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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.  
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Επιτελική σύνοψη 

Εισαγωγή 

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να αποτελέσουν ένα πρακτικό 
εργαλείο που θα συνδράμει την ελληνική κυβέρνηση στο έργο σύνταξης, υλοποίησης 
και παρακολούθησης της προόδου των τομεακών στρατηγικών καταπολέμησης της 
διαφθοράς και των σχεδίων δράσης που καταρτίζονται με βάση την αξιολόγηση των 
κινδύνων. Ακολουθώντας μια τομεακή προσέγγιση ενάντια στη διαφθορά, εξετάζουν 
κατά προτεραιότητα τα παρακάτω ζητήματα: 

 Τους βασικούς προβληματισμούς που εγείρονται κατά τη διαμόρφωση μιας 
τομεακής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς  

 Τον τρόπο διεξαγωγής μιας τομεακής αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς 

 Τον τρόπο χάραξης μιας τομεακής στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς  

 Τον τρόπο υλοποίησης και παρακολούθησης της προόδου ενός τομεακού 
σχεδίου δράσης καταπολέμησης της διαφθοράς  

 Τον τρόπο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με μία 
τομεακή στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς 

Ο γενικότερος στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να προάγουν μια κουλτούρα 
διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας και να ενθαρρύνουν τους φορείς του 
ελληνικού δημόσιου τομέα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να κινητοποιήσουν τις 
δυνάμεις τους για την πρόληψη της διαφθοράς. 

Πληροφοριακό υπόβαθρο 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να βελτιώσουν τη δημόσια διακυβέρνηση και να 
αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα διαφθοράς, πολλές χώρες, έχουν προβεί σε θεσμικές και 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η θέσπιση νόμων ο σχεδιασμός εθνικών 
στρατηγικών και η σύσταση οργανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Παρόλο που οι εν λόγω εθνικές προσπάθειες ενισχύουν το υπάρχον θεσμικό-
νομοθετικό πλαίσιο, ενδεχομένως να μην επαρκούν. Όσοι ασχολούνται ενεργά με την 
καταπολέμηση της διαφθοράς σήμερα συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι 
προϋπόθεση για μια καλύτερη δημόσια διακυβέρνηση είναι η προσαρμογή των πιο 
γενικών προσεγγίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις ιδιαίτερες ανάγκες 
και προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε τομέας πολιτικής. 

Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς δεν υπάρχει μία και μόνη λύση όσον 
αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τομεακών στρατηγικών για την 
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καταπολέμηση της διαφθοράς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αποτελεσματικότητα μιας 
τομεακής στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
το κατά πόσον έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το πλαίσιο λειτουργίας και το αντικείμενο 
του τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο πεδίο της διαφθοράς. Εξάλλου, η 
ισχυρή πολιτική βούληση και ο συντονισμός με τις υπόλοιπες δράσεις για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση της δομής διακυβέρνησης στη χώρα 
είναι απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας. Επιπλέον, για να είναι πραγματικά 
αποτελεσματικές, οι τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς πρέπει να 
εξασφαλίσουν ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
έχουν αποτυπωθεί ως τομείς υψηλού κινδύνου η Φορολογική και Τελωνειακή 
Διοίκηση, η Υγεία, οι Δημόσιες Συμβάσεις, η Άμυνα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι 
Δημόσιες και Ιδιωτικές Επενδύσεις. Το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΟΟΣΑ 
στηρίζει την Ελλάδα στο έργο αξιολόγησης της προόδου που έχει επιτελέσει στις ήδη 
υφιστάμενες τομεακές στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς  (στους τομείς της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των Δημόσιων 
Συμβάσεων και της Υγείας). Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ στηρίζει την Ελλάδα στη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένων στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε τομείς υψηλού 
κινδύνου όπως οι Αμυντικές Συμβάσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Δημόσιες και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις μεριμνώντας παράλληλα ώστε οι στρατηγικές αυτές να 
λαμβάνουν υπόψη τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι 
τομείς υψηλού κινδύνου.  

Βασικοί προβληματισμοί  

Σύμφωνα με τις έρευνες στις οποίες βασίστηκε η κατάρτιση των παρόντων 
κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και με βάση τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 
προόδου που έχει συντελεστεί σε υφιστάμενες τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην Ελλάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι προβληματισμοί 
ως βασικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση των μελλοντικών τομεακών στρατηγικών 
ενάντια στη διαφθορά στην Ελλάδα.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πρόκειται για γενικού χαρακτήρα 
προβληματισμούς και ότι οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης μελλοντικών τομεακών 
στρατηγικών καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα θα χρειαστεί να λάβουν τις 
αποφάσεις τους κατόπιν εμπεριστατωμένης ανάλυσης κάθε επιμέρους τομέα και των 
διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση της εκάστοτε τομεακής στρατηγικής.  

Βασικοί προβληματισμοί σχετικά με επιμέρους τομείς πολιτικής 

Δεν υπάρχει μόνο μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Το πρώτο δίδαγμα από το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των τομεακών στρατηγικών καταπολέμησης της 
διαφθοράς είναι ότι δεν υπάρχει μία και μόνη λύση που να καλύπτει τις απαιτήσεις 
όλων των επιμέρους τομέων. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι τομεακές στρατηγικές 
καταπολέμησης της διαφθοράς να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε 
τομέα, αφού γίνει πρώτα μια εκτίμηση της φύσης, της έκτασης και των επιπτώσεων του 
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φαινομένου στον συγκεκριμένο τομέα, οι οποίες ενδέχεται να παρεμποδίζουν την 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Η προσέγγιση της «αλυσίδας αξίας». Ένα αναλυτικό εργαλείο που αποδείχθηκε 
χρήσιμο στην ανάλυση των κινδύνων διαφθοράς σε επίπεδο τομέα είναι η προσέγγιση 
της «αλυσίδας αξίας». Παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές και οι 
πόροι φτάνουν από το επίπεδο της πολιτικής απόφασης, στο επίπεδο όπου παρέχονται 
οι υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, οι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό της στρατηγικής 
μπορούν να εντοπίσουν τα «ευαίσθητα σημεία για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς» 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης τομεακής 
πολιτικής. Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι, για να ακολουθήσουν αυτήν την 
προσέγγιση, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της στρατηγικής πρέπει να ορίζουν εναργώς 
τους ρόλους, τις λειτουργίες και τις απαιτήσεις αναφοράς από τους ρυθμιστικούς 
φορείς του εκάστοτε τομέα, τις αρχές, τους φορείς παροχής υπηρεσιών, το προσωπικό 
του τομέα κ.ά. Οι σύνθετες και γραφειοκρατικής φύσεως αλυσίδες αξίας ενδεχομένως 
να αποτελούν εκκολαπτήρια διαφθοράς. Τα τελευταία χρόνια, παρά τα μέτρα που έχει 
λάβει η Ελλάδα για την εξάλειψη των διαρθρωτικών προβλημάτων και του διοικητικού 
φόρτου στην αλυσίδα αξίας του δημόσιου τομέα, εξακολουθεί να καθίσταται αδήριτη η 
ανάγκη για περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα απλουστεύσουν αυτές 
τις διαδικασίες.  

Η ανάγκη ενσωμάτωσης των δράσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε 
επίπεδο τομέα. Οι τομεακές στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν μεμονωμένα και σε στεγανά. Πρέπει να ενσωματωθούν 
στις διαδικασίες και στα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, κανονιστικής 
συμμόρφωσης και διαχείρισης της απόδοσης. Θα πρέπει ακόμα να ενσωματωθούν στις 
προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης και να 
ευθυγραμμιστούν με την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Επιπλέον, οι δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να υλοποιηθούν με 
τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο στον επίμαχο τομέα όσο και σε 
άλλους τομείς, κάτι που προϋποθέτει πολιτική στήριξη και δέσμευση υψηλού 
επιπέδου. Στην πράξη, τέτοιες προσπάθειες έχουν αποτύχει πολλάκις στην Ελλάδα 
εξαιτίας της διασποράς των εμπλεκόμενων συντελεστών και των επιμέρους 
συμφερόντων, της ανίσχυρης πολιτικής βούλησης καθώς και της έλλειψης 
ευαισθητοποίησης, των ελλιπών δεξιοτήτων, της απουσίας κινήτρων και του 
αναποτελεσματικού συντονισμού και παρακολούθησης των σχετικών διαδικασιών. Μία 
λύση θα μπορούσε να είναι η σύσταση μιας αυτόνομης διεπιστημονικής ομάδας 
εργασίας που θα εκπροσωπεί τα κυριότερα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα, η οποία 
θα έχει την εντολή και την στήριξη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας της ενσωμάτωσης 
των μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις διαδικασίες του τομέα. Ιδανικά, 
τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι άτομα τεχνικά καταρτισμένα και ειδήμονες στην 
τεχνογνωσία που απαιτείται για την αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος, 
την εκτίμηση των κινδύνων, των σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
και των εκθέσεων που έχουν εκπονηθεί στη διάρκεια υλοποίησης της στρατηγικής. Θα 
πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ύπαρξη εποπτευόμενων νομικών προσώπων υπό τα 
θεματικά υπουργεία (π.χ. στον τομέα της υγείας) αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα ένα 
προβληματικό σημείο στην ανάληψη ευρύτερων δράσεων κατά της διαφθοράς που να 
αφορούν το σύνολο των τομέων πολιτικής. Ορισμένα από αυτά τα νομικά πρόσωπα 
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ενδέχεται να μην χρηματοδοτούνται πλήρως από το δημόσιο τομέα και η λειτουργία 
τους να είναι βασισμένη σε κανόνες ιδιωτικού δικαίου με αποτέλεσμα να 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης κανόνων διαφάνειας, λογοδοσίας και 
αντικειμενικότητας στον δημόσιο τομέα αφήνοντας έτσι το πεδίο ανοιχτό για την 
εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Για να αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος, οι τομεακές 
στρατηγικές πρέπει να προβλέπουν την υπαγωγή αυτών των προσώπων στο γενικό 
δημόσιο δίκαιο και τον επαναπροσδιορισμό των εσωτερικών κανόνων και των 
διαδικασιών τους. 

Κατά τον σχεδιασμό μιας τομεακής στρατηγικής είναι σημαντικό τα εμπλεκόμενα μέρη 
να συμφωνήσουν ξεκάθαρα στο ποιες συμπεριφορές συνιστούν διαφθορά σε ένα 
δεδομένο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να προσδιορίζονται όχι μόνο τα 
αυταπόδεικτα παραδείγματα διαφθοράς από το νόμο (π.χ. δωροδοκία ή εμπορία 
επιρροής) αλλά και άλλες πρακτικές που, ακόμη και αν είναι σύννομες, υπονομεύουν 
την ικανότητα του τομέα να επιτελεί το καθήκον της εξυπηρέτησης των πολιτών κατά 
τρόπο αμερόληπτο, διαφανή και υπεύθυνο. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που 
χρήζει της προσοχής των υπευθύνων διαμόρφωσης των τομεακών στρατηγικών στην 
Ελλάδα, δεδομένου ότι η ελληνική νομοθεσία δεν παρέχει σαφή ορισμό της 
διαφθοράς, αλλά περιορίζει το εύρος του όρου στην ποινικοποίηση συγκεκριμένων 
μορφών δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής και ενεργού δωροδοκίας, 
της κατάχρησης εξουσίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Το πεδίο των νέων τομεακών στρατηγικών δεν θα πρέπει να 
καταλαμβάνει μόνο αυτή τη στενή διάσταση της διαφθοράς αλλά να λαμβάνει επίσης 
υπόψη κι άλλους τύπους συμπεριφορών εντός ενός συγκεκριμένου τομέα, οι οποίοι 
ενδέχεται να παραβιάζουν το δημόσιο συμφέρον, όπως η άδικη μεταχείριση, η 
κωλυσιεργία και η κατάχρηση εξουσίας.  

Οι περισσότερες τομεακές στρατηγικές ακολούθησαν μια τρισκελή προσέγγιση 
βασισμένη στην αποτροπή (διερεύνηση της διαφθοράς και δίωξη των παραβατών), την 
πρόληψη (εξέταση των συστημάτων και των διαδικασιών σε έναν συγκεκριμένο τομέα 
για τον εντοπισμό των ευκαιριών για εκδήλωση του φαινομένου της διαφθοράς και 
διατύπωση συστάσεων για την αποφυγή τους) και την εκπαίδευση (εκπαίδευση των 
δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτών σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες της 
διαφθοράς). Και τα τρία σκέλη είναι εξίσου σημαντικά. Ωστόσο, ανάλογα με το πλαίσιο 
του εξεταζόμενου τομέα, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της τομεακής στρατηγικής 
ενδέχεται να δώσουν προτεραιότητα στο ένα σκέλος έναντι των άλλων. Για 
παράδειγμα, αν θεωρούν ότι ο τομέας είναι ευεπίφορος στη διαφθορά και οι 
διεφθαρμένοι λειτουργοί είναι ισχυροί, μια στρατηγική που θα έδινε προτεραιότητα 
στην πρόληψη και την εκπαίδευση μπορεί να μην έφερνε τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. Σε αυτό το σενάριο, μια επιτυχημένη στρατηγική πρέπει να είναι 
αρκετά δυναμική ώστε να απαλλαγεί από τα εμπόδια και να δείξει στην κοινή γνώμη 
ότι υπάρχει πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σε ένα άλλο 
σενάριο που στοχεύει στη διατήρηση της δυναμικής ενάντια στη διαφθορά 
προτιμώνται οι στρατηγικές που επικεντρώνονται στην πρόληψη και στην εκπαίδευση. 
Οι τρέχουσες τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα (π.χ. 
στον τομέα της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης) υιοθέτησαν μια ολιστική 
προσέγγιση ενάντια στη διαφθορά δημιουργώντας διαφορετικές ροές εργασίας που 
συναρτώνται με την πρόληψη, την αποτροπή ή την εκπαίδευση. Η απόφαση της 
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ελληνικής κυβέρνησης το 2015 να υιοθετήσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
Δημόσιο Τομέα (IPSAS) αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη της 
διαφθοράς στις διαδικασίες του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες από τους οργανισμούς κάθε τομέα για την ανάπτυξη λεπτομερέστερων 
σχεδίων δράσης και μηχανισμών συντονισμού και παρακολούθησης για την 
αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων ενάντια στη διαφθορά. 

Οι καταθέσεις των μαρτύρων προσφέρουν ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με τη 
διαφθορά και την ενδεχόμενη κακοδιοίκηση στην αλυσίδα αξίας ενός συγκεκριμένου 
τομέα. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταγγελία δυσλειτουργιών μπορεί να 
έχει υψηλό προσωπικό τίμημα για τον καταγγέλλοντα, ιδίως όταν η νομική προστασία 
είναι σχεδόν ανύπαρκτη ή η διαδικασία των εσωτερικών καναλιών καταγγελίας δεν 
είναι αρκετά σαφής. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταγγελία 
δυσλειτουργιών έχει ταυτιστεί συνειρμικά με την προδοσία αντί να θεωρείται ωφέλιμη 
για το δημόσιο καλό. Είναι σημαντικό κατά τη διαμόρφωση μιας τομεακής στρατηγικής 
ενάντια στη διαφθορά να παρέχονται εργαλεία για την προστασία και την ενθάρρυνση 
τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των πολιτών να καταγγείλουν τα κακώς 
κείμενα. Ακόμη κι αν η Ελλάδα έχει λάβει μέτρα για την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου τομέα, η νομοθεσία δεν περιέχει ακόμη ένα διακριτό νομικό πλαίσιο, παρά 
μόνο διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις σε διάφορες νομοθετικές πράξεις. Στα επόμενα 
βήματα, θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση μιας πιο εμπεριστατωμένης νομοθεσίας για 
τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σε εθνικό επίπεδο, η καθιέρωση εσωτερικών 
καναλιών καταγγελιών στο επίπεδο του τομέα, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών 
για την εκπαίδευση των πολιτών με στόχο τον αποστιγματισμό των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν φιλικοί προς τον χρήστη 
μηχανισμοί για την υποβολή αναφορών και καταγγελιών, όπως τηλεφωνικές γραμμές 
άμεσης επέμβασης, να συσταθούν επιτροπές ακεραιότητας, συμβούλια δεοντολογίας 
στα υπουργεία, να κοινοποιούνται οι κατάλογοι με τα ονόματα των εργαζομένων που 
έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί σε πράξεις διαφθοράς και να αξιοποιηθούν τα 
εργαλεία που διαθέτει η πληροφορική σήμερα για την προστασία της ανωνυμίας των 
πληροφοριοδοτών σε υποθέσεις διαφθοράς. 

Οι συγκεκριμένες τομεακές προσεγγίσεις ενάντια στη διαφθορά συμπληρώνουν 
ιδανικά τις γενικές εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι 
ορθά σχεδιασμένες τομεακές προσεγγίσεις μπορούν να ωφελήσουν τόσο 
συγκεκριμένους τομείς παροχής υπηρεσιών όσο και τα αντίστοιχα υπουργεία.  

Ίσως να είναι χρήσιμο να υπάρξει συντονισμός των τομεακών προσπαθειών σε εθνικό 
επίπεδο ώστε να διασφαλιστεί ότι συνδέονται με το εθνικό σχέδιο ενάντια στη 
διαφθορά. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως με διαφορετική διατύπωση, οι τομείς, 
ακόμη κι αν λειτουργούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν λειτουργούν εντός 
συγκεκριμένων στεγανών. Προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας τομεακής στρατηγικής 
καταπολέμησης της διαφθοράς είναι η συνεργασία σε κάποιο βαθμό με διαφορετικούς 
οργανισμούς και διαδικασίες. Μια επιλογή είναι να συσταθεί ένας κεντρικός φορέας 
στον οποίο θα ανατίθεται η συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση του συντονισμού των 
προσπαθειών στο μέτωπο της καταπολέμησης της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο τομέα. Ο ρόλος αυτός θα μπορούσε να ανατεθεί στην εθνική υπηρεσία 
καταπολέμησης της διαφθοράς ή σε ένα διϋπηρεσιακό συντονιστικό όργανο.  
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Λόγω του γεγονότος ότι οι τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς είναι 
διαδικασίες που εμπλέκουν πολλούς ενδιαφερόμενους, χρειάζονται ισχυρή πολιτική 
δέσμευση τόσο σε τομεακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Χωρίς 
σθεναρή πολιτική στήριξη και χωρίς την αίσθηση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ότι 
η ανώτερη πολιτική ηγεσία στηρίζει τη στρατηγική και τους υπεύθυνους διαμόρφωσης 
αυτής, κάθε τομεακή στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πολύ 
δύσκολο να είναι αποτελεσματική. Ένας καλός τρόπος για την ευρύτερη δυνατή 
αποδοχή και υιοθέτηση της στρατηγικής είναι να εξασφαλιστεί η εμπλοκή στη σύνταξή 
της των κατάλληλων εκπροσώπων οποιασδήποτε κρατικής υπηρεσίας επηρεάζεται με 
οποιονδήποτε τρόπο από την εν λόγω στρατηγική. Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να 
επεκταθούν όχι μόνο στην πολιτική ηγεσία των διαφόρων φορέων υλοποίησης αλλά 
και στο τεχνικό προσωπικό ή τους υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους που θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής. 
Αυτή η αλληλεπίδραση κατά τη διαδικασία σύνταξης μπορεί επίσης να διευκολύνει τη 
συνεργασία κατά τη φάση της υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
τομεακής στρατηγικής.  

Να μην δίνεται υπερβολική βαρύτητα στις αυτοαξιολογήσεις μιας τομεακής 
στρατηγικής ενάντια στη διαφθορά. Η εμπειρία έχει δείξει ότι συχνά οι τομεακοί 
οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σ’ έναν τομέα πολιτικής έχουν συμφέρον να 
κάνουν θετικές αναφορές σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της στρατηγικής που 
τους αφορά και επομένως να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι σχετικά με τη 
συντελεσθείσα πρόοδο. Ωστόσο, πολλές φορές, λόγω περιορισμού πόρων και τεχνικών 
γνώσεων, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά να ανατεθεί σε κάθε τομέα υλοποίησης 
η κύρια ευθύνη για την παρακολούθηση των επιδόσεων του κάθε οργανισμού σε σχέση 
με την υλοποίηση. Οι υφιστάμενες τομεακές στρατηγικές για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στην Ελλάδα φαίνεται να τάσσονται υπέρ της αυτοαξιολόγησης. Για 
παράδειγμα, η στρατηγική για τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση ορίζει ότι «η 
αρχή της αυτοαξιολόγησης υποχρεώνει όλες τις αρμόδιες αρχές της φορολογικής και 
τελωνειακής διοίκησης να παρακολουθούν τακτικά την υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης». Στην περίπτωση αυτή, είναι σκόπιμο, στο μέτρο του δυνατού, να υπάρξει 
κάποια ανεξάρτητη αξιολόγηση της προόδου που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση της 
στρατηγικής, ίσως από μια μονάδα επιφορτισμένη με τον συντονισμό, από μια άλλη 
κρατική υπηρεσία ή από έναν εξωτερικό παρατηρητή, όπως μια ομάδα της κοινωνίας 
των πολιτών ή έναν εξωτερικό σύμβουλο. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της 
προσέγγισης είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τους φορείς υλοποίησης να κατανοήσουν 
πώς μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τις επιδόσεις τους. 

Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο αντικείμενο 
και το κοινό κάθε τομέα. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης είναι απαραίτητη για 
να αυξήσει τον ενθουσιασμό και τη στήριξη μιας τομεακής πολιτικής καταπολέμησης 
της διαφθοράς. Ενώ ο στόχος μιας καμπάνιας ευαισθητοποίησης σχετικά με την εθνική 
στρατηγική είναι να ενημερωθούν όλοι σχετικά με το κόστος της διαφθοράς που 
επωμίζεται η χώρα και ο πληθυσμός της, η καμπάνια ευαισθητοποίησης σε επίπεδο 
τομεακής στρατηγικής πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στο πλαίσιο του 
επιμέρους τομέα (π.χ. τελωνεία, υγεία, παιδεία κ.ο.κ.) και να στοχεύει στο 
συγκεκριμένο ακροατήριο, τόσο το εσωτερικό (στους δημόσιους υπάλληλους που 
εργάζονται στον τομέα) όσο και το εξωτερικό (π.χ. στους οικονομικούς φορείς και 
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στους πολίτες που επωφελούνται από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχει ο 
συγκεκριμένος τομέας). Οι νέες πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
αναλαμβάνει η ελληνική δημόσια διοίκηση θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο 
βελτίωσης της επικοινωνίας με τους πολίτες και ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους σε 
πρωτοβουλίες ενάντια στη διαφθορά. Νέες πλατφόρμες, όπως η ελληνική 
πρωτοβουλία «Ανοικτή Διακυβέρνηση» (OpenGov), θα μπορούσαν να επιστρατευθούν 
για την ηλεκτρονική διαβούλευση των τομεακών στρατηγικών πριν από την υποβολή 
τους προς έγκριση, όπου οι πολίτες και οι κοινωνίες των πολιτών θα μπορούν να 
δημοσιεύουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους. 

Η δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τους στόχους, τα προγράμματα, τους 
προϋπολογισμούς, τις συμβάσεις, τις λειτουργίες και τις επιδόσεις κάθε επιμέρους 
τομέα προάγει τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία. Οι τεχνολογίες πληροφορίας 
και επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι μηχανισμοί που διευκολύνουν την πρόσβαση του κοινού 
στις πληροφορίες του τομέα και συμβάλλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση της 
κοινωνικής λογοδοσίας. Οι πρωτοβουλίες διαφάνειας μέσω της τεχνολογίας ΤΠΕ που 
αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι το πρόγραμμα «Διαύγεια», το οποίο 
υποχρεώνει τους κρατικούς φορείς να δημοσιεύουν τις πράξεις και τις αποφάσεις τους 
στο Διαδίκτυο, η πύλη «Opengov», στην οποία υποβάλλονται προς δημόσια 
διαβούλευση νομοσχέδια ή πολιτικές πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής, και η Εθνική 
Πύλη «Ερμής» που ενημερώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με την πορεία 
των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Αυτά τα σημαντικά βήματα, σε 
συνδυασμό με τις πολιτικές ανοικτών δεδομένων όσον αφορά στις δράσεις των 
κρατικών οργανισμών, θα πρέπει να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω, 
προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στις τομεακές στρατηγικές 
καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Σε κάποιους τομείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, η διαφθορά μπορεί να οφείλεται σε 
μια κουλτούρα πελατειακών σχέσεων και πατρωνείας, καθώς και σε άτυπα τοπικά 
δίκτυα δημόσιων λειτουργών, δημοσίων υπαλλήλων, των ηγετών της κοινότητας και 
της τοπικής επιχειρηματικής ελίτ. Φαινόμενα διαφθορά μπορεί επίσης να εκδηλωθούν 
λόγω μιας βεβιασμένης διαδικασίας αποκέντρωσης όπου δεν έχει αξιολογηθεί πρώτα 
η ικανότητα της τοπικής οικονομίας και των ανθρώπινων, τεχνικών και διοικητικών 
δυνατοτήτων των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναλάβουν νέες ευθύνες και να 
απορροφήσουν μεγάλες εισροές εσόδων. Κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβη και στην 
Ελλάδα, όπου το φαινόμενο της αποκέντρωσης, που εξελίχθηκε τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες εν μέσω δύο μεταρρυθμίσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλαξε τη 
λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και καθιέρωσε νέες συνθήκες για 
το ρόλο των τοπικών φορέων στον περιφερειακό σχεδιασμό.  

Τέλος, οι τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς δεν φιλοδοξούν να 
αποτελέσουν έγγραφα διαμόρφωσης πολιτικής. Πρέπει να προσφέρουν ρεαλιστικές 
και υλοποιήσιμες συστάσεις και δράσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναλύονται σε 
σχέδια δράσης που περιέχουν διακριτά βήματα για την επίτευξη των στόχων τους. 
Ακόμη και στη φαινομενικά απλή περίπτωση της απόφασης για τη θέσπιση ενός νέου 
κώδικα δεοντολογίας, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η ανάλυση της διαδικασίας σε μια 
σειρά βημάτων (π.χ. σύνταξη του κώδικα, υποβολή προς έγκριση, έγκριση και 
κοινοποίηση). Έτσι διευκολύνεται η παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής, 
η οποία στη συνέχεια θα συνίσταται σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τα βήματα 
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που έχουν πραγματοποιηθεί, το διάστημα που χρειάστηκε να ολοκληρωθεί κάθε βήμα 
της διαδικασίας και το διάστημα που παραμένει σε εκκρεμότητα ένα συγκεκριμένο 
μέτρο. Εν προκειμένω, δεν πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση δεικτών που δεν έχουν 
άμεσο αντίκτυπο, διότι είναι δύσκολο να μετρηθεί ο μη άμεσος αντίκτυπος μιας 
δράσης. Ενδιαφέρον θα πρέπει να δίδεται περισσότερο στην πορεία και στον άμεσο 
αντίκτυπο από την υλοποίηση μιας δράσης (π.χ. αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
δημοσίων υπαλλήλων σε ζητήματα ηθικής μέσω της εκπαίδευσης) και όχι στον 
αμφιλεγόμενο μη άμεσο αντίκτυπο του μέτρου (π.χ. καταστολή του φαινομένου της 
διαφθοράς). Οι σημερινές τομεακές στρατηγικές στην Ελλάδα (π.χ. για τη Φορολογική 
και Τελωνειακή Διοίκηση) είναι μάλλον ασαφείς και ευρείες όσον αφορά τον 
καθορισμό στόχων χωρίς σαφή κατανομή των βημάτων και/ή των δεικτών που 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της επιτυχίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός 
αυτό στις νέες τομεακές στρατηγικές της Ελλάδας και στις επικαιροποιήσεις των 
υφιστάμενων στρατηγικών μέσω της ανάλυσης των στόχων σε πιο απτά και συνάμα 
εύληπτα σχέδια δράσης. 

Βασικοί προβληματισμοί που αφορούν τόσο τις εθνικές όσο και τις τομεακές 
στρατηγικές ενάντια στη διαφθορά: 

Η κυβέρνηση πρέπει να δείξει έμπρακτα τις προθέσεις της μέσα από συνεχείς δράσεις 
όπως είναι η αποτελεσματική επικοινωνιακή εκστρατεία με την εμπλοκή της ανώτατης 
πολιτικής ηγεσίας, εξασφαλίζοντας έτσι στις μεταρρυθμίσεις καθαρή πολιτική στήριξη. 
Η πολιτική ηγεσία πρέπει επίσης να είναι διατεθειμένη να θεσπίσει το κατάλληλο 
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και να διορίσει 
πρόσωπα εγνωσμένης ακεραιότητας και ικανότητας σε νευραλγικές θέσεις, να διαθέσει 
επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του προβλεπόμενου κόστους καθ’ όλο το διάστημα 
της μεταρρύθμισης, να θεσπίσει μηχανισμούς τακτικής παρακολούθησης για την 
εξάλειψη των προβληματικών σημείων που εμποδίζουν την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων και να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη συνέχισή τους, να στηρίξει τα 
θεσμικά όργανα στην ανάληψη περαιτέρω μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, και να 
διευκολύνει το έργο των διωκτικών αρχών, ακόμη και όταν οι παραβάτες έχουν 
πολιτική επιρροή. Αιχμή του δόρατος για την επιτυχία όλου του εγχειρήματος είναι η 
δέσμευση των ανώτερων πολιτικών ηγετών και των τομεακών επικεφαλής στην 
εξάλειψη του φαινομένου της διαφθοράς. 

Οι στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς πρέπει να είναι σύντομες και 
περιεκτικές. Οι ογκώδεις και περίπλοκες τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της 
διαφθοράς είναι πιθανό να αποδειχθούν άκαμπτες, δύσκολες στην κατανόηση και να 
αποτρέψουν την συγκέντρωση πόρων σε τομείς προτεραιότητας. Αντιθέτως, μια 
ευσύνοπτη, αληθινή και ρεαλιστική στρατηγική σε συνδυασμό με ένα ξεχωριστό σχέδιο 
δράσης με σαφείς στόχους και δραστηριότητες θα είναι πιο αξιόπιστη και κατανοητή 
τόσο για τα στελέχη κάθε τομέα όσο και για το ευρύ κοινό. 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών, πρέπει να αναγνωριστεί η σπουδαιότητα του ήθους 
στις δημόσιες υπηρεσίες όπου οι υπάλληλοι δεν θα εμπλέκονται σε φαινόμενα 
διαφθοράς όχι λόγω του κινδύνου να ανακαλυφθούν και της αυστηρότητας της ποινής 
αλλά επειδή αντιβαίνει στα πιστεύω τους όσον αφορά στο ρόλο τους ως δημόσιων 
υπαλλήλων. Τέτοιου είδους μέτρα αναμένεται να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
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καταπολέμηση της διαφθοράς και είναι εξίσου σημαντικά με πιο συμβατικά μέτρα που 
αποσκοπούν στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση περιστατικών διεφθαρμένης 
συμπεριφοράς. Ο πρόσφατα επικαιροποιημένος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος θεσπίζει κανόνες 
που διέπουν την πρόσληψη και το καθεστώς των διοικητικών υπαλλήλων με γνώμονα 
τις αρχές της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, συνιστά ένα από αυτά τα 
μέτρα. Ο νέος Κώδικας ενσωματώνει επίσης τον Ν. 4254/2014 για τους μάρτυρες 
δημόσιου συμφέροντος προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα με την απαγόρευση της 
άσκησης αντιποίνων εναντίον τους. Πρόκειται για ένα καλό μέσο για την προώθηση του 
ήθους στις δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον εφαρμοστεί σωστά και λάβει την ανάλογη 
δημοσιοποίηση και δοθεί η αντίστοιχη κατάρτιση και εκπαίδευση στους δημοσίους 
υπαλλήλους. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), μέσω 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔA) και του Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), θα μπορούσε να αναλάβει καίριο ρόλο στην πιστοποίηση 
εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
και την ακεραιότητα στους κόλπους των δημόσιων φορέων του συγκεκριμένου υπό 
μελέτη τομέα. 

Η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης της γνώσης για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς συμβάλλει στη συγκέντρωση και διάδοση των εγγράφων περί ορθών 
πρακτικών ενάντια στη διαφθορά στον τομέα. Για να έχουν οι προσπάθειές τους 
ουσιώδες αντίκρισμα και το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και 
οι κρατικοί φορείς πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σε θέματα 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης, είναι σημαντικό να είναι σε θέση να 
αποδείξουν ποιες παρεμβάσεις είναι πιο πιθανό να στεφθούν από επιτυχία. Ωστόσο, 
στον ελληνικό δημόσιο τομέα δεν υπάρχει επί του παρόντος ειδική υποδομή 
διαχείρισης της γνώσης σε επίπεδο διακυβέρνησης. Η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει 
λάβει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας ολοκληρωμένης 
υποδομής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα συμβάλει στη σύνδεση των διαφόρων 
οργανισμών μεταξύ τους. Παραδείγματα όπως το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ», που αποβλέπει στην ανάπτυξη και στην επικαιροποίηση της 
τηλεπικοινωνιακής υποδομής του δημόσιου τομέα, αποτελούν σημαντικά βήματα προς 
την κατεύθυνση αυτή και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως πλατφόρμες όπου οι 
διάφοροι τομείς θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις δράσεις που έχουν αναλάβει 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Οι στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να ακολουθούν μια 
ολιστική προσέγγιση που να αφορά στο σύνολο της κοινωνίας. Η εμπειρία έχει δείξει 
ότι οι στρατηγικές οι οποίες υιοθετούν μια προσέγγιση που αφορά στο σύνολο της 
κοινωνίας για την κινητοποίηση όλων των τομέων στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να στεφθούν από επιτυχία. Η πρόσφατη σύσταση του 
ΟΟΣΑ για τη Δημόσια Ακεραιότητα αναγνώρισε αυτή την προσέγγιση παρέχοντας 
συστάσεις για την προώθηση ενός συστήματος δημόσιας ακεραιότητας σε συνεργασία 
με τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες. 

