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ακεραιότητας και τον 
περιορισμό των κινδύνων 
διαφθοράς στις συμβάσεις 
προμηθειών στο πεδίο της 

άμυνας 



Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΟΣΑ. Οι απόψεις και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εδώ δεν 
αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.  
Το παρόν έγγραφο, καθώς και οποιοσδήποτε χάρτης περιλαμβάνεται στο 
παρόν, δημοσιεύονται με κάθε επιφύλαξη ως προς το καθεστώς ή την κυριαρχία 
επί οποιουδήποτε εδάφους, ως προς τον καθορισμό των διεθνών συνόρων και 
των ορίων και ως προς το όνομα κάθε χώρας, πόλης ή περιοχής. 

Λίγα λόγια για τον ΟΟΣΑ 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελεί ένα 
φόρουμ μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν τις 
εμπειρίες τους σε σχέση με πολιτικές που έχουν υλοποιήσει, προσδιορίζουν τις 
ορθές πρακτικές υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν 
αποφάσεις και συστάσεις για τη δημιουργία καλύτερων πολιτικών για μια 
καλύτερη ζωή. Η αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να προάγει πολιτικές που 
βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον 
κόσμο. 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ 

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

 

http://www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.html
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Το σχέδιο συνοπτικά 

Σύσταση ενός ενοποιημένου οργανισμού διαχείρισης των συμβάσεων 
προμήθειας μη στρατιωτικού εξοπλισμού  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 1: Το ΥΠΕΘΑ θα συστήσει έναν ενοποιημένο οργανισμό 
διαχείρισης των συμβάσεων προμήθειας μη στρατιωτικού εξοπλισμού διατηρώντας 
παράλληλα τη σύνθεση των ομάδων των υπαγόμενων σε αυτό υπηρεσιών. Επίσης, θα 
υλοποιήσει ένα ενιαίο σύνολο διαδικασιών για όλους τους κλάδους. Για να επιτύχει τον 
στόχο αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συνυπολογιστούν οι υφιστάμενοι 
οργανωτικοί περιορισμοί. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 2: Το ΥΠΕΘΑ θα υλοποιήσει μια πολιτική που απαιτεί τη χρήση 
τυποποιημένων συμβάσεων και συμβάσεων-πλαισίου σε όλους τους κλάδους. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 3: Το ΥΠΕΘΑ θα αναδιαμορφώσει τον οργανισμό που θα προκύψει 
με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται έμφαση σε θέματα στρατηγικής και εποπτείας που 
προσιδιάζουν σ’ ένα σύστημα προμηθειών με υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. 

Διασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού των στελεχών που 
απασχολούνται στο πεδίο των προμηθειών  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 4: Και στους τρεις κλάδους, προτείνεται να δημιουργηθεί ειδικός 
κλάδος επαγγελματιών που θα ασχολείται με τις προμήθειες. Πρώτο εφικτό βήμα προς 
την κατεύθυνση αυτή θα είναι η κατάρτιση μιας διαδικασίας πιστοποίησης 
(εκπαίδευσης) για τα στελέχη που θα είναι επιφορτισμένα με τις συμβάσεις 
προμηθειών και την παρακολούθηση των συμβάσεων, καθώς και μέτρων για την 
θεσμική και επιχειρησιακή διαφύλαξη της εμπειρίας (επί παραδείγματι, θεσμοθέτηση 
ελάχιστου χρόνου υπηρέτησης στις προμήθειες, διαδικασία άντλησης διδαγμάτων, 
καθοδήγηση νεότερων στελεχών κ.ο.κ). 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 5: Το ΥΠΕΘΑ θα υλοποιήσει μια πολιτική η οποία θα ορίζει την 
εναλλαγή ανά τακτά χρονικά διαστήματα των στελεχών, τόσο των ενστόλων όσο και 
του πολιτικού προσωπικού, στις θέσεις με αντικείμενο τις προμήθειες και συναφή 
καθήκοντα (π.χ. θα είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές αγορές, θα εργάζονται στις 
ομάδες κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών, στις ομάδες που θα παρακολουθούν την 
πορεία των συμβάσεων κ.ο.κ). Δεν θα πρέπει να παραμένουν στην ίδια θέση για 
περισσότερο από έναν δεδομένο αριθμό ετών.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 6: Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει στα στελέχη προμηθειών, τόσο στους 
ένστολους όσο και στο πολιτικό προσωπικό, μια συγκεκριμένη υποχρέωση: να 
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επαγρυπνούν για πιθανολογούμενα κρούσματα διαφθοράς και να δεσμεύονται νομικά 
να τα καταγγέλλουν σε περίπτωση που έχουν ενδείξεις περί τούτου. 

Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και των διαδικασιών που διέπουν τις 
προμήθειες με στόχο τον περιορισμό της ασάφειας και των κινδύνων 
διαφθοράς 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 7: Το ΥΠΕΘΑ θα συστήσει μια μόνιμη ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από στελέχη προμηθειών, η οποία θα μελετά συστηματικά τα πιο 
στρατηγικά θέματα σχετικά με το σύστημα προμηθειών του ΥΠΕΘΑ. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 8: Κατά το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου, το ΥΠΕΘΑ θα 
προσδιορίζει επακριβώς τις διαδικασίες και τους νόμους που χρήζουν τροποποίησης 
και αποσαφήνισης. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 9: Το ΥΠΕΘΑ θα καταρτίσει ένα απλό εγχειρίδιο που θα παραθέτει 
συνοπτικά τους κύριους τρόπους προμήθειας και τις υφιστάμενες πρακτικές του 
ΥΠΕΘΑ. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 10: Το ΥΠΕΘΑ θα κάνει εντατική χρήση των εργαλείων που 
προσφέρει η Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΤΠ) με στόχο την προτυποποίηση και τη 
βελτίωση των διαδικασιών προμήθειας. 

Βελτίωση και επιτήρηση των προγραμμάτων συμμόρφωσης που εφαρμόζουν 
οι προμηθευτές 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 11: Το ΥΠΕΘΑ θα προβεί σε μια δημόσια δήλωση αναφορικά με το 
τι αναμένει από τους προμηθευτές του όσον αφορά στην ακεραιότητα και στην 
αποφυγή κρουσμάτων διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητά από κάθε εταιρεία που 
συμμετέχει στον εκάστοτε διαγωνισμό να προσυπογράφει την εν λόγω πολιτική ως 
προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς της. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 12: Μετά από δύο χρόνια, το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να επιβάλει την 
υποχρέωση σε κάθε οικονομική οντότητα που επιθυμεί να αναλάβει έργα από το 
ΥΠΕΘΑ να πιστοποιεί ότι έχει υλοποιήσει σχετικό πρόγραμμα συμμόρφωσης σε θέματα 
δεοντολογίας και καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 13: Με την έναρξη ενός νέου διαγωνισμού, το ΥΠΕΘΑ θα συντάσσει 
μια επιστολή προς κάθε υποψήφιο προμηθευτή υπενθυμίζοντάς του την πολιτική 
ακεραιότητας και τις συναφείς υποχρεώσεις του και σημειώνοντας ότι θα του 
παρασχεθεί κάθε βοήθεια σχετικά με την καταγγελία ή τη γνωστοποίηση 
οποιασδήποτε ανησυχίας έχει είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών είτε μετά το πέρας αυτής.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 14: Όπου συντρέχει λόγος ανησυχίας, το ΥΠΕΘΑ θα ασκεί τα 
συμβατικά του δικαιώματα σε σχέση με την εποπτεία των συμβάσεων και των 
αναδόχων. 
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Καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων για τις συμβάσεις προμήθειας και των 
δεδομένων της αγοράς 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 15: Το ΥΠΕΘΑ θα απαιτεί ευκολότερη πρόσβαση και αυξημένα 
δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα της πλατφόρμας σχετικά με τις κρατικές 
συμβάσεις προμηθειών.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 16: Το ΥΠΕΘΑ θα διεξάγει τακτικά ανάλυση των προμηθευτών και 
των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 17: Το ΥΠΕΘΑ θα ξεκινήσει διάλογο με τους εκπροσώπους της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη 
χρήση της νέας τεχνολογίας που θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
γνωστοποίηση των εταιρειών που έχουν συμπεριληφθεί σε μαύρη λίστα. 

Ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 18: Θα διευρυνθεί η χρήση του τεχνικού διαλόγου στον 
προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Η νέα ενιαία προσέγγιση στη δομή των 
συμβάσεων προμηθειών (βλέπε Στοιχείο 1) θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για το 
ΥΠΕΘΑ καθώς θα εξασφαλίζει την ανταλλαγή των γνώσεων και της εμπειρίας σχετικά 
με τεχνικές προδιαγραφές σε κεντρικό επίπεδο. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 19: Το ΥΠΕΘΑ θα μεριμνά για τον διαχωρισμό του καθήκοντος 
κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών και της έγκρισής τους από το καθήκον της 
διενέργειας της διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

Επίδειξη της δέουσας προσοχής και επιμέλειας στις διακυβερνητικές (G2G) 
συμβάσεις  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 20: Το ΥΠΕΘΑ θα περιορίσει αυστηρά τη χρήση διαδικασιών 
διακυβερνητικών συμβάσεων με έναν μόνο δυνητικό προμηθευτή. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 21: Το ΥΠΕΘΑ θα στηρίζει ενεργά τη συμμετοχή στα συνεργατικά 
προγράμματα προμηθειών του NATO καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 
δεν έχουν παρουσιαστεί κρούσματα διαφθοράς. 

Βελτίωση της επιβολής κυρώσεων, της πειθαρχικής διαδικασίας και ενδελεχής 
έλεγχος των συμβάσεων και των αντισταθμιστικών ωφελημάτων 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 22: Σε συνεργασία με την οικεία αρμόδια αρχή, το ΥΠΕΘΑ θα 
εντατικοποιήσει τους ελέγχους για πιθανά παραπτώματα μεταξύ του προσωπικού του 
και των προμηθευτών. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 23: Το ΥΠΕΘΑ θα τροποποιήσει τη λειτουργία του εσωτερικού 
ελέγχου έτσι ώστε να γίνεται διαχωρισμός των ερευνών από τις δράσεις πρόληψης της 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 
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Μέτρο υπ’ αριθμόν 24: Το ΥΠΕΘΑ θα μελετήσει τα πιθανά οφέλη σύστασης μιας 
μονάδας με αρμοδιότητες αναστολής συμμετοχής και αποκλεισμού προμηθευτών κατά 
το πρότυπο της αεροπορίας των Η.Π.Α. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 25: Το ΥΠΕΘΑ θα εξετάσει όλα τα ενεργά προγράμματα, καθώς και 
όλα τα συμβόλαια αντισταθμιστικών ωφελημάτων, για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν κι 
άλλα προγράμματα που χρήζουν διερεύνησης και/ή παραπομπής στις εισαγγελικές 
αρχές.  

Βελτίωση της παρακολούθησης και της εποπτείας της υλοποίησης της 
σύμβασης μετά την ανάθεσή της  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 26: Το ΥΠΕΘΑ θα ενισχύσει τον ρόλο του μέσω της εντατικότερης 
αξιοποίησης καταρτισμένων στελεχών προμήθειας στη φάση υλοποίησης των 
συμβάσεων προμηθειών. 

Δημοσίευση των μελλοντικών προθέσεων και σχεδίων του ΥΠΕΘΑ σχετικά με 
τις συμβάσεις προμηθειών 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 27: Το ΥΠΕΘΑ θα δημοσιεύει το σχεδιασμό του για τις συμβάσεις 
προμήθειας στρατιωτικών και μη στρατιωτικών υλικών, εφόσον δεν παραβιάζονται οι 
διατάξεις περί απορρήτου. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 28: Όσον αφορά τις προβλεπόμενες συμβάσεις προμήθειας μη 
στρατιωτικών υλικών, το ΥΠΕΘΑ θα εξετάσει τη χρήση απλών εργαλείων της 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΤΠ) για τον καλύτερο προγραμματισμό των μελλοντικών 
προμηθειών.  
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Εισαγωγή 

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι υπηρεσίες προμηθειών του 
ΥΠΕΘΑ δεσμεύονται ότι οι συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ θα διέπονται από το υψηλότερο 
επίπεδο ακεραιότητας. Η ανάληψη της εν λόγω δέσμευσης θα συμβάλλει στον 
περιορισμό του κινδύνου διαφθοράς –ενός κινδύνου που ενυπάρχει πάντα σε όλες τις 
λειτουργίες προμηθειών– όσο είναι ρεαλιστικά δυνατό.  

Μέσω του προγράμματος θα διασφαλιστεί ότι το ΥΠΕΘΑ1 συμμορφώνεται με τα 
ισχύοντα πρότυπα ακεραιότητας που διέπουν τα υπουργεία άμυνας τόσο της Ευρώπης 
όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, όπως τα πρότυπα αυτά καταγράφονται στο επίπεδο του 
ΝΑΤΟ, στις πολιτικές των οργανισμών της αμυντικής βιομηχανίας και σε αντιστοιχία με 
τα υπόλοιπα διεθνή πρότυπα ορθής πρακτικής.  

Εθνικό πλαίσιο 

Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το οποίο κινείται πάνω στους παρακάτω άξονες: 

 Εκσυγχρονισμός των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

 Κατάρτιση εξελιγμένων, ειδικά σχεδιασμένων μεθόδων καταπολέμησης της 
διαφθοράς σε τομείς πολιτικής υψηλού κινδύνου 

 Ενδυνάμωση του θεσμικού ρόλου της Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ) 

 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στους 
συναρμόδιους φορείς στο πεδίο της πρόληψης της διαφθοράς και της 
διασφάλισης της ακεραιότητας του Δημοσίου 

 Ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

 Βελτίωση των διαδικασιών εξέτασης των καταγγελιών για διαφθορά που 
γίνονται μέσω των υφιστάμενων καναλιών καταγγελίας και αναφοράς – 
υποβολή πρότασης για δημιουργία ενός ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης 
Καταγγελιών 

                                                                                              

1. Τα αρχικά ΥΠΕΘΑ αναφέρονται στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που συγκροτείται από 

τις Ένοπλες Δυνάμεις (το Επιτελείο του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας καθώς και 
το Κοινό Επιτελείο) και τις Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔΑΕΕ: Γενική Γραμματεία Αμυντικών 
Εξοπλισμών & Επενδύσεων, ΓΔΟΣΥ: Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης 
και ΓΔΠΕΑΔΣ: Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων). 
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 Βελτίωση του συστήματος διαφύλαξης της ακεραιότητας μέσω ενισχυμένων 
συστημάτων Δήλωσης της Περιουσιακής Κατάστασης, Σύγκρουσης 
Συμφερόντων και Χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων 

 Ενσωμάτωση των αρχών της ακεραιότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 Ενδυνάμωση της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, και ενίσχυση της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής 

 Βελτίωση του συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι κάποιοι τομείς πολιτικής είναι πιο επιρρεπείς στη διαφθορά 
λόγω της αυξημένης διεπαφής μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της 
ύπαρξης ασαφειών στον οικείο κανονισμό και/ή των μεγάλων οικονομικών 
συμφερόντων που διακυβεύονται. Η Ελλάδα έχει προσδιορίσει έξι τομείς που είναι 
ιδιαίτερα επιρρεπείς στη διαφθορά: 

1. Φορολογικής και τελωνειακή διοίκηση 

2. Υγεία 

3. Δημόσιες συμβάσεις 

4. Ο τομέας των προμηθειών του ΥΠΕΘΑ 

5. Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και  

6. Ιδιωτικές και κρατικές επενδύσεις 

Η κυβέρνηση ζήτησε την τεχνική βοήθεια του ΟΟΣΑ για να θεσπίσει πρότυπα και αρχές 
που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης και 
διαφθοράς στους παραπάνω τομείς υψηλού κινδύνου. Στόχος του ΟΟΣΑ είναι να 
ενισχύσει την ακεραιότητα και να μειώσει τα επίπεδα διαφθοράς στην Ελλάδα μέσω 
της τεχνικής υποστήριξης των ελληνικών αρχών για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.  

