένων και η τακτική 
αναθεώρησή της, ιδίως όταν πρόκειται για διαμοιρασμό πληροφοριών σε μεγάλη 
κλίμακα ή σε τακτική βάση. Μια συμφωνία διαμοιρασμού δεδομένων θα πρέπει, κατ’ 
ελάχιστον, να τεκμηριώνει τα ακόλουθα θέματα:  

 Το σκοπό ή τους σκοπούς της κοινής χρήσης.  

 Τους δυνητικούς παραλήπτες ή τους τύπους παραληπτών και τις συνθήκες υπό 
τις οποίες θα έχουν πρόσβαση. 

 Τα δεδομένα που θα διαμοιραστούν. 

 Την ποιότητα των δεδομένων – ακρίβεια, συνάφεια, χρηστικότητα κ.λπ. 

 Την ασφάλεια των δεδομένων.  

 Τη διατήρηση των διαμοιρασμένων δεδομένων.  
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 Τα δικαιώματα των ατόμων – τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση αιτημάτων 
πρόσβασης, ερωτημάτων και παραπόνων.  

 Την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας/τερματισμού της συμφωνίας 
διαμοιρασμού. 

 Τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τη συμφωνία ή τις παραβιάσεις από το 
προσωπικό. 

Οι συμφωνίες διαμοιρασμού δεδομένων μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, 
ανάλογα με την έκταση και την πολυπλοκότητα της εν λόγω συμφωνίας διαμοιρασμού. 
Υπενθυμίζεται ότι μια συμφωνία διαμοιρασμού δεδομένων είναι ένα σύνολο κοινών 
κανόνων που δεσμεύουν όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτή. Αυτό 
σημαίνει ότι η συμφωνία πρέπει να συνταχθεί σε σαφή και κατανοητή γλώσσα. Οι 
συμφωνίες πρέπει να εξηγούν γιατί είναι αναγκαία η πρωτοβουλία για το διαμοιρασμό 
δεδομένων, τους συγκεκριμένους στόχους που έχει και τα οφέλη που ελπίζει να 
προσφέρει στους πολίτες ή στην κοινωνία γενικότερα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
τεκμηριώνονται με σαφήνεια, έτσι ώστε όλα τα μέρη να έχουν σαφή εικόνα ως προς 
τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να γίνει ο διαμοιρασμός δεδομένων και πως 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά.  

Ενδεχομένως διαφορετικοί οργανισμοί να χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά 
συστήματα πληροφορικής, με διαφορετικό εξοπλισμό και λογισμικό και διαφορετικές 
διαδικασίες για τη χρήση τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να 
«ενοποιηθούν» τα συστήματα για να γίνει σωστός διαμοιρασμός των προσωπικών 
δεδομένων. Συνεπώς, κάποιες κατάλληλες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: 

 Έλεγχος της ακρίβειας των πληροφοριών των φορέων διαχείρισης των 
καταγγελιών πριν από το διαμοιρασμό τους. Προτού οι φορείς διαχείρισης 
καταγγελιών προβούν στο διαμοιρασμό δεδομένων, πρέπει να λάβουν μέτρα 
για να ελέγξουν την ακρίβειά τους. Μετά το διαμοιρασμό, είναι δύσκολο να 
τροποποιηθούν οι πληροφορίες. 

 Τον προσδιορισμό τρόπων για να διασφαλιστεί η διόρθωση των ανακριβών 
στοιχείων από όλους τους οργανισμούς που τα κατέχουν. Οι φορείς 
επεξεργασίας καταγγελιών πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαδικασίες 
για την τροποποίηση των δεδομένων μετά το διαμοιρασμό τους. Εάν τα 
δεδομένα προορίζονται για μόνιμη χρήση, τότε θα ήταν ίσως απαραίτητο να τα 
τροποποιήσουν όλοι οι οργανισμοί που τα κατέχουν. 

 Τη θέσπιση κοινών περιόδων διατήρησης και διαγραφής των δεδομένων που 
αποστέλλουν και υποδέχονται οι φορείς διαχείρισης καταγγελιών. Οι διάφοροι 
οργανισμοί που διαμοιράζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με το τι θα συμβεί όταν παρέλθει η ανάγκη χρήσης των 
δεδομένων.  