Σε σχέση με τα παραπάνω, οι στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν 
πρέπει να υποτιμήσουν τη σημασία της προώθησης της ακεραιότητας στον ιδιωτικό 
τομέα στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής τους ενάντια στη διαφθορά. Το στοιχείο 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
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κρίση η οποία κλόνισε την εμπιστοσύνη στις αγορές. Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ακεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας κίνητρα στις εταιρείες να 
υιοθετήσουν ισχυρότερες δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, να συμμορφώνονται με τις 
ηθικές επιταγές και τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να θέσουν σε 
εφαρμογή ισχυρούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, να μεριμνήσουν ώστε οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις να διεξάγουν τις συναλλαγές τους με υπευθυνότητα και 
διαφάνεια, να εξασφαλίσουν την άσκηση δέουσας επιμέλειας, να είναι ενήμεροι για 
τους κινδύνους και να ανταγωνίζονται δίκαια και ανοιχτά όσον αφορά στις συναλλαγές 
τους με τους κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς και όργανα. 

Οι στρατηγικές δεν εφαρμόζονται μόνο και μόνο επειδή υπάρχει επίσημη απόφαση. 
Απαραίτητα στοιχεία μιας επιτυχημένης στρατηγικής είναι η στήριξη και η δέσμευση 
των σχετικών τομεακών και κρατικών οργανισμών στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή 
της, η διασφάλιση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και η ικανότητα προσδιορισμού 
των αναγκών και μέτρησης της προόδου, καθώς και ο τακτικός συντονισμός και η 
παρακολούθηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι μέχρι τώρα ελληνικές τομεακές 
στρατηγικές ελάχιστα ασχολούνται με τη συζήτηση ή την ανάλυση του τρόπου 
συντονισμού και της υλοποίησης των στρατηγικών. Δεν αρκεί απλά η εκπόνηση μιας 
στρατηγικής που καλεί τις τομεακές υπηρεσίες να υιοθετήσουν νέους κανόνες και 
πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μια επιτυχημένη στρατηγική πρέπει 
επίσης να παρέχει τα μέσα για την εξασφάλιση συντονισμένης υλοποίησης των 
συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής. Επιπλέον, η υπόθεση ότι η 
υποστήριξη υψηλού επιπέδου από την κυβέρνηση θα αρκούσε για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή της στρατηγικής είναι εσφαλμένη. 
Παρόλο που η υποστήριξη υψηλού επιπέδου είναι απαραίτητη, μακροπρόθεσμα, δεν 
είναι αρκετή.  

Τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση της προόδου πρέπει να 
δημοσιοποιούνται. Η παρακολούθηση της προόδου πρέπει να είναι συστηματική και 
να καταρτίζονται έγκυρες εκθέσεις που θα γίνονται διαθέσιμες στο κοινό. Με αυτόν τον 
τρόπο ενθαρρύνεται η λογοδοσία και ο γόνιμος ανταγωνισμός μεταξύ των οργανισμών. 
Η δημοσιοποίηση της στρατηγικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα εφαρμοζόμενα 
μέτρα, οι συνέπειες της διαφθοράς και τα επιτεύγματα της μεταρρύθμισης αποτελούν 
βασικό στοιχείο κάθε διαδικασίας διαχείρισης αλλαγής και μπορούν να συμβάλουν 
στην υπέρβαση των κενών στην ευαισθητοποίηση, στις γνώσεις και στις ικανότητες και 
να επηρεάσουν τη στάση των ανθρώπων απέναντι στη διαφθορά.  

Τέλος, οι στρατηγικές ενάντια στη διαφθορά πρέπει να αναθεωρούνται, να 
ενημερώνονται και να ενισχύονται συστηματικά. Οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της 
στρατηγικής πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες τα μέτρα 
της στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς να εφαρμοστούν ακριβώς όπως 
προβλέφθηκαν. Η στρατηγική αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας η οποία αφορά την 
οικοδόμηση και τη διατήρηση της πολιτικής δυναμικής για την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς, καθώς και τη χαρτογράφηση ενός αρχικού τρόπου δράσης. Αυτό σημαίνει 
ότι οι στρατηγικές πρέπει να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται συστηματικά, 
καθώς αλλάζουν οι περιστάσεις και προκύπτουν νέες πληροφορίες. 
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I. Εισαγωγή  

Σκοπός 

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να αποτελέσουν ένα πρακτικό 
εργαλείο που θα συνδράμει την ελληνική κυβέρνηση στο έργο σύνταξης, υλοποίησης 
και παρακολούθησης της προόδου των τομεακών στρατηγικών καταπολέμησης της 
διαφθοράς και των σχεδίων δράσης που καταρτίζονται με βάση την αξιολόγηση των 
κινδύνων. Ακολουθώντας μια τομεακή προσέγγιση ενάντια στη διαφθορά, εξετάζουν 
κατά προτεραιότητα τα παρακάτω ζητήματα: 

 Τους βασικούς προβληματισμούς που εγείρονται κατά τη διαμόρφωση μιας 
τομεακής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς  

 Τον τρόπο διεξαγωγής μιας τομεακής αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς 

 Τον τρόπο χάραξης μιας τομεακής στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς  

 Τον τρόπο υλοποίησης και παρακολούθησης της προόδου ενός τομεακού 
σχεδίου δράσης καταπολέμησης της διαφθοράς  

 Τον τρόπο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με μία 
τομεακή στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς 

Ιστορικά στοιχεία 

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στο αγώνα για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, δεσμεύεται να 
αναλάβει άμεσα δράση. Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) έχει προσδιορίσει βασικούς τομείς μεταρρύθμισης και προβλέπει 
ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την 
καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας. 

Άρρηκτα δεμένο με αυτές τις προσπάθειες, το πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ για την 
τεχνική υποστήριξη στην καταπολέμηση της διαφθοράς συνδράμει τις ελληνικές αρχές 
κατά της διαφθοράς και την κυβέρνηση ως σύνολο, με τεχνικές γνώσεις για την 
εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Το 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς προσδιορίζει τους 
βασικούς τομείς μεταρρύθμισης και προβλέπει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την 
ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και 
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δωροδοκίας. Αυτό το σχέδιο δράσης συνεπάγεται την καλύτερη ενσωμάτωση των 
δράσεων για την καταπολέμησης της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας 
στην κυβερνητική μεταρρυθμιστική ατζέντα και στα επιχειρηματικά μοντέλα του 
ιδιωτικού τομέα καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις 
προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς. Επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων που έχουν 
προγραμματιστεί καθώς και στην προώθηση μιας βάσης δεδομένων όπου 
τεκμηριώνεται ποιες δράσεις έχουν αποτέλεσμα και γιατί. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
μία και μόνη λύση που να είναι κατάλληλη για όλους τους τομείς πολιτικής και για αυτό 
πρέπει να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που να βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων 
διαφθοράς, ειδικά για συγκεκριμένους τομείς υψηλού κινδύνου. Αυτοί οι βασικοί 
τομείς συνιστούν κεντρικές παρεμβάσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι 
οποίες, εάν εφαρμοστούν σωστά, θα μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένα επίπεδα 
διαφθοράς και υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του 
έργου αυτού μεταξύ ΟΟΣΑ και Ελλάδας εκπονήθηκαν αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες 
για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τομεακών στρατηγικών καταπολέμησης της 
διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου. 
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II. Πώς να αναπτύξετε μια τομεακή στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς 
βάσει αξιολόγησης κινδύνων 

Εισαγωγή 

 
Εκτός από το ρόλο τους ως έγγραφα διαμόρφωσης πολιτικής, οι τομεακές στρατηγικές 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τα σχέδια δράσης είναι κυρίως εργαλεία άσκησης 
διοίκησης υπό την έννοια ότι πρέπει να καθορίσουν στόχους, μέτρα, 
χρονοδιαγράμματα, αρμοδιότητες και δείκτες επιτυχίας. Μια αποτελεσματική τομεακή 
στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς κι ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης θα 
πρέπει να βασίζονται στην ακριβή διάγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο 
συγκεκριμένος τομέας στο μέτωπο κατά της διαφθοράς.  

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, οι περισσότερες τομεακές στρατηγικές για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούνται, σε κάποιο βαθμό, από τα παρακάτω 
βήματα:  

 

 Αξιολόγηση των κινδύνων  

 Διαμόρφωση στρατηγικής 

 Κατάρτιση σχεδίου δράσης  

 Διαμόρφωση στρατηγικής για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της 
προόδου 

 Ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης 
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Γράφημα 2.1. Διαμόρφωση μιας τομεακής στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς 

 

Αξιολόγηση των κινδύνων 

Προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς σε ένα 
συγκεκριμένο τομέα είναι η κατανόηση των μορφών διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο 
συγκεκριμένος τομέας, το πόσο βαθιά έχει εισχωρήσει η διαφθορά, ποια είναι τα 
τμήματα του τομέα που πλήττονται περισσότερο, σε ποιες υπηρεσίες ή σε ποια 
τμήματα εκδηλώνονται περισσότερα κρούσματα διαφθοράς, καθώς και πόσο 
αποτελεσματικά είναι τα υφιστάμενα μέτρα (εάν υπάρχουν). Δύο άλλοι σημαντικοί 
στόχοι της αξιολόγησης των κινδύνων ενός τομέα είναι η απόκτηση αποδοχής και 
στήριξης στο πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς και η ενημέρωση των 
αρμοδίων για τη λήψη των αποφάσεων στον τομέα σχετικά με το κόστος αυτής. 

Όσο πιο ενήμεροι είναι οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της στρατηγικής για τις απαντήσεις 
στα ερωτήματα αυτά, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά τους να θέτουν 
προτεραιότητες, να κατανέμουν πόρους και να ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική με τα 
προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα του τομέα να επιτύχει τους 
στόχους του προσδιορίζοντας παράλληλα τι μπορεί να γίνει για να αμβλυνθούν ή να 
περιοριστούν αυτά τα προβλήματα σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι αποτελεσματικές αξιολογήσεις των κινδύνων 
καταπολέμησης της διαφθοράς δεν πρέπει να είναι μεμονωμένες και σποραδικές, αλλά 
να επικαιροποιούνται συστηματικά με τις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να αυξήσουν 
τους κινδύνους ή να δημιουργήσουν νέους κινδύνους εκδήλωσης φαινομένων 
διαφθοράς.  

Ακολουθεί αναλυτικά μια δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση των κινδύνων 
διαφθοράς. Δεδομένου ότι κάθε τομέας εκτίθεται σε διαφορετικό βαθμό σε κινδύνους 
εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της στρατηγικής 
πρέπει να κατανοήσουν ότι η αξιολόγηση των κινδύνων θα είναι μοναδική, ανάλογα με 
το αντικείμενο του τομέα και τα εγγενή χαρακτηριστικά του.  

Αξιολόγηση 
των κινδύνων 

Διαμόρφωση 
στρατηγικής 

Κατάρτιση 
σχεδίου 
δράσης 

Υλοποίηση και 
παρακολούθηση 

Ανάληψη δράσεων 
ευαισθητοποίησης 
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Πίνακας 2.1. Βήματα αξιολόγησης των κινδύνων 

Αξιολόγηση των κινδύνων καταπολέμησης της διαφθοράς 

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6 

Ορισμός της 
διαδικασίας 

Διατύπωση 
ενός ορισμού 
της διαφθοράς 

Συγκέντρωση 
στοιχείων 

Ανάλυση των 
στοιχείων 

Προσδιορισμός 
των κινδύνων 
και των 
παραγόντων 
κινδύνου 

Προσδιορισμός 
και αξιολόγηση 
των ελέγχων για 
το μετριασμό 
των κινδύνων 

 
Ανεξαρτήτως της προσέγγισης που θα ακολουθηθεί, στο πέρας της αξιολόγησης, οι 
υπεύθυνοι διαμόρφωσης στρατηγικής θα πρέπει να έχουν εμπεδώσει τις ακόλουθες 
μεταβλητές:  

 Τις μορφές της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών ρυθμίσεων ή 
της μορφής των συναλλαγών που είναι επιρρεπείς σε διαφθορά. 

 Τα χαρακτηριστικά των νομικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς και τη συναφή νομοθεσία, τα βασικά νομικά κενά και τις 
πληροφορίες σχετικά με την επιβολή/εφαρμογή τους. 

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πολιτών που είναι πιο πιθανόν να πέσουν 
θύματα διαφθοράς. 

 Την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων θεσμών στην πρόληψη ή στη νομική 
δίωξη κρουσμάτων διαφθοράς ή στον έλεγχο και στη λογοδοσία.  

 Τη δύναμη και τη δέσμευση των μη δημόσιων φορέων, όπως οι επιχειρήσεις, τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλοι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, 
καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κρίσιμοι παράγοντες όπως η 
διαφάνεια, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
ο βαθμός προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.  

 Η ύπαρξη ή η απουσία προηγούμενων προσπαθειών αντιμετώπισης της 
διαφθοράς και τα αποτελέσματα αυτών.  

 Το έμπρακτο ενδιαφέρον των επικεφαλής του τομέα να καταπολεμήσουν τη 
διαφθορά. 

Βήμα 1: Ορισμός της διαδικασίας 

Στόχος αυτού του σταδίου προγραμματισμού είναι η ευαισθητοποίηση και η εμπέδωση 
από τους ενδιαφερόμενους των διαφόρων κινδύνων και των πρακτικών διαφθοράς που 
μπορεί να αντιμετωπίζει ένας τομέας. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης 
της στρατηγικής θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Ποιος θα έχει την ευθύνη της όλης διαδικασίας και ποιοι θα είναι οι κύριοι 
ενδιαφερόμενοι;  

 Πόσος χρόνος θα αφιερωθεί στη διαδικασία;  

 Τι είδους στοιχεία θα πρέπει να συλλέγονται και πώς θα γίνεται η συλλογή 
τους;  
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 Τι είδους εσωτερικοί και εξωτερικοί πόροι είναι απαραίτητοι;  

 Ποιο πλαίσιο θα χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση, τη μέτρηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς;  

Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι επιθυμητό να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης 
άτομα με διαφορετικές γνώσεις, καθώς και όσοι έχουν διαφορετική θεώρηση του 
φαινομένου βάσει των γνώσεών τους και άλλη άποψη περί του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί ο κλάδος (π.χ. ελεγκτές, νομικοί και ειδικοί σε θέματα συμμόρφωσης, 
διευθυντικά στελέχη, λογιστές, ελεγκτές κ.ά.).  

Βήμα 2: Διατύπωση ενός ορισμού της διαφθοράς 

Το δεύτερο βήμα για την εκτίμηση του κινδύνου εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς 
είναι να καθοριστεί τι πρέπει να θεωρείται δωροδοκία ή παραβατική συμπεριφορά σε 
ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η διαφθορά δεν είναι εύκολο να 
οριστεί.  

Ο ορισμός που δίνει ο ΟΟΣΑ για τη διαφθορά είναι «η κατάχρηση του δημόσιου ή 
ιδιωτικού αξιώματος προς ίδιον όφελος. Η ενεργητική ή παθητική κατάχρηση των 
εξουσιών των δημόσιων λειτουργών (διορισμένων ή αιρετών) για τον προσπορισμό 
οικονομικού ή άλλου οφέλους». 

Στην ελληνική νομοθεσία απουσιάζει ένας σαφής ορισμός της διαφθοράς και/ή της 
παραβατικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες νομικές διατάξεις που 
εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό και είναι διάσπαρτες σε διαφορετικές νομοθετικές 
πράξεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, η διαφθορά μπορεί να περιλαμβάνει 
ενεργητική και παθητική δωροδοκία, εμπορία επιρροής, υπεξαίρεση, κατάχρηση 
εξουσίας και παράνομο πλουτισμό. 

Είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης στρατηγικών να μην ακολουθούν μια 
καθαρά περιγραφική προσέγγιση κατά την αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς σε 
έναν συγκεκριμένο τομέα – για παράδειγμα, να ορίζουν ότι η διαφθορά αποτελεί 
απλώς παραβίαση των κανόνων κατά της δωροδοκίας και παρόμοιων αδικημάτων. Η 
προσέγγιση αυτή θα αποδειχθεί αναποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι 
κανόνες ενδέχεται να ευνοούν ορισμένες μορφές διεφθαρμένης συμπεριφοράς. Η εν 
λόγω προσέγγιση δεν θα είναι αποτελεσματική στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι 
κανόνες ενδεχομένως να διευκολύνουν ορισμένες διεφθαρμένες πρακτικές. 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κινδύνων εκδήλωσης φαινομένων 
διαφθοράς, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν όχι μόνο τα άμεσα παραδείγματα 
διαφθοράς (βλέπε το ακόλουθο πλαίσιο) αλλά και συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες, 
καίτοι νομότυπες, αποτελούν τροχοπέδη στην εκτέλεση της λειτουργίας της δημόσιας 
υπηρεσίας με αμεροληψία, διαφάνεια και υπευθυνότητα. 
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Πίνακας 2.2. Παραδείγματα διαφθοράς 

Άμεσα παραδείγματα διαφθοράς 
 

Ενεργή δωροδοκία: Η υπόσχεση, προσφορά ή παροχή σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο, απευθείας ή με τη μεσολάβηση 
τρίτου, ωφελημάτων οποιασδήποτε φύσης για τον εαυτό 
του ή τρίτο, προκειμένου το εν λόγω πρόσωπο να προβεί 
σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του 
ή αντίκειται σε αυτά».  
 
Παθητική δωροδοκία: η διεκδίκηση ή λήψη από 
οποιοδήποτε πρόσωπο, απευθείας ή με τη μεσολάβηση 
τρίτου, ωφελημάτων οποιασδήποτε φύσης για τον εαυτό 
του ή τρίτο, ή η αποδοχή της προσφοράς ή της υπόσχεσης 
για αυτά, προκειμένου το εν λόγω πρόσωπο να προβεί σε 
ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή 
αντίκειται σε αυτά». 
 
Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η «ενεργή δωροδοκία» 
δεν σημαίνει πάντα ότι την ευθύνη της πρωτοβουλίας είχε 
ο δωροδόκος. Στην πραγματικότητα, ισχύει ακριβώς το 
αντίθετο. Το άτομο που δέχεται τη δωροδοκία συχνά είναι 
εκείνο που τη ζήτησε.  
 
Συμπαιγνία: Κρυφή συμφωνία ή συνεργασία με παράνομο 
ή δόλιο σκοπό 
 
Οικογενειοκρατία: Η πρόσληψη ατόμων σε καίριες θέσεις 
της δημόσιας ζωής, όχι χάρη στις ικανότητές τους αλλά με 
βάση την οικογενειακή σχέση.  
 
Εκβιασμός: Η απόσπαση χρηματικών ποσών με την απειλή 
χρήσης δημόσιας δύναμης, εξουσίας ή άλλου εκφοβιστικού 
μέσου.  
 
Παράνομος πλουτισμός: Η αδικαιολόγητη αύξηση του 
πλούτου χωρίς νόμιμη αιτία. Μπορεί να συνδέεται με 
ψευδή δήλωση εισοδήματος ή περιουσιακών στοιχείων 
 

Παράνομη ροή κεφαλαίων: Μια σχετικά πρόσφατη έννοια 
που αφορά τη μεταβίβαση κεφαλαίων εκτός χώρας κατά 
παράβαση του εθνικού ή διεθνούς νομικού πλαισίου. Ως 
παράνομη ροή κεφαλαίων θεωρούνται, κατά κανόνα, οι 
ακόλουθες πρακτικές: νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, δωροδοκία και φοροδιαφυγή 
από πολυεθνικές ή υπερκοστολόγηση εμπορευμάτων 
 
Παράνομη ιδιοποίηση ή υπεξαίρεση: Κατάχρηση 
δημόσιου χρήματος (κεφαλαίων, προσωπικού ή 
εξοπλισμού) προς ίδιον όφελος 
 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: 
Απόκρυψη της πηγής παρανόμως αποκτηθέντων 
χρημάτων. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες δεν συνιστά αφ’ εαυτής πράξη διαφθοράς 
αλλά συνήθως απαντάται σε σχέση με τη διαφθορά και 
καταλαμβάνει τις συμβάσεις καταπολέμησης της 
διαφθοράς.  
 
Πατρωνεία ή νεποτισμός: Διορισμός φίλων και 
συνεργατών σε θέσεις εξουσίας όχι χάρη στις ικανότητές 
τους. 
 
Πράξεις που εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα (self-dealing): 
Η πρόσληψη της ιδιωτικής εταιρείας κάποιου ή κάποιας 
εταιρείας που συνδέεται στενά με τα συμφέροντα 
κάποιου. Πρόκειται για μια μορφή σύγκρουσης 
συμφέροντος.  
 
Εμπορία επιρροής: Η αθέμιτη υπόσχεση ή πώληση της 
πραγματικής ή φερόμενης επιρροής σε ένα δημόσιο 
λειτουργό. 
 

Άλλες πρακτικές που συσχετίζονται με τη διαφθορά 
 
Άδικη ή άνιση μεταχείριση  
Κωλυσιεργία 
Μη τήρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων του νόμου ή 
άλλων κανόνων ή διαδικασιών δικαίου κ.ά. 

 
Ανεύθυνη, αμελής, απρόσεκτη ή ανήθικη εκτέλεση 
καθηκόντων 
Φαινόμενο «περιστρεφόμενων θυρών» 

Πηγή: Από τη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά και τον Οδηγό για την Πολιτική και 
τον Προγραμματισμό Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Guide to Anti-corruption Policy and Programming). Ηνωμένες 
Πολιτείες, Υπουργείο Εξωτερικών. 

Βήμα 3: Συγκέντρωση στοιχείων 

Το τρίτο βήμα για την αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς είναι η συγκέντρωση των 
σχετικών πληροφοριών. Δεν χρειάζεται να δεσμευτούν πολλοί πόροι για τη διενέργεια 



22 – II. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΜΙΑ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

αξιολόγησης των κινδύνων. Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς μπορούν να συλλεχθούν από υπάρχουσες πηγές, 
αν και ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες πηγές για το συγκεκριμένο υπό εξέταση 
σύστημα ή διαδικασία. 

Δύο είναι οι μορφές πληροφόρησης όπου μπορούν να βασιστούν οι εκτιμήσεις των 
κινδύνων εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς: 

 Στατιστικά στοιχεία: Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διαφθορά, την 
παραβατική συμπεριφορά ή τη διάρκεια των διοικητικών διαδικασιών 
υποθέσεις διαφθοράς που έχουν αναφερθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το 
Συνήγορο του Πολίτη, τους πολίτες, τους αξιωματούχους, τις ΜΚΟ κ.ά. 

 Αναλυτικά στοιχεία: Αντιλήψεις, τάσεις, εμπειρίες και γνώμες σχετικά με 
κρούσματα διαφθοράς από πολίτες, εμπειρογνώμονες, τον ιδιωτικό τομέα, την 
κοινωνία των πολιτών κ.ά. 

Κατά την επιλογή της μεθόδου που θα ακολουθηθεί είναι σημαντικό να αναγνωριστεί 
το δύσκολο εγχείρημα της συλλογής πληροφοριών σχετικά με τη φύση και την έκταση 
του προβλήματος της διαφθοράς ενός τομέα. Πολλές από τις διαθέσιμες τεχνικές 
απαιτούν πολύ χρόνο και πολλούς πόρους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι 
σκόπιμο οι υπεύθυνοι σύνταξης της στρατηγικής να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό 
σχέδιο για τη συγκέντρωση στοιχείων με βάση τους διαθέσιμους πόρους, το χρόνο και 
το πλαίσιο. 

Επιπλέον, οι πηγές πληροφόρησης έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Οι υπεύθυνοι 
διαμόρφωσης της στρατηγικής πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη και να 
χρησιμοποιήσουν μια μεγάλη ποικιλία μέσων για να αξιολογήσουν –τουλάχιστον 
προκαταρκτικά– τα κυριότερα προβλήματα διαφθοράς του τομέα. Οι πηγές 
πληροφόρησης που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για τη 
διεξαγωγή αυτής της προκαταρκτικής αξιολόγησης, αν και, όπως σημειώνεται, καθεμία 
έχει τους δικούς της περιορισμούς. 

Αξιολόγηση και έρευνα βάσει εγγράφων και βιβλιογραφίας: 

Πρόκειται για μια ανάλυση που βασίζεται στο νομικό πλαίσιο του τομέα, καθώς και σε 
προηγούμενες εκθέσεις ή εκτιμήσεις από ακαδημαϊκούς, την κοινωνία των πολιτών, 
τους διεθνείς οργανισμούς, τα μέσα ενημέρωσης κ.ά. σχετικά με τη συχνότητα 
εκδήλωσης της διαφθοράς. Ωστόσο, η ποιότητα και η κάλυψη των πληροφοριών είναι 
κάπως τυχαία, ανάλογα με το ποια πληροφορία είναι διαθέσιμη. Ακολουθούν 
ενδεικτικά παραδείγματα εσωτερικών πηγών πληροφόρησης: 

 Εσωτερικές εκθέσεις από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τους 
κινδύνους συμμόρφωσης, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και συνήθεις 
κινδύνους διαφθοράς.  

 Παλιότερες υποθέσεις διαφθοράς και μαρτυρίες μέσω της γραμμής 
καταγγελιών και αναφορών (εάν υπάρχει) από όπου θα μπορούσαν να 
αντληθούν στοιχεία για τους τύπους των κινδύνων.  

 Έρευνα ιστορικού τρίτων, όπως προμηθευτών και αντιπροσώπων.  
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 Εκθέσεις δέουσας επιμέλειας σχετικά με εξαγορές, και αξιολογήσεις 
προσφορών σε διαγωνισμούς. 

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα εξωτερικών πηγών πληροφόρησης: 

 Στοιχεία που συλλέγονται και μελέτες που πραγματοποιούνται από την 
κοινωνία των πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις και ακαδημαϊκούς με έντονο 
ενδιαφέρον για τον υπό μελέτη τομέα.  

Συνεντεύξεις: 

Η διεξαγωγή συνεντεύξεων με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων του τομέα είναι ένας 
καλός τρόπος για να αντιληφθεί κάποιος τον τρόπο λειτουργίας του τομέα και των 
φορέων του και να ανακαλύψει τις όποιες προβληματικές ζώνες. Οι συνεντεύξεις 
μπορούν να διεξάγονται είτε κατ’ ιδίαν είτε σε μικρές ομάδες, εφόσον δεν 
παραβλέπονται οι μεμονωμένες απόψεις λόγω της υπεροχής κάποιων ή της δυναμικής 
της ομάδας. 

Χρόνου και πόρων επιτρεπόντων, συνιστάται να διεξάγονται συνεντεύξεις με το 
προσωπικό διαφορετικών τμημάτων (όπως το νομικό τμήμα ή τα τμήματα 
συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου, διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού, προμηθειών, ασφαλείας και οποιαδήποτε μονάδας ερευνών και 
επιθεωρήσεων) με σκοπό την απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων.  

Οι υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν επιχειρησιακούς κινδύνους σε καθημερινή βάση 
μπορούν επίσης να προσφέρουν πρόσθετες γνώσεις λόγω της γεωγραφικής και 
επιχειρησιακής εμπειρίας τους. Όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη διεξαγωγής ορισμένων 
διαδικασιών μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίσουν συγκεκριμένα ζητήματα που 
αφορούν τη διαδικασία. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενος προμηθειών είναι σε θέση να 
παρουσιάσει συνοπτικά τη διαδικασία υποβολής προσφορών.  

Τέλος, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι απόψεις των εξωτερικών ενδιαφερομένων 
(όπως οι επιχειρηματίες, η κοινωνία των πολιτών, οι αξιωματούχοι, οι πολιτικοί, οι 
εμπειρογνώμονες του τομέα, τα στελέχη των διωκτικών αρχών, οι δικαστές ακόμη και 
οι δημοσιογράφοι).  

Βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην απόκτηση χρήσιμων στοιχείων από 
συνεντεύξεις είναι: 

 Η επιλογή ατόμων που είναι αμερόληπτα 

 Η αποφυγή υποβολής ερωτήσεων που προδιαθέτουν τον ερωτηθέντα να 
απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο 

 Η συνδυασμένη χρήση δομημένων συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων με την 
ελεύθερη συζήτηση 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι, όπου είναι δυνατόν, είναι καλύτερο να αποφεύγεται η χρήση 
ηθικοπλαστικής ορολογίας και η λέξη «διαφθορά». Για παράδειγμα, οι ερωτήσεις που 
θα τεθούν με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη δωροδοκία θα 
μπορούσαν να διατυπωθούν καλύτερα ως ερωτήματα σχετικά με «ανταλλάγματα» ή 
«δώρα» που παρέχονται στους δημόσιους υπαλλήλους και όχι ως «μίζες».  
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Οι συνεντεύξεις με βασικά εμπλεκόμενα μέρη συνιστώνται όχι μόνο ως μέθοδος 
απόκτησης πληροφοριών αλλά και ως τρόπος για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση στην 
ανάρμοστη συμπεριφορά που δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Με άλλα λόγια, ο 
στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η απόκτηση πληροφοριών, αλλά και η ανάπτυξη ενός 
ήθους που θα ενστερνιστούν οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες και θα το 
χρησιμοποιήσουν ως γνώμονα για το πώς πρέπει να ενεργούν, ποιες είναι οι 
επαγγελματικές τους ευθύνες και τι αναμένεται από αυτούς.   

Στο Παράρτημα A παρατίθεται ένα υπόδειγμα ερωτηματολογίου 
συνέντευξης. 

Συζητήσεις με ομάδες προβληματισμού: 

Αυτή η μέθοδος λήψης πληροφοριών συνίσταται στη διεξαγωγή διεξοδικών 
συζητήσεων με στοχευμένες ομάδες συμφερόντων που σχετίζονται με τον τομέα, 
προκειμένου να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τις μορφές που λαμβάνει η διαφθορά και 
τους τρόπους εκδήλωσής της.  

Ένα σεμινάριο θα μπορούσε να καλύψει πολλαπλά βήματα στη διαδικασία 
αξιολόγησης των κινδύνων καταπολέμησης της διαφθοράς. Θα μπορούσε να ξεκινά, για 
παράδειγμα με μία μορφή «risk room», μυώντας τους συμμετέχοντες στο στάδιο του 
προσδιορισμού και της ανάλυσης των κινδύνων, της εκτίμησης της πιθανότητας και του 
δυνητικού αντίκτυπού τους, και καταλήγοντας σε ένα συμφωνημένο προφίλ κινδύνου 
ειδικά σχεδιασμένο για τον υπό εξέταση τομέα. Ένας τρόπος προσδιορισμού των 
πιθανών κινδύνων για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς θα μπορούσε να είναι να 
τεθεί στον κάθε συμμετέχοντα το εξής ερώτημα: "Αν θέλατε να υιοθετήσετε μια 
διεφθαρμένη συμπεριφορά, ποια μέθοδο θα χρησιμοποιούσατε και πώς θα την 
υλοποιούσατε; 

Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι οι συζητήσεις ομάδων προβληματισμού 
αποτελούν περισσότερο μέσο μιας αμοιβαίας ανταλλαγής απόψεων, ενώ το πιο 
εμπιστευτικό πλαίσιο των κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων μπορεί να ενθαρρύνει τη διατύπωση 
αντιφατικών απόψεων από τα μέλη της ομάδας.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένας άλλος τρόπος για να εξεταστεί η έκθεση του 
τομέα στον κίνδυνο εκδήλωσης διαφθοράς στο επίπεδο μιας μεμονωμένης διαδικασίας 
είναι να χαρτογραφηθούν αναλυτικά οι εσωτερικές διαδικασίες της αλυσίδας αξίας 
(π.χ. προμήθειες, παροχή υπηρεσιών) και στη συνέχεια να αναλυθούν μία προς μία με 
τη βοήθεια μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων και να αναζητηθούν ευκαιρίες για την 
παράκαμψη της διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 
προσδιορίσουν προειδοποιητικά σήματα, πιθανούς κινδύνους ή πρακτικές διαφθοράς 
και τους τρόπους καταστολής τους. 