Το ΥΠΕΘΑ προσανατολίζει όλες τις δυνάμεις του στην Εθνική Στρατηγική για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, και θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο, μόλις υλοποιηθεί, θα 
αποτελέσει λαμπρό παράδειγμα ορθών πρακτικών στην Ελλάδα συμβάλλοντας αφενός 
στην καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων για τον αμυντικό προϋπολογισμό και 
αφετέρου στον αυστηρό περιορισμό των κινδύνων εμφάνισης κρουσμάτων διαφθοράς 
στο σύστημα προμηθειών του. 
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Διεθνές πλαίσιο 

Όσον αφορά στην ενίσχυση της ακεραιότητας και τον περιορισμό των κινδύνων 
διαφθοράς στον τομέα της άμυνας, σε διεθνές επίπεδο, έχουν γίνει πολλά βήματα την 
τελευταία δεκαετία. 

Το NATO ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό το 2006, με τη δημοσίευση μιας επίσημης 
πολιτικής το 2016 (βλέπε παραπομπή 2, Παράρτημα 2). Το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται για την 
ορθή επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής 
αξιοποίησης των χρημάτων του προϋπολογισμού προμηθειών άμυνας καθώς και για τη 
δημόσια φήμη των στρατιωτικών δυνάμεων σε κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Επίσης, 
επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ότι ο οργανισμός βρίσκεται αντιμέτωπος 
με τη διαφθορά, όταν οι δυνάμεις του επιχειρούν σε άλλες χώρες, και για το γεγονός 
ότι η διαφθορά αποτελεί έναν μείζονα παράγοντα υπόθαλψης της διεθνούς 
ανασφάλειας. Ένας αριθμός χωρών του ΝΑΤΟ έχουν συγκεκριμένα προγράμματα που 
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ακεραιότητας στον τομέα της άμυνας τόσο στις εθνικές 
όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες (π.χ. η Νορβηγία, βλέπε παραπομπή 3, 
Παράρτημα 2). Πολλά από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επίσης συστήσει ειδικές 
επιτροπές και έχουν θεσπίσει πρότυπα και οδηγίες διασφάλισης της ακεραιότητας. Οι 
εν λόγω επιτροπές υπάγονται στους εθνικούς οργανισμούς της αμυντικής βιομηχανίας 
(βλέπε παραπομπή 4, Παράρτημα 2). 

Μεγάλη ανταπόκριση παρατηρείται και στις στρατιωτικές δυνάμεις υψηλής 
ετοιμότητας του NATO. Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα με την ένταξη ζητημάτων 
διαφθοράς σε πραγματικές ασκήσεις, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και στις 
ακαδημίες των αξιωματικών. Το NATO και τα κράτη μέλη του έχουν επίσης συνεργαστεί 
σε μεγάλο βαθμό με εμπειρογνώμονες σε θέματα άμυνας του διεθνούς οργανισμού 
καταπολέμησης της διαφθοράς Transparency International (TI), ώστε να αποκτήσουν 
εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ευπάθειας όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και των 
εταίρων του, που διεξήγαγε η ΤΙ το 2015, η Ελλάδα κατατάσσεται στη μέση της 
βαθμολογίας (βλέπε παραπομπή 7, Παράρτημα 2).  

Κατάρτιση του σχεδίου – ομάδα εργασίας του ΥΠΕΘΑ 

Το ΥΠΕΘΑ σύστησε μια ομάδα εργασίας συγκροτούμενη από στελέχη του τμήματος 
σχεδιασμού, της γενικής διεύθυνσης στρατιωτικών προμηθειών και των ομάδων 
προμήθειας καθενός από τους τρεις κλάδους. Την ομάδα εργασίας επικουρεί στο έργο 
της η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τεχνικοί 
εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ, και ο Δρ. Mark Pyman, ειδικός στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς στον τομέα της άμυνας, ο οποίος παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.  

Το σχέδιο καταρτίστηκε με βάση λεπτομερή δεδομένα του ΥΠΕΘΑ σχετικά με 
συμβάσεις, τα οποία προετοίμασα μέλη της ομάδας εργασίας σε απάντηση 
ερωτημάτων του Δρ. Pyman. Τα στοιχεία του σχεδίου έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
διεξοδικής συζήτησης από την ομάδα εργασίας. 
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Υλοποίηση του σχεδίου 

Μόλις ληφθεί η επίσημη έγκριση του Υπουργού Άμυνας για να μετατραπεί αυτό το 
έγγραφο σε ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής, το ΥΠΕΘΑ θα καταρτίσει το λεπτομερές 
σχέδιο δράσης και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. 

Το ΥΠΕΘΑ θα αποφασίσει επίσης σχετικά με τα εξής: 

 σε ποιον θα ανατεθεί η γενική ευθύνη για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου 

 τη σύνθεση της κεντρικής επιτροπής καθοδήγησης που τυχόν κριθεί απαραίτητη 
από το ΥΠΕΘΑ 

 τη σύνθεση κάθε ομάδας εργασίας που τυχόν κριθεί απαραίτητη από το ΥΠΕΘΑ 

 τον τρόπο παρακολούθησης και γνωστοποίησης της προόδου υλοποίησης. 

Αδυναμίες του συστήματος προμηθειών στην άμυνα 

Το σύστημα συμβάσεων προμήθειας εγκυμονεί τους εξής κινδύνους διαφθοράς: 

 Μεροληψία στη σύνταξη των τεχνικών απαιτήσεων ή των προδιαγραφών: 
αφορά περιπτώσεις όπου μια προδιαγραφή για τον διαγωνισμό έχει συνταχθεί 
με τέτοιον τρόπο ώστε να υποδηλώνεται προτίμηση των προϊόντων μιας 
εταιρείας έναντι εκείνων των λοιπών συμμετεχουσών εταιρειών. 

 Έλλειψη ανταγωνισμού ή αποκλειστικότητα προμηθευτή: όπου δεν υπάρχει 
ανταγωνισμός, είναι ευκολότερο να υπάρχει διαφθορά. Παρόμοιο πρόβλημα 
παρουσιάζεται όταν, ενώ υπάρχει επίσημα ένας ανοικτός, ανταγωνιστικός 
διαγωνισμός, στην πράξη μόνο μία εταιρεία υποβάλλει προσφορά ή μόνο μία 
πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 Διαφθορά με τη χρήση αντιπροσώπων/μεσαζόντων: Συνηθίζεται συχνά στον 
τομέα της άμυνας οι ενδιάμεσοι, όπως οι αντιπρόσωποι και οι μεσάζοντες, να 
παίρνουν προμήθεια την οποία διαβιβάζουν σε όσους έχουν επηρεάσει την 
έκβαση του διαγωνισμού με αθέμιτο τρόπο. 

 Υποβολή προσυνεννοημένων προσφορών: Είναι αρκετά σύνηθες οι ανάδοχοι 
να επιδιώκουν τον έλεγχο της έκβασης των διαγωνισμών μετά από 
προσυνεννόηση για το ποιος ανάδοχος θα υποβάλει την καλύτερη προσφορά. Η 
πρακτική αυτή μεταβάλλεται σημαντικά από τη μία αγορά στην άλλη και σε 
βάθος χρόνου. 