Η τεχνική ασφάλεια είναι ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Για παράδειγμα, 
είναι η τεχνική ασφάλεια κατάλληλη για το σύστημα που διαθέτουν οι φορείς 
διαχείρισης των καταγγελιών, για το είδος των πληροφοριών που χειρίζονται οι φορείς 
διαχείρισης των καταγγελιών και για τον τρόπο χρήσης τους; Εάν οι φορείς διαχείρισης 
των καταγγελιών έχουν προσωπικό που εργάζεται από το σπίτι, εφαρμόζουν μέτρα 
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ασφαλείας για να διασφαλίσουν ότι η συνθήκη αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια; Πώς εφαρμόζεται και γίνεται η διαχείριση της κρυπτογράφησης των 
προσωπικών δεδομένων; Έχουν οι φορείς διαχείρισης καταγγελιών εντοπίσει τους πιο 
συνηθισμένους κινδύνους ασφάλειας που συνδέονται με τη χρήση ενός διαδικτυακού 
προϊόντος, π.χ. μιας ιστοσελίδας, μιας εφαρμογής στο διαδίκτυο ή μιας εφαρμογής για 
κινητά; Πώς ελέγχουν οι φορείς διαχείρισης των καταγγελιών την πρόσβαση στα 
συστήματά τους; Ορίζουν προνόμια σε πληροφορίες βάσει των πληροφοριών που είναι 
απαραίτητες για τους χρήστες; Ποια μέτρα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των 
πληροφοριών κατά τη μεταφορά τους; 

Συνολικά, τα παραπάνω ζητήματα πρέπει να εξεταστούν και να επιλυθούν πριν 
πραγματοποιηθεί ο διαμοιρασμός δεδομένων. Ωστόσο, αν από την αξιολόγηση 
προκύψει ότι τα πιθανά οφέλη υπερβαίνουν το δυνητικό κόστος και τους κινδύνους, ο 
διαμοιρασμός δεδομένων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την 
καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και τη βελτίωση των διαδικασιών 
διαχείρισης των καταγγελιών διαφθοράς. 

Εδραίωση καλύτερης επικοινωνίας και συντονισμού για τη διαχείριση 
καταγγελιών επί υποθέσεων διαφθοράς  

Ελάχιστες υπηρεσίες λειτουργούν εντελώς αυτόνομα. Ως εκ τούτου, δύο ή 
περισσότερες υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν κοινές υπηρεσίες ή να εργάζονται 
παράλληλα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανταπόκριση στις 
καταγγελίες των πολιτών. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από μια υπηρεσία μπορούν 
εν μέρει να εξαρτώνται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή από τις πληροφορίες που 
διοχετεύονται από άλλες. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό για τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
εδραιώσει καλούς διαύλους επικοινωνίας με άλλες υπηρεσίες που χειρίζονται 
καταγγελίες διαφθοράς στην Ελλάδα. Ωστόσο, η καλλιέργεια καλής επικοινωνίας δεν 
είναι απαραιτήτως συνώνυμη με την καλλιέργεια καλών σχέσεων. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. πρέπει 
να είναι σε θέση να επικοινωνεί σαφώς με κάθε φορέα, αλλά και να χτίζει καλές 
σχέσεις με άλλους φορείς προκειμένου να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις 
εξουσίες και τις αρμοδιότητες άλλων φορέων. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ενδεχομένως να διαφωνεί 
κατά καιρούς με τους άλλους φορείς διεκπεραίωσης των καταγγελιών σχετικά με τον 
τρόπο περάτωσης των καταγγελιών ή για την καταπολέμηση της απάτης και της 
διαφθοράς, αλλά αυτές οι διαφωνίες δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη διάρρηξη 
της επικοινωνίας. 

Υπάρχουν δύο σχετικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ανοιχτά σε αυτό το 
σημείο: (α) ένα ζήτημα συστημικής ικανότητας και (β) ένα ζήτημα συστημικού 
συντονισμού. Το ζήτημα της ικανότητας αφορά στο συνολικό επίπεδο των πόρων του 
συστήματος. Δεδομένου ότι είναι απίθανο η εν λόγω συνολική ικανότητα του 
συστήματος να αυξηθεί σημαντικά στο εγγύς μέλλον, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διαθέσιμοι πόροι. Αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι 
πόροι χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, γεγονός που μας οδηγεί 
στο δεύτερο θέμα του συστημικού συντονισμού. Δεν συνιστάται η ύπαρξη μίας 
κεντρικής υπηρεσίας διαχείρισης των καταγγελιών διαφθοράς στην Ελλάδα. Όλοι οι 
οργανισμοί και οι αρχές που λειτουργούν σήμερα διαδραματίζουν έναν συγκεκριμένο 
και σημαντικό ρόλο σε αυτό το σύστημα. Ωστόσο, ενδείκνυται η προώθηση της 
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αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας όλων αυτών των οργανισμών μέσω του 
συντονισμού διαμοιραζόμενων υπηρεσιών που είναι κοινές για όλους.  