Έρευνες και αυτοαξιολογήσεις: 

Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με τη 
διαφθορά είναι η διεξαγωγή ερευνών για τους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών, τους 
υπαλλήλους που τις παρέχουν ή για το κοινό γενικότερα. Βασικοί παράγοντες που 
συμβάλλουν στην απόκτηση χρήσιμων στοιχείων είναι:  
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Ο σαφής ορισμός του στόχου της έρευνας – τι επιζητούμε να μάθουμε;  

 Οι στάσεις (π.χ. ανοχή σε διεφθαρμένες πρακτικές, προθυμία να ζητηθεί 
αντάλλαγμα, να υπάρξει συμμετοχή σε μεταρρυθμίσεις ή σε καταγγελία της 
διαφθοράς) 

 Οι αντιλήψεις (π.χ. πώς αντιλαμβάνεται το κοινό την πραγματική συμπεριφορά 
των δημόσιων λειτουργών και/ή πώς οι δημόσιοι λειτουργοί σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα αντιλαμβάνονται τη δική τους συμπεριφορά) 

 Η εμπειρία (π.χ. η συγκεκριμένη γνώση πράξεων διαφθοράς όπως η δωροδοκία) 

 Η γνώση (π.χ. που και πώς να υποβληθούν καταγγελίες περί διαφθοράς)  

Το σωστό δείγμα του πληθυσμού (ομάδα-στόχος)  

 Ο γενικός πληθυσμός ή το μερίδιο του πληθυσμού που επηρεάζεται άμεσα από 
την υπηρεσία του τομέα 

 Οι δημόσιοι λειτουργοί ενός τομέα (π.χ. τμήμα, βαθμός κ.λπ.) 

 Η επιλογή ατόμων με συγκεκριμένη εμπειρία  στον υπό εξέταση τομέα 

 Η δειγματοληψία που παρακάμπτει την υπερεκπροσώπηση ορισμένων ομάδων 

Η τήρηση της ανωνυμίας και η εχεμύθεια 

 Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι και δωροδόκοι μπορεί να φοβηθούν τις 
κυρώσεις 

 Τα θύματα της διαφθοράς και όσοι είναι περισσότερο ευάλωτοι στη διαφθορά 
ενδέχεται να φοβηθούν την άσκηση αντιποίνων εναντίον τους 

Οι έρευνες προσφέρουν πληροφορίες μεγαλύτερης «στατιστικής ακρίβειας» με χαμηλό 
κόστος διεξαγωγής. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, το κόστος διανομής 
των ερωτηματολογίων μπορεί να είναι σχετικά μικρό. Επιπλέον, οι ερωτήσεις μπορεί να 
τυποποιηθούν χάριν της ομοιομορφίας, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη μέτρηση και 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η μεθοδολογία της έρευνας βοηθά επίσης στην 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στο πεδίο της διαφθοράς. Ωστόσο, οι έρευνες, σε 
αντίθεση με τις συνεντεύξεις με ομάδες προβληματισμού, δεν επιτρέπουν την 
απόκτηση πιο αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των οργάνων και των 
διαδικασιών του υπό μελέτη τομέα. 

Άμεση παρατήρηση: 

Σε γενικές γραμμές, η ίδια η φύση της διαφθοράς σημαίνει ότι σπανίως μπορεί να 
παρατηρηθεί άμεσα για ερευνητικούς σκοπούς. Ωστόσο, σε τουλάχιστον τρεις 
περιπτώσεις, η διαφθορά μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα:  

 Κατά τη διαδικασία εξέτασης υποθέσεων διαφθοράς (διώξεις και καταδίκες) 
που σχετίζονται με τον υπό εξέταση τομέα. 

 Άμεση εμπειρία διαφθοράς, για παράδειγμα κάποιο μέλος της ομάδας 
αξιολόγησης των κινδύνων εκδήλωσης της διαφθοράς μπορεί παραστήσει τον 
αιτούντα π.χ. για την παροχή μιας υπηρεσίας ή για τη σύσταση μιας 
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επιχείρησης κ.λπ. Παρόλο που η μέθοδος αυτή μπορεί να αποφέρει χρήσιμες 
πληροφορίες, τέτοιες πράξεις είναι οπωσδήποτε αμφισβητήσιμες (καθώς 
περικλείουν το στοιχείο της «παγίδευσης»).  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πρακτικές που υπονομεύουν την ικανότητα ενός 
οργανισμού να εκπληρώνει τις ευθύνες του για παροχή υπηρεσιών στο κοινό είναι 
νόμιμες, για παράδειγμα όταν η δωροδοκία δεν είναι επαρκώς ποινικοποιημένη, όταν 
οι διαδικασίες διορισμού δεν περιέχουν περιορισμούς για την πρόληψη του 
νεποτισμού ή παρόμοιων πρακτικών κ.ά. Τούτο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η πράξη 
της διαφθοράς να τελείται ανοικτά. Επιπλέον, οποιοδήποτε επίσημο σύνολο κριτηρίων 
για τη διαφθορά (π.χ. διατάξεις του ποινικού νόμου ή άλλες απαγορεύσεις) δεν 
επαρκεί για να προσδιορίσει πλήρως την προσδοκία της δημιουργίας μιας κουλτούρας 
ακεραιότητας. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι λένε οι κανόνες και του τι απαιτεί το 
πνεύμα των κανόνων και, στο μέτρο που μας απασχολεί η μετάβαση από μια 
κουλτούρα διαφθοράς σε μια κουλτούρα ακεραιότητας, το πνεύμα των κανόνων είναι 
ένα κρίσιμο στοιχείο.  

Χρήση εναλλακτικών κριτηρίων/ενδείξεων (proxies): 

Ένας άλλος τρόπος απόκτησης ενδείξεων για την εκδήλωση κρουσμάτων διαφθοράς 
είναι η παρατήρηση φαινομένων που θεωρούνται ως ενδείξεις διαφθοράς – για 
παράδειγμα, η σύγκριση της διαφοράς μεταξύ των τελωνειακών εσόδων για τα 
εισαγόμενα εμπορεύματα και των εγχώριων πωλήσεων για τα ίδια εμπορεύματα ή η 
παρατήρηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ικανοποίηση ενός 
δικαιώματος ή τη λήψη μιας διοικητικής απόφασης (όπως μια επαγγελματική άδεια ή 
μια αδειοδότηση). 

Επίσης, η χρήση των απόψεων όσων συμμετέχουν στενά στην υπό εξέταση διαδικασία 
μπορεί να εισφέρει χρήσιμη πληροφορία. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η 
επιλογή των ενδιαφερομένων από τους οποίους ζητείται η γνώμη στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον εντοπισμό και την ιεράρχηση των 
κινδύνων. Για παράδειγμα, ένας ερωτώμενος που εργάζεται για μια κρατική υπηρεσία 
μπορεί να έχει πολύ διαφορετική προοπτική για το ποιοι κίνδυνοι είναι πιο 
διαδεδομένοι σε σύγκριση με έναν εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών ή της 
σχετικής κοινότητας.  

Βήμα 4: Ανάλυση των στοιχείων 

Μόλις συγκεντρωθούν τα στοιχεία, το επόμενο βήμα είναι να αναλυθούν. Η ανάλυση 
των στοιχείων περιλαμβάνει την απάντηση σε ερωτήσεις π.χ. (α) ποιος παρείχε τα 
δεδομένα, β) σε ποιο ερώτημα απαντούσαν τα δεδομένα που παρασχέθηκαν και (γ) 
ποια δεδομένα δεν έχουν παρασχεθεί ακόμα. 

Όσον αφορά στα άτομα που παρείχαν τα δεδομένα, κατά την αξιολόγηση της 
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των απαντήσεών τους, πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 Το πραγματικό επίπεδο γνώσης που έχουν οι ερωτηθέντες σχετικά με τις 
συγκεκριμένες μορφές διαφθοράς στον υπό μελέτη τομέα. 
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 Οι ερωτηθέντες μπορεί να έχουν υπερεκτιμήσει ή υποτιμήσει το πρόβλημα (οι 
δημόσιοι λειτουργοί μπορεί να ενδιαφέρονται να υποτιμήσουν το πρόβλημα, 
ενώ οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ενδέχεται να έχουν συμφέρον να 
το υπερεκτιμήσουν). 

 Κατά πόσον ο φόβος της δίωξης, των αντιποίνων ή της ντροπής αλλοιώνει τις 
απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

 Κατά πόσον οι ερωτηθέντες, με τη στενή έννοια, έχουν να χάσουν ή να 
κερδίσουν από την πράξη της διαφθοράς. 

Είναι σημαντικό να αξιολογήσουν οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της στρατηγικής σε ποιο 
βαθμό τα συγκεντρωθέντα δεδομένα καλύπτουν τις περισσότερες μορφές δυνητικών 
προβλημάτων διαφθοράς στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό μπορεί να γίνει εξετάζοντας, 
για παράδειγμα, ποιες σχετικές υπηρεσίες, μονάδες ή τμήματα δεν παρείχαν 
πληροφορίες. 

Βήμα 5: Προσδιορισμός των κινδύνων εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς και 
των παραγόντων κινδύνου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εμπειρία έχει δείξει ότι η ανάπτυξη τομεακών 
στρατηγικών πρέπει να επικεντρωθεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τομέα. Προς 
τούτο, πρέπει να προσδιορίσουν οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της στρατηγικής τις 
μορφές κινδύνων εκδήλωσης διαφθοράς που μπορεί να αντιμετωπίσει ο τομέας, τους 
παράγοντες κινδύνου που ευνοούν τη διαφθορά, καθώς και τη συχνότητα και τη 
σοβαρότητα των περιστατικών. Πρέπει να αξιολογήσουν επίσης τη συχνότητα, το 
μέγεθος και τη σημασία των διαδικασιών που επηρεάζονται από τη διαφθορά.  

Η προσέγγιση της αλυσίδας αξίας 

Μια αναλυτική προσέγγιση, που έχει αποδειχθεί χρήσιμη για την ανάλυση των 
κινδύνων διαφθοράς σε τομεακό επίπεδο, είναι η λεπτομερής εξέταση της «αλυσίδας 
αξίας» του τομέα. Σε κάποια πράγματα, οι τομείς δημόσιας δράσης και πολιτικής 
προσομοιάζουν στις εταιρείες ή στις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι παρέχουν αγαθά και 
υπηρεσίες, προς εξυπηρέτηση συνήθως του δημοσίου συμφέροντος. Για παράδειγμα, ο 
τομέας της υγείας είναι επιφορτισμένος με την παροχή πρωτοβάθμιας κλινικής 
περίθαλψης και τον έλεγχο της φαρμακοβιομηχανίας. Ο τομέας της ενέργειας είναι 
υπεύθυνος για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και για 
τη ρύθμιση της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής του ρεύματος. Ο 
αμυντικός τομέας έχει αναλάβει την ασφάλεια των πολιτών. Ο τομέας της τοπικής 
αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνος για την παροχή βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους 
μιας πόλης κ.ο.κ. 

Η αλυσίδα αξίας συνίσταται στη σχεδίαση μιας σειράς ενεργειών, τα λεγόμενα στάδια ή 
φάσεις, που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό. Η αλυσίδα αξίας 
περικλείει ενέργειες όπως η χάραξη πολιτικής και η ρύθμιση, ο προγραμματισμός και ο 
προϋπολογισμός, τα συστήματα διοίκησης, ο σχεδιασμός του προγράμματος, η 
υποβολή προσφορών και οι προμήθειες, η κατασκευή, η συντήρηση και η εξόφληση 
των υπηρεσιών κ.ά.  
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Παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές και οι πόροι φτάνουν από το 
επίπεδο της πολιτικής απόφασης, στο επίπεδο όπου παρέχονται οι υπηρεσίες στους 
τελικούς χρήστες, οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό της στρατηγικής μπορούν να 
εντοπίσουν τα «ευαίσθητα σημεία για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς» στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τομέα πολιτικής. Αυτά 
τα ευαίσθητα σημεία χρησιμεύουν ως γνώμονας για τον προσδιορισμό των 
περιπτώσεων όπου είναι πιθανότερο να ληφθούν διεφθαρμένες αποφάσεις και 
ενέργειες και μεταξύ ποίων είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναλλαγές 
(π.χ. μεταξύ δημόσιων λειτουργών, φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ή 
καταναλωτών/νοικοκυριών). 

Ακόμη κι αν κάθε τομέας είναι διαφορετικός, έχουν κάποιες κοινές δραστηριότητες 
εντός της αλυσίδας αξίας. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν κύριες 
δραστηριότητες και δραστηριότητες υποστήριξης. Όπως φαίνεται στο παρακάτω 
διάγραμμα, οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

 Σχεδιασμό των υπηρεσιών 

 Προμήθεια φυσικών πόρων 

 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και διακυβέρνηση 

 Δημιουργία και παροχή υπηρεσιών 

 Εξυπηρέτηση πελατών 

Οι δραστηριότητες υποστήριξης περιλαμβάνουν: 

 Στρατηγικό σχεδιασμό 

 Χρηματοοικονομική διαχείριση 

 Διαχείριση επωνυμίας/σήματος 

 Ανάπτυξη τεχνολογίας πληροφορικής 

 Λογιστικό και διοικητικό έλεγχο 
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Γράφημα 2.2. Μοντέλο αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 

 Πηγή: Heintzman and Marson, 2003. People, Service and Trust – is there a Pubic Sector Service Value Chain? 
 Treasury Board of Canada Secretariat EGPA Conference 

Ο κύριος στόχος της ανάλυσης κινδύνου είναι να επισημανθούν οι τομείς που 
εμπίπτουν στις κύριες και υποστηρικτικές δραστηριότητες της προαναφερθείσας 
αλυσίδας αξίας, όπου ενδέχεται να προκύψει διαφθορά. Οι ιθύνοντες θα πρέπει να 
προσδιορίσουν, κάτω από κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες, τις βασικές 
αποφάσεις και κατά πόσον οι αντίστοιχες διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι 
εκτεθειμένες στο μονοπώλιο, στη διακριτική μεταχείριση, στην αδιαφάνεια και/ή στην 
έλλειψη λογοδοσίας.  

Κάθε στάδιο της αλυσίδας είναι ενδεχομένως ευάλωτο σε κάποια μορφή διαφθοράς, 
ωστόσο, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ακόλουθες κύριες δραστηριότητες πρέπει να 
εξεταστούν περαιτέρω κατά τον σχεδιασμό της εκάστοτε στρατηγικής καταπολέμησης 
της διαφθοράς: 

 Φυσικοί πόροι και συμβάσεις. Οι δημόσιες συμβάσεις αφορούν στην αγορά 
αγαθών, υπηρεσιών και έργου από τις κυβερνήσεις και τις κρατικές 
επιχειρήσεις. Στην ουσία είναι μια ακολουθία δραστηριοτήτων που ξεκινά από 
την εκτίμηση των αναγκών, τη σύναψη των συμβάσεων, τη διαχείριση των 
συμβάσεων και ολοκληρώνεται με την τελική πληρωμή. Λόγω του μεγέθους των 
σχετικών χρηματοοικονομικών ροών, οι δημόσιες συμβάσεις παραμένουν οι πιο 
επιρρεπείς σε σπατάλη, απάτες και διαφθορά κρατικές δραστηριότητες. Οι 
υπεύθυνοι διαμόρφωσης της στρατηγικής πρέπει να εξετάζουν τις παρακάτω 
ενδεικτικές λειτουργίες: 

‒ Διαχείριση αποθεμάτων 

‒ Αγορές  

‒ Δημόσιους διαγωνισμούς υποβολής προσφορών 
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‒ Τεχνική ανάλυση των προσφορών 

‒ Σωστή κατανομή των πόρων 

‒ Πληρωμές 

‒ Παραλαβή εμπορευμάτων που αγοράστηκαν  

‒ Ποιοτικοί έλεγχοι  

Εάν οι ιθύνοντες διαμόρφωσης της στρατηγικής διαπιστώσουν ότι η τεκμηρίωση και η 
επεξεργασία των προμηθειών στο συγκεκριμένο τομέα δεν είναι επαρκής, οφείλουν να 
το επισημάνουν ως κίνδυνο εκδήλωσης της διαφθοράς. Η καλύτερη προστασία έναντι 
αυτού του κινδύνου είναι οι ανταγωνιστικές συμβάσεις προμηθειών, καθώς 
μεγιστοποιείται ο ανταγωνισμός και ελαχιστοποιούνται οι δυνατότητες για διακριτική 
μεταχείριση των προμηθευτών. Οι ανταγωνιστικές συμβάσεις προμηθειών απαιτούν 
τουλάχιστον μια ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών και σαφή κριτήρια για την 
επιλογή και την επεξεργασία των επιλεγεισών προσφορών. Οι διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων πρέπει να είναι διαφανείς, να ακολουθούν επίσημες γραπτές διαδικασίες 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και να χρησιμοποιούν σαφή κριτήρια για την 
ανάθεση συμβάσεων ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εκδήλωσης της διαφθοράς. 

 

Η σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ του 2015 για τις δημόσιες συμβάσεις, η 

οποία αποτελείται από δώδεκα ολοκληρωμένες αρχές (συμπεριλαμβανομένης 

της διαφάνειας και της ακεραιότητας), αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να 

αντιμετωπίσουν οι ιθύνοντες διαμόρφωσης της στρατηγικής τους κινδύνους 

εκδήλωσης διαφθοράς στις τομεακές συμβάσεις προμηθειών προσφέροντας 

σε αυτούς μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν 

για την εξασφάλιση της ακεραιότητας στα συστήματα των δημόσιων 

συμβάσεων και την καταπολέμηση της διαφθοράς που σχετίζεται με τις 

διαδικασίες προμηθειών. 

 

 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Οι ανεπαρκείς διαδικασίες διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού οδηγούν σε δημόσιες υπηρεσίες με υπεράριθμο και 
χαμηλών δεξιοτήτων προσωπικό, με αλλοιωμένα κίνητρα και κακή εργασιακή 
δεοντολογία που τελικά υπονομεύουν το σκοπό ενός αποτελεσματικού και 
υπεύθυνου δημόσιου τομέα. Η διαφθορά, ιδίως με τη μορφή της 
ευνοιοκρατίας, του νεποτισμού και της κατάχρησης εξουσίας, μπορεί να 
επηρεάσει όλες τις διαδικασίες διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς 
και αυτής της διαχείρισης των προσλήψεων και των προαγωγών, των 
αποδοχών, των συνθηκών παροχής υπηρεσιών και των προσωπικών αρχείων.  
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Η πρόληψη της διαφθοράς στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 

προϋποθέτει πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και προσλήψεων με 

αξιοκρατικά κριτήρια, διαφάνεια στην πολιτική αμοιβών και στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και συστήματα διαχείρισης της ακεραιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, της 

εκπαίδευσης σε θέματα δεοντολογίας και της θέσπισης μηχανισμών 

καταγγελίας δυσλειτουργιών και παραβατικών συμπεριφορών. 

 

 Χρηματοοικονομική διαχείριση. Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 
ασχολείται με πτυχές της αξιοποίησης των πόρων και της διαχείρισης των 
δαπανών στον τομέα. Ο προϋπολογισμός είναι το βασικό μέσο που έχει ο 
εκάστοτε τομέας για τον προγραμματισμό του εύρους και της δομής της 
παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού και των 
δαπανών, η διαφθορά μπορεί να εκδηλωθεί στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, στη χρήση των κεφαλαίων και στον οικονομικό έλεγχο.  

 

Οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης μιας τομεακής στρατηγικής κατά της διαφθοράς 

πρέπει να ελέγξουν κατά πόσον οι τομεακοί εσωτερικοί και εξωτερικοί φορείς 

παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά. Ειδικότερα, 

πρέπει να εξετάσουν: 

 Κατά πόσον ο τομέας έχει θεσπίσει ένα σαφές νομικό 
πλαίσιο που διευκρινίζει σαφώς πώς πρέπει να λαμβάνονται 
οι αποφάσεις σε κάθε διαδικασία που αφορά στον 
προϋπολογισμό και κατά πόσον καθορίζει σαφείς ρόλους 
και ευθύνες για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Κατά πόσον οι αποφάσεις αυτές –από το σχεδιασμό μέχρι 
την υιοθέτηση του προϋπολογισμού– λαμβάνονται με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο και κατά πόσο ενθαρρύνεται η 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

 

 Οικονομικός και διοικητικός έλεγχος. Αυτή η δραστηριότητα της δημόσιας 
αλυσίδας αξίας σχετίζεται με την προσεκτική καταγραφή και επαλήθευση όλων 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τα τμήματα και τους 
οργανισμούς του τομέα. Όποτε είναι δυνατόν, είναι σκόπιμο οι υπεύθυνοι 
σχεδιασμού της στρατηγικής να εξετάσουν τους μηχανισμούς οικονομικού και 
διοικητικού ελέγχου του εξεταζόμενου τομέα.  
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Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού της στρατηγικής πρέπει να καθορίσουν εάν οι 

οικονομικοί και διοικητικοί έλεγχοι του συγκεκριμένου τομέα παρέχουν 

εύλογη διασφάλιση όσον αφορά: 

 Στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των 
λειτουργιών 

 Στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

 Στη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις 

 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η επιτυχία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται 
βαθιά όχι μόνο από τη στάση των αιρετών αξιωματούχων, της διοίκησης και των 
υπαλλήλων, αλλά και από τη θέσπιση δικλίδων ασφαλείας. Για το σκοπό αυτό, η 
καθιέρωση μιας ισχυρής, ανεξάρτητης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου σε κάθε 
υπουργείο σε όλη την ελληνική κυβέρνηση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη στήριξη 
ενός αποκεντρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η απόφαση της ελληνικής 
κυβέρνησης να υιοθετήσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα (IPSAS) 
αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης Ελλάδας-ΟΟΣΑ για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, ο ΟΟΣΑ έχει εκδώσει ένα εγχειρίδιο ελέγχου για την 
τυποποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών πρακτικών σε όλα τα υπουργεία της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης που έχουν μονάδες εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, το 
Εγχειρίδιο αυτό παρέχει πρακτικά εργαλεία στις μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου για την 
αποτελεσματική λειτουργία τους, την κατάρτιση σχεδίων ελεγκτικής δράσης βάσει 
αξιολόγησης κινδύνων και για να συνδράμουν σ τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε οποιονδήποτε έλεγχο. Οι ιθύνοντες διαμόρφωσης 
τομεακών στρατηγικών ενάντια στη διαφθορά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το 
εγχειρίδιο στο σχεδιασμό μελλοντικών στρατηγικών. 

Παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης διαφθοράς και κίνδυνοι διαφθοράς 

Είναι σημαντικό ότι, όταν αναλύεται η αλυσίδα αξίας ενός συγκεκριμένου τομέα, οι 
ιθύνοντες διαμόρφωσης στρατηγικής κάνουν έναν διαχωρισμό μεταξύ των 
«παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης διαφθοράς» και των «κινδύνων εκδήλωσης 
διαφθοράς». 

Ένας παράγοντας κινδύνου διαφθοράς είναι οποιαδήποτε ιδιότητα, χαρακτηριστικό ή 
αδυναμία ενός ατόμου, οργανισμού ή μιας διαδικασίας που αυξάνει την πιθανότητα 
διεφθαρμένης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας, ανήθικης συμπεριφοράς 
ή άλλης συμπεριφοράς που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς και 
τους στόχους ενός οργανισμού του δημόσιου τομέα (στην εντολή που έχει αναλάβει, 
στα καθήκοντα ή στις διαδικασίες του).  

Ο παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης διαφθοράς μπορεί να είναι «εξωτερικός» (π.χ. ο 
νόμος περί δημοσίων συμβάσεων δεν είναι σαφής), «οργανωτικός» (π.χ. δεν υπάρχουν 
εσωτερικοί κανονισμοί/οδηγίες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων), «ατομικός» 
(π.χ. οι εργαζόμενοι παραπονιούνται για χαμηλό μισθό) και/ή «διαδικαστικός» (π.χ. οι 
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επιτροπές προμηθειών δεν είναι υποχρεωμένες να τηρούν πρακτικά όταν λαμβάνουν 
αποφάσεις). 

Αφού αναγνωριστούν οι παράγοντες κινδύνου σε κάθε διαδικασία, λειτουργία ή άλλον 
υπό αξιολόγηση τομέα, συνιστάται να προβλεφθούν οι ενδεχόμενες παραβατικές 
συμπεριφορές (π.χ. η διεφθαρμένη συμπεριφορά, η παραβιάσεις της ακεραιότητας, 
άλλες ανήθικες παραβιάσεις κ.λπ.) που απορρέουν από τους παράγοντες κινδύνου. Ένα 
παράδειγμα ενδεχόμενης παραβατικής συμπεριφοράς που απορρέει από τους 
προαναφερθέντες εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου είναι «το ‘λάδωμα’ των μελών της 
επιτροπής προμηθειών για να ευνοήσουν έναν συγκεκριμένο πλειοδότη». Με βάση τις 
πιθανές παραβατικές συμπεριφορές που εντοπίστηκαν, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης 
στρατηγικής μπορούν στη συνέχεια να ορίσουν συγκεκριμένους κινδύνους διαφθοράς 
και ακεραιότητας που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει ο συγκεκριμένος τομέας.  

Οι κίνδυνοι διαφθοράς και ακεραιότητας θεωρούνται «οι κίνδυνοι για την υλοποίηση 
των στόχων, της αποστολής και των καθηκόντων ενός δημόσιου οργανισμού, που 
απορρέουν από εξωτερικούς, εσωτερικούς, ατομικούς ή διαδικαστικούς παράγοντες». 
Συχνά, ο συνδυασμός παραγόντων κινδύνου διαφθοράς πυροδοτεί κινδύνους 
διαφθοράς ή ακεραιότητας. Οι σοβαρότεροι (και συνηθέστεροι) κίνδυνοι διαφθοράς 
και ακεραιότητας που μπορεί να προκύψουν σε κάθε δημόσιο οργανισμό, διαδικασία ή 
έργο του δημόσιου τομέα είναι ενδεικτικά: 

 Δημόσιος λειτουργός που παίρνει ή ζητά μίζα 

 Κατάχρηση εξουσίας ή θέσεως για ίδιον συμφέρον 

 Κατάχρηση δημόσιου χρήματος για ίδιον συμφέρον 

 Άσκηση αθέμιτης ή ανήθικης εξωτερικής επιρροής ή πίεσης σε δημόσιο 
λειτουργό 

 Σύγκρουση συμφερόντων 

Η διαφθορά μπορεί να λάβει την απλή μορφή της δωροδοκίας με μετρητά, αλλά 
μπορεί επίσης να περικλείει ένα ευρύ φάσμα άλλων άμεσων και έμμεσων 
πλεονεκτημάτων, που αφορούν στα δίκτυα των σχέσεων και των συναλλαγών που 
έχουν εδραιωθεί. Είναι επίσης σημαντικό να καθοριστεί εάν η διαφθορά είναι 
εθελοντική ή είναι συνυφασμένη με ένα ευρύτερο πλαίσιο εκφοβισμού ή 
εξαναγκασμού. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οι υπάλληλοι έχουν 
άνωθεν εντολή να συγκεντρώνουν τα χρήματα από τις μίζες και να διακινδυνεύουν τη 
θέση ή την πιθανότητα προαγωγής τους εάν αρνηθούν ή δεν το κάνουν. Ακόμη πιο 
σοβαρή είναι η επικράτηση μιας κουλτούρας εκφοβισμού όπου οι υπάλληλοι 
συμπεριφέρονται διεφθαρμένα «προληπτικά», προκειμένου να αποφύγουν τις 
κυρώσεις εναντίον τους, χωρίς να υπάρχει καμία ρητή εντολή να δωροδοκούνται. 
Τέτοιες πρακτικές διαβρώνουν το δημόσιο χώρο σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι 
δυστυχώς πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. 
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Γράφημα 2.3. Αναγνώριση των κινδύνων της διαφθοράς  

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ένα παράδειγμα της διαδικασίας αναγνώρισης των 
κινδύνων εκδήλωσης διαφθοράς στην περιοχή των δημόσιων συμβάσειων.  

Πίνακα 2.3. Παράδειγμα αναγνώρισης των κινδύνων εκδήλωσης διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις 

Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου 
 

Πιθανές παραβατικές 
συμπεριφορές 

Κίνδυνος 

Εξωτερικοί και συστημικοί παράγοντες κινδύνου:  
Η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις δεν είναι 
σαφής ως προς το αν οι δημόσιες προσφορές μικρής 
αξίας πρέπει να διέπονται από καθεστώς 
διαφάνειας. 

 
Η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις δεν 
περιλαμβάνει κυρώσεις για την κατάτμηση των 
προμηθειών. 

 
Οργανωτικοί παράγοντες κινδύνου:  
Απουσία εσωτερικού κανονισμού που να προβλέπει 
τον δέοντα  χειρισμό των διαγωνισμών πριν από την 
δημόσια ή επίσημη προκήρυξή τους 

 
Απουσία διαδικασίας για τον τρόπο διορισμού των 
μελών των επιτροπών προμηθειών 

 
Απουσία εσωτερικών κανονισμών/οδηγιών σχετικά 
με τον τρόπο αντιμετώπισης της σύγκρουσης 
συμφερόντων 

  
Εσωτερικός κανονισμός επιτρέπει στο ανώτερο 
στέλεχος να επιλέξει ανάδοχο εκτός εκείνου που 
προτείνεται από την επιτροπή προμηθειών 
 
Μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου: 
Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τους χαμηλούς 
μισθούς 
 
Παράγοντες κινδύνου των λειτουργικών 
διεργασιών: 
Η επιτροπή προμηθειών δεν υποχρεούται να τηρεί 
πρακτικά σχετικά με τη λήψη αποφάσεων 
 
Ο προϊστάμενος δεν υποχρεούται να τεκμηριώνει 
την τελική του απόφαση σχετικά με τον ανάδοχο 

Μέλος(η) της επιτροπής 
προμηθειών ή ο προϊστάμενος 
μπορούν να λάβουν, να ζητήσουν 
ή να γίνουν αποδέκτες 
δωροδοκίας για να ευνοήσουν 
υποψηφίους  
 
Μέλος(η) της επιτροπής 
προμηθειών ή ο προϊστάμενος 
μπορούν να ευνοούν υποψήφιους 
βασιζόμενοι σε προσωπικές ή 
επιχειρηματικές διασυνδέσεις  
 
Μέλος(η) της επιτροπής 
προμηθειών ή ο προϊστάμενος 
μπορούν να ελέγχουν τη 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης ή την απόφαση υπέρ 
ενός υποψηφίου βάσει της 
γενναιόδωρης συμπεριφοράς του 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
επιλογής (δώρα, φιλοξενία κ.ο.κ.)  
 
Μέλος(η) της επιτροπής 
προμηθειών ή προϊστάμενος 
μπορούν να ελέγχουν τη 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης ή την απόφαση με βάση 
την προσωπική τους προτίμηση σε 
συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. 
συγκεκριμένη μάρκα προϊόντος) 

Δωροδοκία (σε επίπεδο 
προϊσταμένου και μελών της 
επιτροπής προμηθειών)  
 
Κατάχρηση εξουσίας ή 
θέσεως για ίδιον όφελος 
(ειδικά σε επίπεδο 
προϊσταμένου)  
 
Αθέμιτη άσκηση πίεσης ή 
εμπορία επιρροής (στο 
επίπεδο προϊσταμένου και 
μελών της επιτροπής 
προμηθειών) 
 
Σύγκρουση συμφερόντων 
(σε επίπεδο προϊσταμένου 
και μελών της επιτροπής 
προμηθειών) 

 

Αναγνώριση των  

παραγόντων κινδύνου 

Ενδεχόμενες 
παραβατικές 

συμπεριφορές  

Αναγνώριση των 
κινδύνων 
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Πηγή: Από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (GCC), Συγκριτική έρευνα και μεθοδολογία για την Εκτίμηση του 
Κινδύνου Διαφθοράς στους Δημόσιους Οργανισμούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Corruption Risk Assessment in Public 
Institutions in South East Europe Comparative Research and Methodology). 

Στο Παράρτημα Β παρατίθενται παραδείγματα των πιο συνηθισμένων κινδύνων 
διαφθοράς και ακεραιότητας που μπορεί να εντοπιστούν στην αλυσίδα αξίας ενός 
δημόσιου τομέα, των συναφών παραγόντων κινδύνου και ορισμένων ενδεχόμενων 
μέτρων για την καταπολέμησή τους. 

Βήμα 6: Καταγραφή και αξιολόγηση των δικλίδων ελέγχου για τον περιορισμό 
των κινδύνων  

Μόλις προσδιοριστούν οι κίνδυνοι εκδήλωσης διαφθοράς, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης 
στρατηγικής πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε κίνδυνο με τις υφιστάμενες δικλίδες 
ελέγχου και τις ενέργειες μετριασμού των κινδύνων αυτών. Τούτο είναι σημαντικό διότι 
οι έλεγχοι θα πρέπει να ταιριάζουν με την πιθανότητα εκδήλωσης και τα πιθανά 
αποτελέσματα της παραβατικής συμπεριφοράς. Το προαναφερθέν Παράρτημα Β 
περιγράφει ενδεχόμενα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων εκδήλωσης διαφθοράς. 