 Διαφθορά που καλύπτεται στη μέθοδο χρηματοδότησης: Υπάρχει μια μορφή 
διαφθοράς στον τομέα της άμυνας όπου το στοιχείο της διαφθοράς –η 
ανταμοιβή για όσους έχουν επηρεάσει την έκβαση ενός διαγωνισμού– κρύβεται 
στις λεπτομέρειες της μεθόδου χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την 
αγορά του προϊόντος. Παράδειγμα είναι η εσκεμμένη ενεργοποίηση ρητρών με 
ασυνήθιστα υψηλά ποσά χρηματικών ποινών. Η εν λόγω πρακτική δεν αφορά 
σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα και δεν θα εξεταστεί περαιτέρω στο παρόν 
σχέδιο. 
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 Διαφθορά στα προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων: Ένα συμβόλαιο 
αντισταθμιστικών ωφελημάτων είναι ένα παράλληλο συμβόλαιο με την κύρια 
αγορά για αμυντικό εξοπλισμό όπου η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει ένα 
πακέτο άλλων προϊόντων και υπηρεσιών στη χώρα ως αναπόσπαστο κομμάτι 
της συνολικής συμφωνίας. Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα αποτελούν ένα 
βασικό χαρακτηριστικό των συμβολαίων αμυντικού εξοπλισμού αλλά δεν είναι 
τόσο συνήθη σε άλλους τομείς, και συνδέονται με υψηλά ποσοστά διαφθοράς. 
Στην Ελλάδα, μολονότι δεν επιτρέπεται πλέον η σύσταση νέων προγραμμάτων 
αντισταθμιστικών ωφελημάτων, η χώρα συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό τα 
προγράμματα αυτά από παλιότερες συμφωνίες. Πολλά από τα ελληνικά 
προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων έχουν διαβιβαστεί στις 
εισαγγελικές αρχές λόγω εντονότατων υπονοιών για κρούσματα διαφθοράς. 

 Διαφθορά στη εκτέλεση του συμβολαίου: Οι περισσότεροι από τους κινδύνους 
διαφθοράς ελλοχεύουν στη φάση της ανάθεσης της σύμβασης, υπάρχουν όμως 
και κίνδυνοι διαφθοράς που δημιουργούνται μετά την υπογραφή του 
συμβολαίου κατά τη φάση υλοποίησης. 

 Διαφθορά μέσω υπεργολάβων: πολλές συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού 
λειτουργούν μέσω υπεργολάβων, ο αριθμός των οποίων είναι συνήθως 
μεγάλος. Η ιδιαίτερη αυτή συνθήκη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
δωροδοκία η οποία γίνεται μέσω του υπεργολάβου, επιτρέποντας έτσι στον 
κύριο ανάδοχο να «βγαίνει λάδι». 

 Επιρροή των πωλητών: Οι μεγαλύτερες συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού 
αποτελούν συνήθως αντικείμενο της εθνικής στρατηγικής, και ξεφεύγουν από 
τα όρια της απλής εμπορικής συναλλαγής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αγορά δεν 
πραγματοποιείται μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και της εταιρείας αλλά 
μεταξύ κυβερνήσεων. Γνωστές ως διακυβερνητικές συμφωνίες (G2G), οι εν 
λόγω συμφωνίες μπορεί να περιέχουν ένα στοιχείο ανταγωνισμού ή μπορεί να 
εμπλέκουν μόνο μία εταιρεία προερχόμενη από το κράτος που βρίσκεται στη 
θέση του πωλητή. Και στις δύο περιπτώσεις, αλλά ειδικά όπου εμπλέκεται μόνο 
μία εταιρεία, είναι δυνατό ο χρηματισμός να ευνοείται από την ίδια τη δομή της 
συμφωνίας. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος ανακύπτει διότι η κυβέρνηση που 
βρίσκεται στη θέση του αγοραστή συχνά δεν έχει το δικαίωμα ή την ικανότητα 
να εξετάσει τις λεπτομέρειες του κόστους και των πληρωμών. Στις Η.Π.Α., οι 
λεγόμενες διακυβερνητικές συμφωνίες ονομάζονται «Foreign Military Sales» ή 
FMS.  

Συμβάσεις προμήθειας στρατιωτικού και μη στρατιωτικού εξοπλισμού 

Το ΥΠΕΘΑ αγοράζει σημαντικές ποσότητες στρατιωτικού και μη στρατιωτικού 
υλικού/υπηρεσιών. Παρόλο που τα νούμερα διαφέρουν κάθε χρόνο, περίπου το 60% 
αφορά στρατιωτικό υλικό και το 40% μη στρατιωτικό υλικό. Σε πραγματικά νούμερα, το 
2015 δαπανήθηκαν περίπου 550 εκατ. ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό και περίπου 350 
εκατ. ευρώ σε μη στρατιωτικό εξοπλισμό. 
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Το σχέδιο ακεραιότητας 

1. Σύσταση ενός ενοποιημένου οργανισμού διαχείρισης των συμβάσεων 
προμήθειας μη στρατιωτικού εξοπλισμού  

Θέμα: Η προμήθεια μη στρατιωτικού εξοπλισμού στο ΥΠΕΘΑ σήμερα γίνεται 
αποκεντρικοποιημένα. Το ΥΠΕΘΑ διαθέτει ξεχωριστές ομάδες προμηθειών στο Γενικό 
Επιτελείο, στο στρατό ξηράς, στο ναυτικό και στην αεροπορία, ενώ η προμήθεια 
στρατιωτικού εξοπλισμού γίνεται κεντρικοποιημένα (στη Γενική Γραμματεία Αμυντικών 
Εξοπλισμών & Επενδύσεων). Η συγκεκριμένη διευθέτηση είναι ενδεδειγμένη, όταν 
πρόκειται για μεγάλες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού και είναι σύμφωνη με την 
ορθή διεθνή πρακτική. Ωστόσο, είναι λιγότερο αποτελεσματική και εγκυμονεί τον 
κίνδυνο διαφθοράς όταν πρόκειται για προμήθειες μη στρατιωτικού εξοπλισμού (π.χ. 
νοσοκομειακό υλικό, στολές, φαγητό, τηλεπικοινωνίες). Η διαδικασία αυτή δεν είναι 
επίσης αποτελεσματική για στρατιωτικές προμήθειες μικρότερου όγκου (π.χ. 
προμήθειες για συντήρηση μηχανημάτων). 

Η ενοποίηση όλων των ομάδων προμηθειών σε έναν ενιαίο οργανισμό υπό την αιγίδα 
του ΥΠΕΘΑ θα έχει πολλαπλή ευνοϊκή επιρροή στην ακεραιότητα και θα έχει οφέλη για 
την αποτελεσματικότητα: 

 Θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους συγκεκριμένους κινδύνους καθεμίας από 
τις αγορές από όπου προμηθεύεται προϊόντα/υπηρεσίες το ΥΠΕΘΑ. 

 Θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και 
ευρύτερης βάσης προμηθευτών σε αυτές τις αγορές. 

 Θα συμβάλλει στη σύσταση μιας επίλεκτης ομάδας με τους πιο σπάνιους 
πόρους: τα έμπειρα στελέχη στις συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού. 

 Θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη χρήση συμβάσεων-πλαισίου σε όλους 
τους κλάδους. 

 Θα περιορίσει τη σημερινή κατάσταση όπου έμπειρα στελέχη προμηθειών 
επιφορτίζονται με την κατάρτιση συμφωνιών που είναι ίδιου αντικειμένου ή 
σχεδόν πανομοιότυπες μεταξύ τους και αφορούν τους διαφορετικούς κλάδους. 
Έτσι, θα μπορέσουν τα έμπειρα αυτά στελέχη να χρησιμοποιούνται με πιο 
στρατηγικό τρόπο ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η βάση των προμηθευτών, 
να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων της ΤΠ για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας όλων των φάσεων του κύκλου προμηθειών, να δημιουργηθεί 
μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τις τάσεις και τα στατιστικά στοιχεία, και να 
γίνεται σωστή παρακολούθηση των διεθνών συμβάσεων και πρακτικών. 
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 Και κυρίως, να υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί η προσήκουσα προσοχή στην 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαφθοράς. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 1: Το ΥΠΕΘΑ θα συστήσει έναν ενοποιημένο οργανισμό 
διαχείρισης των συμβάσεων προμήθειας μη στρατιωτικού εξοπλισμού διατηρώντας 
παράλληλα τη σύνθεση των ομάδων των υπαγόμενων σε αυτό υπηρεσιών. Επίσης, θα 
υλοποιήσει ένα ενιαίο σύνολο διαδικασιών για όλους τους κλάδους. Για να επιτύχει τον 
στόχο αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συνυπολογιστούν οι υφιστάμενοι 
οργανωτικοί περιορισμοί. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 2: Το ΥΠΕΘΑ θα υλοποιήσει μια πολιτική που απαιτεί τη χρήση 
τυποποιημένων συμβάσεων και συμβάσεων-πλαισίου σε όλους τους κλάδους. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 3: Το ΥΠΕΘΑ θα αναδιαμορφώσει τον οργανισμό που θα προκύψει 
με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται έμφαση σε θέματα στρατηγικής και εποπτείας που 
προσιδιάζουν σ’ ένα σύστημα προμηθειών με υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. 

2. Διασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού από τα στελέχη 
προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού  

Εκπαίδευση 

Θέμα: Υπάρχει έλλειψη μίας ομοιόμορφης επαγγελματικής προσέγγισης στην 
εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την εποπτεία των επαγγελματιών στελεχών προμηθειών 
σε όλα τα επίπεδα του ΥΠΕΘΑ και στους τρεις κλάδους του.  

Για να αποκτήσει νόημα, θα πρέπει ο ρόλος των επαγγελματιών στελεχών προμηθειών 
να τεκμηριωθεί περαιτέρω και να ενσωματωθεί στη δομή των προμηθειών. Το ΥΠΕΘΑ 
μπορεί να συστήσει ένα κοινό πρόγραμμα με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τις 
πανεπιστημιακές σχολές και τους επαγγελματικούς συλλόγους που αφορούν στους 
δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΘΑ θα επιδιώξει να 
σχεδιαστεί κάποιο πρόγραμμα ειδικά για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημη πιστοποίηση στο αντικείμενο αυτό. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 4:  

Και στους τρεις κλάδους, τα στελέχη συμβάσεων προμηθειών του ΥΠΕΘΑ θα 
εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας. Πρώτο εφικτό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή 
θα είναι η κατάρτιση μιας διαδικασίας πιστοποίησης (εκπαίδευσης) για τα στελέχη που 
θα είναι επιφορτισμένα με τις συμβάσεις προμηθειών/την παρακολούθηση των 
συμβάσεων σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για την πρόσκτηση των έμπειρων 
στελεχών (επί παραδείγματι, θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου υπηρέτησης στη γενική 
διεύθυνση αμυντικού εξοπλισμού, διαδικασία άντλησης διδαγμάτων, καθοδήγηση 
κ.ο.κ).  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 5: Το ΥΠΕΘΑ θα υλοποιήσει μια πολιτική η οποία θα ορίζει την 
εναλλαγή ανά τακτά χρονικά διαστήματα των στελεχών, τόσο στρατιωτικών όσο και 
πολιτικού προσωπικού, σε διάφορες θέσεις με αντικείμενο την προμήθεια αμυντικού 
εξοπλισμού και συναφή πεδία (π.χ. θα είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές αγορές, θα 
εργάζονται στις ομάδες κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών, στις ομάδες που θα 
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παρακολουθούν την πορεία των συμβάσεων κ.ο.κ). Δεν θα πρέπει να παραμένουν στην 
ίδια θέση για περισσότερο από έναν δεδομένο αριθμό ετών. 

Νομική υποχρέωση για επαγρύπνηση και καταγγελία φαινομένων διαφθοράς 

Θέμα: Τα στελέχη προμηθειών δεν δεσμεύονται ρητά να επαγρυπνούν για περιπτώσεις 
διαφθοράς. Όσο κι αν η νομική τους υποχρέωση υπονοείται στο ευρύτερο νομικό 
πλαίσιο του κώδικα ποινικής δικονομίας θα πρέπει να δηλώνεται και ρητά. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 6: Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει στα στελέχη προμηθειών, τόσο στους 
ένστολους όσο και στο πολιτικό προσωπικό, μια συγκεκριμένη υποχρέωση: να 
επαγρυπνούν για πιθανολογούμενα κρούσματα διαφθοράς και να δεσμεύονται νομικά 
να τα καταγγέλλουν σε περίπτωση που έχουν ενδείξεις περί τούτου. 

3. Αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες και τις 
συναφείς διαδικασίες με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου διαφθοράς 

Στρατηγικός σχεδιασμός  

Θέμα: Το ΥΠΕΘΑ πρέπει να καθιερώσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου τα έμπειρα 
στελέχη προμηθειών θα συζητούν σε τακτική βάση και συστηματικά τις στρατηγικές 
πτυχές του συστήματος και προμηθειών. Μεταξύ των θεμάτων που θα τίθενται προς 
συζήτηση θα είναι τα εξής:  

 Η μελέτη της ανάπτυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού από το στάδιο της 
έρευνας έως την ολοκλήρωση. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προειδοποιητικές ενδείξεις και 
συγκεκριμένες υπόνοιες για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. 

 Η δρομολόγηση της διαδικασίας διεξαγωγής δέουσας επιμέλειας με σκοπό τον 
εντοπισμό αφύσικης ή ύποπτης συμπεριφοράς τόσο εκ μέρους των εταιρειών 
όσο και των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων. 

 Η ανάδειξη κάθε πιθανολογούμενου κρούσματος, όπου κρίνεται απαραίτητο 
για την παροχή επαρκών εξηγήσεων ή τη διεξαγωγή επανελέγχων. 

 Η εξέταση των ενδεχομένως διεφθαρμένων μηχανισμών της αγοράς. 

 Η μελέτη του τρόπου προαγωγής μιας πιο ανταγωνιστικής βάσης προμηθευτών 
σε βασικές περιοχές αγορών. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 7: Το ΥΠΕΘΑ θα συστήσει μια μόνιμη ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από στελέχη προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού, η οποία θα μελετά 
συστηματικά όλα τα θέματα στρατηγικής της προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού του 
ΥΠΕΘΑ. 

Θέμα: Το μειονέκτημα του βασικού νομοθετικού πλαισίου δεν έγκειται στην έλλειψη 
ορθότητας όσο στη δυσκολία εφαρμογής του. Η ύπαρξη μιας πλειάδας αλληλένδετων 
διαδικασιών σε έγγραφα κανονιστικού και καθοδηγητικού περιεχομένου για 
διαφορετικά στάδια της διαδικασίας (έγκριση των λειτουργικών απαιτήσεων –τεχνικών 
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προδιαγραφών– γενικοί/ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, κατάλληλη μέθοδος 
προμήθειας κ.ά.) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας και την 
παρεμβολή εμποδίων στη διαδικασία της διαφάνειας. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το 
ΥΠΕΘΑ δεν έχει σαφείς διαδικασίες τόσο για τις στρατιωτικές όσο και τις μη 
στρατιωτικές προμήθειες. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 8: Κατά το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου, το ΥΠΕΘΑ θα 
προσδιορίζει επακριβώς τις διαδικασίες και τους νόμους που χρήζουν τροποποίησης 
και αποσαφήνισης. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 9: Το ΥΠΕΘΑ θα καταρτίσει ένα απλό εγχειρίδιο που θα παραθέτει 
συνοπτικά τους κύριους τρόπους προμήθειας και τις υφιστάμενες πρακτικές του 
ΥΠΕΘΑ. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 10: Το ΥΠΕΘΑ θα κάνει εντατική χρήση των εργαλείων που 
προσφέρει η Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΤΠ) με στόχο την προτυποποίηση και τη 
βελτίωση των διαδικασιών προμήθειας. 

4. Βελτίωση και επιτήρηση των προγραμμάτων συμμόρφωσης που 
εφαρμόζουν οι προμηθευτές 

Θέμα: Συχνά, οι ανάδοχοι αντιμετωπίζονται ως «η πηγή του κακού». Πλήθος στοιχείων 
παγκοσμίως συντείνουν ότι αυτή η αντιμετώπιση είναι εσφαλμένη, καθώς ολοένα και 
περισσότερες εταιρείες λαμβάνουν δραστικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δεν θα 
συμμετέχουν σε πρακτικές διαφθοράς. Σχεδόν όλες οι διεθνείς εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας εφαρμόζουν προγράμματα 
δεοντολογίας και συμμόρφωσης που τους επιτρέπουν να ελέγχουν κάθε παρέκκλιση 
από την απαίτηση αυτή. Σε κάποιες χώρες όπως τις Η.Π.Α., τα προγράμματα αυτά 
επιβάλλονται εκ του νόμου (Βλέπε παραπομπή 1, Παράρτημα 2). 