Τα μοντέλα διαμοιραζόμενων υπηρεσιών αποκτούν όλο και μεγαλύτερη απήχηση στο 
δημόσιο τομέα ως τρόπος μείωσης του κόστους και/ή βελτίωσης του συντονισμού 
(Borman & Janssen, 2012). Καθιστούν δυνατή τη διεξαγωγή κοινών εργασιών που 
απαιτούνται από όλους τους οργανισμούς από έναν μόνο πάροχο διαμοιραζόμενων 
υπηρεσιών. Στο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς στην Ελλάδα θα 
μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικό όφελος με την εκπλήρωση κοινών καθηκόντων από 
έναν πάροχο διαμοιραζόμενων υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες, για 
παράδειγμα οι φορείς διενέργειας ερευνών, θα είναι ελεύθερα να εργαστούν 
αποκλειστικά στο κομμάτι της έρευνας. Τα κοινά καθήκοντα που θα μπορούσαν να 
διαμοιραστούν είναι ενδεικτικά:  

 Διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής για τη διαχείριση των 
καταγγελιών διαφθοράς. 

 Συγκέντρωση και παρακολούθηση αναφορών και κατάρτιση στατιστικών. 

 Προσδιορισμός των ευκαιριών για μάθηση με σκοπό την καλύτερη 
αποτελεσματικότητα και το συντονισμό μέσα από αυτά τα δεδομένα. 

 Προσδιορισμός και επικοινωνία των γενικών και ειδικών «κόκκινων σημαιών» 
της διαφθοράς. 

 Ενίσχυση της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης στο εσωτερικό (εντός της 
διοίκησης) και εξωτερικά (με το κοινό). 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για τη διαχείριση καταγγελιών για 
λογαριασμό όλων των υπηρεσιών που εντάσσονται στο σύστημα. 

Προτείνεται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να επιδιώξει να προσφέρει αυτές τις κοινόχρηστες 
υπηρεσίες για λογαριασμό του ευρύτερου δικτύου. Προς τούτο, θα μπορούσε να 
συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με άλλα αρμόδια όργανα, καθώς και μια συμφωνία 
για τα καθήκοντα που πρέπει να εκπληρωθούν σε κάθε περίπτωση και ενδεχομένως να 
αποσπάσει το κατάλληλο προσωπικό. Στις περιπτώσεις όπου οι παραπάνω 
δραστηριότητες δεν παρέχονται επιτυχώς από παράγοντες που εντάσσονται στο 
σύστημα καταγγελιών διαφθοράς, αυτός ο ρόλος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα μπορούσε να 
συμβάλει στο «σφίξιμο του κλοιού» γύρω από τη διαφθορά. Στις περιπτώσεις όπου 
αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται παράλληλα από διαφορετικές υπηρεσίες 
εντός του ισχύοντος συστήματος, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολική αύξηση 
της αποτελεσματικότητας. 

Για να φέρει σε πέρας έναν τέτοιο ρόλο, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. πρέπει να εκπαιδεύσει τους 
υψηλόβαθμους υπαλλήλους των υπηρεσιών (τους υπουργούς, τους υφυπουργούς κ.ά.) 
σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και με το πώς η συνεργασία με την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
θα μπορούσε να βοηθήσει το σύνολο του συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς 
και της διαχείρισης των καταγγελιών να βελτιωθεί και να λειτουργήσει καλύτερα στα 
μάτια των πολιτών. Αυτό μπορεί να σημαίνει την πραγματοποίηση επισκέψεων σε 
υπουργούς και άλλους ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους για να γνωριστούν 
και να θέσουν τα θεμέλια για την εδραίωση καλών σχέσεων. Πράγματι, η δεξιότητα της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να καλλιεργεί διαπροσωπικές σχέσεις είναι τελικά πιθανό να καθορίσει, εάν 
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θα οικοδομήσει επιτυχώς τέτοιου είδους σχέσεις που θα προωθήσουν την 
αποτελεσματικότερη συνεργασία και ολοκλήρωση του συστήματος συνολικά. 

Η προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των 
διαφορετικών φορέων και αρχών στο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς 
είναι ένα πολυετές εκπαιδευτικό εγχείρημα. Πολλοί από τους οργανισμούς αυτούς δεν 
διαθέτουν επί του παρόντος ένα αποτελεσματικό και εξειδικευμένο σύστημα 
διαχείρισης των καταγγελιών, με ελάχιστη ικανότητα αξιολόγησης και διαχείρισης των 
εισερχόμενων καταγγελιών.  

Υπάρχει μια γενικότερη ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικότερες πολιτικές, 
διαδικασίες και εγχειρίδια καταγγελιών για την καθοδήγηση των διαδικασιών 
διαχείρισης των καταγγελιών και για τη διασύνδεση με ηλεκτρονικά συστήματα 
διαχείρισης καταγγελιών. Η απουσία συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων για την 
οριστικοποίηση των διαφόρων σταδίων διαχείρισης μιας καταγγελίας και οι 
περιορισμένοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι που αναφέρουν οι υπηρεσίες έχουν 
ως αποτέλεσμα το συνωστισμό ανεξιχνίαστων υποθέσεων.  