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι δεν είναι όλα τα διάφορα σενάρια διαφθοράς που 
αναγνώρισαν οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης στρατηγικής εξίσου επικίνδυνα. Επομένως, 
είναι σημαντικό να καθοριστούν οι σχετικές τιμές κινδύνου σε κάθε σενάριο και να 
εξεταστεί ποιο σενάριο συνεπάγεται τον μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας σε σχέση 
με τα υπόλοιπα. Έτσι καθίσταται σαφές ποιες περιοχές κινδύνου θα πρέπει να 
εξεταστούν εξονυχιστικά. Αυτό είναι επίσης χρήσιμο στην περίπτωση που οι ιθύνοντες 
διαμόρφωσης της στρατηγικής έχουν ελάχιστους πόρους για την υλοποίηση της 
στρατηγικής. 

Εάν οι ιθύνοντες διαμόρφωσης πολιτικής διαθέτουν χρόνο και πόρους, μια καλή 
πρακτική είναι να καταγραφούν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των κινδύνων 
χρησιμοποιώντας λεπτομερή υπολογιστικά φύλλα ή πρότυπα βάσεων δεδομένων, για 
να αναπτύξουν ένα μητρώο κινδύνων. Κάθε παράγοντας κινδύνου και κάθε κίνδυνος 
μπορεί να καταγραφεί ξεχωριστά σε ένα μητρώο κινδύνων. Μετά την κατάταξη και την 
αξιολόγηση των περιοχών κινδύνου και την περιγραφή όλων των πιθανών σεναρίων, 
συνιστάται να προτείνονται διορθωτικά μέτρα για την πρόληψη ή έστω τον περιορισμό 
του κινδύνου εκδήλωσης διαφθοράς. Αυτό το μητρώο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των τιμών που προέκυψαν από την αξιολόγηση για 
κάθε κίνδυνο, καθώς και για τις πολιτικές και τις δικλίδες ελέγχου που μετριάζουν κάθε 
κίνδυνο. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ένα πρότυπο μητρώο καταγραφής 
κινδύνων: 



36 – II. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΜΙΑ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πίνακας 2.4. Δείγμα πρότυπου αρχείου καταγραφής κινδύνων 

Παράγοντας 
κινδύνου 
εκδήλωσης 
διαφθοράς  
 

Κίνδυνος 
διαφθοράς  

Σχήμα 
διαφθοράς  

Πιθανότητα  Πιθανός 
αντίκτυπος  

Δικλίδες ελέγχου για  
την καταπολέμηση της 
διαφθοράς  

Αξιολόγηση 
της δικλίδας 
ελέγχου  

Τοπικό 
επιχειρηματικό 
κλίμα  

Δωροδοκία 
κρατικών 
αξιωματούχων  

Πιθανή 
καταβολή 
ανάρμοστων 
ποσών σε 
κρατικούς 
αξιωματούχους 
με σκοπό την 
αδειοδότηση  

Μεσαία  Υψηλός  Διαδικασίες και κανονισμοί 
καταπολέμησης της 
διαφθοράς, 
περιλαμβανομένου 
συγκεκριμένων προβλέψεων 
για τις πληρωμές προς 
κρατικούς αξιωματούχους  
 
Εκπαίδευση των δημοσίων 
υπαλλήλων σε θέματα 
καταπολέμησης της διαφθοράς 
με προγράμματα που είναι 
ειδικά σχεδιασμένα για 
επιλεγμένες περιοχές και για 
νευραλγικά τμήματα  
 
Διεξαγωγή ετήσιων ελέγχων 
στα ποσά που καταβάλλονται 
σε κρατικούς αξιωματούχους  

Αποτελεσματική  

Σχεδιασμός της τομεακής στρατηγικής 

Αφού αναγνωριστούν οι μείζονες κίνδυνοι για την εκδήλωση διαφθοράς σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί μια στρατηγική με τις 
κατευθυντήριες αρχές για την καταπολέμησή τους. Η στρατηγική θα κωδικοποιηθεί 
αργότερα σε ένα σχέδιο δράσης που θα καθοδηγήσει τα ανώτερα στελέχη να λάβουν 
τα κατάλληλα μέτρα για την ορθή υλοποίησή της. 

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εκτός από 
τα έγγραφα διαμόρφωσης πολιτικής, οι στρατηγικές ενάντια στη διαφθορά είναι 
κυρίως επιχειρησιακά εργαλεία διοίκησης, δηλαδή μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς του τομέα για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων διαφθοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είναι σύντομα 
και συνοπτικά έγγραφα και να απαντούν στα ακόλουθα βασικά ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι ευπάθειες του τομέα; 

 Ποιες είναι οι προτεραιότητες/οι επιδιώξεις;  

 Ποιες είναι οι συστάσεις για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων; 

 Ποιος θα τεθεί επικεφαλής της υλοποίησης της στρατηγικής;  

Είναι πολύ πιθανό τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων να δείξουν ότι η πίεση για 
διαφθορά στον υπό εξέταση τομέα προέρχεται από διαφορετικές πηγές και, συνεπώς, 
είναι απίθανο να υπάρχουν απλές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην 
περίπτωση αυτή, μόνο μία πολυδιάστατη στρατηγική θα είχε αποτέλεσμα.  
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Οι περισσότερες τομεακές στρατηγικές ακολούθησαν μια τρισκελή προσέγγιση βασισμένη 
στην αποτροπή (διερεύνηση της διαφθοράς και δίωξη των παραβατών), την πρόληψη 
(εξέταση των συστημάτων και των διαδικασιών σε έναν συγκεκριμένο τομέα για τον 
εντοπισμό των ευκαιριών για εκδήλωση του φαινομένου της διαφθοράς και διατύπωση 
συστάσεων για την αποφυγή τους) και την εκπαίδευση (εκπαίδευση των δημοσίων 
υπαλλήλων και των πολιτών σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες της διαφθοράς).  

Και τα τρία σκέλη είναι εξίσου σημαντικά. Ωστόσο, ανάλογα με το πλαίσιο του 
εξεταζόμενου τομέα, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της τομεακής στρατηγικής ενδέχεται 
να δώσουν προτεραιότητα στο ένα σκέλος έναντι των άλλων. Για παράδειγμα, αν 
θεωρούν ότι ο τομέας είναι ευεπίφορος στη διαφθορά και οι διεφθαρμένοι λειτουργοί 
είναι ισχυροί, μια στρατηγική που θα έδινε προτεραιότητα στην πρόληψη και την 
εκπαίδευση μπορεί να μην έφερνε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σε αυτό το 
σενάριο, μια επιτυχημένη στρατηγική πρέπει να είναι αρκετά δυναμική ώστε να 
απαλλαγεί από τα εμπόδια και να δείξει στην κοινή γνώμη ότι υπάρχει πολιτική 
βούληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σε ένα άλλο σενάριο που στοχεύει στη 
διατήρηση της δυναμικής ενάντια στη διαφθορά προτιμώνται οι στρατηγικές που 
επικεντρώνονται στην πρόληψη και στην εκπαίδευση. Οι υφιστάμενες τομεακές 
στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα (π.χ. στον τομέα της 
Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης) υιοθέτησαν μια ολιστική προσέγγιση ενάντια 
στη διαφθορά δημιουργώντας διαφορετικές ροές εργασίας που κατηγοριοποιούνται 
βάσει της προσέγγισης: πρόληψη, αποτροπή ή εκπαίδευση. Αυτή την προσέγγιση θα 
πρέπει να ακολουθήσουν οι μελλοντικές τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της 
διαφθοράς.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα παράδειγμα του οράματος, του σκοπού 
και των στόχων μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Πίνακας 2.5. Όραμα, σκοπός και στόχοι μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

Όραμα 
Η παροχή υπηρεσιών σε κάθε τομέα με αποτελεσματικό, αποδοτικό και διαφανή τρόπο 

Σκοπός 
Καταστολή του φαινομένου της διαφθοράς στον τομέα 

 
Στόχος 1 Στόχος 2 Στόχος 3 Στόχος 4 Στόχος 5 Στόχος 6 
Διασφάλιση της 
διαφάνειας και 
της λογοδοσίας 
μέσω της 
πολιτικής, της 
νομοθεσίας, 
των κανονισμών 
και άλλων 
κανονιστικών 
πράξεων  

Βελτίωση του 
προγραμματισμού 
και του 
προϋπολογισμού 
με σκοπό τον 
περιορισμό των 
κινδύνων 
εκδήλωσης 
διαφθοράς 

Εξάλειψη των 
κρουσμάτων 
διαφθοράς 
στους 
μηχανισμούς 
χρηματοδότησης 
και κατανομής 
και χρήσης των 
πόρων 

Ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων 
εκδήλωσης 
φαινομένων 
διαφθοράς μέσω 
της διαφάνειας 
των μηχανισμών 
διοίκησης και 
προμηθειών 
(ανθρώπινο 
δυναμικό, 
περιουσιακά 
στοιχεία, υποδομή 
και υπηρεσίες) 

Ανάπτυξη 
αποτελεσματικών 
και αποδοτικών 
συστημάτων 
επιτήρησης και 
διαδικασιών που 
εντοπίζουν 
εγκαίρως τους 
κινδύνους 
εκδήλωσης 
διαφθοράς 

Δημιουργία 
ολοκληρωμένων, 
αποδοτικών και 
διαφανών 
συστημάτων 
αναφοράς που 
παρέχουν 
πρόσβαση σε 
πληροφορίες και 
επιτρέπουν την 
ανάληψη 
διορθωτικών 
μέτρων 

Πηγή: Από το U4 PRACTICE INSIGHT Δεκέμβριος 2014 αρ. 2 
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Στο Παράρτημα Γ παρέχεται μια συνοπτική παρουσίαση των διαφορετικών τύπων 
στρατηγικών ενάντια στη διαφθορά. 

Διατύπωση στόχων  

Μια στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς έχει συνήθως έναν βασικό σκοπό και 
περισσότερους στόχους. Ο σκοπός και οι στόχοι αντικατοπτρίζουν την αλλαγή που 
επιδιώκει να επιφέρει η στρατηγική. Μια στρατηγική θα μπορούσε, για παράδειγμα, να 
έχει ως σκοπό τη μείωση της διαφθοράς στον εν λόγω τομέα και ως στόχο τη 
διενέργεια των προσλήψεων σε έναν δημόσιο οργανισμό με αξιοκρατικά κριτήρια. Το 
πρώτο βήμα στη διαδικασία σύνταξης της στρατηγικής είναι να προσδιοριστεί ο σκοπός 
και να μετατραπεί σε στόχους. Οι στόχοι ιδανικά προσδιορίζουν το ποιος, το πότε, το τι 
και το πού ενός σκοπού. Για την επίτευξη των προσδιορισθέντων στόχων, οι επιμέρους 
δράσεις πρέπει να αποσκοπούν σε συγκεκριμένες εκροές (π.χ. αγαθά ή υπηρεσίες0 που 
οδηγούν σε μετρήσιμα αποτελέσματα, σε συνάρτηση με τα επιθυμητά μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα ή σκοπούς. 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι, κατά τον καθορισμό των στόχων μιας στρατηγικής ενάντια 
στη διαφθορά, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες ορθές πρακτικές: 

 Να αποφεύγονται οι ασαφείς στόχοι. Οι στόχοι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο σαφείς και εστιασμένοι. Για παράδειγμα, η «καταστολή της διαφθοράς» θα 
μπορούσε να έχει πολλές σημασίες. Θα πρέπει να διαχωριστεί σε 
συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, όπως για παράδειγμα, «να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών σε ζητήματα ηθικής» ή «να 
βελτιωθούν οι εσωτερικοί έλεγχοι» ή «να αυξηθεί ο αριθμός των υποθέσεων 
που οδηγούνται στη δικαιοσύνη» ή «η ικανοποίηση των πολιτών».  

 Να δημιουργηθεί ένα «μενού» από πιθανές επιλογές μεταρρύθμισης, σε 
αντιστοίχηση με συγκεκριμένες προτεραιότητες. Ο σκοπός είναι να καθοριστεί 
τι είναι εφικτό. Κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων, είναι σημαντικό να 
ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι τρεις παράγοντες: 

‒ Η σημασία του προβλήματος (δηλ. το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί 
στον τομέα ειδικότερα και στην κοινωνία εν γένει)  

‒ Η πιθανή αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πολιτικών 
μεταρρύθμισης για τη μείωση του προβλήματος 

‒ Το αναμενόμενο κόστος της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, 
συμπεριλαμβανομένου όχι μόνο του δημοσιονομικού ή οικονομικού 
κόστους αλλά και του «πολιτικού κεφαλαίου» ή της τεχνικής ικανότητας ή 
της προσοχής που πρέπει να δαπανηθούν για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της μεταρρύθμισης. 

 Να δοθεί προσοχή σε τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ προσδοκιών και 
πραγματικής κατάστασης. Ένα κοινό λάθος των στρατηγικών για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς είναι να τεκμαίρεται ότι θα υπάρχουν καλές 
δομές διοίκησης, τεχνολογίες πληροφορικής, λειτουργούσες διαδικασίες, 
επαρκής στελέχωση, χρόνος και χρήμα, ενώ στην πραγματικότητα οι πόροι 
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αυτοί συνήθως λείπουν. Η εμπειρία έχει αναδείξει τη σημασία της αποφυγής 
αυτής της έλλειψης ρεαλισμού κατά τη φάση του σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό, 
είναι σημαντικό οι σχεδιαστές της τομεακής στρατηγικής κατά τον καθορισμό 
των στόχων να αντιστοιχίσουν τις προσδοκίες με την ικανότητα υλοποίησης, τον 
απαιτούμενο χρόνο και τους διαθέσιμους πόρους του συγκεκριμένου τομέα. 
Είναι καλύτερα να προσδιοριστούν λιγότερο φιλόδοξοι στόχοι που είναι όμως 
δυνατόν να επιτευχθούν σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα με 
σαφέστερα και απλά σχέδια δράσης και δείκτες που είναι εύκολο να 
μετρηθούν. Πιθανά κριτήρια κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων είναι: ο 
προϋπολογισμός, η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού, η πιθανότητα 
επίτευξης γρήγορων αποτελεσμάτων, η πιθανότητα αντιμετώπισης των πιο 
επιβλαβών μορφών διαφθοράς, οι πιθανές συνέργειες με άλλους πολιτικούς 
στόχους και προσπάθειες (π.χ. διοικητικές μεταρρυθμίσεις). 

Εκπόνηση και υιοθέτηση  

Η θέσπιση μιας διαδικασίας για τη διαμόρφωση μιας τομεακής στρατηγικής ενάντια 
στη διαφθορά διέπεται από ορισμένες γενικές αρχές που αξίζει να τηρηθούν. Το 
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος (UNODC) έχει εκδώσει κάποιες αρχές που αξίζει να ληφθούν υπόψη σε 
αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Ενδεικτικά, είναι οι εξής:  

 Να ανατεθεί η ευθύνη για τη σύνταξη της στρατηγικής σε μια μικρή, 
ημιαυτόνομη ομάδα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μια σχετικά μικρή επιτροπή ή 
οργάνωση θα πρέπει να έχει την κύρια ευθύνη για τη σύνταξη του εγγράφου 
της στρατηγικής και έναν εύλογο βαθμό αυτονομίας στην εκπόνηση του 
σχεδίου της στρατηγικής. Στην ιδανική περίπτωση, πρόεδρος του οργάνου 
σύνταξης θα πρέπει να είναι ένα άτομο εγνωσμένου κύρους, ακέραιου 
χαρακτήρα και με πολιτική επιρροή ώστε να αναλάβει εξολοκλήρου το έργο για 
λογαριασμό του οργάνου σύνταξης και κατ’ επέκταση την ίδια τη στρατηγική. 

 Να εξασφαλιστεί η αμέριστη υποστήριξη και συμμετοχή ανώτερων πολιτικών. 
Κάθε τομεακή στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς είναι, από τη φύση 
της, ένας μηχανισμός «από την κορυφή προς τα κάτω» που εξαρτά την επιτυχία 
της από τις προσπάθειες των υπουργείων, των φορέων και των θεσμών. Χωρίς 
πολιτική στήριξη υψηλού επιπέδου και χωρίς την αίσθηση σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης ότι η ανώτερη ηγεσία στηρίζει τη στρατηγική και τους 
υπεύθυνους διαμόρφωσής της, η στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς 
είναι καταδικασμένη. Η στήριξη αυτή μπορεί να αποδειχθεί με ποικίλους 
τρόπους, όπως με ομιλίες με θέμα τη σημασία της ύπαρξης μίας στρατηγικής 
καταπολέμησης της διαφθοράς σε ένα συγκεκριμένο τομέα υψηλού κινδύνου.  

Επιπλέον, η ενημέρωση και η συμμετοχή των ανώτερων πολιτικών ηγετών καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαμόρφωσης της στρατηγικής θα μπορούσε να αποβεί 
χρήσιμη. Λόγου χάριν, θα μπορούσαν μερικές φορές να παρίστανται σε 
συνεδριάσεις της συντακτικής ομάδας. 

Τέλος, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης, το τελικό έγγραφο της 
στρατηγικής πρέπει να εγκριθεί επίσημα. Η μορφή που θα λάβει η εν λόγω 
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έγκριση θα εξαρτηθεί από το νομικοπολιτικό πλαίσιο του κράτους. Ακόμη και 
όταν δεν είναι απαραίτητη η επίσημη έγκριση, δεν παύει να είναι ένας χρήσιμος 
τρόπος ισχυροποίησης της στρατηγικής.  

 Να διεξάγεται τακτική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και των υπουργείων τα οποία 
θα επηρεαστούν από τη στρατηγική. Η διαδικασία διαμόρφωσης της 
στρατηγικής θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή των 
εκπροσώπων από κάθε κρατικό φορέα που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση 
οποιουδήποτε μέρους της στρατηγικής. Αυτό είναι σημαντικό για διάφορους 
λόγους. Προφανώς, ο τομέας εξειδίκευσης των εκπροσώπων διαφορετικών 
οργανισμών είναι διαφορετικός και η ποικιλία αυτή μπορεί να λειτουργήσει 
υπέρ της ποιότητας της στρατηγικής, για παράδειγμα εντοπίζοντας τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις που ενδεχομένως έχουν παραβλέψει (ή 
παρανοήσει) οι βασικοί συντάκτες και προτείνοντας δημιουργικές λύσεις. Είναι 
επίσης πολύ σημαντικό τουλάχιστον κάποιοι συμμετέχοντες στη διαδικασία 
σύνταξης να μπορούν να παρέχουν ακριβή οικονομικά και δημοσιονομικά 
στοιχεία τα οποία θα είναι κρίσιμα για την αποτελεσματική υλοποίηση της 
στρατηγικής. Αλλά ίσως ακόμη πιο σημαντικό, δεδομένου ότι οι διάφορες 
υπηρεσίες θα αναλάβουν ευθύνες όσον αφορά στην υλοποίηση της 
στρατηγικής, η αποδοχή και η ενεργός υποστήριξή τους είναι καταλυτικό 
στοιχείο για την επιτυχημένη έκβαση της στρατηγικής. Είναι βέβαιο ότι η 
συμμετοχή στη διαδικασία σύνταξης θα τους δώσει μεγαλύτερη αίσθηση ότι η 
στρατηγική είναι και δικό τους κτήμα. 

Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος υπερβολικής αντίστασης στις 
μεταρρυθμίσεις εκ μέρους των εκπροσώπων κρατικών φορέων. Οι απόψεις 
τους πρέπει να γίνονται σεβαστές, αλλά να μην θεωρούνται δεσμευτικές. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι είναι προτιμότερο να συμμετέχουν έγκαιρα εκπρόσωποι 
όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων και να έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν 
τους προβληματισμούς τους κατά τη σύνταξή της, παρέχοντας στη συντακτική 
ομάδα την ευκαιρία για απάντηση της κριτικής, παρά να έρθουν αντιμέτωποι με 
μια στρατηγική στην ανάπτυξη της οποίας δεν θα έχουν καμία ανάμειξη και 
στην οποία μπορεί να αντιτίθενται σθεναρά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
που οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να επεκταθούν όχι μόνο στην πολιτική ηγεσία 
των διαφόρων φορέων υλοποίησης αλλά και στο τεχνικό προσωπικό ή στους 
υψηλόβαθμους υπαλλήλους που θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην 
εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής. Ένα άλλο πλεονέκτημα της 
συμμετοχής διαφόρων φορέων στη διαδικασία σύνταξης της στρατηγικής είναι 
ότι η συμμετοχή μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα συντονισμού και 
συνεργασίας αυτών των οργανισμών σε θέματα καταπολέμησης της 
διαφθοράς. Η αλληλεπίδρασή τους στη διαδικασία της σύνταξης μπορεί να 
διευκολύνει τη συνεργασία στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση – όλα κρίσιμα συστατικά για την επιτυχία της στρατηγικής. 

 Να επιστρατευτούν κι άλλοι τομείς της κοινωνίας στη διαδικασία της 
σύνταξης. Οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης στρατηγικής θα πρέπει να βρουν τους 
κατάλληλους τρόπους για να επιστρατεύσουν στο εγχείρημα αυτό τις κοινωνίες 
των πολιτών, την επιχειρηματική κοινότητα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την 



 II. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΜΙΑ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – 41 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ακαδημαϊκή κοινότητα, το ευρύ κοινό και άλλους τυχόν ενδιαφερόμενους. Οι 
λόγοι είναι απλοί: πρώτον, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να έχουν πολύτιμες 
πληροφορίες και χρήσιμες συστάσεις για τη διαμόρφωση μιας 
αποτελεσματικότερης στρατηγικής καλύτερα προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες 
ανάγκες και τις περιστάσεις του τομέα. Δεύτερον, η πολυφωνία στη διαδικασία 
σύνταξης μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός κοινού οράματος και στην 
αύξηση της νομιμοποίησης της από το κοινωνικό σύνολο και, ως εκ τούτου, 
στην ενίσχυση της πολιτικής στήριξής της. 

Ωστόσο, η υπερβολική έμφαση στην επίτευξη συναίνεσης ή στην προσπάθεια 
εκτίμησης της συμβολής όλων των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να οδηγήσει 
σε μια αποδυναμωμένη στρατηγική, μία στρατηγική έμπλεα γενικοτήτων και 
φιλοδοξιών και φτωχή σε συγκεκριμένες επιλογές μεταξύ αντικρουόμενων 
προτεραιοτήτων και προσεγγίσεων. 

Η κοινή γνώμη μπορεί να συμμετέχει στον σχεδιασμό πολιτικών κατά της 
διαφθοράς με διάφορους τρόπους: 

‒ Οι εκπρόσωποι της μπορεί να είναι μέλη συμβουλίων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς που είναι επιφορτισμένα με τη σύνταξη ή τη 
γνωμοδότηση επί των πολιτικών. 

‒ Οι κυβερνήσεις προωθούν προς σχολιασμό τα σχέδια στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών. 

‒ Οι κυβερνήσεις προωθούν προς σχολιασμό τα σχέδια στην κοινή γνώμη. 

‒ Τα σχέδια πολιτικών μπορούν να δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες με τη 
δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων. 

‒ Οι πολιτικές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιων ακροάσεων ή 
σχολίων. 

Ανεξαρτήτως των μηχανισμών που θα επιλεγούν για τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ο ουσιαστικός και 
όχι ο τυπικός διάλογος μεταξύ του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των 
πολιτών. Επιπλέον, τόσο οι οργανωμένοι όσο και οι μη οργανωμένοι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 
συμμετέχουν με τρόπο ουσιαστικό. Οι κοινωνίες των πολιτών έχουν επισημάνει 
την ανάγκη για ύπαρξη μακρών περιόδων διαβουλεύσεων που θα τους 
επιτρέπουν να τεκμηριώνουν τα σχόλιά τους. 

Οι νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική δημόσια διοίκηση θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο βελτίωσης της επικοινωνίας με τους 
πολίτες και ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους. Για παράδειγμα, η ελληνική 
πρωτοβουλία «Ανοικτή Διακυβέρνηση» (OpenGov) θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως μια καλή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διαβούλευση των στρατηγικών 
ενάντια στη διαφθορά. Η διαβούλευση θα μπορούσε να αναρτηθεί σε 
πλατφόρμα τύπου ιστολογίου (blog) πριν από την υποβολή της για έγκριση. 
Στην πλατφόρμα αυτή θα μπορούν οι πολίτες και οι οργανισμοί να δημοσιεύουν 
τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις  κριτικές τους. 
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 Καθ’ όλη τη διαδικασία της σύνταξης να δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, 
στη διαφάνεια και στην απήχηση. Εκτός από τις διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, οι συντάκτες της στρατηγικής καταπολέμησης της 
διαφθοράς θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ενεργούν με 
διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία – στο μέτρο του εφικτού πάντα (στην 
περίπτωση διαβουλεύσεων με άλλα κρατικά τμήματα σε ευαίσθητα εσωτερικά 
θέματα, μπορεί να απαιτείται εχεμύθεια). 

 Να γίνεται σωστή κατανομή του χρόνου και των πόρων για τη σύνταξη της 
στρατηγικής. Το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τη σύνταξη της στρατηγικής θα 
εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες: μήπως αυτή η στρατηγική είναι 
συνέχεια μιας άλλης; Πόσες έρευνες έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε προγενέστερο 
χρόνο; Πόσο εύκολη θα είναι η απόκτηση στοιχείων από διάφορες υπηρεσίες 
σχετικά με τις δράσεις τους; Μια άλλη σημαντική πτυχή θα είναι ο χρόνος που 
απαιτείται για τη διαβούλευση με διάφορους ενδιαφερόμενους. Πόσο δύσκολο 
θα είναι να διεξάγονται συνεδριάσεις σε όλους τους φορείς του τομέα; Πόσο 
χρόνο θα χρειαστεί ο προγραμματισμός τους; 

 Τέλος, συνιστάται να επιδιώκεται ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο των 
τομεακών προσπαθειών. Ένας κεντρικός φορέας πρέπει να εξηγήσει στα 
υπουργεία τους ιδιαίτερους στρατηγικούς τους ρόλους και τις ευθύνες τους. 
Δεν αρκεί να αποσταλούν φυλλάδια με τις πολιτικές και η εφαρμογή στην 
πράξη να εγκαταλείπεται στην αυτενέργεια και στην κρίση του καθένα. 

Κατάρτιση του σχεδίου δράσης 

Ένα σχέδιο δράσης αναλύει τους στόχους της στρατηγικής σε συγκεκριμένες δράσεις 
που ανατίθενται στους αρμόδιους οργανισμούς σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με 
άλλα λόγια, τα σχέδια δράσης είναι πιο λεπτομερή έγγραφα από τις στρατηγικές. 
Αναλύουν τους σκοπούς της στρατηγικής σε συγκεκριμένες στόχους με εκροές και 
αποτελέσματα, και ένα σύνολο ουσιαστικών δεικτών που πρέπει να ενημερώνονται σε 
τακτική βάση για την παρακολούθηση της προόδου, την υιοθέτηση των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων και τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες 
καθώς και τα χρονικά πλαίσια για την υλοποίηση, το συντονισμό και την 
παρακολούθηση της στρατηγικής πρέπει επίσης να προσδιορίζονται σαφώς στο σχέδιο 
δράσης. 

Δεδομένου ότι τα σχέδια δράσης είναι έγγραφα υλοποίησης, η διατύπωσή τους πρέπει, 
κατά κανόνα, να είναι πολύ συγκεκριμένη και απλή, αφήνοντας όσο το δυνατόν 
λιγότερο χώρο για ερμηνεία. Κάθε γραμμή ενός σχεδίου δράσης πρέπει να ακολουθεί 
μια συγκεκριμένη δομή ώστε όλοι οι αναγνώστες να είναι σε θέση να εντοπίζουν με την 
πρώτη ματιά απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα όπως το «τι», το «ποιος», το «πότε», το 
«εάν» και το «πώς»:  

 

 

 

 



 II. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΜΙΑ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – 43 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τι: Ποια είναι τα επιλεγμένα μέτρα και με ποιο στόχο της στρατηγικής συναρτώνται;  

Ποιος: Ποιος οργανισμός είναι αρμόδιο;  

Πότε: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;  

Εάν: Ποιους κινδύνους διατρέχει η υλοποίηση;  

Πώς: Ποιοι είναι οι δείκτες για μια επιτυχή υλοποίηση; 

 

Συνιστάται ο συσχετισμός των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης με 
τις προβλεπόμενες ενέργειες σε άλλα έγγραφα διαμόρφωσης πολιτικής όπως στην 
εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή σε άλλες στρατηγικές 
διοικητικής μεταρρύθμισης. 

Ένας γενικός οδηγός όπως αυτός δεν μπορεί να καθορίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη στρατηγική ενός τομέα. Ωστόσο, το 
Παράρτημα Δ παρέχει ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης για τους υπεύθυνους 
διαμόρφωσης της τομεακής στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς, που 
βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης του περιεχομένου ενός σχεδίου δράσης.  

Στο Παράρτημα Δ παρατίθεται ένα πρότυπο σχεδίου δράσης. 

Οι δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχίας  

Κάθε σχέδιο δράσης χρειάζεται δείκτες για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, και 
την αναφορά της προόδου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων 
δράσεων Οι δείκτες εκροών (διαδικασία) δείχνουν ότι οι προγραμματισθείσες δράσεις 
όπως η κατάρτιση νόμων, η εκπαίδευση του προσωπικού κ.α. υλοποιούνται αποδοτικά. 
Οι ενδιάμεσοι δείκτες (αποτελέσματα) επιτρέπουν την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητα του σχεδίου σε βραχυπρόθεσμο και 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, σε συνάρτηση με τα επιδιωκόμενα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα (σκοπός) της δράσης. Χωρίς δείκτες, τα σχέδια δράσης παραμένουν 
μόνο δηλώσεις προθέσεων. 

Κατά τη διαμόρφωση των δεικτών, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της στρατηγικής πρέπει 
να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: 

 

Πώς θα επιβεβαιώσουμε ότι αυτό που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το σχέδιο 

δράσης είναι αυτό που υλοποιείται; 

 

Υπάρχουν τρεις τύποι δεικτών ή τρόποι απάντησης σε αυτό το ερώτημα:  

 Δείκτες εκροών (διαδικασία): Μετρούν την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την 
ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και προσδιορίζονται εύκολα. Για 
παράδειγμα: ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε ζητήματα δεοντολογίας 
σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε σε 100 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Ενδιάμεσοι δείκτες (αποτελέσματα): Μετρούν τις βραχυπρόθεσμες και 
μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις (εάν υπάρχουν) μιας δραστηριότητας σε 
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συνάρτηση με τον μακροπρόθεσμο σκοπό. Για παράδειγμα: αφού 
παρακολούθησε το πρόγραμμα δεοντολογίας, το προσωπικό των 100 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πλέον περισσότερο ενημερωμένο 
σχετικά με τη συμπεριφορά που αναμένεται από αυτούς ως δημόσιοι 
λειτουργοί και πάνω από 80% εφάρμοσε τις γνώσεις αυτές. 

 Δείκτες επιπτώσεων (αντίκτυπο): Μετρούν τις μακροπρόθεσμες αλλαγές που  
επήλθαν μετά την εφαρμογή του σχεδίου. Για παράδειγμα: μετά την υλοποίηση 
του σχεδίου δράσης κατά της διαφθοράς, το ποσοστό της διαφθοράς μειώθηκε 
στους 100 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που συμπεριελήφθησαν στο 
πρόγραμμα. Οι δείκτες επιπτώσεων αφορούν τους τελικούς στόχους της 
στρατηγικής οι οποίοι συχνά αναφέρονται ως «γενικές δηλώσεις επιθυμητών 
αλλαγών». 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι προτιμότερο για τους υπεύθυνους διαμόρφωσης 
στρατηγικής να μην προσπαθούν να μετρήσουν τον μακροπρόθεσμος αντίκτυπο μιας 
στρατηγικής και να επικεντρώνονται περισσότερο στις εκροές και στα άμεσα 
αποτελέσματα. Οι λόγοι είναι τρεις: (α) η κύρια λειτουργία ενός σχεδίου δράσης κατά 
της διαφθοράς είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο (π.χ. παροχή εκπαίδευσης που θα 
ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων σε ζητήματα δεοντολογίας) 
και όχι η λεπτομερής εκ των προτέρων περιγραφή των αποτελεσμάτων που μπορεί να 
επιφέρει μακροπρόθεσμα μία δράση (π.χ. μείωση του ποσοστού διαφθοράς) β) είναι 
δύσκολο να σχεδιαστούν δείκτες μακροπρόθεσμου αντίκτυπου και γ) η μέτρηση του 
μακροπρόθεσμου αντίκτυπου μιας στρατηγικής είναι όχι μόνο δύσκολη αλά και 
δαπανηρή και χρονοβόρα. Οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης στρατηγικής πρέπει να είναι 
ρεαλιστές και να αποφεύγουν τη χρήση μεγαλεπήβολων μεθόδων μέτρησης της 
προόδου που πιθανόν θα αποτύχουν κατά την προσπάθεια υλοποίησής τους.  