Κάποιες εταιρίες εφαρμόζουν με ιδιαίτερη επιμέλεια τα προγράμματα αυτά και 
πράγματι οι εταιρείες αυτές συμπεριφέρονται πολύ σωστά στους διαγωνισμούς για τις 
συμβάσεις προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού. Σε άλλες, ωστόσο, ενώ υπάρχει 
παρόμοιο πρόγραμμα, δεν εφαρμόζεται στην πράξη με αποτέλεσμα να μην έχει ουσία. 

Το ΥΠΕΘΑ πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο και να απαιτεί βελτιωμένη 
συμπεριφορά σε θέματα ακεραιότητας από τους προμηθευτές του. Για να γίνει αυτό, 
απαιτούνται τρεις αλλαγές: 

 Το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να καταστήσει σαφές στους προμηθευτές ότι δεν 
επιτρέπεται η αθέμιτη συμπεριφορά και ότι αναμένεται από τις εταιρείες να 
αντιμετωπίζουν κάθε κρούσμα διαφθοράς στο εσωτερικό τους αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες «αυτό-κάθαρσης».  

 Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι ανάδοχοι που έχουν συμβάσεις με 
το ΥΠΕΘΑ θα τηρούν το λόγο τους σχετικά με τον βαθμό στον οποίο 
ακολουθούν θεμιτές πρακτικές. Για να διασφαλιστεί αυτό, απαιτείται προσοχή, 
εποπτεία και διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας. 

 Εάν κάποιες εταιρείες δεν έχουν θεσπίσει προγράμματα 
ακεραιότητας/συμμόρφωσης, το ΥΠΕΘΑ θα απαιτήσει να θεσπίσουν τέτοια 
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προγράμματα ώστε να μπορούν να συνάψουν συμβάσεις με το ΥΠΕΘΑ. Για τους 
αναδόχους από την Ελλάδα, αυτό μπορεί να απαιτεί μια περίοδο μετάβασης, 
πιθανότατα 2ετούς διάρκειας. 

Σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., οι εν λόγω πολιτικές είναι υποχρεωτικές. Υπάρχουν εκτενείς 
δημόσιες πληροφορίες σχετικά το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων και τον 
τρόπο δόμησής τους. Πρόκειται πλέον για ένα μέτρο διεθνούς ορθής πρακτικής στον 
τομέα της άμυνας. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 11: Το ΥΠΕΘΑ θα προβεί σε μια δημόσια δήλωση αναφορικά με το 
τι αναμένει από τους προμηθευτές του όσον αφορά στην ακεραιότητα και στην 
αποφυγή κρουσμάτων διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητά από κάθε εταιρεία που 
συμμετέχει στον εκάστοτε διαγωνισμό να προσυπογράφει την εν λόγω πολιτική ως 
προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς της. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 12: Μετά από δύο χρόνια, το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να επιβάλει την 
υποχρέωση σε κάθε οικονομική οντότητα που επιθυμεί να αναλάβει έργα από το 
ΥΠΕΘΑ να πιστοποιεί ότι έχει υλοποιήσει σχετικό πρόγραμμα συμμόρφωσης σε θέματα 
δεοντολογίας και καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 13: Με την έναρξη ενός νέου διαγωνισμού, το ΥΠΕΘΑ θα συντάσσει 
μια επιστολή προς κάθε υποψήφιο προμηθευτή υπενθυμίζοντάς του την πολιτική 
ακεραιότητας και τις συναφείς υποχρεώσεις του και σημειώνοντας ότι θα του 
παρασχεθεί κάθε βοήθεια σχετικά με την καταγγελία ή τη γνωστοποίηση 
οποιασδήποτε ανησυχίας έχει είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών είτε μετά το πέρας αυτής.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 14: Όπου συντρέχει λόγος ανησυχίας, το ΥΠΕΘΑ θα ασκεί τα 
συμβατικά του δικαιώματα σε σχέση με την εποπτεία των συμβάσεων και των 
αναδόχων. 

5. Καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων για τις συμβάσεις προμήθειας και τα 
χαρακτηριστικά των αγορών  

Θέμα: Το ΥΠΕΘΑ δεν αξιοποιεί προορατικά τα δεδομένα που προκύπτουν από τις 
διενεργούμενες συμβάσεις. Αυτό είναι σημαντικό καθώς πολλές προσπάθειες 
καταπολέμησης της διαφθοράς εξαρτώνται από την ύπαρξη σχετικών δεδομένων. Η 
έλλειψη αυτή εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους: 

 Το ΥΠΕΘΑ δεν έχει εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα προμήθειας μη 
στρατιωτικού εξοπλισμού ώστε να μπορεί να τα αναλύσει.  

 Εν μέρει εξαιτίας του γεγονότος αυτού αλλά και εξαιτίας της απουσίας της 
υποχρέωσης για επαγρύπνηση σε πιθανολογούμενα κρούσματα διαφθοράς, τα 
στελέχη προμηθειών δεν αναλύουν τα διαθέσιμα στοιχεία για να εντοπίσουν 
προβλήματα και μοτίβα συμπεριφοράς που μπορεί να υποδηλώνουν 
κρούσματα διαφθοράς.  

 Το ΥΠΕΘΑ δεν έχει πρόσβαση σε λίστες που τηρούν άλλα υπουργεία για 
προβλήματα που αντιμετώπισαν με εταιρίες, με τις οποίες μπορεί επίσης να 
συμβάλλεται το ΥΠΕΘΑ.  
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 Το ΥΠΕΘΑ δεν αναλύει τα δεδομένα για να δει πώς μπορεί να προάγει μια 
ευρύτερη και πιο ανταγωνιστική βάση προμηθευτών στις σχετικές αγορές. Η 
ελληνική βάση προμηθευτών συρρικνώνεται όλο και περισσότερο: η το γεγονός 
αυτό χρήζει προσοχής, διαφορετικά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πολύ μικρές αγορές –όπως η προσυνεννόηση των ανταγωνιστών– θα 
επιδεινωθούν και η απόδοση των δαπανώμενων πόρων του προϋπολογισμού 
επίσης θα χειροτερεύσει. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 15: Το ΥΠΕΘΑ θα απαιτεί ευκολότερη πρόσβαση και αυξημένα 
δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα της πλατφόρμας σχετικά με τις κρατικές 
συμβάσεις προμηθειών.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 16: Το ΥΠΕΘΑ θα διεξάγει τακτικά ανάλυση των προμηθευτών και 
των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 17: Το ΥΠΕΘΑ θα ξεκινήσει διάλογο με τους εκπροσώπους της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη 
χρήση της νέας τεχνολογίας που θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
γνωστοποίηση των εταιρειών που έχουν συμπεριληφθεί σε μαύρη λίστα. 

6. Ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας σε θέματα τεχνικών 
προδιαγραφών 

Θέμα: Η τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με τρόπο ώστε μία εταιρεία να 
βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση για την ανάθεση της σύμβασης είναι μια 
παραδοσιακή τεχνική διαφθοράς στον τομέα της άμυνας. Παρατηρείται τόσο στις 
συμβάσεις στρατιωτικού εξοπλισμού όσο και στις συμβάσεις μη στρατιωτικού 
εξοπλισμού. Το πρόβλημα είναι σημαντικό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα περίπλοκο γιατί 
μπορεί να ανακύψει για πολλούς και ετερόκλητους λόγους: 

 Η πιο βασική περίπτωση είναι το τυπικό σενάριο της διαφθοράς. Ένα στέλεχος 
μεσαίας βαθμίδας εισάγει μια συγκεκριμένη τεχνική απαίτηση στη σύμβαση 
γνωρίζοντας ότι μόνο μία εταιρεία μπορεί να την ικανοποιήσει. Στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των προσφορών σε επόμενο στάδιο, αυτό σημαίνει ότι η 
βαθμολογία του συγκεκριμένου αναδόχου θα είναι καλύτερη σε σχέση με 
εκείνη των άλλων εταιρειών, και επομένως θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να 
κερδίσει την ανάθεση. 