 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – 41 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Προτάσεις 

Χωρίς καμία αμφιβολία, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των επιδόσεων του ελληνικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς για τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και τους λοιπούς 
ενδιαφερόμενους φορείς. Εντούτοις, είναι απαραίτητη η εξεύρεση απαντήσεων στις 
ερωτήσεις που ανακύπτουν στην παραπάνω συζήτηση πριν επακολουθήσει ο 
εκσυγχρονισμός του συστήματος. Ο ρόλος και οι δυνατότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για την 
προώθηση της αλλαγής εξαρτώνται επίσης από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις 
ερωτήσεις αυτές. Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, τα βασικά σημεία συνοψίζονται 
παρακάτω (με προτάσεις μεταρρύθμισης) σχετικά με το σύστημα διαχείρισης των 
καταγγελιών επί υποθέσεων διαφθοράς στο σύνολό του: η καταπολέμηση της 
διαφθοράς, ο ρόλος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στο σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών, η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ως μοντέλο «βέλτιστων πρακτικών» (με ιδιαίτερη έμφαση στις αξίες, στα 
συστήματα και στις πρακτικές του), ο τρόπος δημιουργίας και διάδοσης των γνώσεων 
που αντλήθηκαν από τις καταγγελίες και τα επιμέρους θέματα πληροφορικής και 
διαμοιρασμού δεδομένων. 

Ζητήματα που άπτονται του συστήματος 

Για το δεδομένο επίπεδο ικανότητας όπου βρίσκεται στο ελληνικό σύστημα διαχείρισης 
καταγγελιών διαφθοράς (δηλ. ο αριθμός των εμπλεκόμενων φορέων), δεν χωρεί 
αμφιβολία ότι είναι δυνατό να καταστεί το σύστημα αποτελεσματικότερο. Συνιστάται 
οι υφιστάμενες αρμόδιες υπηρεσίες να διατηρούν όλες τις εξουσίες τους για την 
υποδοχή καταγγελιών. Ωστόσο, θα μπορούσαν να συνυπάρχουν πιο αποτελεσματικά 
ως ανεξάρτητοι συμμετέχοντες μέσα σε ένα ενοποιημένο, εξορθολογισμένο σύστημα. 

Ο κακός συντονισμός του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών αποτελεί έναν εγγενή 
παράγοντα κινδύνου, καθώς τόσο οι πολίτες όσο και οι εργαζόμενοι χάνουν την 
εμπιστοσύνη στην ικανότητα των αρμόδιων αρχών να διαχειριστούν τις καταγγελίες 
διαφθοράς. Ένας τρόπος για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να υπάρξει 
πραγματικό αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παροχής 
κοινόχρηστων υπηρεσιών στο πλαίσιο του οποίου θα ταξινομούνται οι εισερχόμενες 
καταγγελίες και θα διοχετεύεται η πληροφορία από αυτές. Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
διερευνήσει την ανάληψη αυτού του ρόλου παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ:  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 1: Να χαρακτηριστούν οι διεφθαρμένες συμπεριφορές που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας κάθε υπηρεσίας. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 2: Να αποτυπωθούν οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας για τον 
εντοπισμό των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος. 
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Να διερευνηθούν τα καθήκοντα που είναι κοινά σε κάθε υπηρεσία και εκείνα που 
αφορούν σε κάθε υπηρεσία ειδικά. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 3: Για τα καθήκοντα που είναι κοινά σε κάθε υπηρεσία, προτείνεται 
η σύσταση μιας βραχύβιας ομάδας εργασίας ο ρόλος της οποίας θα είναι να 
διερευνήσει πώς μπορούν να συντονιστούν καλύτερα αυτά τα καθήκοντα. Για να 
επιτευχθεί καλύτερα ο συντονισμός, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν «κοινόχρηστες 
υπηρεσίες» για όλους τους φορείς, όπως προτείνεται παραπάνω. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 4: Για τα καθήκοντα που αφορούν κάθε υπηρεσία χωριστά, θα 
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα διϋπηρεσιακός διάλογος για να προσδιοριστεί ο τρόπος 
διαβίβασης των υποθέσεων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών με τον πλέον 
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 5: Να συσταθούν επίσημοι συντονιστικοί μηχανισμοί (με την 
εκπροσώπηση όλων των νόμιμων εμπλεκόμενων μερών: υψηλού επιπέδου, 
στρατηγικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα και σε επίπεδο υπηρεσίας.). Να 
καταρτιστούν Μνημόνια Συνεργασίας για την ενίσχυση του συντονισμού, όπου 
ενδείκνυται.   

Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης του γενικότερου μοντέλου διαβίβασης μέσω της 
τυποποίησης κάθε ενέργειας που είναι εφικτό και λογικό να τυποποιηθεί σε ολόκληρο 
το σύστημα. Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να κατατοπίζει τους λοιπούς παράγοντες του 
συστήματος και να παρουσιάζει πρότυπες διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών. Προς 
τούτο, θα πρέπει να συστήσει ένα κοινό σύνολο πρωτοκόλλων και διοικητικών 
συστημάτων διαμοιρασμού πληροφοριών, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση και η 
επικάλυψη των ρόλων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί μια πιο 
συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση. 

Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να προσφέρει πρακτικές συμβουλές και συνδρομή σε άλλες 
υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να τις βοηθήσει να χαράξουν τις κατάλληλες 
πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια διαχείρισης καταγγελιών που θα οριοθετούν 
αυτές τις διαδικασίες, καθώς και να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
τα χρονοδιαγράμματα οριστικοποίησης των διαφόρων σταδίων διεκπεραίωσης μιας 
καταγγελίας και την παρακολούθηση της πορείας τους. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ικανότητα του 
συστήματος να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί επίσης να εξασφαλίσει 
μια τοποθεσία από την οποία να παρέχει το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό, το 
οποίο να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε ολόκληρο το δίκτυο σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες. 

Η παροχή προτύπων και κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του 
συντονισμού. Από τη στιγμή που οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν είναι 
πάντα οι ίδιες, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο είναι πιο λογικό και πρακτικό να 
τυποποιηθούν. Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να επιδιώξει τον προγραμματισμό 
συναντήσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί μια εφ’ 
όλης της ύλης συζήτηση σχετικά με αυτά τα θέματα που θα επιτρέψει να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη ενός συστήματος πολλών υπηρεσιών και να 
ελαχιστοποιηθούν οι αδυναμίες του. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ: 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 6: Να δημιουργηθούν τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα, όπως 
οι «Τυποποιημένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες» (ΤΕΔ) και τα εγχειρίδια διαχείρισης 
καταγγελιών. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 7: Να συσταθεί μια βραχύβια ομάδα εργασίας που θα 
κατασταλάξει στους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI), βάσει των οποίων θα μπορούν 
να αξιολογούνται η απόδοση του συστήματος και κάθε παράγοντα μέσα σε αυτό. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 8: Να δημιουργηθεί μια κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη 
διαχείριση των καταγγελιών επί υποθέσεων διαφθοράς. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 9: Να αναπτυχθούν προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού σε 
καθορισμένους ρόλους τόσο μέσα σε κάθε οργανισμό όσο και μεταξύ διαφορετικών 
υπηρεσιών.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 10: Να συσταθεί μια ειδική Αρχή Προτύπων Διαχείρισης 
Καταγγελιών κατά το πρότυπο της Complaints Standards Authority που θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη προτύπων και στη διάδοση των ορθών πρακτικών σε όλες τις οικείες 
υπηρεσίες. 

Καταπολέμηση της διαφθοράς  

Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα 
χαρακτηρίζονται οι αναφορές των πολιτών για απάτη και διαφθορά ως 
προβληματισμοί ή ως αναφορές εγκλημάτων και όχι ως καταγγελίες. Έτσι, θα γίνονται 
ταχύτερες και πιο κατάλληλες διαβιβάσεις στο σωστό σημείο στο δίκτυο.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ: 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 11: Να συσταθεί μια βραχύβια ομάδα εργασίας που θα αποφανθεί 
τι πρέπει να θεωρείται προβληματισμός, καταγγελία ή καταγγελία εγκλήματος, και θα 
καθορίσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε κάθε περίπτωση. 

Ο ρόλος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. εντός του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών  

Λόγω της τρέχουσας χαμηλής εσωτερικής ικανότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και του 
κατακερματισμού του συστήματος, συνιστάται να επικεντρωθεί αρχικά η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
κυρίως (α) στη διαφοροποίηση των προβληματισμών από τις πραγματικές καταγγελίες 
και τις αναφορές πραγματικών εγκλημάτων, (β) στη διεξαγωγή αρχικής αξιολόγησης 
δέουσας επιμέλειας και (γ) στη διαβίβαση των καταγγελιών στον αρμόδιο φορέα (με 
εξαίρεση τις καταγγελίες σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, για τα 
οποία η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι ο αρμόδιος οργανισμός). 