Αλληλουχία ενεργειών 

Δεδομένου ότι οι μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς χρειάζονται 
χρόνο για να υλοποιηθούν και να φανούν τα αποτελέσματά τους, οι στρατηγικές 
καταπολέμησης της διαφθοράς και τα σχέδια δράσης τους θα πρέπει να καλύπτουν ένα 
εύλογο διάστημα των 4-5 ετών. Μέσα στο διάστημα αυτό καλύπτονται τόσοι οι 
βραχυπρόθεσμοι στόχοι (1 έτους) όσο και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι (2-5 ετών). 
Επιπλέον, δεδομένου του διαφορετικού χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων κατά της διαφθοράς, οι προτεινόμενες πολιτικές μεταρρυθμίσεις και 
οι στόχοι θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ανά χρονικό διάστημα υλοποίησης στο 
έγγραφο της στρατηγικής, με τους στόχους της μεταρρύθμισης να ταξινομούνται σε 
βραχυπρόθεσμες (π.χ. που υλοποιούνται εντός των επόμενων 6 έως 18 μηνών) και σε 
μεσοπρόθεσμες (εντός δύο έως πέντε ετών).  

Οικονομικός αντίκτυπος  

Αφού αποφασίσει να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο μέτρο, ο οργανισμός μπορεί να 
ανακαλύψει ότι χρειάζονται πόροι για την υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως η 
εκπαίδευση, ο εξοπλισμός των γραφείων ή ακόμη και η απόκτηση πρόσθετων 
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ανθρώπινων πόρων ή ατόμων με ειδική εμπειρία. Η έλλειψη πόρων είναι συχνά ένας 
βασικός λόγος για την αργή υλοποίηση ή τη μη υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσον τα σχέδια δράσης θα πρέπει να κάνουν μια 
εκτίμηση των πόρων που χρειάζονται (είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από 
εξωτερικές πηγές, όπως οι χορηγοί). Μέχρι στιγμής, η εκτίμηση του κόστους στα 
έγγραφα διαμόρφωσης πολιτικής δεν ήταν συχνή και αναλυτική, πιθανώς κυρίως λόγω 
της πρόσθετης προσπάθειας που απαιτείται και των απαιτούμενων στοιχείων που 
πρέπει να συγκεντρωθούν. Ωστόσο, κάποιοι εμπειρογνώμονες συνιστούν την εκτίμηση 
του κόστους ανάληψης συγκεκριμένων μέτρων, εάν όχι στο αρχικό στάδιο του σχεδίου 
δράσης, τότε στις μεταγενέστερες εκδόσεις, στο πλαίσιο τακτικών ενημερώσεων του 
σχεδίου δράσης. 

Ακόμη κι αν δεν γίνει λεπτομερής εκτίμηση, η ένδειξη για το κατά πόσον τα μέτρα θα 
χρειαστούν πρόσθετη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό θα είναι χρήσιμη για 
τον αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου δράσης φορέα σχετικά με τα αναγκαία 
κονδύλια για την εφαρμογή του. 
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III. Υλοποίηση 

Δεν αρκεί η απλή διατύπωση μιας στρατηγικής κι ενός σχεδίου δράσης που καλεί τους 
φορείς και τους οργανισμούς του τομέα να υιοθετήσουν νέους κανόνες και πολιτικές 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μια επιτυχημένη τομεακή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και ένα σχέδιο δράσης δεν πρέπει μόνο να προβλέπουν 
ένα ολοκληρωμένο σύνολο ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και να παρέχουν τα 
μέσα για την εξασφάλιση συντονισμένης υλοποίησης. 

Ο καλύτερος τρόπος συντονισμού της υλοποίησης μιας τομεακής στρατηγικής 
καταπολέμησης της διαφθοράς και ενός σχεδίου δράσης εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, αλλά η εμπειρία, καθώς και οι μελέτες για τη διαχείριση του δημόσιου 
τομέα, προσφέρουν διδάγματα που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι διαμορφωτές 
της στρατηγικής. Εν προκειμένω, στον «Πρακτικό Οδηγό για την Ανάπτυξη και την 
Εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών κατά της Διαφθοράς», το Γραφείο των Ηνωμένων 
Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) 
περιέγραψε ορισμένες αρχές ορθής υλοποίησης. Οι πιο σχετικές με τις στρατηγικές 
καταπολέμησης της διαφθοράς σε επίπεδο τομέα επεξηγούνται παρακάτω: 

 Να ανατεθεί σε έναν φορέα υψηλού επιπέδου η ευθύνη συντονισμού και 
υλοποίησης: 

Ένα συγκεκριμένο όργανο ή ένας οργανισμός θα μπορούσε να αναλάβει την 
ευθύνη του συντονισμού της υλοποίησης και της παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις επιδιώξεις της στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχουν πολλές επιλογές: 

‒ Μια εξειδικευμένη υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς (όπως η 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στην περίπτωση της Ελλάδας), θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο 
ιδανικός υποψήφιος για αυτόν τον ρόλο. Μπορεί όμως ένας φορέα όπως η 
ΓΕΓΚΑΔ να μην διαθέτει ούτε επαρκείς πόρους ούτε επαρκή εξουσία για να 
πιέσει άλλους φορείς και οργανισμούς να ακολουθήσουν τις υποδείξεις 
τους. 

‒ Μια εναλλακτική είναι η ανάθεση αυτής της ευθύνης σε μια κεντρικά 
στελεχωμένη μονάδα ή σε ένα υπουργείο που υπάγεται σε ανώτερο 
στέλεχος της κυβέρνησης. 

‒ Μια άλλη εναλλακτική θα ήταν η σύσταση μιας επιτροπής υπό την 
προεδρία υψηλόβαθμου αξιωματούχου, η οποία θα συγκροτείται από 
εκπροσώπους των κυριότερων υπουργείων για το συντονισμό της 
υλοποίησης. 

 Να εκχωρηθούν κατάλληλες εξουσίες στο όργανο συντονισμού και 
υλοποίησης: 
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Το συντονιστικό όργανο θα πρέπει να έχει σαφή εντολή υπό τη μορφή 
κανονισμού ή διατάγματος που θα καθορίζει τις ευθύνες και τις εξουσίες του, 
και οι ανώτεροι αξιωματούχοι θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι στηρίζουν 
πλήρως αυτή την εντολή και αναμένουν από όλους τους άλλους κρατικούς 
φορείς και οργανισμούς να συνεργαστούν με αυτήν. 

 Να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του συντονιστικού οργάνου και των 
φορέων υλοποίησης: 

Η συντονιστική μονάδα πρέπει επίσης να καλλιεργεί το σεβασμό των φορέων ή 
των φορέων υλοποίησης στον συγκεκριμένο τομέα για να προάγει την 
εθελοντική συμμόρφωση. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να τονίσουμε την 
ανάγκη να διατηρήσει η συντονιστική μονάδα τη στήριξη και το σεβασμό όχι 
μόνο των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των φορέων υλοποίησης, αλλά και του 
προσωπικού μεσαίου επιπέδου, οι οποίοι έχουν ζωτικό ρόλο στην επιτυχία της 
υλοποίησης της στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς σε επίπεδο τομέα. 
Από αυτή την άποψη, είναι επίσης σημαντικό η συντονιστική μονάδα να έχει 
την ικανότητα να αξιολογεί τις εκθέσεις του φορέα. Όσο μεγαλύτερη δεξιότητα 
έχει στην αξιολόγηση των εκθέσεων του φορέα τόσο μεγαλύτερο σεβασμό θα 
απολαμβάνει από τους εργαζομένους στο φορέα, θα ενισχύει την εξουσία της 
και θα μειώνει την πιθανότητα οι άλλοι φορείς να αγνοούν τις υποδείξεις της. 
Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων, για παράδειγμα: 

‒ Απόσπαση υπαλλήλων ενός φορέα σε έναν άλλο 

‒ Διεξαγωγή κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

‒ Συμμετοχή σε συνεχή διάλογο σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής 

 Να καταλήξει κάθε υπηρεσία του τομέα σε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης: 

Εάν κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύνταξης οι ανώτεροι 
εκπρόσωποι από κάθε υπηρεσία και φορέα του τομέα, που θα είναι υπεύθυνοι 
για την εφαρμογή της στρατηγικής κατά της διαφθοράς, αυξάνονται οι 
πιθανότητες οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες να στηρίξουν και να εργαστούν για 
την υλοποίηση της στρατηγικής.  

Επιπλέον, η συμμετοχή των φορέων αυτών στις διαβουλεύσεις είναι συχνά 
χρήσιμη για να καταλήξουν σε σαφείς συμφωνίες με κάθε φορέα σχετικά με τα 
μέτρα που θα λάβει η υπηρεσία για την υλοποίηση της στρατηγικής και τον 
τρόπο και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης της απόδοσης κάθε υπηρεσίας. Έτσι 
διασφαλίζεται η συνεχής ανατροφοδότηση των υπευθύνων για την εποπτεία 
της συντονισμένης υλοποίησης της στρατηγικής σχετικά με την πρόοδο της 
στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστερήσεων ή κωλυσιεργιών. 

Περαιτέρω, είναι σκόπιμο να γίνει κατανοητό ότι μια τομεακή στρατηγική 
ενάντια στη διαφθορά δεν υλοποιείται εντός των στεγανών ενός συγκεκριμένου 
τομέα. Πρέπει να ενσωματωθεί στις διαδικασίες και στα συστήματα διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης της 
απόδοσης. Θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στις προσπάθειες 



48 – III. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

καταπολέμησης της διαφθοράς της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης και να 
ευθυγραμμιστεί (όπου είναι δυνατόν) με την εθνική στρατηγική κατά της 
διαφθοράς, όπου υπάρχει. Επιπλέον, οι δράσεις για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς πρέπει να υλοποιηθούν με την πολυμερή συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων μερών, τόσο στον επίμαχο τομέα όσο και σε άλλους τομείς, κάτι 
που προϋποθέτει πολιτική στήριξη και δέσμευση υψηλού επιπέδου.  

Σε σχέση με αυτό, μια ευπάθεια που συναντάται κατά κόρον σε όλους τους 
ελληνικούς τομείς είναι η ύπαρξη διαφορετικών νομικών προσώπων που 
συστήνονται υπό την εποπτεία των θεματικών υπουργείων (π.χ. της υγείας). 
Ορισμένα από αυτά τα νομικά πρόσωπα ενδέχεται να μην χρηματοδοτούνται 
πλήρως από το δημόσιο τομέα και να είναι οργανωμένα βάσει των κανόνων του 
ιδιωτικού δικαίου, γεγονός που τα απαλλάσσει από κανόνες που προβλέπουν 
τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αντικειμενικότητα στο δημόσιο τομέα, 
καθιστώντας τα παράλληλα πιθανά μέσα προώθησης της διαφθοράς. Σε αυτή 
την περίπτωση, για να αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι, οι μελλοντικές τομεακές 
στρατηγικές στην Ελλάδα θα πρέπει να προβλέψουν την υπαγωγή αυτών των 
νομικών προσώπων στο γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των 
δημόσιων φορέων και να επαναπροσδιορίσουν τους εσωτερικούς τους κανόνες 
και διαδικασίες. 
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IV. Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Υποβολή Αναφορών 

Η τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή αναφορών είναι κρίσιμα 
συστατικά στοιχεία για την επιτυχημένη υλοποίηση μιας τομεακής στρατηγικής 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Ένα σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης 
και υποβολής αναφορών διασφαλίζει ότι οι στρατηγικές καταπολέμησης της 
διαφθοράς ακολουθούν μια βασισμένη σε συγκεκριμένα τεκμήρια και στοιχεία 
στρατηγική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει τη συνεχή εκμάθηση. Το εν λόγω 
σύστημα έχει τρεις βασικούς στόχους: 

 Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών ως προς τον έλεγχο της 
συμμόρφωσής τους με το σύνολο των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική. 

 Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων μέσω της εκμάθησης 
του τι ήταν αποτελεσματικό και υπό ποίες συνθήκες 

 Την ενίσχυση της λογοδοσίας προς τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και 
τους φορολογούμενους σχετικά με τη χρήση του δημόσιου χρήματος. 

Εννοιολογικές διαφορές μεταξύ των όρων «παρακολούθηση», «αξιολόγηση» 
και «υποβολή αναφορών» 

 Η παρακολούθηση αναφέρεται στη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης 
πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση των παραδοτέων (εκροών) και των 
ενδιάμεσων δεικτών (αποτελέσματα) μιας στρατηγικής για να διασφαλιστεί ότι 
βρίσκονται στη σωστή πορεία και εντός προγράμματος: 

Οι άμεσες εκροές είναι συγκεκριμένα παραδοτέα του πεδίου που αφορούν 
άμεσα την τομεακή στρατηγική (π.χ. οι δημόσιοι λειτουργοί εκπαιδεύτηκαν στο 
νέο κώδικα δεοντολογίας). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκροές μιας τομεακής 
στρατηγικής είναι αυτονόητες σε βαθμό που η παρακολούθησή τους 
καθίσταται περιττή. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα προσφέρουν επιπλέον 
πληροφορίες.  

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μιας τομεακής στρατηγικής δεν απορρέουν 
αυτόματα από τη στρατηγική αλλά είναι πιθανό να επέλθουν, εάν οι δράσεις 
υλοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Μέσω της παρακολούθησης εξασφαλίζεται η ακλόνητη προσήλωση στην 
επίτευξη του στρατηγικού σκοπού και των στόχων σε κάθε βήμα της 
υλοποίησης. Επίσης, τροφοδοτεί τους υπεύθυνους διαμόρφωσης στρατηγικής 
και τις μονάδες σχεδιασμού και εποπτείας με πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση, επιτρέποντας έτσι την αποτελεσματική καθοδήγηση, την 
ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και τον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής.  
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Κατά την παρακολούθηση των στρατηγικών καταπολέμησης της διαφθοράς και 
των σχεδίων δράσης, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιούνται οι 
κατάλληλοι δείκτες, δεδομένου ότι αποτελούν το σημείο αναφοράς για την 
παρακολούθηση της προόδου. Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, ο καθορισμός 
δεικτών αποτελεί μέρος της σύνταξης της στρατηγικής. 

 Η αξιολόγηση αναφέρεται στην ανάλυση της εφαρμογής σε σχέση με τα άμεσα 
παραδοτέα (εκροές) και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα ή 
εάν πρόκειται για μία αξιολόγηση του αντίκτυπου, αναφέρεται στα πιο 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (αντίκτυπο) μιας στρατηγικής. Τα 
αποτελέσματα είναι οι έμμεσες εκβάσεις μιας στρατηγικής σε σχέση με τον 
τελικό επιδιωκόμενο αντίκτυπο. Είναι έμμεσα, καθώς τα τελικά αποτελέσματα 
επηρεάζονται όχι μόνο από την τομεακή στρατηγική αλλά και από πλείστες 
άλλες μεταβλητές που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της διαδικασίας 
υλοποίησης. Τείνουν να αποτυπώνουν την επίδραση μιας στρατηγικής με βάση 
κοινωνικές, οικονομικές ή οργανωτικές μεταβλητές. Λόγω των πολλαπλών 
παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβλητή του επιθυμητού αντίκτυπου, η 
αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συγκεκριμένης στρατηγικής και του αντίκτυπου 
δεν είναι συνήθως ξεκάθαρη. Έτσι, ενώ η παρακολούθηση είναι συχνά μια 
συνεχής λειτουργία, η αξιολόγηση του αντίκτυπου είναι μια προσπάθεια 
μέτρησης ειδικά σχεδιασμένη για να ερευνήσει την επίδραση μιας 
συγκεκριμένης στρατηγικής με αιτιώδη προσδιορισμό.  

 Η υποβολή αναφορών αναφέρεται στις ανακοινώσεις των ευρημάτων που 
προκύπτουν από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου 
εφαρμογής. Η υποβολή αναφορών συμβάλλει στη συνέχιση της στήριξης στη 
στρατηγική, όχι μόνο κρατώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες 
ενήμερους για την πρόοδο, αλλά και αποκαλύπτοντας εμπόδια και εξηγώντας 
τα μέτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπιστούν. Χάρη στην περιοδική 
υποβολή αναφορών, οι πολίτες φέρουν την κυβέρνηση προ των ευθυνών της 
για τα αποτελέσματα της στρατηγικής και παρέχονται ευκαιρίες για την παροχή 
πληροφορίας εκ μέρους των πολιτών σχετικά με την υλοποίησή της. 

Παρακολούθηση και αξιολόγησης της υλοποίησης σε σχέση με το αντίκτυπο 

Για τις τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς, η καλύτερη προσέγγιση 
συνδυάζει συνήθως δύο αξιολογήσεις: μία που παρακολουθεί/αξιολογεί την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής και μία δεύτερη που 
αξιολογεί τον πραγματικό αντίκτυπο της στρατηγικής. Για να αναδειχθεί η διάκριση 
μεταξύ αυτών των δύο αξιολογήσεων, ας θεωρήσουμε ένα παράδειγμα στρατηγικής με 
τους ακόλουθους τρεις στόχους: 

 Πρέπει να μειωθούν οι καθυστερήσεις στη δίωξη των καταγγελιών περί 
διαφθοράς.  

 Πρέπει να βελτιωθούν οι διαδικασίες απόκτησης επαγγελματικής άδειας.  

 Πρέπει να ενισχυθεί η πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δημόσιων φορέων.  
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Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της υλοποίησης θα επικεντρωθεί στο εάν και πόσο 
αποτελεσματικά υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη αυτών των 
στόχων, ενώ η αξιολόγηση του αντίκτυπου υα επικεντρωθεί στην πραγματική επίδραση 
που είχαν οι μεταρρυθμίσεις αυτές (δηλαδή εάν τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην 
καταστολή του φαινομένου της διαφθοράς). 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει μερικά παραδείγματα καθοριστικών ερωτήσεων 
που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη οι ομάδες παρακολούθησης και αξιολόγησης 
ανάλογα με το εάν εστιάζουν στην υλοποίηση της στρατηγικής, στον αντίκτυπό της ή 
και στα δύο. 

Πίνακας 4.1. Παραδείγματα καθοριστικών ερωτήσεων 

Συγκεκριμένος στόχος Υλοποίηση  Αντίκτυπος 

 Μείωση του χρόνου 

απάντησης στις 

καταγγελίες περί 

διαφθοράς 

Έχουν παρθεί μέτρα για τη 

μείωση του χρόνου 

απάντησης; 

Έχει μειωθεί ο χρόνος επίλυσης 

των υποθέσεων διαφθοράς; 

 Βελτίωση των 

διαδικασιών απόκτησης 

επαγγελματικής άδειας 

Έχουν συνταχθεί και 

θεσπιστεί κανόνες 

εκσυγχρονισμού της 

διαδικασίας χορήγησης 

επαγγελματικών αδειών; 

Χορηγούνται πλέον 

επαγγελματικές άδειες με 

λιγότερη γραφειοκρατία; 

 Βελτίωση της 

παρεχόμενης από τους 

φορείς πρόσβασης σε 

πληροφορίες σχετικά με 

τις δράσεις τους 

Έχουν θεσπιστεί μέτρα για 

την ενίσχυση της 

διαφάνειας; 

Έχουν οι πολίτες στη διάθεσή 

τους περισσότερη 

πληροφόρηση σχετικά με τον 

τρόπο λειτουργίας του 

κρατικού μηχανισμού; 

Στο παρακάτω πλαίσιο παρουσιάζεται ένα άλλο παράδειγμα δυνητικών στόχων, 
συγκεκριμένων επιδιώξεων και δεικτών μιας τομεακής στρατηγικής καταπολέμησης της 
διαφθοράς που περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός Κώδικα Ακεραιότητας. Ο πίνακας 
παρουσιάζει τους στόχους, τις επιδιώξεις και τους δείκτες τόσο για το επίπεδο των 
εκροών (υλοποίηση) όσο και αντίκτυπου (αποτελέσματα).  
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Πλαίσιο 4.1. Παράδειγμα για την μέτρηση εκροών, σκοπού και αντίκτυπου για την εκπόνηση 
Κώδικα Ακεραιότητας 

Ας εξετάσουμε το παράδειγμα μιας τομεακής στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς που απαιτεί τη 
θέσπιση «υψηλών προτύπων συμπεριφοράς για τους δημόσιους λειτουργούς ενός συγκεκριμένου τομέα», 
δηλαδή μέσω της ένταξης των προτύπων ακεραιότητας στις οργανωτικές πολιτικές (όπως κώδικες 
δεοντολογίας ή κώδικες ηθικής συμπεριφοράς) με σκοπό την αποσαφήνιση των προσδοκιών και τη χρήση της 
ως βάση για τη διεξαγωγή πειθαρχικής, διοικητικής, αστικής και/ή ποινικής έρευνας και κυρώσεων, κατά 
περίπτωση».  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής, μια δράση προς αυτή την αρχή είναι η «θέσπιση ενός κώδικα ακεραιότητας για 
τους δημόσιους λειτουργούς». Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει ορισμένες δυνητικές δράσεις στο επίπεδο των 
εκροών και των αποτελεσμάτων: 

 Εκροές Ενδιάμεσα 
αποτελέσματα 

Αντίκτυπος 

Στόχοι Ύπαρξη ενός χρήσιμου 
Κώδικα Ακεραιότητας 

Θέσπιση Κώδικα 
Ακεραιότητας 

Καθιέρωση της 
ακεραιότητας ως 
οργανωτικής αξίας 

Υπο-στόχοι Κώδικας Ακεραιότητας: 

 υπάρχει 

 καλύπτει όλα τα 

σχετικά θέματα 

είναι ρεαλιστικός 

Δημόσιοι λειτουργοί: 

 Γνωρίζουν τον 

Κώδικα 

Ακεραιότητας και 

έχουν εκπαιδευτεί 

στη χρήση του 

 δρομολογούν 

συζητήσεις για θολά 

σημεία και ηθικά 

διλήμματα 

 προτείνουν λύσεις 

Τα διευθυντικά στελέχη 
χρησιμοποιούν τον 
Κώδικα ως εργαλείο 
διοίκησης π.χ. σε 
συνεντεύξεις 
υποψηφίων για να 
αναλάβουν μια θέση 
στην ομάδα τους, ή σε 
συνεντεύξεις σχετικά με 
την αξιολόγηση της 
απόδοσης 

Το προσωπικό της 
δημόσιας διοίκησης 
αλλάζει τη συμπεριφορά 
του και λαμβάνει 
αποφάσεις σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις 
αρχές του Κώδικα 
Ακεραιότητας 

Παράδειγμα δείκτη  Οι τομείς κινδύνου 

καλύπτονται από 

τον κώδικα 

 Το προσωπικό όλων 

των διοικητικών 

βαθμίδων έχει 

 Αριθμός 

προτεινόμενων 

βελτιώσεων σε 

σχέση με την 

ακεραιότητα 

 Ποσοστό του 

 Γίνεται μέτρηση της 

ακεραιότητας στο 

πλαίσιο μιας 

έρευνας του 

προσωπικού 

… 
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συμμετάσχει σε 

ομάδες 

προβληματισμού 

για την ανάπτυξη 

του Κώδικα 

Ακεραιότητας 

… 

προσωπικού που 

εργάζεται σε τομείς 

κινδύνου και έχει 

παρακολουθήσει 

σεμινάρια για τον 

κίνδυνο 

παραβίασης της 

ακεραιότητας 

 Όλοι οι υποψήφιοι 

μιας κενής θέσης 

λαμβάνουν στα 

χέρια τους τον 

Κώδικα 

Ακεραιότητας για να 

τον συμβουλευτούν 

πριν προχωρήσουν 

στη διαδικασία 

επιλογής 

… 
 

Όπως καταδείχθηκε προηγουμένως (δες την παράγραφο σχετικά με τη χρήση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας στο κεφάλαιο 2), η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι δύσκολο 
και δαπανηρό να αξιολογηθεί ο τελικός αντίκτυπος των στρατηγικών ενάντια στη 
διαφθορά. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης της 
στρατηγικής να είναι ρεαλιστές ως προς την ικανότητά τους να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής σε συνάρτηση με την επίτευξη 
των τελικών στόχων της. 

 

Στο Παράρτημα Ε περιλαμβάνεται κατάλογος των δέκα αρχών για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των στρατηγικών 

και των σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς. 

 

Συναφείς με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση κίνδυνοι 

Μολονότι, τα οφέλη από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση είναι προφανή, 
συνεπάγονται και κάποιους κινδύνους. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται δεν θα αποτυπώσουν ποτέ όλες τις πτυχές μιας στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς. Εάν δεν αναγνωριστεί η αδυναμία αυτή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
λαθεμένες προσπάθειες για συγκεκριμένες δράσεις παραβλέποντας παράλληλα άλλες 
και έτσι να συνακόλουθα να μην δοθεί ορθή πληροφόρηση για το σχεδιασμό μιας 
στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς με βάση εσφαλμένα στοιχεία. Το 
παρακάτω πλαίσιο παρέχει συνοπτικά αυτούς τους κινδύνους και κάποιες ιδέες για την 
αντιμετώπισή τους. 
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Πλαίσιο 4.2. Συναφείς με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση κίνδυνοι 

Εάν δημιουργηθεί μια εικόνα μόνο με βάση τις εύκολα προσβάσιμες και μετρήσιμες πληροφορίες, οι 
διαδικασίες της παρακολούθησης και αξιολόγησης θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις με 
δυνητικά δυσμενή τρόπο. Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, η πηγή κάθε αξιολόγησης και η ποιότητα 
των δεικτών της αντίστοιχης στρατηγικής πρέπει να είναι όσο πιο διαφανείς γίνεται. Ειδικότερα, οσάκις τα 
δεδομένα έχουν υλοποιηθεί έμμεσα ή είναι ευάλωτα στην παραποίηση, οι αποφάσεις δεν πρέπει να 
συνδέονται στενά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και να λαμβάνουν υπόψη τους και ποιοτικές 
αξιολογήσεις από άλλες πηγές.  

Παρά την εκπλήρωση όλων των δεικτών και επιδιώξεων, ο στόχος μιας πολιτικής μπορεί να αποτύχει αν 
δεν υπάρχει δέσμευση και αφοσίωση στην επιτυχία της πολιτικής. Έτσι, η ανακοίνωση σχετικά με την 
πολιτική και την υλοποίησή της σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να εστιάζει στον σκοπό και στους στόχους, αντί 
των δεικτών.  

Η παρακολούθηση μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση της επιτήρησης των υποκειμένων σε αυτήν, με 
πιθανό αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια κουλτούρα δυσπιστίας και άδικης κρίσης, η οποία με τη σειρά της 
να δικαιολογεί ηθικά την εξαπάτηση. Για να αποφευχθεί αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωστοποιηθεί 
η στρατηγική παρακολούθησης, να εξηγηθεί το σκεπτικό της και να εξασφαλισθεί αποδοχή της διαδικασίας. Ο 
κίνδυνος της συνειδητής ή υποσυνείδητης υπονόμευσης των προσπαθειών και της προσοχής από μη 
αξιολογούμενες πτυχές των δράσεων σε πτυχές που αντικατοπτρίζονται στις μετρήσεις μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με την τακτική αναγνώριση και επιβράβευση της καλής απόδοσης εκτός του σφικτού πλαισίου 
της μέτρησης, αλλά και εντός αυτού.  

Ειδικότερα, η παραποίηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν 
λιγότερο ελκυστική:  

 Περιορίζοντας τις ευκαιρίες (με την επιλογή άμεσων και αντικειμενικών δεικτών)  

 Αυξάνοντας το εξωτερικό κόστος (για παράδειγμα, καθιστώντας την ακατάλληλη)  

 Αυξάνοντας το εσωτερικό κόστος (καθιστώντας την εξαπάτησή της ηθικά κολάσιμη)  

 Μειώνοντας το κίνητρο (με τον αυστηρό διαχωρισμό της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της 
απόδοσης)  

Επιπλέον, η μέτρηση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει μια καταλυτική αντίδραση στα 
άτομα ή τις μονάδες. Τα «παιχνίδια» με το σύστημα αξιολόγησης κάνουν την εμφάνισή τους όταν οι δείκτες 
παραποιούνται εσκεμμένα, ή οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην επιδίωξη δεικτών και όχι στην επιδίωξη 
του σκοπούν. Αυτό αποτελεί σημαντική απειλή για την ποιότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων. Οι 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών περιλαμβάνουν:  

 Τον «τριγωνισμό» – τη συλλογή δεδομένων από διάφορες ανεξάρτητες πηγές  

 Την ενίσχυση της αποδοχής της διαδικασίας και της εμπιστοσύνης στην εγκυρότητα του συστήματος 
μέτρησης, μεταξύ των αξιολογούμενων.  

 Τη χρήση των πληροφοριών που παρέχουν οι δείκτες με τρόπο αντανακλαστικό και συνδυαστικά με 
άλλους τύπους πληροφοριών.  

 Την επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων των δεικτών.  

 Τη χρήση προσεκτικά σχεδιασμένων σύνθετων δεικτών.  

Πηγή: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πολιτικών Ακεραιότητας του ΟΟΣΑ (OECD Monitoring and Evaluating Integrity 
Policies), Working Party of Senior Public Integrity Officials (2017). 
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Παρακολούθηση της υλοποίησης: Καλές πρακτικές 

Οι παρακάτω καλές πρακτικές για την παρακολούθηση και την υλοποίηση στρατηγικών 
ενάντια στη διαφθορά προτείνονται για τη διαδικασία παρακολούθησης της 
υλοποίησης ενός τομεακού σχεδίου δράσης για την καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι 
πρακτικές αυτές προέρχονται από τον «Πρακτικό Οδηγό για την Ανάπτυξη και την 
Εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών κατά της Διαφθοράς», του Γραφείο των Ηνωμένων 
Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC).  

 Να αναλυθούν οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε διακριτά βήματα. Συχνά 
ενδείκνυται να αναλυθεί η υλοποίηση κάθε δραστηριότητας σε μια σειρά 
βημάτων και να αξιολογηθεί η πρόοδος βήμα προς βήμα. Ακόμη και στη 
φαινομενικά απλή υπόθεση που αφορά στην απόφαση για τη θέσπιση ενός 
νέου κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να είναι χρήσιμη η ανάλυση της διαδικασίας 
σε μια σειρά βημάτων (π.χ. σύνταξη του κώδικα, υποβολή προς έγκριση, 
έγκριση και κοινοποίηση). Στη συνέχεια, η παρακολούθηση της υλοποίησης της 
στρατηγικής θα συνίσταται σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τα βήματα που 
έχουν πραγματοποιηθεί, το διάστημα που χρειάστηκε να ολοκληρωθεί κάθε 
βήμα της διαδικασίας και το διάστημα που παραμένει σε εκκρεμότητα ένα 
συγκεκριμένο μέτρο. 

Η αξιολόγηση θα συνίσταται στον προσδιορισμό της όποιας υπερβολικής 
καθυστέρησης σε οποιοδήποτε στάδιο και, αν όντως υπήρξε καθυστέρηση, στον 
προσδιορισμό του λόγου αυτής. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να συμβάλλει στην 
επιτάχυνση της υλοποίησης επειδή οι υπεύθυνοι για κάθε βήμα της 
διαδικασίας θα γνωρίζουν ότι θα αποκαλυφθεί τυχόν καθυστέρηση στην 
εκπλήρωση του καθήκοντός τους.  

 

Το Παράρτημα ΣΤ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλυσης σε διακριτά 

βήματα της υλοποίησης μιας στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς για τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

 Να επιλεγούν ένας ή περισσότεροι δείκτες προόδου. Το δεύτερο βήμα είναι να 
επιλεγεί ένας δείκτης ή δείκτες που να μετρούν την πρόοδο στην υλοποίηση 
κάθε ξεχωριστής ενέργειας ή στοιχείου. Οι ορθοί δείκτες πρέπει να είναι 
«SMART» (Specific – Συγκεκριμένοι, Measurable– Μετρήσιμοι, Achievable – 
Εφικτοί, Relevant– Σχετικοί και Time-bound –Χρονικά προσδιορισμένοι). 

 Να επιλεγεί ένα επίπεδο αναφοράς για κάθε δείκτη. Το επίπεδο αναφοράς 
είναι η πληροφόρηση σχετικά με την αξία του δείκτη πριν από την περίοδο 
παρακολούθησης σε σχέση με το οποίο μετριέται η αλλαγή κατά την υλοποίηση 
της στρατηγικής. Για τη θέσπιση ενός νέου κώδικα δεοντολογίας, η γραμμή 
βάσης θα είναι μηδενική. Οι γραμμές βάσης για ποσοτικούς δείκτες μερικές 
φορές δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Η γραμμή βάσης για τον δείκτη του συνολικού 
αριθμού δημοσίων υπαλλήλων που ολοκληρώνει την εκπαίδευση δεοντολογίας 
μπορεί να είναι μηδέν, αλλά αν ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν 
εκπαιδευτεί πριν από την έναρξη της στρατηγικής, δεν θα ήταν μηδέν. Εάν είχαν 
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ήδη εκπαιδευτεί 3.000, τότε η γραμμή βάσης θα ήταν ο αριθμός 3.000. Η 
γραμμή βάσης για τον αριθμό των ερευνών που έχουν ξεκινήσει θα είναι ο 
αριθμός των ερευνών που ξεκίνησαν πριν από την έναρξη της στρατηγικής. 
Αυτό θα μπορούσε να είναι εύκολο ή δύσκολο να προσδιοριστεί, ανάλογα με 
την κατάσταση της τήρησης της σχετικής πληροφορίας στον οικείο ή στους 
οικείους φορείς. Όταν δεν μπορεί να καθοριστεί γραμμή βάσης για έναν 
συγκεκριμένο δείκτη, ο δείκτης πρέπει να αντικατασταθεί από έναν δείκτη για 
τον οποίο μπορεί να βρεθεί η γραμμή βάσης. 