 Μερικές φορές μπορεί ομολογουμένως να υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής για 
ένα προϊόν. Για παράδειγμα, για τα ανταλλακτικά ενός απαρχαιωμένου 
μοντέλου κινητήρα μόνο μία εταιρεία μπορεί να διατηρεί ακόμη αναλώσιμα. 
Μερικές φορές ο οργανισμός προμηθειών πρέπει να κάνει μία «τυπικά» 
ανταγωνιστική διαδικασία, επειδή έτσι ορίζεται στη νομοθεσία, ενώ όλοι οι 
εμπλεκόμενοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει άλλος προμηθευτής. Παρόλο που στην 
περίπτωση αυτή δεν συντρέχει περίπτωση διαφθοράς, μπορεί ωστόσο να 
εξελιχθεί σε κάποια μορφή διαφθοράς. 

 Το ΥΠΕΘΑ μπορεί να έχει ήδη έναν κινητήρα που χρησιμοποιεί και να επιθυμεί 
να συνεχίσει να αγοράζει αυτούς τους κινητήρες για λόγους αποδοτικότερων 
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διαδικασιών συντήρησης. Ωστόσο, οι κανόνες για τις προμήθειες ορίζουν ότι 
πρέπει να γίνει διαγωνισμός. 

 Τέλος, λόγω των χρονοβόρων γραφειοκρατικών απαιτήσεων για την διενέργεια 
διαγωνισμών, είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες τεχνικές 
απαιτήσεις με εκείνες ενός προηγούμενου διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι 
όποιες κακές προδιαγραφές θα επαναληφθούν. 

Μολονότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, η απάντηση δεν είναι εύκολη και κάθε 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον κόσμο έρχεται αντιμέτωπο με αυτό το πρόβλημα.  

 Ένα μέρος της λύσης έγκειται στις απλούστερες διαδικασίες προμηθειών (βλέπε 
στοιχείο 3 ανωτέρω). 

 Ένα μέρος της λύσης έγκειται στην ανάθεση του καθήκοντος στα στελέχη 
προμηθειών να επαγρυπνούν για πιθανά κρούσματα διαφθοράς (βλέπε 
στοιχείο 2 ανωτέρω). 

 Ένα μέρος της λύσης έγκειται στην πιο στρατηγική/προσεκτική αξιοποίηση των 
στελεχών που ασχολούνται με τις προμήθειες. Εκείνοι γνωρίζουν πού 
εντοπίζονται αυτά τα προβλήματα και ποιοι διαγωνισμοί χρήζουν ειδικής 
προσοχής για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος διαφθοράς. 

 Και τέλος, μέρος της λύσης έγκειται στις αυστηρότερες διαδικασίες εσωτερικού 
ελέγχου (πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνας/ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών διασφάλισης), και ειδικότερα τον διαχωρισμό των καθηκόντων: τα 
άτομα που συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές δεν θα πρέπει να είναι τα 
ίδια άτομα με εκείνα που θα διενεργήσουν το διαγωνισμό προμήθειας του 
προϊόντος. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 18: Θα διευρυνθεί η χρήση του τεχνικού διαλόγου στον 
προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Η νέα ενιαία προσέγγιση στη δομή των 
συμβάσεων προμηθειών (βλέπε Στοιχείο 1) θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για το 
ΥΠΕΘΑ καθώς θα εξασφαλίζει την ανταλλαγή των γνώσεων και της εμπειρίας σχετικά 
με τεχνικές προδιαγραφές σε κεντρικό επίπεδο. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 19: Το ΥΠΕΘΑ θα μεριμνά για τον διαχωρισμό του καθήκοντος 
κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών και της έγκρισής τους από το καθήκον της 
διενέργειας της διαδικασίας υποβολής προσφορών 

7. Επίδειξη της δέουσας προσοχής και επιμέλειας στις διακυβερνητικές (G2G) 
συμβάσεις 

Θέμα: Οι διακυβερνητικές (G2G) πωλήσεις εγκυμονούν επίσης κινδύνους διαφθοράς, 
ειδικά στις περιπτώσεις που έχουμε τη εμπλοκή ενός μόνο προμηθευτή από την 
πλευρά της χώρας-προμηθεύτριας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα στελέχη προμηθειών 
του ΥΠΕΘΑ συνήθως δεν έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τις εσωτερικές 
λεπτομέρειες. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 20: Το ΥΠΕΘΑ θα περιορίσει αυστηρά τη χρήση διαδικασιών 
διακυβερνητικών συμβάσεων με έναν μόνο δυνητικό προμηθευτή. 
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Ένας μηχανισμός για την πραγματοποίηση μεγάλων αγορών αμυντικού εξοπλισμού 
διεθνώς στον οποίο δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά διαφθοράς είναι οι αγορές που 
πραγματοποιούνται με τη συνεργασία αρκετών κρατών, οργανωμένων υπό την αιγίδα 
του NATO. Το ΥΠΕΘΑ έχει χρησιμοποιήσει και άλλοτε αυτόν τον μηχανισμό με καλά 
αποτελέσματα. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 21: Το ΥΠΕΘΑ θα στηρίζει ενεργά τη συμμετοχή στα συνεργατικά 
προγράμματα προμηθειών του NATO καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 
δεν έχουν παρουσιαστεί κρούσματα διαφθοράς  

8. Βελτίωση της επιβολής κυρώσεων, της πειθαρχικής διαδικασίας και 
ενδελεχής έλεγχος των συμβάσεων και των αντισταθμιστικών ωφελημάτων 

Θέμα: Δεν υπάρχει σχεδόν καμία καταδικαστική απόφαση εναντίον του προσωπικού 
του ΥΠΕΘΑ για πράξεις διαφθοράς ή δωροδοκίας, ούτε σε υποθέσεις ρουτίνας αλλά 
ούτε και στις περιπτώσεις που έχουν γίνει έρευνες στο πλαίσιο σημαντικών 
υποθέσεων. Τέτοιου είδους παρανομίες είναι αναμενόμενες σε κάθε υπουργείο 
εθνικής άμυνας, και επομένως εγείρει ανησυχία το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί τόσες 
λίγες περιπτώσεις στο ΥΠΕΘΑ.  

Η κατάσταση αυτή χρειάζεται αλλαγή έτσι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή μια δυναμική 
πειθαρχική διαδικασία. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται 
σε άλλες χώρες με αποδοτικό τρόπο, όπως ο προληπτικός εσωτερικός έλεγχος και οι 
μηχανισμοί αναστολής και αποκλεισμού (βλέπε παραπομπή 6, Παράρτημα 2), που θα 
μπορούσαν να έχουν εφαρμογή και στο ΥΠΕΘΑ. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 22: Σε συνεργασία με την οικεία αρμόδια αρχή, το ΥΠΕΘΑ θα 
εντατικοποιήσει τους ελέγχους για πιθανά παραπτώματα μεταξύ του προσωπικού του 
και των προμηθευτών. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 23: Το ΥΠΕΘΑ θα τροποποιήσει τη λειτουργία του εσωτερικού 
ελέγχου έτσι ώστε να γίνεται διαχωρισμός των ερευνών από τις δράσεις πρόληψης της 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 24: Το ΥΠΕΘΑ θα μελετήσει τα πιθανά οφέλη σύστασης μιας 
μονάδας με αρμοδιότητες αναστολής συμμετοχής και αποκλεισμού προμηθευτών κατά 
το πρότυπο της αεροπορίας των Η.Π.Α. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 25: Το ΥΠΕΘΑ θα εξετάσει όλα τα ενεργά προγράμματα, καθώς και 
όλα τα συμβόλαια αντισταθμιστικών ωφελημάτων, για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν κι 
άλλα προγράμματα που χρήζουν διερεύνησης και/ή παραπομπής στις εισαγγελικές 
αρχές. 

9. Βελτίωση της παρακολούθησης και της εποπτείας της υλοποίησης της 
σύμβασης μετά την ανάθεσή της  

Θέμα: Τα κρούσματα διαφθοράς συντελούνται τόσο πριν όσο και μετά την ανάθεση της 
σύμβασης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να επιστήσουμε την προσοχή στον τρόπο 
εκτέλεσης των πιο περίπλοκων συμβάσεων του ΥΠΕΘΑ. 
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Μέτρο υπ’ αριθμόν 26: Το ΥΠΕΘΑ θα ενισχύσει τον ρόλο του μέσω της εντατικότερης 
αξιοποίησης καταρτισμένων στελεχών προμήθειας στη φάση υλοποίησης των 
συμβάσεων προμηθειών. 