Με την πάροδο του χρόνου, ο ρόλος αυτός θα μπορούσε να εξελιχθεί στο μελλοντικό 
ρόλο της παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών. Επιπλέον, εάν οι προτεινόμενες 
διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών είναι αποτελεσματικές για τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., 
συνιστάται να αξιοποιηθούν και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που δεν 
διαθέτουν ακόμη πλήρως λειτουργικό σύστημα.  
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Μια άλλη ιδέα θα μπορούσε να είναι η ενσωμάτωση της δυνατότητας των πολιτών όχι 
μόνο να υποβάλλουν καταγγελίες αλλά και να ανταλλάσσουν ιδέες, προτάσεις κ.λπ. 
(παρόμοια με την πύλη καταγγελιών και συζήτησης για τους πολίτες της Νότιας Κορέας 
www.epeople.go.kr/jsp/user/on/eng/intro01.jsp) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ: 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 12: Να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που θα συγκεντρώσουν οι 
ομάδες αποτύπωσης (Μέτρο υπ’ αριθμόν 2) και οι βραχύβιες ομάδες εργασίας (Μέτρα 
υπ’ αριθμόν 3, 7 και 11) για τον αποσαφήνιση του ρόλου της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στο πλαίσιο του 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 13: Να θεσπιστεί μια «ημέρα εκτός γραφείου», κατά την οποία με 
ή χωρίς εξωτερική συνδρομή ειδικού, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ θα χαράξει την οργανωτική 
στρατηγική που θα ακολουθηθεί. 

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ως πρότυπο καλής πρακτικής: συστήματα αξιών και πρακτικές 

Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να συντάξει μια δήλωση εσωτερικής πολιτικής και έναν 
κώδικα δεοντολογίας με γνώμονα τις βέλτιστες πρακτικές που προσδιορίζονται στο 
παρόν έγγραφο. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει το όραμα και την αποστολή της 
υπηρεσίας.  

Συνιστάται η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής και εξαιρετικά ικανής ομάδας που θα 
επιτρέψει στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να αποδείξει ότι λειτουργεί με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
δεοντολογικών αρχών και συμπεριφορών. Πέραν τούτου, θα πρέπει να διανεμηθούν 
στους υπαλλήλους κώδικες ορθών πρακτικών και να τους έχει δοθεί η κατάλληλη 
κατάρτιση, ώστε να προαχθούν οι θεμελιώδεις αξίες της ευθύτητας/ακεραιότητας, της 
δικαιοσύνης/αμεροληψίας, της ανταπόκρισης/επικέντρωσης στο άτομο, της 
προσβασιμότητας/διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας/επικαιρότητας, της 
αποδοτικότητας/βελτίωσης στο πλαίσιο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ και να επικοινωνηθούν στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Συνιστάται να δημιουργηθούν στο εσωτερικό της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συστήματα που θα 
υποστηρίξουν τα παραπάνω (π.χ. πολιτικές, καθοδήγηση, κατάρτιση και ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού, συστήματα πληροφορικής και συναφείς διαδικασίες). Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να επιδιωχθεί η τυποποίηση αυτών των συστημάτων σε ολόκληρο 
τον τομέα διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς. 

Υποδοχή καταγγελίας: Συνιστάται στους πολίτες να μπορούν να υποβάλλουν την 
καταγγελία τους επιλέγοντας ανάμεσα σε μια σειρά μηχανισμών – μέσω τηλεφωνικών 
κέντρων, ηλεκτρονικά, ταχυδρομικώς, με φαξ είτε αυτοπροσώπως. Οι καταγγέλλοντες 
θα πρέπει να υποστηρίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο από εξειδικευμένο 
προσωπικό κατά την υποβολή της καταγγελίας τους. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. χρειάζεται μια 
πολιτική επικοινωνίας μέσα από την οποία να προσδιορίζει τρόπους εκπαίδευσης των 
πολιτών στους καλύτερους τρόπους υποβολής καταγγελιών. Πρέπει να διερευνηθεί το 
ζήτημα της υποδοχής ανώνυμων καταγγελιών χωρίς να χρειάζεται να ταυτοποιηθεί ο 
καταγγέλλων. 

http://www.epeople.go.kr/jsp/user/on/eng/intro01.jsp
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Καταχώριση και καταγραφή καταγγελίας: Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να αποφασίσει 
ποιες πληροφορίες θα είναι υποχρεωτικές/απαραίτητες, πώς και πού θα 
καταγράφονται και πώς θα ελέγχεται η ακρίβεια και η ακεραιότητα των δεδομένων που 
εισάγονται στο σύστημα. Αυτό θα είναι απαραίτητο, πρωτίστως, για τις δικές της 
εσωτερικές διαδικασίες, αλλά τελικά θα μπορούσε να τυποποιηθεί σε όλο το δίκτυο 
υπηρεσιών. 