 Να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι για κάθε δείκτη υλοποίησης. Μόλις επιλεγεί 
ένας δείκτης και καθοριστεί μια γραμμή βάσης, μπορεί να οριστεί ένας στόχος 
υλοποίησης. Για τη θέσπιση ενός νέου κανονισμού, ο στόχος υλοποίησης θα 
είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη θέσπιση. Για έναν δείκτη σχετικά με τον 
αριθμό των ερευνών που έχουν δρομολογηθεί, ο στόχος μπορεί να είναι ένα 
ορισμένο ποσοστό αύξησης κάθε χρόνο. Οι στόχοι πρέπει να είναι φιλόδοξοι 
αλλά και ρεαλιστικοί, γεγονός που απαιτεί προσοχή στις προηγούμενες 
επιδόσεις και στη διαθεσιμότητα των πόρων. Εάν η στρατηγική απαιτεί την 
επέκταση της χρήσης των υπαρχουσών μεθόδων ηλεκτρονικών προμηθειών σε 
όλες τις υπηρεσίες του εν λόγω τομέα και στο παρελθόν χρειάστηκαν δύο 
χρόνια και σημαντικοί πόροι για τη μετατροπή ενός συστήματος βασισμένου 
στο χαρτί σε ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων μόνο σε μία 
υπηρεσία, εξυπακούεται ότι ο στόχος μετατροπής του συστήματος σε τρεις 
υπηρεσίες μέσα στους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης της στρατηγικής δεν είναι 
ρεαλιστικός. Ομοίως, αν ο κρατικός προϋπολογισμός βρίσκεται υπό πίεση 
εξαιτίας οικονομικής ύφεσης ή για κάποιο άλλο λόγο, ίσως δεν είναι ρεαλιστικό 
να αναμένουμε ότι θα διατεθεί αμέσως η χρηματοδότηση που απαιτείται για 
την ταχεία μετάπτωση στο ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών ενός μεγάλου 
αριθμού υπηρεσιών. 

 Να δίνεται προσοχή στην παραποίηση των δεικτών. Κατά την επιλογή των 
δεικτών και την αξιολόγηση της προόδου χρησιμοποιώντας αυτούς τους 
δείκτες, η συντονιστική μονάδα πρέπει να έχει επίγνωση ενός συνηθισμένου 
προβλήματος: όταν οι τομεακοί οργανισμοί ή τα άτομα γνωρίζουν ότι θα 
αξιολογηθούν ως προς ορισμένες μετρήσεις, έχουν κίνητρα να 
συμπεριφέρονται με τρόπους που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους χωρίς τούτο 
να υποδηλώνει κατ’ ανάγκη ουσιαστική βελτίωση στη διάσταση των επιδόσεων 
που υποτίθεται ότι πρέπει να μετρηθούν. 

Η αρμόδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση μονάδα πρέπει να 
γνωρίζει το πρόβλημα των φορέων υλοποίησης που μεταβάλλουν τη 
συμπεριφορά τους έτσι ώστε να βελτιώνουν τη βαθμολογία τους στους δείκτες 
χωρίς να βελτιώνουν ουσιαστικά την υλοποίηση της στρατηγικής. 

 Να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση αυτοαξιολογήσεων. Η αναφορά ενός 
τομέα σχετικά με την πρόοδό του στην υλοποίηση ενός άξονα της στρατηγικής 
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο δείκτη. Δεν κοστίζει, βασίζεται στην άμεση 
παρατήρηση και μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες τριβής ή ανταγωνισμού 
μεταξύ του συντονιστικού φορέα και των φορέων υλοποίησης. Πράγματι, σε 
πολλές περιπτώσεις, λόγω περιορισμού των πόρων και των τεχνικών γνώσεων, 
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δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά να ανατεθεί σε κάθε φορέα υλοποίησης η 
κύρια ευθύνη για την παρακολούθηση των επιδόσεων του σε σχέση με την 
υλοποίηση. Η εμπειρία έχει δείξει, ωστόσο, ότι οι φορείς είναι συχνά 
υπερβολικά αισιόδοξοι όταν αξιολογούν την πρόοδό τους κατά την εφαρμογή 
ενός προγράμματος και πολλές στρατηγικές αποτυγχάνουν λόγω της 
υπερβολικής εξάρτησης από τους φορείς υλοποίησης για την παρακολούθηση 
της δικής τους προόδου. Επομένως, ο αρμόδιος για τον συντονισμό της 
υλοποίησης της στρατηγικής φορέας θα πρέπει να διασφαλίσει, στο μέτρο του 
δυνατού, την ύπαρξη κάποιας ανεξάρτητης αξιολόγησης της προόδου ως προς 
την εφαρμογή της στρατηγικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι 
σκόπιμο να ζητηθεί από έναν φορέα να προβεί σε προκαταρκτική 
αυτοαξιολόγηση και, στη συνέχεια, να συγκρίνει τα αποτελέσματα με μια 
ανεξάρτητη αξιολόγηση ή έλεγχο (ίσως από μια συντονιστική μονάδα, από μια 
άλλη κρατική υπηρεσία ή από έναν εξωτερικό παρατηρητή, όπως μια ομάδα της 
κοινωνίας των πολιτών ή έναν εξωτερικό σύμβουλο). Ένα από τα 
πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τους 
φορείς υλοποίησης να κατανοήσουν πώς μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα 
τις επιδόσεις τους. 

 Να χρησιμοποιούνται αξιολογήσεις για την ευθυγράμμιση των στόχων 
υλοποίησης με τους στόχους της στρατηγικής. Από μόνα τους, τα δεδομένα 
παρακολούθησης δείχνουν μόνο εάν υλοποιούνται εγκαίρως τα διάφορα 
συστατικά στοιχεία της στρατηγικής. Στην ανάλυση των δεδομένων 
(«αξιολόγηση») βασίζεται ο προσδιορισμός των λόγων για τους οποίους η 
εφαρμογή μιας συγκεκριμένης δράσης βρίσκεται πίσω σε σχέση με το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα ή το κόστος εφαρμογής του έχει υπερβεί τον προϋπολογισμό 
καθώς και η εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης των καθυστερήσεων και της 
υπέρβασης του κόστους. Οι αξιολογήσεις εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς. 
Όπου η υλοποίηση προχωρά ομαλά ή ένας οργανισμός έχει επινοήσει μια 
καινοτόμο λύση σε ένα πρόβλημα, από την αξιολόγηση μπορεί να αντληθούν 
διδάγματα που θα εφαρμοστούν σε αντίστοιχα πλαίσια. Το σημαντικό είναι να 
αξιοποιούνται οι αξιολογήσεις ως μέσα τροποποίησης της διαδικασίας 
εφαρμογής, ακόμη και του σχεδιασμού της στρατηγικής. Απλώς δεν είναι 
δυνατό για τους υπεύθυνους διαμόρφωσης της στρατηγικής να αντιληφθούν 
από την αρχή και με πάσα ακρίβεια τις λεπτομέρειες της υλοποίησης και του 
σχεδιασμού. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να έχουν στη 
διάθεσή τους σαφείς και εύληπτες αναφορές σχετικά με τις αξιολογήσεις. Δεν 
μπορούν να αναλαμβάνουν διορθωτικές ενέργειες ή να πιέζουν για την 
ανάληψη δράσης βάσει των αξιολογήσεων όταν δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους 
ή δεν τις καταλαβαίνουν. 

 Να δοθεί επαρκής χρόνος και επαρκείς πόροι για την αξιολόγηση. Ο χρόνος, 
το κόστος και οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια 
αξιολόγησης ποικίλλουν ανάλογα με το τι αξιολογείται και τι αποκάλυψε η 
παρακολούθηση. Ένας δείκτης για την ενίσχυση της πρόληψης της διαφθοράς 
μπορεί να είναι ο αριθμός των αξιολογήσεων κινδύνων διαφθοράς που 
διενεργούνται κάθε έξι μήνες. Εάν τα δεδομένα παρακολούθησης 
αποκαλύπτουν απότομη πτώση του αριθμού των αξιολογήσεων κατά την 
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προηγούμενη περίοδο αναφοράς, ενδέχεται να απαιτούνται μόνο κάποια 
τηλεφωνήματα στο φορέα που είναι υπεύθυνος για τις αξιολογήσεις κινδύνων 
διαφθοράς, προκειμένου να προσδιοριστεί ο λόγος της πτώσης. Εάν, από την 
άλλη πλευρά, πραγματοποιηθεί αξιολόγηση για να καθοριστεί γιατί 
υποβλήθηκαν λιγότερες καταγγελίες για διαφθορά κατά το τρέχον έτος απ΄ότι 
το προηγούμενο, θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα σε βάθος. Η έρευνα αυτή 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εξέταση της γενικής τάσης της διαφθοράς 
στη χώρα, των αλλαγών στα κίνητρα υποβολής καταγγελιών και άλλων θεμάτων 
που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τα επίπεδα των υποβαλλόμενων αναφορών. 
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V. Δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 

Δράσεις επικοινωνίας 

Όταν ο δείκτης εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση είναι χαμηλός, όπως είναι στην Ελλάδα 
λόγω της οικονομικής κρίσης, ο ρόλος της επικοινωνίας για την υπέρβαση της 
αντίστασης στις μεταρρυθμίσεις είναι κρίσιμος. Εκτός από την αξιολόγηση των οφελών 
της τομεακής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι σημαντικό να 
επικοινωνηθεί η μεταρρύθμιση και στο ευρύτερο κοινό και, ιδιαίτερα, στους κύριους 
ενδιαφερόμενους. 

Η κοινοποίηση της τομεακής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους 
ενισχύει τη λογοδοσία, αυξάνει την αξιοπιστία στις προσπάθειες διαφύλαξης της 
ακεραιότητας και ενθαρρύνει τη μελλοντική δράση στο μέτωπο της διαφθοράς.  

Ωστόσο, ο ρόλος της ενημέρωσης του κοινού, αν και σπουδαίος, συχνά παραβλέπεται. 
Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μπορεί να έχει εκπαιδευτικό αποτέλεσμα όσον 
αφορά στη στρατηγική και στις προκλήσεις που συναντώνται κατά την υλοποίησή της. 
Η δημοσιοποίηση θα διατηρήσει σθεναρή την πίεση της κοινής γνώμης για πλήρη 
υλοποίηση και θα ενισχύσει την υποστήριξή της στη στρατηγική όταν θα ορθωθούν 
εμπρός της πολιτικά εμπόδια. 

Ένας σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την κοινοποίηση των τομεακών στρατηγικών 
κατά της διαφθοράς είναι η παροχή των σχετικών πληροφοριών μαζί με ένα 
επεξηγηματικό πλαίσιο. Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα όπου ο αριθμός των 
αναφερόμενων περιπτώσεων απάτης αυξάνεται δραστικά από το ένα έτος στο άλλο. 
Εάν ιδωθεί μεμονωμένα, ο αριθμός μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι η διαφθορά 
βρίσκεται σε άνοδο. Εάν παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες, θα διευκρινιζόταν 
ότι η αυξημένη ευαισθητοποίηση λόγω της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της 
απάτης μπορεί να προκαλέσει άνοδο των καταγγελιών για διαφθορά. Εάν 
παρουσιαστούν σε συνδυασμό, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και το τι τα 
προκάλεσε επιτρέπει στις μονάδες υλοποίησης καθώς και στους εξωτερικούς 
ενδιαφερόμενους να εκτιμήσουν εύλογα τις συνέπειες των αποτελεσμάτων της 
διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

Για να είναι αντικειμενική, κάθε σχετική με τη στρατηγική επικοινωνία πρέπει να κάνει 
διάκριση μεταξύ των γεγονότων και της ερμηνείας αυτών. Για παράδειγμα, ένας 
δείκτης εκροών (π.χ. ο αριθμός του προσωπικού που εκπαιδεύτηκε σε θέματα 
ακεραιότητας) δεν ενημερώνει για το αποτέλεσμα (π.χ. το βαθμό ακεραιότητας της 
μονάδας). Η αποφυγή μιας τέτοιας παρερμηνείας αποτελεί βασικό στόχο της 
διαφανούς επικοινωνίας.  



60 – V. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η επικοινωνία ενέχει και κινδύνους. Φερ’ ειπείν, η 
κοινοποίηση της ευρείας παραβίασης ενός κοινωνικού κανόνα μπορεί να επιφέρει 
παραβιάσεις κι άλλων κανόνων. Η προσανατολισμένη στη λύση επικοινωνία εμποδίζει 
τα φαινόμενα αποθάρρυνσης ή παραπλάνησης. Οι δείκτες θα πρέπει να σχεδιάζονται 
και να επικοινωνούνται με έμφαση στην πρόοδο που έχει συντελεστεί και στον 
εντοπισμό της αποτυχίας με ακρίβεια και δικαιοσύνη. Τα αρνητικά αποτελέσματα είναι 
ένα κάλεσμα σε δράση που δεν πρέπει να είναι προσωρινό. Δεν πρέπει όμως να 
οδηγήσει στη δημιουργία ενοχών και ντροπής. Η συγκριτική αξιολόγηση παρέχει 
κίνητρα εφόσον γίνονται δίκαιες συγκρίσεις. Η έμφαση στους σκοπούς και όχι στους 
στόχους ή στους δείκτες θα μπορούσε να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο. 

Μια άρτια διατυπωμένη επικοινωνιακή στρατηγική ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους 
για την πρόοδο συγκεντρώνοντας την απαραίτητη υποστήριξη για να διατηρήσει την 
προσπάθεια με την πάροδο του χρόνου και να αποφύγει τη μεταρρυθμιστική κόπωση. 
Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθούν μηχανισμοί επικοινωνίας των 
αποτελεσμάτων της μεταρρύθμισης στους κόλπους της κυβέρνησης. Έτσι θα 
ευαισθητοποιηθούν οι δημόσιοι λειτουργοί σχετικά με τη σημασία της μεταρρύθμισης 
και θα δουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.  

Οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ για την ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς χάραξη 
πολιτικής συνιστούν στις κυβερνήσεις να ενημερώνουν και να παροτρύνουν την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών όχι μόνο ως υποκείμενα αλλά ως συμμέτοχους. Οι σχέσεις 
αυτές ορίζονται από τον ΟΟΣΑ ως εξής: 

 Η πληροφόρηση είναι μια μονόδρομη σχέση όπου η κυβέρνηση παράγει και 
παρέχει πληροφορίες που προορίζονται για τους πολίτες. Καλύπτει τόσο την 
«παθητική» πρόσβαση στις πληροφορίες κατόπιν απαίτησης των πολιτών όσο 
και τα «ενεργά» μέτρα της κυβέρνησης για τη διαβίβαση των πληροφοριών 
προς αυτούς. Παραδείγματα είναι η πρόσβαση σε δημόσια αρχεία, επίσημες 
εφημερίδες και κρατικές ιστοσελίδες. 

 Η διαβούλευση είναι μια αμφίδρομη σχέση όπου η κυβέρνηση ζητά και 
δέχεται τις απόψεις των πολιτών για τη χάραξη πολιτικής. Προκειμένου να 
λάβει ανατροφοδότηση, η κυβέρνηση καθορίζει ποιες απόψεις επιδιώκονται 
σχετικά με ποιο θέμα κατά τη διαδικασία χάραξης της πολιτικής. Για να λάβει τα 
σχόλια των πολιτών, η κυβέρνηση οφείλει να τους παρέχει εκ των προτέρων 
πληροφορίες. Συνεπώς, η διαβούλευση δημιουργεί μια περιορισμένη 
αμφίδρομη σχέση μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Παραδείγματα είναι ο 
σχολιασμός των σχεδίων νόμου και οι έρευνες της κοινής γνώμης. 

 Η ενεργός συμμετοχή είναι μια σχέση που βασίζεται στη σύμπραξη με την 
κυβέρνηση, όπου οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και τη 
χάραξη πολιτικής. Ενεργός συμμετοχή σημαίνει ότι οι ίδιοι οι πολίτες 
αναλαμβάνουν ένα ρόλο στο διάλογο σχετικά με τη χάραξη πολιτικής, για 
παράδειγμα προτείνοντας διάφορες πολιτικές. Την ίδια στιγμή, η ευθύνη για τη 
διαμόρφωση της πολιτικής και την τελική απόφαση εναπόκειται στην 
κυβέρνηση. Η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικής είναι μια 
προηγμένη αμφίδρομη σχέση μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών βάσει της αρχής 
της σύμπραξης. Παραδείγματα είναι οι ανοικτές ομάδες εργασίας, οι επιτροπές 
των πολιτών και οι διαλογικές διαδικασίες. 
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Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 

Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης είναι σημαντική για την καλλιέργεια ενός 
κλίματος ενθουσιασμού και την τόνωση της υποστήριξης, της αυτενέργειας και της 
δράσης. Αν ο στόχος μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης στην εθνική στρατηγική είναι 
να μυήσει το σύνολο του πληθυσμού στο κόστος της διαφθοράς για τη χώρα και τον 
πληθυσμό της, ο στόχος μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης στην τομεακή στρατηγική 
πρέπει να επικεντρώνεται στο πλαίσιο του τομέα (π.χ. τελωνεία, υγεία, εκπαίδευση 
κ.ά.) και να στοχεύει στο συγκεκριμένο ακροατήριο, τόσο εσωτερικά (δηλ. στους 
δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα) όσο και εξωτερικά 
(δηλ. στους οικονομικούς φορείς και στο μερίδιο του πληθυσμού που επωφελείται από 
τις ειδικές υπηρεσίες που παρέχει ο συγκεκριμένος τομέας). 

Η δημοσιοποίηση της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς λειτουργεί ως 
μέσο ενημέρωσης του προσωπικού του τομέα και του πληθυσμού για το τι μπορούν να 
αναμένουν από την υλοποίησή του. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση ενισχύει την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την ανάγκη ανάληψης δράσης και 
μπορεί να εδραιώσει τη συμμετοχή και τη δέσμευση της κοινωνίας. Τα βασικά εργαλεία 
για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης είναι το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες 
επικοινωνία, τα εσωτερικά δελτία, τα συνέδρια, τα δελτία τύπου κ.λπ. Επίσης, θα 
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα μέσα: 

 Σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες: Οι στρατηγικές καταπολέμησης της 
διαφθοράς αποτελούν αντικείμενο συζήτησης σε σχολεία, πανεπιστήμια ή 
ακόμη και αντικείμενο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε άλλα κρατικά κτίρια, 
όπως οι βιβλιοθήκες. 

 Διαφήμιση: Οι διαφημιστικές εκστρατείες μπορούν να αποτελέσουν ένα 
σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της γνώσης της κοινής γνώμης όσον 
αφορά στη διαφθορά και στη μη ανοχή της.  

 Εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση: Οι περισσότερες στρατηγικές προβλέπουν 
τη δημοσιοποίηση μιας έκθεσης σχετικά με την υλοποίησή τους. Μερικές 
φορές, οι εκθέσεις είναι μέρος της νομοθεσίας για την καταπολέμησης της 
διαφθοράς. 

Η διαδικασία υποβολής αναφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να συμβάλει η κοινή γνώμη στην υλοποίηση της στρατηγικής, 
εννοώντας με αυτό ότι οι πολίτες θα έχουν συχνά διαφορετικές προοπτικές ή ιδέες από 
εκείνους που διαχειρίζονται τη στρατηγική. 

Προκειμένου να οξυνθεί η αντίληψη των πολιτών για τη διαδικασία υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης και η δέσμευσή τους σε αυτήν, οι αναφορές θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται με σαφή, απλό και κατανοητό τρόπο, να περιέχουν όσο το 
δυνατό πιο απλή γλώσσα χωρίς τεχνικούς όρους, να αποφεύγεται η υπερφόρτωσή τους 
με δεδομένα και να γίνεται χρήση διαγραμμάτων, γραφημάτων και άλλων οπτικών 
βοηθημάτων, όταν χρειάζεται.  

Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, οι νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική 
δημόσια διοίκηση θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως μέσο βελτίωσης της 
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επικοινωνίας με τους πολίτες και ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους. Για παράδειγμα, η 
ελληνική πρωτοβουλία «Ανοικτή Διακυβέρνηση» (OpenGov) θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως μια καλή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διαβούλευση των στρατηγικών ενάντια 
στη διαφθορά. Στην πλατφόρμα αυτή θα μπορούν οι πολίτες και οι οργανισμοί να 
δημοσιεύουν τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις κριτικές τους. Επίσης, ως τρόπος 
ενίσχυσης της προβολής της προόδου των στρατηγικών καταπολέμησης της 
διαφθοράς, οι εκθέσεις υλοποίησης θα μπορούσαν να παρουσιάζονται είτε στην 
παραπάνω πλατφόρμα είτε σε παρόμοια δημόσια φόρουμ. 

Τέλος, με την υποστήριξη του ΟΟΣΑ, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ανέπτυξε μια επικοινωνιακή 
στρατηγική. Είναι σημαντικό για τη ΓΕΓΚΑΔ να την επικαιροποιήσει το 2018 και να 
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, για 
να την εφαρμόσει. 
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VI. Επικαιροποίηση της Στρατηγικής 

Οι περισσότερες στρατηγικές έχουν έναν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό που 
καλύπτει κανονικά ένα χρονικό διάστημα 4-5 ετών. Ωστόσο, οι συντάκτες των 
στρατηγικών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι είναι απίθανο τα μέτρα που 
περιλαμβάνονται σε μια στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς να εφαρμοστούν 
ακριβώς όπως σχεδιάστηκαν. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι οι 
στρατηγικές ενάντια στη διαφθορά θα πρέπει να αναθεωρούνται, να 
επικαιροποιούνται και να ενισχύονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Μία στρατηγική 
καταπολέμησης της διαφθοράς αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας οικοδόμησης και 
διατήρησης της πολιτικής δυναμικής για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, καθώς και 
διαμόρφωσης ενός αρχικού σχεδίου δράσης. Αυτό σημαίνει ότι οι στρατηγικές πρέπει 
να αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται συστηματικά, καθώς αλλάζουν οι 
περιστάσεις και έρχονται στο φως νέες πληροφορίες. 

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση από τους ενδιαφερόμενους του τομέα να 
επανεξετάσουν την πολιτική, και να συμπεριλάβουν –κατά προτίμηση– αυτή τη 
δέσμευση στο κείμενό της ή να συμφωνήσουν σε αυτήν στο στάδιο έγκρισης της 
στρατηγικής. Δύο είναι οι κύριες επιλογές για την επικαιροποίηση μιας τομεακής 
στρατηγικής ενάντια στη διαφθορά: 

 Η πρώτη επιλογή είναι ότι το σχέδιο δράσης να καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος 
της διάρκειας της στρατηγικής και η υλοποίησή της να επικαιροποιείται τακτικά 
μέσω νέων σχεδίων δράσης. 

 Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή είναι η στρατηγική και το σχέδιο δράσης της να 
καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να αναθεωρούνται σε τακτική 
βάση από ένα συμβούλιο καταπολέμησης της διαφθοράς ή κατόπιν δημόσιας 
διάσκεψης. 
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Παράρτημα A 
  

Υπόδειγμα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των κινδύνων εκδήλωσης 
φαινομένων διαφθοράς  

Εισαγωγή 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι ένα μέσο για τη διεξαγωγή μιας πρώτης 
αξιολόγησης του κινδύνου εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς. Το ερωτηματολόγιο 
πρέπει να προσαρμοστεί στον εκάστοτε τομέα ή οργανισμό του τομέα. Είναι σημαντική 
η τήρηση ορισμένων κανόνων κατά τη χρήση αυτού του ερωτηματολογίου:  

 Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται η μεροληψία κατά την επιλογή των 
ερωτηθέντων. Ωστόσο, είναι αναπόφευκτο μερικές φορές η επιλογή να είναι 
«μεροληπτική», για παράδειγμα με τη στόχευση καταγγελλόντων σε 
συγκεκριμένους οργανισμούς. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι πληροφορίες που 
συλλέγονται θα δείξουν μεγαλύτερης έκτασης προβλήματα απ΄ότι απαντώνται 
στην πραγματικότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό για την 
ερμηνεία των συλλεχθεισών πληροφοριών να λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω 
προκατάληψη, να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη γενίκευση και να επιδιώκεται 
η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από εκείνους που δεν αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες με τον οργανισμό.  

 Ομοίως, τα ερωτηματολόγια των συνεντεύξεων θα πρέπει να σχεδιάζονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκμαιεύουν συστηματικά προκατειλημμένες 
απαντήσεις, για παράδειγμα μέσω ερωτήσεων που υποδηλώνουν σιωπηρά ότι 
υπάρχει διαφθορά, είτε αυτό συμβαίνει είτε όχι («να βάζουν λέξεις στο στόμα 
των ερωτηθέντων»). Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει συμμετρία στα πρότυπα 
συγκέντρωσης αποδείξεων μεταξύ των καταγγελλόντων και των 
κατηγορουμένων, αντί να υποθέτουμε απλώς ότι δεν υπάρχει «καπνός χωρίς 
φωτιά».  

 Ο τρόπος διάρθρωσης των ερωτηματολογίων πρέπει να είναι ισορροπημένος, 
δηλ. να δίνεται ισότιμη έμφαση στα ζητήματα που εντοπίστηκαν από την ομάδα 
αξιολόγησης κινδύνου και στη δυνατότητα στους ερωτηθέντες να μιλήσουν 
απερίφραστα. Τούτου λεχθέντος, τα παράπονα και οι προβληματισμοί που 
εγείρονται στα τμήματα της συνέντευξης με τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις 
πρέπει ύστερα να διερευνηθούν με παρόμοιο βαθμό αυστηρότητας όπως 
εκείνες που εντοπίστηκαν από την ομάδα αξιολόγησης κινδύνου, για να μην 
δοθεί δυσανάλογη βαρύτητα στις περιστασιακές παρατηρήσεις. 
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 Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, όπου είναι δυνατόν, συνιστάται να 
αποφεύγεται η ηθικολογία και η λέξη «διαφθορά».  

A. Οργανωτικός ρόλος 

1. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του οργανισμού (π.χ. υπουργείου, υπομονάδας 
υπουργείου, φορέα τομέα, τμήματος κ.ά.); 

2. Διαθέτει ο οργανισμός κάποια αποστολή ή παρόμοιο σκοπό που περιγράφει τα 
καθήκοντα ή το ρόλο του; Είναι το προσωπικό ενήμερο σχετικά; Θεωρεί το προσωπικό 
ότι αποδίδουν με ακρίβεια την αποστολή του οργανισμού και είναι κατάλληλα; 

3. Έχουν οι κυριότερες υπομονάδες του οργανισμού κάποια αποστολή ή παρόμοιο 
σκοπό που να περιγράφει τα καθήκοντα ή το ρόλο τους; Είναι το προσωπικό ενήμερο 
σχετικά; Θεωρεί το προσωπικό ότι αποδίδουν με ακρίβεια την αποστολή του 
οργανισμού και ότι είναι κατάλληλα; 

4. Έχουν όλα τα μέλη του προσωπικού του οργανισμού ξεκάθαρη εικόνα για τα 
καθήκοντά τους/τους όρους της εντολής τους και τους γνωρίζουν; 

B. Προϋπολογισμός 

5. Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού του οργανισμού; 

6. Ποια είναι κατά προσέγγιση η κατανομή της δαπάνης σε μισθούς, επενδύσεις, 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών κι άλλου είδους δαπανών; 

7. Ποιο είναι κατά μέσο όρο το ύψος μιας αγοράς/επένδυσης που έχει γίνει στον 
οργανισμό σας; Έχει γίνει σημαντικός αριθμός πολύ μεγάλων αγορών/επενδύσεων σε 
ένα μέσο έτος (ή πέρυσι); 

8. Τι ποσοστό των αγορών/επενδύσεων που έγιναν από τον οργανισμό 
πραγματοποιήθηκαν μέσω ανοικτού διαγωνισμού; 

9. Τι βαθμό τεχνικής περιπλοκότητας έχουν οι αποφάσεις δαπανών που λαμβάνει ο 
οργανισμός; Ποιος αναλαμβάνει τις πιο περίπλοκες αποφάσεις και πού βασίζεται για τη 
λήψη τους; 

10. Οι αποφάσεις περί δαπανών σε σημαντικά αγαθά ή υπηρεσίες έχουν ιδιαιτέρως 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα (π.χ. απαιτούν την υπογραφή ενός και μόνο υψηλόβαθμου 
υπαλλήλου) ή συμβαίνει το εντελώς αντίθετο; 

11. Οι αποφάσεις περί δαπανών σε ήσσονος σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες έχουν 
ιδιαιτέρως συγκεντρωτικό χαρακτήρα (π.χ. απαιτούν την υπογραφή ενός και μόνο 
υψηλόβαθμου υπαλλήλου) ή συμβαίνει το εντελώς αντίθετο;  

12. Έχει ο οργανισμός έσοδα από τους πολίτες ή από συγκεκριμένους πελάτες (φόρους, 
τελωνειακά τέλη, ποσά για υπηρεσίες ή μισθώσεις κ.ά.); Με ποια διαδικασία γίνεται η 
καταγραφή, η είσπραξη και ο έλεγχος αυτών των ποσών; Πώς γίνεται η καταβολή των 
ποσών; 
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Γ. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

13. Ποιος είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολεί ο οργανισμός; 

14. Πόσοι εξ αυτών υπηρετούν κεντρικά (π.χ. σε κάποιο υπουργείο) και πόσοι στις 
αποκεντρωμένες μονάδες (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι όπως δάσκαλοι); 

15. Τι ποσοστό των παρακάτω κατηγοριών υπαλλήλων (ή ισοδύναμων κατηγοριών) 
υπηρετούν ως δημόσιοι υπάλληλοι, τι ποσοστό βρίσκεται σε δοκιμαστική περίοδο ενός 
έτους και τι ποσοστό απασχολείται με συμβάσεις ορισμένης διάρκειας; 

α. Γενικός Γραμματέας 

β. Διευθυντές τμημάτων ή γενικός διευθυντής 

γ. Διευθυντές διευθύνσεων ή επικεφαλής τομέων/γραφείων 

δ. Εμπειρογνώμονες 

16. Υπάρχει κάποιος δείκτης παρακολούθησης και στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν 
το ποσοστό ανανέωσης υπαλληλικού προσωπικού εντός του οργανισμού; Εάν ναι, το 
ποσοστό αυτό θεωρείται υψηλό, χαμηλό ή σωστό; 

17. Εκτός από τις διατάξεις του Νόμου για το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου, 
υπάρχουν άλλες εσωτερικές οδηγίες περί πρόσληψης; 

18. Σε ποιο ποσοστό των προσλήψεων η απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου 
αντιτίθεται στη σύσταση της προσωρινής επιτροπής πρόσληψης, με άλλα λόγια, 
επιλέγει έναν υποψήφιο που δεν βρισκόταν ανάμεσα στους προτεινόμενους; 

19. Οι διαδικασίες πρόσληψης υπαλλήλων σε θέσεις που μπορεί να εκληφθούν ως 
υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη διαφθορά περιλαμβάνουν κριτήρια που επιχειρούν 
να διασφαλίσουν την ακεραιότητα εκείνων που διορίστηκαν; 

20. Ερωτούνται ή διεξάγεται έρευνα των υποψηφίων πριν από την πρόσληψή τους για 
να διασφαλιστεί ότι δεν εμπλέκονται σε εξωτερικές δραστηριότητες ή έχουν 
αντικρουόμενα συμφέροντα ή συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την 
προσήκουσα εκπλήρωση των επίσημων καθηκόντων τους; 

21. Έχουν οι υπάλληλοι ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες περιστάσεις δημιουργούν 
σύγκρουση συμφερόντων; 

22. Οι νεοπροσληφθέντες περνούν κάποιο διάστημα π.χ. εκπαίδευσης, για να 
εξοικειωθούν με τα καθήκοντά τους; 

23. Εάν ναι, η εν λόγω εκπαίδευση καλύπτει ζητήματα ακεραιότητας; Η εκπαίδευση 
αυτή επαναλαμβάνεται ίσως με πιο συγκεκριμένο τρόπο σε περιπτώσεις προαγωγής ή 
μετάταξης; 

24. Θεωρούν οι υπάλληλοι ότι η εκπαίδευση που λαμβάνουν είναι επαρκής για τη 
διαχείριση των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν; 

25. Ποιος έχει οριστεί ως το πρόσωπο στο οποίο θα στρέφονται οι υπάλληλοι για 
συμβουλή; Σε περιπτώσεις αβεβαιότητας θα ζητούσαν τη συμβουλή των άλλων 
συναδέλφων σε ανεπίσημο τόνο πριν αποταθούν στον άμεσο προϊστάμενό τους, ή θα 
αναζητούσαν συμβουλή αλλού; 
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26. Θεωρούν οι υπάλληλοι ότι οι μισθοί τους είναι επαρκείς, μόλις και μετά βίας 
επαρκείς ή ότι δεν επαρκούν για να τους εξασφαλίσουν ένα εύλογο βιοτικό επίπεδο; 

27. Σε ποιο βαθμό αισθάνονται ότι αναγνωρίζεται η αξία τους από α) τον οργανισμό, β) 
τον άμεσο προϊστάμενό τους; 

Δ. Διαδικασίες και διεργασίες λήψης αποφάσεων 

28. Κάνει ο οργανισμός οποιοδήποτε από τα εξής: 

α. Εκδίδει ή παρέχει επίσημα έγγραφα όπως επαγγελματικές άδειες, αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις, πιστοποιητικά, διαβατήρια ή άλλα έγγραφα σε πολίτες ή νομικά πρόσωπα; 

β. Εξασφαλίζει οικονομικές ή άλλες παροχές στους πολίτες (για παράδειγμα παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης); 

γ. Εξασφαλίζει οικονομικές ή άλλες παροχές σε νομικά πρόσωπα (για παράδειγμα 
επιχορηγήσεις); 

δ. Εισπράττει ποσά από τους πολίτες (π.χ. τέλη, φόρους κ.ά.); 

29. Σε όλες τις παραπάνω ενέργειες, υπάρχουν σαφείς διαδικασίες και σαφή κριτήρια 
για την προμήθεια των παραπάνω και/ή την είσπραξη των ποσών; 

30. Πού μπορεί κάποιος να ανατρέξει για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες και τα 
ισχύοντα κριτήρια; 

31. Στις περιπτώσεις όπου οι λειτουργοί χρειάζεται να κρίνουν σχετικά με τα 
παραπάνω, υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το πώς να κρίνουν (π.χ. ότι η κρίση τους θα 
πρέπει να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό); 

32. Εάν ο οργανισμός δεν λάβει κάποια απόφαση σχετικά με έγγραφα που αφορούν τη 
δοκιμαστική περίοδο (π.χ. επαγγελματική άδεια ή αδειοδότηση) εντός της 
προκαθορισμένης περιόδου, επιλύεται το ζήτημα αυτομάτως προς όφελος του 
πολίτη/νομικού προσώπου; 

33. Η διαδικασία χορήγησης τέτοιων εγγράφων είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένη 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των επαφών που θα χρειαστεί να έχουν οι πολίτες 
με τον οργανισμό ή με άλλους οργανισμούς (υπηρεσία one stop); 

34. Υπάρχουν πολλά μέρη όπου μπορεί να φυλάσσονται τέτοια έγγραφα (π.χ. 
διαφορετικά τμήματα του ίδιου οργανισμού, ταχυδρομείο κ.ά.) ή διατηρεί τον 
αποκλειστικό έλεγχο αυτών; 

E. Αρχειοθέτηση 

35. Έχει ο οργανισμός σαφείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των φακέλων και των 
αρχείων; 

36. Καταγράφονται και αρχειοθετούνται οι μεμονωμένες αποφάσεις του οργανισμού 
σύμφωνα με σαφείς κανόνες και για ξεκάθαρο διάστημα και ελάχιστη περίοδο; 

37. Ποιος έχει πρόσβαση στα αρχεία, σε ποιον επιτρέπεται η τροποποίηση ή η 
αναζήτησή τους; 
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38. Ποιος βαθμός ελευθερίας πληροφόρησης υπάρχει σε σχέση με τα αρχεία και τα 
έγγραφα του οργανισμού τόσο όσον αφορά το ποιες αποφάσεις/αρχεία/έγγραφα 
δημοσιοποιούνται αυτομάτως (και πώς) όσο και το ποια είναι διαθέσιμα κατόπιν 
σχετικού αιτήματος; Σε ποιο βαθμό στην πράξη είναι εγγυημένη η εν λόγω πρόσβαση; 

ΣΤ. Διαφάνεια 

39. Διαθέτει ο οργανισμός κάποια επίσημη πολιτική ή κανόνες σχετικά με την αυτόματη 
διαβίβαση των πληροφοριών; Στην ιστοσελίδα αναρτώνται τα παρακάτω: 

α. Η οργανωτική δομή του Υπουργείου και οι εκάστοτε αρμόδιοι 

β. Οι πολιτικές του υπουργείου και τα έγγραφα διαμόρφωσης πολιτικής 

γ. Οι νόμοι και οι κανονιστικές πράξεις 

δ. Τα σχέδια νόμου και οι κανονιστικές διατάξεις 

ε. Οι διαδικασίες που αφορούν τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα όπως οι αιτήσεις 
για τα έγγραφα που αναφέρονται στην Ενότητα Δ. 