Ιεράρχηση των καταγγελιών: Συνιστάται η καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να 
γνωρίζει πότε ενδείκνυται η έγκαιρη περαίωση, η προκαταρκτική έρευνα ή η άμεση 
διαβίβαση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με τις 
άλλες υπηρεσίες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, κοινή προσέγγιση μεταξύ διαφόρων 
υπηρεσιών ως προς τις διαδικασίες και υποστήριξη στην κατάρτιση του προσωπικού. 
Απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρόσθετες πληροφορίες 
που θα αναζητηθούν προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον. 
Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν σαφή χρονικά πλαίσια για τη διεκπεραίωση των 
καταγγελιών. Ο τυπικός χρόνος απόκρισης για την περαίωση των καταγγελιών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι 3 ημέρες για διαβίβαση και κατά μέγιστο 20 ημέρες για 
έρευνα. Εάν η έρευνα αναμένεται να ξεπεράσει τις 20 ημέρες, πρέπει να 
πληροφορείται ο καταγγέλλων με σαφήνεια και να παρέχονται και οι λόγοι για την 
καθυστέρηση. 

Προκαταρκτική έρευνα: Συνιστάται να έχουν συμφωνηθεί τα πρωτόκολλα με τους 
λοιπούς φορείς διαχείρισης των καταγγελιών για τον καθορισμό της έκτασης/των 
ορίων της προκαταρκτικής έρευνας. Συνιστάται να υπάρχει σαφής γραμμή μεταξύ του 
αρχικού φιλτραρίσματος των πληροφοριών από δημόσια διαθέσιμες πηγές και της 
λεπτομερέστερης προκαταρκτικής έρευνας. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα πρέπει να αναλάβει την 
προκαταρκτική έρευνα μόνο, εάν υπάρχει ξεκάθαρη συμφωνία με το ερευνητικό 
όργανο (είτε μέσω Μνημονίου Συνεννόησης, είτε κατά περίπτωση). Είναι επίσης 
σημαντικό να αξιολογούνται οι κίνδυνοι που θέτουν σε κίνδυνο τις επακόλουθες 
έρευνες και/ή την ασφάλεια όλων των ενδιαφερομένων μερών. Προς το παρόν, 
συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να μην προχωρήσει πολύ στην προκαταρκτική έρευνα (εκτός 
από τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα) διότι (α) η εντολή διεξαγωγής ερευνών θα μπορούσε να 
προκαλέσει επικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλους αρμόδιους φορείς και (β) η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία ανάπτυξης επαρκούς εσωτερικής ικανότητας και 
γνώσης. Εάν η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι σε θέση να φέρει σε πέρας αυτό το ρόλο με επιτυχία, θα 
μπορούσε να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου για να αποκτήσει σημαντικότερο 
ρόλο (π.χ. συμμετοχή στο σχεδιασμό του πλάνου ερευνών). 

Παρακολούθηση: Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να επιδιώξει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην παρακολούθηση της εξέλιξης μιας καταγγελίας μετά τη διαβίβασή της προς 
έρευνα. Ο ρόλος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει την ηλεκτρονική παρακολούθηση 
των πληροφοριών που καταγράφονται/δεν καταγράφονται σε ασφαλή κοινόχρηστη 
πλατφόρμα. Λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο διαμοιρασμός 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων φορέων θα είναι αναγκαστικά περιορισμένη. 
Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει την εφαρμογή ενός συστήματος κωδικοποίησης που θα 
εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της καταγγελίας (π.χ. ενεργή, αδρανής, κλειστή) και 
την ημερομηνία ενημέρωσης του αρχείου για τελευταία φορά. Οι πληροφορίες αυτές 
θα επιτρέψουν στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να γίνει το σημείο επαφής για όλες τις υπηρεσίες του 
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δικτύου, ώστε να χειριστεί αιτήματα από τους πολίτες σχετικά με την πρόοδο της 
καταγγελίας τους. Επί του παρόντος, ο ρόλος αυτός είναι κοινός σε όλες τις υπηρεσίες 
του συστήματος, με σημαντική επιβάρυνση του φόρτου εργασίας του προσωπικού. 
Επιπλέον, εάν η ίδια καταγγελία υποβληθεί σε περισσότερες από μία υπηρεσίες, τότε 
αυτομάτως η δουλειά πολλαπλασιάζεται σε όλο το δίκτυο. Η παροχή ενός ενιαίου 
σημείου επικοινωνίας για όλους τους καταγγέλλοντες αναμένεται να οδηγήσει σε 
σημαντικές οικονομίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση 
άλλων τμημάτων του συστήματος. Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να αναλάβει αυτόν τον 
ρόλο, ίσως με την απόσπαση επιπλέον προσωπικού για να καλύψει τον πρόσθετο 
φόρτο εργασίας.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ: 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 14: Να καθιερωθεί μία σαφής λειτουργία δημόσιας επικοινωνίας 
στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για τον συντονισμό της επικοινωνίας με το κοινό σχετικά με τον καλύτερο 
τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών πιο έχουν για τη διαφθορά. Να αξιοποιηθεί αυτός 
ο ρόλος για να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των καταγγελλόντων σχετικά με την πρόοδο 
και την έκβαση της καταγγελίας τους. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 15: Να προσληφθούν άτομα που θα αναλάβουν σαφείς ρόλους στη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (π.χ. υπάλληλοι υποδοχής καταγγελιών, υπεύθυνοι προκαταρκτικής έρευνας, 
προσωπικό επικοινωνιών, χειριστές διοικητικού συστήματος, προσωπικό ανάλυσης 
δεδομένων/εκμάθησης του συστήματος). 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 16: Να δημιουργηθούν τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα, 
όπως οι Τυποποιημένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες, τα Εγχειρίδια Διαχείρισης 
Καταγγελιών και οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs). 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 17: Να αναπτυχθούν προγράμματα κατάρτισης που θα 
εξασφαλίζουν την κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού σε καθορισμένους ρόλους 
μέσα στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 18: Να προαχθεί η ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαμοιραζόμενης 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφορικής για τη διαχείριση των καταγγελιών 
διαφθοράς. 