Ζ. Πρόσβαση σε πληροφορίες 

40. Διαθέτει ο οργανισμός επίσημη, σαφώς καθορισμένη διαδικασία για τη 
διεκπεραίωση και απάντηση σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών που έχουν κατατεθεί 
στο πλαίσιο του Νόμου για το δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα; 

41. Πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν πέρυσι; 

42. Πόσες αιτήσεις απορρίφθηκαν ή βρίσκονται υπό συζήτηση; 

Η. Πλαίσιο ηθικής και ακεραιότητας 

43. Διαθέτει ο οργανισμός τον δικό του κώδικα δεοντολογίας ή κώδικα ηθικής; 

44. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, είναι οι υπάλληλοι ενήμεροι σχετικά με 
την ύπαρξη του Κώδικα; 

45. Πόσο συχνά εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι σε θέματα ηθικής; 

46. Είναι εξοικειωμένοι οι υπάλληλοι με τον κώδικα; Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για 
να διασφαλιστεί η εξοικείωσή τους; 

47. Υπάρχουν στον εν λόγω κώδικα ή σε οδηγίες ή σε άλλους κανονισμούς ή σε κανόνες 
για το προσωπικό διατάξεις που κατευθύνουν το προσωπικό στον τρόπο χειρισμού 
καταστάσεων όπου μπορεί να αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων; 

Θ. Μηχανισμοί λογοδοσίας 

48. Προβλέπονται για τους υπαλλήλους ξεκάθαρες μέθοδοι εργασίας και καθιερωμένοι 
τρόποι αναφοράς στους ανωτέρους τους – είτε σε περιοδική βάση (π.χ. εβδομαδιαία 
συνάντηση του προσωπικού) είτε για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων είτε την 
ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών; 
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49. Υπάρχει κάποιο τμήμα εσωτερικής επιθεώρησης ή ελέγχου; 

50. Περίπου πόσες επιθεωρήσεις/ελέγχους πραγματοποίησε το τμήμα πέρυσι; 

51. Υπάρχει κάποιο τμήμα εσωτερικού ελέγχου; 

52. Ποιες ήταν οι κύριες διαπιστώσεις του τμήματος για πέρυσι; 

53. Πόσο συχνά γίνεται αξιολόγηση του οργανισμού από εξωτερική επιτροπή 
επιθεώρησης ή ελεγκτικό όργανο; 

54. Πόσο συχνά γίνεται αξιολόγηση του οργανισμού από εξωτερικό ελεγκτικό όργανο; 

55. Τα εν λόγω εξωτερικά ελεγκτικά σώματα έκαναν κάποια σημαντική διαπίστωση για 
τον οργανισμό πέρυσι (ή στην πιο πρόσφατη αξιολόγησή τους); 

Ι. Αναγγελία παραβιάσεων της ηθικής σε εσωτερικό επίπεδο 

56. Υπάρχει κάποια επίσημη διαδικασία με την οποία οι υπάλληλοι μπορούν να 
αναγγείλουν σε έναν διορισμένο κρατικό λειτουργό ή μονάδα οργανισμού εικαζόμενες 
παραβιάσεις της ακεραιότητας ή παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας εντός του 
οργανισμού; 

57. Εάν ο διορισμένος κρατικός λειτουργός είναι και ο υπάλληλος τον οποίο αφορά η 
καταγγελία, υπάρχει κάποιο εναλλακτικό κανάλι υποβολής της καταγγελίας από το 
προσωπικό – π.χ. ένας εξωτερικός οργανισμός ή κάποιος ανώτερος στην ιεραρχία του 
οργανισμού; 

58. Ενημερώνονται οι υπάλληλοι μέσω της εκπαίδευσης για αυτές τις διαδικασίες και 
για τον αρμόδιο υπάλληλο/οικεία μονάδα στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν τις 
καταγγελίες: 

59. Έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί για την προστασία όσων υποβάλλουν τέτοιες 
αναγγελίες παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας από αντίποινα εναντίον τους; 

60. Πόσες υποθέσεις τέτοιων αναγγελιών παραβιάσεως του κώδικα δεοντολογίας από 
το προσωπικό έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 12μηνο, και ποια ήταν η κατάληξη 
αυτών και για τα δύο μέρη (η επίσημη απόφαση και το αντικείμενο της αναγγελίας 
παραβίασης); 

K. Μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών 

61. Υπάρχουν σαφείς διαδικασίες βάσει των οποίων οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν 
καταγγελίες για πράξεις του οργανισμού μας ή των υπαλλήλων του; 

62. Πού μπορεί κάποιος να αναζητήσει αυτές τις διαδικασίες; 

63. Οι αποφάσεις σχετικά με τις καταγγελίες λαμβάνονται από το ίδιο πρόσωπο ή τη 
μονάδα του οργανισμού στην οποία απευθύνεται η καταγγελία; 

64. Πόσες καταγγελίες δέχτηκε ο οργανισμός πέρυσι; 

65. Πόσες κατηγορίες έγιναν δεκτές γιατί κρίθηκαν βάσιμες; 
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ΚΑ. Πειθαρχικές διαδικασίες και κυρώσεις 

66. Πόσες πειθαρχικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν κατά του προσωπικού του 
οργανισμού σας πέρυσι σε σχέση με παραβιάσεις των κανόνων δεοντολογίας; 

67. Πόσες από αυτές τις πειθαρχικές διαδικασίες οδήγησαν στην επιβολή κυρώσεων; 

68. Πώς κατανέμονται οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν (αριθμός υποθέσεων για κάθε 
μορφή κύρωσης); 

ΚΒ. Ευάλωτοι τομείς 

69. Μπορείτε να αναφέρετε τους τομείς στον οργανισμό σας ή τις ενέργειές του που 
είναι πιο ευάλωτες σε παραβατική συμπεριφορά; 

70. Έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνων στον οργανισμό σας για να εντοπιστούν οι τομείς 
που είναι ευάλωτοι σε παραβατική συμπεριφορά; 

71. Το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς του οργανισμού σας περιέχει 
συγκεκριμένα μέτρα για τον χειρισμό αυτών των ευπαθειών; 

 

Πηγή: Από το « Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αλβανία» (PACA) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Τεχνικό έγγραφο: Οδηγός μεθοδολογίας για την αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς (Corruption 
risk assessment methodological guide) ». 
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Παράρτημα B  
 

Οι πιο συνήθεις κίνδυνοι εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς και παραβίασης 
της ακεραιότητας 

Παθητική δωροδοκία δημόσιου υπαλλήλου 

Παθητική δωροδοκία είναι η πράξη αποδοχής χρημάτων, αγαθών ή άλλων 
ωφελημάτων από έναν δωροδοκούμενο (π.χ. έναν δημόσιο λειτουργό) με αντάλλαγμα 
την προσαρμογή της συμπεριφοράς τους προς όφελος ή προς το συμφέρον του 
δωρεολήπτη. 

 
Παράγοντες κινδύνου Μέτρα 

Εξωτερικοί και συστημικοί παράγοντες κινδύνου: 

 Απουσία στοιχειώδους νομικού πλαισίου 
(αυστηρή καταδίκη των ποινικών αδικημάτων 
δωροδοκίας, δήλωση περιουσιακών στοιχείων, 
ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες 
και πολιτική καταγγελίας δυσλειτουργιών)  

 Απουσία κυρώσεων για την παραβίαση των 
νόμων και των κανονιστικών διατάξεων περί 
διαφθοράς  

 Αναποτελεσματικές διωκτικές αρχές και σύστημα 
δίωξης 

 Ελλιπής ή μη επαρκής αντίληψη της ορθής 
λειτουργίας του δημόσιου τομέα από πιθανούς 
δωροδόκους 

 Ασαφής διατύπωση της συναφούς νομοθεσίας, 
που επιτρέπει τη διεφθαρμένη ερμηνεία του 
νόμου. 
 

Οργανωτικοί παράγοντες κινδύνου: 

 Χρόνια αποτυχία τήρησης των υφιστάμενων 
θεσμικών πολιτικών, διαδικασιών ή συστημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων ανώτερων δημόσιων 
λειτουργών)  

 Αστοχία ή ασυνέπεια εσωτερικών νομοθετικών 
πράξεων και κανονιστικών διατάξεων  

Συστημικό επίπεδο:  

 Θέσπιση ξεκάθαρων ποινών και 
αποτελεσματικών, αναλογικών κυρώσεων για 
ποινικά αδικήματα δωροδοκίας 

 Θέσπιση νέας ή βελτίωση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας κατά της διαφθοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη 
δήλωση περιουσιακών στοιχείων, της ελεύθερης 
πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες ή 
παρόμοιων κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια 
του δημόσιου τομέα και τις αναλογικές 
κυρώσεις για την παραβίαση των νόμων και των 
κανονισμών κατά της διαφθοράς). 

 Καθιέρωση συστήματος καταγγελίας των 
δυσλειτουργιών και προστασίας  

 Θέσπιση μέτρων/κανόνων για την ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων των ανωτέρων ή άλλων 
ανώτερων δημόσιων λειτουργών  

 Θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου και 
της αποτελεσματικότητας των διωκτικών αρχών 
και του συστήματος δίωξης  

 Κατάρτιση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 
για δημόσια ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 

 Θωράκιση των νόμων και των κανονιστικών 
διατάξεων περί διαφθοράς  
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 Ανεπάρκεια εποπτικών μηχανισμών ή 
μηχανισμών επιτήρησης  

 Οι επόπτες/διοικητές δεν αναγνωρίζουν τα 
κρούσματα διαφθοράς ή τη διευκολύνουν, 
δείχνοντας μεγάλη ανοχή στη μη συμμόρφωση με 
όλους τους κανόνες (όταν οι ίδιοι δεν 
εμπλέκονται).  

 Ελλιπής οργανωτική νοοτροπία, όπως ασαφή 
μηνύματα σχετικά με το τι είναι αποδεκτό και τι 
παράδειγμα δίνει η διοίκηση. 

 Οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν υψηλό επίπεδο 
εξουσίας ή επιρροής, που δεν συνάδει με την 
πραγματική τους θέση. 
 

Μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου:  

 Έλλειψη ακεραιότητας  

 Ανεπαρκής έλεγχος της εργασίας ή εποπτεία 
συγκεκριμένου δημόσιου λειτουργού 

 Αισθήματα δυσαρέσκειας ή αντίληψη περί 
αδικίας στην εργασία (συμπεριλαμβανομένου του 
χαμηλού μισθού). 
  

Παράγοντες κινδύνου μεθόδων εργασίας 

 Ο δημόσιος λειτουργός διαθέτει υψηλό επίπεδο 
διακριτικής ευχέρειας και αυτονομίας στη λήψη 
αποφάσεων. 

 Λήψη αποφάσεων που δεν διέπεται από 
διαφάνεια ή δεν καταγράφεται  

 Ελλιπής οργάνωση των μεθόδων εργασίας 

  Έλλειψη κάθετων ή οριζόντιων ελέγχων των 
μεθόδων εργασίας 

 

Οργανωτικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων εργασίας και μεμονωμένων παραγόντων:  
 

 Υιοθέτηση ή βελτίωση των εσωτερικών 
πολιτικών, κανόνων και κανονισμών με έντονη 
χροιά κατά της δωροδοκίας, 
(συμπεριλαμβανομένων γραπτών προτύπων 
όπως είναι ο κώδικας δεοντολογίας και οι 
πολιτικές κατά της διαφθοράς)  

 Καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών 
επιστασίας, εποπτείας ή ελέγχου ενάντια στη 
διαφθορά (τακτικών και τυχαίων) σε όλα τα 
επίπεδα ή τις διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
εποπτείας των δημόσιων λειτουργών σε θέσεις 
που εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο 
δωροδοκίας  

 Ενσωμάτωση της διαφάνειας σε όλες τις 
εσωτερικές διαδικασίες – πρέπει να τηρούνται 
κατάλληλα αρχεία για όλες τις αποφάσεις και να 
αιτιολογούνται όλες οι σημαντικές αποφάσεις, 
και να συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για την 
απόφαση  

 Καθιέρωση πλήρους ηλεκτρονικού ίχνους 
σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα (κατά τη 
δημιουργία, την πρόσβαση, την αντιγραφή, την 
εκτύπωση, την τροποποίηση και/ή τη διαγραφή 
τους) και τακτική επίβλεψη αυτού του ίχνους  

 Υιοθέτηση σαφών κανόνων σχετικά με την 
οργανωτική διάρθρωση και την ιεραρχία 
αναφοράς (ιδίως κανόνες για το σε ποιον 
αναφέρουν οι δημόσιοι λειτουργοί και από 
ποιον εποπτεύονται)  

 Εδραίωση συστήματος επικύρωσης σημαντικών 
αποφάσεων  

 Υποχρεωτική εκ περιτροπής μετακίνηση των 
δημόσιων λειτουργών σε θέσεις που ενέχουν 
υψηλό κίνδυνο δωροδοκίας  

 Πραγματοποίηση έρευνας του ιστορικού των 
υπαλλήλων  

 Εκπαίδευση στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας κ.λπ. 

Σύγκρουση συμφερόντων 

Κατάσταση στην οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εργάζεται είτε σε κρατική 
επιχείρηση, επιχείρηση, μέσο μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνία των πολιτών, βρίσκεται 
αντιμέτωπο με το δίλημμα να επιλέξει ανάμεσα στα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της 
θέσης του και τα ιδιωτικά του συμφέροντα. 
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Έχουν αναπτυχθεί νέες μορφές σχέσεων μεταξύ του δημόσιου τομέα και των 
επιχειρηματικών και μη κερδοσκοπικών τομέων, δημιουργώντας παραδείγματος χάριν 
όλο και πιο στενές μορφές συνεργασίας, όπως συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, 
αυτορρύθμιση, ανταλλαγές προσωπικού και χορηγίες. Έχουν επίσης προκύψει νέες 
μορφές απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, με δυνατότητες αλλαγής των παραδοσιακών 
υποχρεώσεων απασχόλησης και πίστης. Συνεπώς, υπάρχει σαφώς ένα αναδυόμενο 
δυναμικό για νέες μορφές σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τα ιδιωτικά 
συμφέροντα και τα δημόσια καθήκοντα του λειτουργού. Λόγω του αυξανόμενου 
δημόσιου ενδιαφέροντος οι κυβερνήσεις δέχονται πιέσεις ώστε να διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα της επίσημης λήψης αποφάσεων.  

Μολονότι η σύγκρουση συμφερόντων δεν είναι εξ αυτού τούτου του γεγονότος και 
δωροδοκία, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ότι η διάσταση μεταξύ των 
ιδιωτικών συμφερόντων και των καθηκόντων των δημόσιων λειτουργών, σε περίπτωση 
ανεπαρκούς διαχείρισής τους, μπορεί να οδηγήσει σε διαφθορά. Ο σωστός στόχος μιας 
αποτελεσματικής πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων δεν είναι η απλή απαγόρευση 
όλων των ιδιωτικών συμφερόντων εκ μέρους των δημόσιων λειτουργών, ακόμη και αν 
μια τέτοια προσέγγιση ήταν εφικτή. Ο άμεσος στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση 
της ακεραιότητας της επίσημης πολιτικής και των διοικητικών αποφάσεων, και της 
δημόσιας διοίκησης γενικά, αναγνωρίζοντας ότι μια ανεπίλυτη σύγκρουση 
συμφερόντων μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση του δημόσιου αξιώματος. 

 
Παράγοντες κινδύνου Μέτρα 

Εξωτερικοί και συστημικοί παράγοντες 
κινδύνου 

 Ελλιπής ή ανακόλουθη η νομοθεσία που 
ρυθμίζει την απουσία νόμων για τη 
σύγκρουση συμφερόντων σε κάποιους 
τομείς  

 Ανεπαρκή ή ανίκανα εποπτικά όργανα  
 
Εσωτερικοί (οργανωτικοί) παράγοντες 
κινδύνου 

 Ελλιπείς κατευθυντήριες γραμμές 
(πολιτική) σε επίπεδο στρατηγικής ή 
λειτουργίας ή ανεπαρκείς πολιτικές, 
διαδικασίες ή συστήματα  

 Χρόνια αδυναμία τήρησης των 
υφιστάμενων πολιτικών, διαδικασιών ή 
συστημάτων  

 Ανεπαρκής έλεγχος της εργασίας, 
ανεπαρκείς εποπτικοί και ελεγκτικοί 
μηχανισμοί, κακή οργανωτική νοοτροπία 
(ασαφή μηνύματα σχετικά με το είναι 
αποδεκτό, το παράδειγμα που δίνει η 
διοίκηση, έλλειψη ενδυνάμωσης της ηθικής 
συμπεριφοράς κλπ.) 

 
Μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου 

Συστημικό επίπεδο 

 Υιοθέτηση ή βελτίωση της νομοθεσίας κατά της 
διαφθοράς (συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί 
σύγκρουσης συμφερόντων) και διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της  

 Θέσπιση μέτρων/κανόνων για την ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων των ανωτέρων ή άλλων ανώτερων 
δημόσιων λειτουργών  

 Επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών ποινικών 
ή διοικητικών κυρώσεων για την άσκηση 
οποιασδήποτε μορφής σύγκρουσης συμφερόντων 

 Θέσπιση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σύγκρουση συμφερόντων και την υποχρέωση 
αποφυγής της κ.λπ.  

 
Οργανωτικό (θεσμικό, βάσει έργου κ.ο.κ.) επίπεδο 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων εργασίας και 
μεμονωμένων παραγόντων:  

 Αναφορά στα οικεία εσωτερικά έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων διαμόρφωσης 
πολιτικής και των κωδίκων δεοντολογίας, σε 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 

 Υποχρέωση των δημόσιων λειτουργών να 
συμπληρώνουν (ετησίως ή σε άλλη κατάλληλο χρόνο) 
δήλωση ιδιωτικών συμφερόντων (δευτερογενής 
απασχόληση, εμπορικές συναλλαγές, μετοχές κ.λπ.) 
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 Έλλειψη γνώσεων (π.χ. άγνοια των κανόνων 
σύγκρουσης συμφερόντων) 

 Έλλειψη ακεραιότητας (ανηθικότητα) 

 Παράλειψη δήλωσης σύγκρουσης 
συμφερόντων (όπου προβλέπεται) 

 Ανεπαρκής επίβλεψη ή επιτήρηση της 
εργασίας συγκεκριμένου δημόσιου 
λειτουργού  

 
Παράγοντες κινδύνου μεθόδων εργασίας 

 Λήψη αποφάσεων που δεν διέπεται από 
διαφάνεια ή δεν καταγράφεται  

 Έλλειψη κάθετων ή οριζόντιων ελέγχων 
στις μεθόδους εργασίας 

και/ή δήλωση περιουσιακών στοιχείων  

 Δημιουργία μητρώου δώρων, παροχών ή ωφελημάτων 
προς δημόσιους λειτουργούς (όχι με τη μορφή 
δωροδοκίας, αλλά ως ένδειξη ευγνωμοσύνης κ.λπ.)  

 Θέσπιση συστήματος επικύρωσης σημαντικών 
αποφάσεων  

 Ενσωμάτωση της διαφάνειας σε όλες τις εσωτερικές 
διαδικασίες – πρέπει να τηρούνται κατάλληλα αρχεία 
για όλες τις αποφάσεις και να αιτιολογούνται όλες οι 
σημαντικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ονομάτων των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την 
απόφαση  

 Καθιέρωση πλήρους ηλεκτρονικού ίχνους σχετικά με 
τα ηλεκτρονικά έγγραφα (κατά τη δημιουργία, την 
πρόσβαση, την αντιγραφή, την εκτύπωση, την 
τροποποίηση και/ή τη διαγραφή τους) και τακτική 
επίβλεψη αυτού του ίχνους  

 Υιοθέτηση σαφών κανόνων σχετικά με την οργανωτική 
διάρθρωση και την ιεραρχία αναφοράς (ιδίως κανόνες 
για το σε ποιον αναφέρουν οι δημόσιοι λειτουργοί και 
από ποιον εποπτεύονται) 

 Καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών επιστασίας, 
εποπτείας ή ελέγχου (τακτικών και τυχαίων) σε όλα τα 
επίπεδα ή τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
ενισχυμένης εποπτείας των δημόσιων λειτουργών που 
εκτίθενται –με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες π.χ. 
τη δήλωση ιδιωτικών συμφερόντων– σε υψηλότερο 
κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων  

 Δημιουργία δημόσιου μητρώου δώρων, παροχών ή 
ωφελημάτων προς δημόσιους λειτουργούς (όχι με τη 
μορφή δωροδοκίας, αλλά ως ένδειξη ευγνωμοσύνης 
κ.λπ. 

 Διεξαγωγή σεμιναρίων για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας 

Κατάχρηση εξουσίας 

Παράγοντες κινδύνου Μέτρα 

Εξωτερικοί και συστημικοί παράγοντες κινδύνου 

 Απουσία βασικού νομικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση των μορφών κατάχρησης 
εξουσίας ή παραβίασης της ακεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της απουσίας 
αξιοκρατικών κανόνων πρόσληψης και 
συστήματος προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος  

 Απουσία κυρώσεων για την παραβίαση των 
νόμων και των κανονιστικών διατάξεων κατά της 
διαφθοράς ή της ακεραιότητας 

 Ασαφείς αρμοδιότητες των αρχών  

 Ανεδαφικό ή δυσαρμονικό έργο των 

Συστημικό επίπεδο 

 Θέσπιση νέας ή βελτίωση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας κατά της διαφθοράς 
(συμπεριλαμβανομένων ξεκάθαρων κανόνων για 
τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κανόνων 
διαφάνειας και αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων για κάθε μορφή 
κατάχρησης εξουσίας) και διασφάλιση της 
εφαρμογής της 

 Καθιέρωση συστήματος καταγγελίας των 
δυσλειτουργιών και προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος 

 Θέσπιση μέτρων/κανόνων για την ενίσχυση των 
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οργανισμών του δημόσιου τομέα  
 
Οργανωτικοί παράγοντες κινδύνου 

 Άστοχες κατευθυντήριες γραμμές (πολιτικές) σε 
επίπεδο πολιτικής και λειτουργίας ή ανεπαρκείς 
πολιτικές, διαδικασίες ή συστήματα, καθώς και 
ανίσχυρα διαχειριστικά και διοικητικά μέτρα και 
απουσία κανόνων που προάγουν την ηθική 
συμπεριφορά και τη διαφάνεια  

 Χρόνια αποτυχία τήρησης των υφιστάμενων 
πολιτικών, διαδικασιών ή συστημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων ανώτερων δημόσιων 
λειτουργών)  

 Αστοχία ή ασυνέπεια εσωτερικών πράξεων και 
ρυθμίσεων  

 Ανεπαρκής ή αδύναμος έλεγχος της εργασίας, 
ανεπαρκείς ή αδύναμοι εποπτικοί ή ελεγκτικοί 
μηχανισμοί  

 Οι ανώτεροι υπάλληλοι ή η διοίκηση δεν 
κατανοούν σε βάθος τη δουλειά που απαιτείται 
για την αναγνώριση του φαινομένου της 
διαφθοράς ή διευκολύνουν τη διαφθορά, 
δείχνοντας μεγάλη ανοχή στη μη συμμόρφωση 
με όλους τους κανόνες (όταν οι ίδιοι δεν 
εμπλέκονται) 

 Οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν υψηλό επίπεδο 
εξουσίας ή επιρροής, που δεν συνάδει με την 
πραγματική τους θέση 

 
Μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου 

 Έλλειψη ακεραιότητας  

 Ανάρμοστες σχέσεις με πελάτες  
 

Παράγοντες κινδύνου μεθόδων εργασίας 

 Οι δημόσιοι λειτουργοί διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο διακριτικής ευχέρειας και αυτονομίας 
στη λήψη αποφάσεων 

 Λήψη αποφάσεων που δεν διέπεται από 
διαφάνεια ή δεν καταγράφεται  

 Έλλειψη κάθετων ή οριζόντιων ελέγχων στις 
μεθόδους εργασίας 

αρμοδιοτήτων των ανωτέρων ή άλλων ανώτερων 
δημόσιων λειτουργών  

 Θέσπιση αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών ποινικών, αστικών 
(συμπεριλαμβανομένων εργατικών) ή διοικητικών 
κυρώσεων για διαφορετικές μορφές κατάχρησης 
εξουσίας  

 
Οργανωτικό (θεσμικό, βάσει έργου κ.ο.κ.) επίπεδο 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων εργασίας και 
μεμονωμένων παραγόντων  

 Δημοσιοποίηση των θέσεων του δημόσιου τομέα 
σε όλα τα μέσα, κατάρτιση των κατάλληλων 
κριτηρίων επιλογής και έγκαιρη δημοσίευσή τους   

 Εδραίωση συστήματος επικύρωσης σημαντικών 
αποφάσεων 

 Ενσωμάτωση της διαφάνειας σε όλες τις 
εσωτερικές διαδικασίες – πρέπει να τηρούνται 
κατάλληλα αρχεία για όλες τις αποφάσεις και να 
αιτιολογούνται όλες οι σημαντικές αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για την απόφαση  

 Υιοθέτηση σαφών κανόνων σχετικά με την 
οργανωτική διάρθρωση και την ιεραρχία 
αναφοράς (ιδίως κανόνες για το σε ποιον 
αναφέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και από ποιον 
εποπτεύονται) 

 Καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών 
επιστασίας, εποπτείας ή ελέγχου (τακτικών και 
τυχαίων) σε όλα τα επίπεδα ή τις διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
επίβλεψης των δημόσιων λειτουργών σε θέσεις 
που εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο 
κατάχρησης εξουσίας  

 Θέσπιση μέτρων προστασίας όπως ο 
αναμενόμενος φόρτος εργασίας (ανά ημέρα, 
εβδομάδα ή μήνα), ηλεκτρονική καταγραφή της 
προσέλευσης στην εργασία κ.λπ., καθώς και 
αποτελεσματική επιτήρηση της εφαρμογής τους 

 Καθιέρωση πλήρους ηλεκτρονικού ίχνους σχετικά 
με τα ηλεκτρονικά έγγραφα (κατά τη δημιουργία, 
την πρόσβαση, την αντιγραφή, την εκτύπωση, την 
τροποποίηση και/ή τη διαγραφή τους) και τακτική 
επιτήρηση αυτού του ίχνους  

 Υποχρεωτική εκ περιτροπής μετακίνηση των 
δημόσιων λειτουργών σε νευραλγικές θέσεις  

 Διεξαγωγή σεμιναρίων για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας 
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Κατάχρηση δημόσιων πόρων 

Παράγοντες κινδύνου Μέτρα 

Εξωτερικοί και συστημικοί παράγοντες κινδύνου 

 Απουσία ενός βασικού νομικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως κανόνων 
δημοσιοποίησης περιουσιακών στοιχείων  

 Αναποτελεσματικές διωκτικές αρχές και 
σύστημα δίωξης  

 Ανεπαρκή ή ανίκανα εποπτικά όργανα  

 Φαινόμενα αδιαφάνειας στις διαδικασίες 
δημόσιων οικονομικών  
 

Εσωτερικοί (οργανωτικοί) παράγοντες κινδύνου 

 Αστοχία ή ασυνέπεια εσωτερικών νομοθετικών 
πράξεων και κανονιστικών διατάξεων  

 Ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου της εργασίας, 
ανεπαρκείς εποπτικοί ή ελεγκτικοί μηχανισμοί  

 Οι ανώτεροι υπάλληλοι ή οι διοικητές δεν 
κατανοούν σε βάθος τη δουλειά που απαιτείται 
για την αναγνώριση ενός κρούσματος 
κατάχρησης δημόσιου χρήματος ή διευκολύνουν 
την κατάχρηση, δείχνοντας μεγάλη ανοχή στη μη 
συμμόρφωση με όλους τους κανόνες (όταν οι 
ίδιοι δεν εμπλέκονται)  

 Οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν υψηλό επίπεδο 
εξουσίας ή επιρροής, που δεν συνάδει με την 
πραγματική τους θέση  

 
Μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου 

 Έλλειψη ακεραιότητας  

 Ανεπαρκής εποπτεία ή έλεγχος της εργασίας 
συγκεκριμένου δημόσιου λειτουργού  

 
Παράγοντες κινδύνου συναφείς με τις μεθόδους 
εργασίας 

 Οι δημόσιοι λειτουργοί διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο διακριτικής ευχέρειας και αυτονομίας 
στη λήψη αποφάσεων 

 Λήψη αποφάσεων που δεν διέπεται από 
διαφάνεια ή δεν καταγράφεται  

 Έλλειψη κάθετων ή οριζόντιων ελέγχων στις 
μεθόδους εργασίας 

Συστημικό επίπεδο 

 Υιοθέτηση νέας ή βελτίωση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας κατά της διαφθοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί 
σύγκρουσης συμφερόντων) και διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 

 Θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου και 
της αποτελεσματικότητας των διωκτικών αρχών 
και του συστήματος δίωξης  

 Θέσπιση αποτελεσματικών και αποτρεπτικών 
ποινικών και/ή αστικών κυρώσεων για κάθε 
μορφή κατάχρησης του δημόσιου χρήματος 

 
Οργανωτικό (θεσμικό, βάσει έργου κ.ο.κ.) επίπεδο 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων εργασίας και 
μεμονωμένων παραγόντων 

 Θέσπιση συνεπών πολιτικών κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τη χρήση των 
κατανεμημένων πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
σαφών κανόνων όπου απαγορεύεται στους 
δημόσιους λειτουργούς να εγκρίνουν την 
κατανομή πόρων στους ίδιους.  