Οι καταγγελίες ως πηγή μάθησης 

Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να επιδιώξει την ανάληψη του ρόλου σχηματισμού μιας 
γνωσιακής βάσης μέσα από λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών. Θα 
πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την κατάρτιση αναφορών παρακολούθησης και 
στατιστικών από οποιοδήποτε διαμοιραζόμενο πληροφοριακό σύστημα που μπορεί να 
αναπτυχθεί (ηλεκτρονικό ή μη). Έτσι, θα μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό 
επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων «κόκκινων σημαιών». 

Συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να υποστηρίξει το υπόλοιπο δίκτυο ώστε να διαδώσει τη 
άντληση γνώσης μέσα από τη λειτουργία του συστήματος, οργανώνοντας και 
συμμετέχοντας σε τακτικό διάλογο με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
(συμπεριλαμβανομένων των forum διαχείρισης καταγγελιών/τακτικών συναντήσεων 
των συνδέσμων συντονισμού), για να μοιράζεται ιδέες, να προτείνει τυποποιημένες 
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διαδικασίες, να αναλύει τα στατιστικά στοιχεία, να παρακολουθεί την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών για το χειρισμό καταγγελιών κ.ο.κ. Θα μπορούσε επίσης να κατατοπίζει 
το δίκτυο σχετικά με τυχόν θετικές ή αρνητικές εξελίξεις από την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και το χειρισμό των καταγγελιών και/ή τη διαδικασία μάθησης μέσα από τα 
λάθη. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ: 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 19: Να συγκαλούνται τακτικά (τριμηνιαία) και περιοδικά (κατ’ 
απαίτηση) forum διαχείρισης καταγγελιών και συνεδριάσεις των συνδέσμων 
συντονισμού. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 20: Να εδραιωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στο σύστημα 
διαχείρισης των καταγγελιών μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας στη διαχείριση των υποθέσεων, της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων 
και την έμπρακτη απόδειξη ότι η διαδικασία απόκτησης γνώσεων στέφθηκε από 
επιτυχία. 

Ζητήματα τεχνολογιών πληροφορικής και διαμοιρασμού δεδομένων 

Παρόλο που σήμερα είναι δύσκολο να προβλεφθεί ένα πλήρως ενοποιημένο 
ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης καταγγελιών το οποίο να είναι κοινό μεταξύ 
όλων των φορέων στο πλαίσιο του συστήματος καταγγελιών διαφθοράς, εντούτοις, 
συνιστάται να αποτελέσει σημαντικό στόχο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα 
συμβάλει τόσο στο να σφίξει ο κλοιός γύρω από την απάτη και τη διαφθορά όσο και να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
καταγγελιών διαφθοράς. 

Σε αυτό το σημείο συνιστάται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να διεξάγει συζητήσεις με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά ενός παρόμοιου 
συστήματος και να συντάσσει εκθέσεις για να ενημερώνει τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής σχετικά με τα απαιτούμενα κριτήρια και το επίπεδο των απαιτούμενων 
δημοσιονομικών πόρων. Μακροπρόθεσμα, εάν υλοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα, η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα πρέπει να επιδιώξει να παρέχει γενική υποστήριξη για αυτή τη λειτουργία 
στο πλαίσιο της ευρύτερης προσέγγισης περί διαμοιραζόμενων υπηρεσιών. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ: 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 21: Να συγκληθεί η βραχύβια ομάδα εργασίας που θα συζητήσει 
τρόπους εναρμόνισης του συστήματος πληροφορικής. 
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Χρονοδιάγραμμα 

Ακολουθεί ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των παραπάνω 
μέτρων σε έναν ορίζοντα τεσσάρων ετών. 

Μέτρο 
Ε1 

Τρίμ. 1/2 
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