 Θέσπιση συστήματος επαλήθευσης καίριων 
αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση του δημόσιου 
χρήματος  

 Ενσωμάτωση της διαφάνειας σε όλες τις 
εσωτερικές διαδικασίες – πρέπει να τηρούνται 
κατάλληλα αρχεία για όλες τις αποφάσεις και να 
αιτιολογούνται όλες οι σημαντικές αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για την απόφαση  

 Υιοθέτηση σαφών κανόνων σχετικά με την 
οργανωτική διάρθρωση και την ιεραρχία 
αναφοράς (ιδίως κανόνες για το σε ποιον 
αναφέρουν οι δημόσιοι λειτουργοί και από ποιον 
εποπτεύονται)  

 Δημιουργία ανεξάρτητης κι αποτελεσματικής 
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ή βελτίωση της 
ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητάς της  

 Ενισχυμένη εποπτεία των δημόσιων λειτουργών 
όταν κατέχουν θέσεις που εκτίθενται σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο κατάχρησης του δημόσιου 
χρήματος  

 Καθιέρωση πλήρους ηλεκτρονικού ίχνους σχετικά 
με τα ηλεκτρονικά οικονομικά έγγραφα (κατά τη 
δημιουργία, την πρόσβαση, την αντιγραφή, την 
εκτύπωση, την τροποποίηση και/ή τη διαγραφή 
τους) και τακτική εποπτεία αυτού του ίχνους.  
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 Καθιέρωση πλήρους εσωτερικής και εξωτερικής 
διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων  

 Σεμινάρια για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας 

Άσκηση εξωτερικής πίεσης σε δημόσιους λειτουργούς 

Παράγοντες κινδύνου Μέτρα 

Εξωτερικοί και συστημικοί παράγοντες κινδύνου 

 Ελλιπής ή ανακόλουθη νομοθεσία που ρυθμίζει 
ορισμένους τομείς, το πεδίο εργασίας του 
δημόσιου οργανισμού, συγκεκριμένο έργο κ.λπ. 

 Απουσία ενός βασικού νομικού πλαισίου για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως σαφών 
κανονισμών σε περίπτωση άσκησης πίεσης από 
ομάδες συμφερόντων (Lobbying)  

 Αναποτελεσματική επιβολή του νόμου και 
δίωξη  

 Ανεπαρκή ή ανίκανα εποπτικά όργανα  

 Ελλιπής ή μη επαρκής κατανόηση της ορθής 
λειτουργίας του δημόσιου τομέα από την 
εξωτερική κοινότητα  

 
Εσωτερικοί (οργανωτικοί) παράγοντες κινδύνου 

 Ασαφής εντολή θεσμικού οργάνου, έργου κ.λπ.  

 Οι ανώτεροι υπάλληλοι ή η διοίκηση δεν 
κατανοούν σε βάθος τη δουλειά που απαιτείται 
για την αναγνώριση της εξωτερικής πίεσης  

 Δημόσιοι λειτουργοί ή ανώτεροι υπάλληλοι ή 
διευθυντές με ανεπαρκείς γνώσεις, δεξιότητες ή 
εμπειρία για να αντισταθούν ή να αντιταχθούν 
στην εξωτερική πίεση 

 Ύπαρξη ανεπαρκών μηχανισμών υποστήριξης 
των δημόσιων λειτουργών όταν εκτίθενται σε 
εξωτερική πίεση.  

 
Μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου 

 Έλλειψη γνώσεων (π.χ. σχετικά με τον 
κανονισμό των λόμπι)  

 Έλλειψη πρακτικών δεξιοτήτων (απειρία)  

 Ανεπαρκείς γνώσεις, απουσία εμπειρίας σχετικά 
με τον τρόπο αντίστασης στην πίεση, στις 
πιέσεις στο περιβάλλον εργασίας  

 Ανάρμοστες σχέσεις με πελάτες 
 
Παράγοντες κινδύνου μεθόδων εργασίας 

 Οι δημόσιοι λειτουργοί διαθέτουν μεγάλη 
διακριτική ευχέρεια και αυτονομία στη λήψη 
αποφάσεων  

 Λήψη αποφάσεων που δεν διέπεται από 

Συστημικό επίπεδο 

 Υιοθέτηση νέας ή βελτίωση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας κατά της διαφθοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί άσκησης 
πίεσης από ομάδα συμφερόντων - lobbying) και 
διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της  

 Υιοθέτηση μέτρων/κανόνων για την ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων των ανωτέρων ή άλλων ανώτερων 
δημόσιων λειτουργών  

 Υιοθέτηση μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου και 
της αποτελεσματικότητας των διωκτικών αρχών 
και του συστήματος δίωξης  

 Θέσπιση αποτελεσματικών και αποτρεπτικών 
ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων για παράνομη 
άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων, τις 
παράνομες συναλλαγές με σκοπό τον επηρεασμό 
ή τις παράνομες μορφές άσκησης πίεσης 

 Δημιουργία προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 
του κοινού ή των διαφόρων ενδιαφερομένων 
μερών σε σχέση με την άσκηση πίεσης από 
ομάδες συμφερόντων  

 
Οργανωτικό (θεσμικό, σε επίπεδο έργου κ.ο.κ.) 
επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 
εργασίας και μεμονωμένων παραγόντων:  

 Υιοθέτηση ή βελτίωση των εσωτερικών πολιτικών, 
κανόνων και κανονισμών σχετικά με την 
αντιμετώπιση της εξωτερικής πίεσης και εισαγωγή 
αποτελεσματικών δικλείδων ασφαλείας έναντι της 
εξωτερικής πίεσης  

 Ενσωμάτωση της διαφάνειας σε όλες τις 
εσωτερικές διαδικασίες – πρέπει να τηρούνται 
κατάλληλα αρχεία για όλες τις αποφάσεις και να 
αιτιολογούνται όλες οι σημαντικές αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για την απόφαση 

 Θέσπιση σαφών κανόνων σχετικά με την 
οργανωτική δομή και την ιεραρχία αναφοράς (σε 
ποιους αναφέρουν την εξωτερική πίεση που 
δέχονται οι δημόσιοι λειτουργοί και ποιος τους 
συμβουλεύει για τις επόμενες κινήσεις)  

 Υιοθέτηση αποτελεσματικών μηχανισμών 
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διαφάνεια ή δεν καταγράφεται  

 Κακή οργάνωση των μεθόδων εργασίας  

 Έλλειψη κάθετων ή οριζόντιων ελέγχων στις 
μεθόδους εργασίας  

στήριξης σε όλα τα επίπεδα ή τις διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης στήριξης 
των δημόσιων λειτουργών σε θέσεις που 
εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο εξωτερικής 
πίεσης 

 Εδραίωση συστήματος επικύρωσης σημαντικών 
αποφάσεων  

 Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαφύλαξη 
της ακεραιότητας, σεμιναρίων που μυούν τους 
συμμετέχοντες σε τρόπους αντίστασης στην 
εξωτερική πίεση από ομάδες ενδιαφερόντων 

Άσκηση εσωτερικής πίεσης σε δημόσιους λειτουργούς 

Παράγοντες κινδύνου Μέτρα 

Εξωτερικοί και συστημικοί παράγοντες κινδύνου 

 Απουσία ενός βασικού νομικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και ενός 
συστήματος καταγγελίας δυσλειτουργιών και 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος  

 Αναποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών και 
του συστήματος δίωξης  

 Ανεπαρκή ή ανίκανα εποπτικά όργανα  
 
Εσωτερικοί (οργανωτικοί) παράγοντες κινδύνου 

 Ανεπαρκείς στρατηγικές και λειτουργικές 
κατευθυντήριες γραμμές (πολιτική) ή ανεπαρκείς 
πολιτικές, διαδικασίες ή συστήματα  

 Χρόνια αδυναμία τήρησης των υφιστάμενων 
πολιτικών, διαδικασιών ή συστημάτων  

 Αστοχία ή ασυνέπεια εσωτερικών πράξεων και 
ρυθμίσεων  

 Ανεπαρκής έλεγχος της εργασίας, ανεπαρκείς ή 
αδύναμοι εποπτικοί ή ελεγκτικοί μηχανισμοί  

 Κακή οργανωτική κουλτούρα (κυρίως ασαφή 
μηνύματα σχετικά με το τι είναι αποδεκτό, τα 
παραδείγματα που θέτει η διοίκηση, ανάρμοστη 
διαγωγή σε υφισταμένους)  

 
Μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου 

 Έλλειψη γνώσεων (π.χ. σχετικά με την προστασία 
των καταγγελλόντων) 

 Έλλειψη ακεραιότητας από ανωτέρους  

 Ανεπαρκείς γνώσεις, δεξιότητες ή εμπειρία των 
δημόσιων λειτουργών σε τρόπους αντίστασης 
στην πίεση  

 Πιέσεις στο περιβάλλον εργασίας  

 Ανεπαρκής εποπτεία ή έλεγχος της εργασίας  
 

Συστημικό επίπεδο 
 

 Υιοθέτηση νέας ή βελτίωση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας κατά της διαφθοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των νόμων για την 
καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης) και 
διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής 
της  

 Θέσπιση μέτρων/κανόνων για την ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων των ανωτέρων ή άλλων ανώτερων 
δημόσιων λειτουργών  

 Θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου και 
της αποτελεσματικότητας των διωκτικών αρχών 
και του συστήματος δίωξης  

 Επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών 
ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων για ηθική 
παρενόχληση ή άλλες μορφές εσωτερικής πίεσης  

 Κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης της 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της 
ηθικής παρενόχλησης και την καταγγελία 
δυσλειτουργιών 

 
Οργανωτικό (θεσμικό, βάσει έργου κ.ο.κ.) επίπεδο 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων εργασίας και 
μεμονωμένων παραγόντων 

 Εισαγωγή αποτελεσματικών δικλείδων 
ασφαλείας κατά της εσωτερικής πίεσης, όπως 
έγγραφες αναγγελίες καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων, συστήματος επικύρωσης 
σημαντικών αποφάσεων κ.λπ.  

 Διεξαγωγή ανώνυμων  ερευνών του προσωπικού 
για την αξιολόγηση της ικανοποίησης και της 
νοοτροπίας που επικρατεί στον εργασιακό χώρο 
και λήψη των ανάλογων μέτρων με βάση τα 
αποτελέσματα  

 Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος 
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Παράγοντες κινδύνου μεθόδων εργασίας 

 Λήψη αποφάσεων που δεν διέπεται από 
διαφάνεια ή δεν καταγράφεται  

 Κακή οργάνωση των μεθόδων εργασίας  

 Ασύνδετες μέθοδοι εργασίας και διαδικαστικά 
κενά, με αποτέλεσμα να χάνεται το νόημα της 
υπευθυνότητας ή της άγνοιας ικανοτήτων  

 Έλλειψη κάθετων ή οριζόντιων ελέγχων στις 
μεθόδους εργασίας  

άσκησης προσφυγών και θέσπιση μέτρων κατά 
της ηθικής παρενόχλησης 

 Ενσωμάτωση της διαφάνειας σε όλες τις 
εσωτερικές διαδικασίες – πρέπει να τηρούνται 
κατάλληλα αρχεία για όλες τις αποφάσεις και να 
αιτιολογούνται όλες οι σημαντικές αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για την 
απόφαση  

 Καθιέρωση πλήρους ηλεκτρονικού ίχνους 
σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα (κατά τη 
δημιουργία, την πρόσβαση, την αντιγραφή, την 
εκτύπωση, την τροποποίηση και/ή τη διαγραφή 
τους) και τακτική εποπτεία αυτού του ίχνους  

 Υιοθέτηση σαφών κανόνων σχετικά με την 
οργανωτική διάρθρωση και την ιεραρχία 
αναφοράς για το σε ποιον αναφέρουν οι 
δημόσιοι λειτουργοί και από ποιον 
εποπτεύονται  

 Καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών 
εποπτείας, επιτήρησης ή ελέγχου (τακτικών και 
τυχαίων) σε όλα τα επίπεδα ή τις διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
επιτήρησης των δημόσιων λειτουργών σε θέσεις 
που εκτίθενται σε εσωτερικές πιέσεις  

 Διεξαγωγή σεμιναρίων για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, τη διαφύλαξη της ακεραιότητας 
και την καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης 

Πηγή: Από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (GCC), Αξιολόγηση του κινδύνου για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς 
σε δημόσιους οργανισμούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. (Corruption Risk Assessment in Public Institutions in South East 
Europe). Συγκριτική Έρευνα και Μεθοδολογία.  
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Παράρτημα Γ 
 

Διαφορετικά είδη στρατηγικών καταπολέμησης της διαφθοράς 

Στρατηγικές με προληπτικό 
χαρακτήρα 

Στρατηγικές με κατασταλτικό 
χαρακτήρα 

Στρατηγικές με εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα 

Στρατηγικές ex ante: Αποτρέπουν 
την εκδήλωση του φαινομένου της 
διαφθοράς πριν καν εκδηλωθεί. 

Στρατηγικές ex post: 
Αποκαθιστούν το πρόβλημα της 
διαφθοράς αφού αυτό εκδηλωθεί. 

Στρατηγικές αλλαγής αξιών 

Διαχειριστικές στρατηγικές: Τα 
φυσικά πρόσωπα ή οι φορείς που 
επιδιώκουν τη διεφθαρμένη 
συμπεριφορά μπορούν να 
αποθαρρυνθούν ή να εμποδιστούν 
με τα κατάλληλα συστήματα, 
διαδικασίες και πρωτόκολλα. Αυτή η 
προσέγγιση χρησιμοποιεί 
«προληπτικά» (ex ante) μέτρα για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς 
μειώνοντας τις ευκαιρίες για 
εκδήλωση διεφθαρμένης 
συμπεριφοράς μέσω της 
καθιέρωσης σαφών, διαφανών και 
υπεύθυνων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων για την κατανομή των 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 
Στην ουσία, η σχολή σκέψης της 
διαχειρισιολογίας (Managerialism)  
υπερμάχεται τη μείωση ή την 
εξάλειψη των ευκαιριών, ώστε 
αυτοί που επωφελούνται γενικά 
από αυτές να παύσουν να είναι σε 
θέση να το πράξουν. Η 
συγκεκριμένη σχολή σκέψης 
υπόκειται σε περιορισμούς μεταξύ 
των οποίων είναι το γεγονός ότι τα 
άτομα δεν λειτουργούν απαραίτητα 
σύμφωνα με τις προκαθορισμένες 
αρχές της διαχειρισιολογίας.  

Στρατηγικές επεμβατισμού: Οι 
αρμόδιες αρχές περιμένουν να 
διαπραχθεί πρώτα η πράξη της 
διαφθοράς και ύστερα να 
παρέμβουν για να συλλάβουν και 
να τιμωρήσουν τον δράστη. 
Πρόκειται για μια «διορθωτική» 
(ex post) προσέγγιση του 
εγκλήματος ή της πάταξης της 
διαφθοράς, και ισχύει με την 
προϋπόθεση ότι η κοινωνία 
προστατεύεται από την επιβολή 
νόμων. Αυτό γίνεται, για 
παράδειγμα, αυξάνοντας την 
πιθανότητα εντοπισμού, την 
τιμωρία και τη σοβαρότητα των 
επιβαλλόμενων ποινών έτσι ώστε 
οι πιθανοί και πραγματικοί 
παραβάτες να αποθαρρύνονται 
από τη διάπραξη εγκλημάτων 
διαφθοράς. Αυτή η σχολή δίνει 
έμφαση στην τιμωρία, την 
αποκατάσταση και την αποτροπή. 
Διέπεται ωστόσο από τους κάτωθι 
περιορισμούς: 

 Η ζημιά έχει επέλθει και δεν 
μπορεί να αναιρεθεί 

 Η πλειονότητα των 
εγκλημάτων δεν 
καταγγέλλονται 

 Η απαίτηση για 
πεπερασμένους πόρους θα 
καταστεί αναπόφευκτα 
άπειρη, δεδομένου του 

Κοινωνικές στρατηγικές: Βασικά 
στοχεύουν στην αλλαγή των 
στάσεων και των αξιών των 
ανθρώπων από την ανοχή στη μη 
ανοχή της διαφθοράς μέσω της 
εκπαίδευσης, των δεοντολογικών 
κανόνων και της δημόσιας 
επαγρύπνησης. 
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βαθμού επιτήρησης που είναι 
απαραίτητος για να 
εξασφαλιστεί η αποτροπή. 

Οργανωτική ακεραιότητα: 
Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση 
στρατηγικών ελέγχου της 
διαφθοράς και δεοντολογικών 
προτύπων σε όλα τα επιχειρησιακά 
συστήματα του οργανισμού. 
Πρόκειται για την καθιέρωση ενός 
κοινωνικού κανόνα σε έναν 
οργανισμό που ορίζει με ακρίβεια 
τη διαφθορά και αντιστέκεται σε 
αυτήν. Αυτή η σχολή σκέψης 
προϋποθέτει ως πηγή της 
απόκλισης τον ίδιο τον οργανισμό 
και όχι τα μέλη του, σαν να 
συντελείται η παραβίαση της ηθικής 
σε διεφθαρμένες πρακτικές μέσω 
της ώσμωσης από τον κακοποιό 
οργανισμό στο αθώο άτομο μέσα σε 
αυτήν. Αναμφισβήτητα, όταν οι 
προσπάθειες πάταξης της 
διαφθοράς επικεντρώνονται στα 
άτομα μειώνονται οι πιθανότητες 
επιτυχίας σε σχέση με το αν 
επικεντρώνονταν στο ίδιο το 
οργανωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
λειτουργούν αυτά.  

Νομικές στρατηγικές: 
Επικεντρώνονται στη χρήση 
μηχανισμών επιβολής κυρώσεων 
για την αποτροπή και την 
καταστολή της διεφθαρμένης 
συμπεριφοράς ή των 
διεφθαρμένων πράξεων μέσω της 
επιβολής νομικών κωδίκων, 
αυξάνοντας την 
αποτελεσματικότητα και την 
πιθανότητα εντοπισμού, τιμωρίας 
και επιβολής ποινών. 

Στρατηγικές ευαισθητοποίησης 
της κοινής γνώμης: 
Επικεντρώνονται στους πόρους 
και τις τακτικές εμφύσησης στην 
κοινή γνώμη των αξιών, της 
ηθικής, των προτύπων και των 
αντιλήψεων κατά της 
διαφθοράς, ενισχύοντας έτσι την 
ικανότητά της να παλέψει ή να 
μην ανέχεται τη διεφθαρμένη 
συμπεριφορά. Προϋπόθεση για 
την ευόδωση των παραπάνω 
προσπαθειών είναι να 
δημιουργηθούν ευνοϊκά νομικά, 
διοικητικά και κοινωνικά 
πλαίσια. 

Στρατηγικές της αγοράς: Τονίζουν 
την επενέργεια των ανταγωνιστικών 
δυνάμεων της αγοράς όσον αφορά 
την κατανομή δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω, για παράδειγμα, 
της απελευθέρωσης και της 
γραφειοκρατικοποίησης των 
δημόσιων πολιτικών. 

Στρατηγικές επιβολής: 
Επικεντρώνουν την τακτική τους 
στην αύξηση της πιθανότητας και 
της αποτελεσματικότητας του 
εντοπισμού, της τιμωρίας και των 
επιβληθεισών ποινών για 
διεφθαρμένες δραστηριότητες. Για 
το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο 
να υπάρχει ένα ανεξάρτητο 
δικαστικό και εκτελεστικό 
σύστημα. Επίσης, πρέπει να 
εφαρμόζεται ο κανόνας δικαίου. 

 

Πολιτικές στρατηγικές: 
Κατευθύνουν την τακτική τους στον 
έλεγχο της χρήσης των δημοσίων 
εξουσιών, για παράδειγμα, με τη 
θεσμοθέτηση της χρηστής 
διακυβέρνησης στη διαδικασία 
διαμόρφωσης πολιτικών και λήψης 
αποφάσεων. 

  

Πηγή: Από το “Review of anti-corruption strategies, Technical and Background Paper.” Κυβέρνηση της Αυστραλίας, 2006 
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Παράρτημα Δ  
 

Υπόδειγμα σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς  

Συγκεκριμένοι 
στόχοι 

Σύνδεση με 
την εθνική 
στρατηγική 

Ενέργεια(ες)/
Μέτρα 

Χρονοδιάγραμμα Εκροές 
(Παραδοτέα) 

Δείκτες Εκροών Ενδιάμεσα 
αποτελέσματα  

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

Κίνδυνοι, παραδοχές ή/και 
μακροπρόθεσμος αντίκτυπος 
(επιπλέον στήλες μπορούν να 
προστεθούν ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του σχεδίου) 
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Παράρτημα E  
 

Δέκα αρχές για την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση  

Δέκα Αρχές για την Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της 
Υλοποίησης των Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς  

Αρχή 1 – Ολοκληρωμένοι δείκτες  

Οι άρτια σχεδιασμένοι δείκτες αποτελούν τη βάση για μια εναργή και ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση και πρέπει να τροφοδοτούνται με συγκεκριμένα, μετρήσιμα, ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα. Η υποβολή εκθέσεων προόδου σε σχέση με τους δείκτες θα 
πρέπει να υπερβαίνει τους περιορισμούς που ενίοτε περικλείουν οι δείκτες. Η έκθεση 
θα πρέπει να παρέχει στον εποπτεύοντα φορέα και στην κοινή γνώμη όλες τις 
πληροφορίες που ενδεχομένως αναζητούν στο πλαίσιο κάθε δείκτη.  

Αρχή 2 - Υποβολή αναφορών από τα κρατικά όργανα  

Κάθε κρατικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης 
δράσης θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την υποβολή εκθέσεων προόδου. Οι δημόσιοι 
φορείς πρέπει ιδανικά να υποβάλουν έκθεση τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για να 
εξασφαλίσουν τον δημόσιο εξονυχιστικό έλεγχο της προόδου. Κάθε έγγραφη υποβολή 
έκθεσης προϋποθέτει τη χρήση προτύπων. Για την παρακολούθηση των πολυάριθμων 
δραστηριοτήτων με μεγαλύτερη ευχέρεια, συστήνεται ένα σύστημα απαρίθμησης των 
στόχων και των δραστηριοτήτων στα σχέδια δράσης και η ίδια απαρίθμηση πρέπει να 
ακολουθείται και στις εκθέσεις. Οι πληροφορίες από άλλες πηγές θα πρέπει να 
χρησιμεύουν για τη συμπλήρωση και τον έλεγχο των δεδομένων που υποβάλλονται 
από κρατικά όργανα. Οι εκθέσεις πρέπει να περιέχουν ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το 
συνολικό βαθμό υλοποίησης, σε συνδυασμό με ένα πίνακα για την ποσοτική και 
ποιοτική κατάσταση κάθε δράσης.  



86 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Αρχή 3 – Αξιοποίηση των εργαλείων τεχνολογίας της πληροφορίας  

Οι λύσεις πληροφορικής διευκολύνουν τη δομημένη καταχώριση δεδομένων, 
καθιστούν το χαρτί παρωχημένο μέσο αποθήκευσης, παρέχουν δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο και διευκολύνουν την υποβολή καταγγελιών από το κοινό. Στην 
ιδανική περίπτωση, ο εποπτικός φορέας συνδέεται μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής 
με όλους τους φορείς αναφοράς. Όποτε δεν είναι διαθέσιμο το ηλεκτρονικό σύστημα 
αναφοράς, το λογισμικό μπορεί να υποστηρίζει τη συγκέντρωση και ανάλυση όλων των 
εκθέσεων από όλους τους φορείς. Ως εναλλακτική λύση, οι εκθέσεις πρέπει να 
παραμένουν σε ηλεκτρονική μορφή και να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ώστε να ενοποιηθούν σε έναν πίνακα, ή οι πίνακες θα μπορούν να 
κοινοποιούνται ηλεκτρονικά.  

Αρχή 4 – Κίνητρα για την υποβολή αναφορών  

Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη διευκόλυνση της υποβολής εκθέσεων. Τα κίνητρα 
αυτά συνεπάγονται ξεκάθαρη θεσμική και ατομική ευθύνη για την υποβολή εκθέσεων, 
σαφείς οδηγίες, αποδοχή υψηλού επιπέδου, δημοσιοποίηση εκθέσεων προόδου, 
τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων από την ομάδα 
επιτήρησης.  

Αρχή 5 – Εποπτικά όργανα  

Τα εποπτικά όργανα– αν πρόκειται για συλλογικό όργανο – θα πρέπει να 
συγκροτούνται από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών ή –εάν πρόκειται για φορέα– θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
συμβολή των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Πρέπει να συνεδριάζουν τουλάχιστον 
τόσο συχνά όσο υποβάλλονται εκθέσεις. Πρέπει να έχουν θέσει πολιτικό βάρος ή λόγω 
του επιπέδου των μελών του. Πρέπει να απασχολούν προσωπικό με σχετική εμπειρία 
και θα πρέπει να προωθούν το έργο τους στο κοινό.  

Αρχή 6 – Δημόσια πρόσβαση  

Η δημόσια πρόσβαση στις εκθέσεις προόδου μπορεί να αυξήσει την πίεση και την 
απαίτηση για αλλαγή. Παρέχει ισχυρό κίνητρο στους δημόσιους φορείς να 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στους δείκτες. 
Επιπλέον, επιτρέπει στο ευρύ κοινό να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση 
ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της. Δημόσια πρόσβαση σημαίνει ότι όλες οι εκθέσεις 
προόδου διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ώστε να 
επιτρέπεται η αναζήτηση λέξεων-κλειδιών ή η μετεγκατάσταση μέρους των δεδομένων 
για περαιτέρω ανάλυσή τους από τις κοινωνίες των πολιτών. Το ίδιο ισχύει και για τις 
εκθέσεις αξιολόγησης.  
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Αρχή 7 – Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών  

Η ένταξη της κοινωνίας των πολιτών στις στρατηγικές παρακολούθησης και 
αξιολόγησης διασφαλίζει την ευρεία κοινωνική βάση. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας 
των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε επιτροπή επιτήρησης/συντονισμού και 
στις ομάδες εργασίας της (π.χ. σε επιτόπιους ελέγχους), θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε εκθέσεις προόδου και η επιτροπή επιτήρησης/συντονισμού καθώς και οι δημόσιοι 
φορείς υλοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις τους στην 
υλοποίηση των στρατηγικών ενάντια στη διαφθορά.  

Αρχή 8 – Συντονισμός  

Παρακολούθηση δεν σημαίνει μόνο καταγραφή των εκθέσεων προόδου. Τα εποπτικά 
όργανα θα πρέπει επίσης να διοχετεύουν τις δραστηριότητες προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Για το σκοπό αυτό, η εποπτική/συντονιστική επιτροπή και τα δημόσια 
κρατικά όργανα πρέπει να επιδείξουν ηγετικό ρόλο, να επικοινωνούν, να 
επανεξετάζουν την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, να κατανέμουν τους πόρους και 
να ενημερώνουν τμήματα ενός σχεδίου δράσης που χρήζει αναθεώρησης ή 
επανασχεδιασμού. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων πρέπει να προσεγγίσει τα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η παρεμβολή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών και η ροή πληροφοριών μεταξύ όλων των επιπέδων 
διακυβέρνησης.  

Αρχή 9 – Διασφάλιση της συμμόρφωσης  

Η δημόσια προσβασιμότητα των εκθέσεων προόδου δημιουργεί υγιή ανταγωνισμό 
μεταξύ των δημόσιων φορέων. Οι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να ακολουθούν μια 
διαχείριση του προσωπικού με γνώμονα τα αποτελέσματα ώστε να διευκολύνουν την 
επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο για τα εποπτικά όργανα όχι μόνο να 
αντιδρούν στην πρόοδο που συντελείται, αλλά και να εξηγούν από την αρχή σε κάθε 
οργανισμό και υπάλληλο τον ιδιαίτερο ρόλο και την ευθύνη τους και να επισημαίνουν 
το όφελος. Η δυνατότητα επιτόπιων ελέγχων από τον εποπτικό φορέα παρέχει ένα 
πρόσθετο κίνητρο στους φορείς υλοποίησης να συμμορφωθούν με το σχέδιο δράσης.  

Αρχή 10 – Αξιολογήσεις  

Είναι απαραίτητο να αναθεωρείται η συνολική επιτυχία μιας πολιτικής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος. Η αξιολόγηση πρέπει να διέπεται από καθεστώς διαφάνειας και να 
οδηγεί σε συστάσεις για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης πολιτικής ενάντια στη 
διαφθορά ή για το σχεδιασμό μιας επόμενης πολιτικής.  

Πηγή: The Regional Anti-Corruption Initiative (RAI) (n.d.), “Ten Principles of Effective Monitoring and 
Evaluation for the Implementation of National Anti-Corruption Strategies and Action Plans”, http://rai-
see.org/wp-content/uploads/2015/05/Ten_Principles_of_Effective_Monitoring_and_Evaluation1.pdf

http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Ten_Principles_of_Effective_Monitoring_and_Evaluation1.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Ten_Principles_of_Effective_Monitoring_and_Evaluation1.pdf
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Παράρτημα ΣΤ  
 

Μοντέλο παρακολούθησης ενός προγράμματος καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  

Περιγραφή Θα καταβληθούν προσπάθειες για την εισαγωγή της εκπαίδευσης κατά της διαφθοράς 
σε όλα τα στάδια του ελληνικού συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης, 
συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού και περιφερειακού επιπέδου. Οι προσπάθειες 
αυτές θα απαιτήσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

Έκβαση 1 Ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ακεραιότητα στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης 

Δείκτες έκβασης  Ποσοστό των Ο.Τ.Α. που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε ζητήματα 
ακεραιότητας 

 Ποσοστό τοπικών δημοσίων υπαλλήλων  που πληρούν τα απαιτούμενα 
πρότυπα ακεραιότητας ως μέρος του μαθήματος 

Σημείο αναφοράς Ολοκλήρωση του 
σημείου αναφοράς 

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 

Φορείς υλοποίησης Κόστος 

1.1 Έρευνα που 
διεξήχθη στους 
Ο.Τ.Α. σχετικά με τα 
υφιστάμενα 
εκπαιδευτικά 
προγράμματα για 
την καταπολέμηση 
της διαφθοράς και 
την ενίσχυση της 
ακεραιότητας  

Η έρευνα 
ολοκληρώθηκε 
με τη συμμετοχή 
άνω του 50 τοις 
εκατό των 
ελληνικών Ο.Τ.Α. 
 
 
 
 
 

Ιανουάριος 2018 Υπουργείο 
Εσωτερικών και 
Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

# 

1.2 Σεμινάριο 
με θέμα την 
αξιολόγηση 
των παρόντων 
κενών στην 
εκπαίδευση στην 
ακεραιότητα 

Το σεμινάριο 
ολοκληρώθηκε με 
μια συμφωνία για 
τα βασικά 
κενά στην 
εκπαίδευση 
ακεραιότητας και 
τα βασικά 
χαρακτηριστικά 

Φεβρουάριος 2018 Υπουργείο 
Εσωτερικών και 
Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, 
Ο.Τ.Α., κοινωνία 
των πολιτών. 

# 
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μιας ενδεχόμενης 
εκπαίδευσης 

1.3 Σχέδιο 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
στην ακεραιότητα 
για τους Ο.Τ.Α. 

Το σχέδιο 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
στην ακεραιότητα 
ολοκληρώθηκε και 
αναθεωρήθηκε 
μετά από 
διαβούλευση με 
τους συμμετέχοντες 
στο σεμινάριο 

Ιούνιος 2018 Υπουργείο 
Εσωτερικών και 
Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

# 

1.4 Πιλοτική 
εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
στην ακεραιότητα 
σε επιλεγμένο 
αριθμό Ο.Τ.Α. 

Το εγχειρίδιο 
παρουσιάστηκε με 
επιτυχία σε 
τουλάχιστον 30 
Ο.Τ.Α. στην 
Ελλάδα 

Σεπτέμβριος 2018 Υπουργείο 
Εσωτερικών και 
Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 
και επιλεγμένοι 
Ο.Τ.Α. 

# 

1.5 Η εκπαίδευση 
στην ακεραιότητα 
αναθεωρήθηκε με 
γνώμονα τα σχόλια 
των οργανισμών 
όπου εφαρμόστηκε 

Το εκπαιδευτικό 
υλικό 
Αναθεωρήθηκε 
αφού λήφθηκαν 
υπόψη τα 
σχόλια όλων των 
Ο.Τ.Α. που 
συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα 
πιλοτικής 
εφαρμογής 

Φεβρουάριος 2019 Υπουργείο 
Εσωτερικών και 
Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 
και επιλεγμένοι 
Ο.Τ.Α. 

# 

Πηγή: Τροποποιήθηκε από υλικό του UNODC για σεμινάρια εθνικής εμβέλειας. 
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