10. Δημοσίευση των μελλοντικών προθέσεων και σχεδίων του ΥΠΕΘΑ σχετικά 
με τις συμβάσεις προμηθειών 

Θέμα: Η επίδειξη σαφήνειας σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια προμηθειών είναι μια 
ορθή πρακτική που πλέον συνηθίζεται στις προηγμένες στρατιωτικές δυνάμεις. 
Δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τους αναδόχους και καθιστά δυσκολότερη την εκ 
των υστέρων εισαγωγή απαιτήσεων που είναι ελλιπείς ή κατασκευασμένες. Επίσης, 
επιτρέπει στους αναδόχους του ΥΠΕΘΑ να κάνουν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό 
και να μελετήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων τους.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 27: Το ΥΠΕΘΑ θα δημοσιεύει το σχεδιασμό του για τις συμβάσεις 
προμήθειας στρατιωτικών και μη στρατιωτικών υλικών, εφόσον δεν παραβιάζονται οι 
διατάξεις περί απορρήτου. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 28: Όσον αφορά τις προβλεπόμενες συμβάσεις προμήθειας μη 
στρατιωτικών υλικών, το ΥΠΕΘΑ θα εξετάσει τη χρήση απλών εργαλείων της 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΤΠ) για τον καλύτερο προγραμματισμό των μελλοντικών 
προμηθειών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της ακεραιότητας και τον 

περιορισμό των κινδύνων διαφθοράς στον τομέα της άμυνας 

Την περίοδο 2010-2013, το πρόγραμμα Άμυνας και Ασφάλειας του διεθνούς 
οργανισμού Transparency International ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για 
την αξιολόγηση της ευπάθειας στους κινδύνους διαφθοράς των υπουργείων άμυνας 
και των ενόπλων δυνάμεων. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόστηκε σε 130 χώρες, πολλές 
από τις οποίες χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ως τη βάση για τα 
προγράμματα ακεραιότητας και καταπολέμησης διαφθοράς που εφαρμόζουν (βλέπε 
παραπομπή 7, Παράρτημα 2). 

Κίνδυνοι διαφθοράς στον τομέα της άμυνας 

Η προσέγγιση βασίζεται στους 29 κινδύνους διαφθοράς στον τομέα της άμυνας, που 
παρατίθενται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

Από αυτούς, οι εννέα αφορούν τον τομέα των συμβάσεων προμηθειών (βλέπε 
παραπάνω εικόνα, στη δεξιά πλευρά). Αυτοί οι κίνδυνοι είναι συνήθως γνωστοί στους 
επαγγελματίες των συμβάσεων προμηθειών (εκτός από έναν – τους κινδύνους 
διαφθοράς σε πακέτα χρηματοδότησης, οι οποίοι εμφανίζονται με μικρότερη 
συχνότητα).  

Ίσως ο πιο προβληματικός και σοβαρός κίνδυνος είναι η «επιρροή των πωλητών». Στην 
περίπτωση αυτή, η χώρα χρησιμοποιεί την εθνική της επιρροή για να πιέσει προς την 
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κατεύθυνση αποδοχής των προϊόντων των εταιρειών της. Εάν η διαδικασία εμπλέκει 
μόνο έναν προμηθευτή, στον οποίο ανατίθεται τελικά και το συμβόλαιο, ακόμη κι αν 
συνομολογείται μεταξύ κυβερνήσεων (G2G), είναι εξαιρετικά δύσκολο για τη χώρα που 
βρίσκεται στη θέση του αγοραστή να εντοπίσει και να σταματήσει τα ζητήματα 
διαφθοράς που ανακύπτουν. 

Αξιολογήσεις ευπάθειας των εθνικών υπουργείων άμυνας 

Οι αξιολογήσεις ευπάθειας σε σχέση με τη διαφθορά, οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε 
περίπου 130 χώρες παγκοσμίως, κατατάσσουν την ευπάθεια σε θέματα διαφθοράς σε 
μια κλίμακα από το A (χαμηλή ευπάθεια) στο F (υψηλή ευπάθεια). Τα αποτελέσματα 
για τα κράτη και τους εταίρους του NATO παρατίθενται ως ακολούθως. Στην αριστερή 
στήλη εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τις χώρες μέλη του NATO και στη δεξιά στήλη 
τα αποτελέσματα για τους εταίρους του ΝΑΤΟ. 

 

Σε αυτό τον πίνακα, η Ελλάδα κατατάσσεται κάπου στη μέση, με βαθμολογία C. 

Κίνδυνοι διαφθοράς για τις διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της άμυνας 

Παρόμοια προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση της ευπάθειας στη 
διαφθορά όλων των μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες σε περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων 
με αυτές τις εταιρείες. Οι εταιρείες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους αυτές τις 
αξιολογήσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, αξιολογήθηκαν 164 μεγάλες εταιρείες στον 
τομέα της άμυνας (βλέπε παραπομπή 8, Παράρτημα 2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Σύνδεσμοι διεθνών οργανισμών που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές 

1. Κανονιστικές διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α. σχετικά 
με την αγορά αμυντικού εξοπλισμού: Απαιτήσεις για τη σύναψη συμβολαίων 
με εταιρείες που εφαρμόζουν πρόγραμμα δεοντολογίας/συμμόρφωσης 

Παραπομπή στον κανονισμό: Ομοσπονδιακός Κανονισμός Αμυντικών Προμηθειών 
(FAR) 52.203-13, σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2008 

Σύνοψη: Το Civilian Agency Acquisition Council (CAAC) και το Defense Acquisition 
Regulations Council (DARC) (εφεξής Συμβούλια) κατέληξαν σε μια τελική ρύθμιση που 
τροποποιεί τον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Αμυντικών Προμηθειών (FAR). Στόχος της 
ρύθμισης είναι η ενίσχυση των απαιτήσεων σχετικά με τη θέσπιση ενός κώδικα 
επιχειρηματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, ενός συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου και καταγγελίας ορισμένων παραβιάσεων του ποινικού δικαίου, των 
παραβιάσεων του αστικού νόμου περί ψευδών αξιώσεων ή της καταβολής σημαντικών 
ποσών αχρεωστήτως. Η εν λόγω τελική ρύθμιση εφαρμόζει το Δημόσιο Νόμο (Public 
law) 110- 252, Τίτλος VI, Κεφάλαιο 1. 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

Αναλυτικά άρθρα σχετικά με την υποχρεωτική απαίτηση του FAR  

Ανατρέξτε στα παρακάτω αναλυτικά άρθρα που συντάχθηκαν το 2008, το έτος που 
έγινε υποχρεωτική η εν λόγω απαίτηση: 

 New FAR Rule on Compliance Programs and Ethics Mandates Comprehensive Internal Controls 
and Mandatory Disclosure of Violations and Overpayments  
www.lorman.com/resources/new-far-rule-on-compliance-programs-and-ethics-mandates-
comprehensive-internal-controls-and-mandatory-disclosure-of-violations-and-overpayments-
15127 

 Ethics and Compliance Programs for US Government Contractors:  
www.corporatecompliance.org/Portals/1/PDF/Resources/past_handouts/WebConferences/janu
ary19attendeecopy.pdf?ver=2017-01-16-072523-697 

 73 FR 67064 - Federal Acquisition Regulation; Far Case 2007-006, Contractor Business Ethics 
Compliance Program and Disclosure Requirements:  
www.gpo.gov/fdsys/granule/FR-2008-11-12/E8-26953  

http://www.lorman.com/resources/new-far-rule-on-compliance-programs-and-ethics-mandates-comprehensive-internal-controls-and-mandatory-disclosure-of-violations-and-overpayments-15127
http://www.lorman.com/resources/new-far-rule-on-compliance-programs-and-ethics-mandates-comprehensive-internal-controls-and-mandatory-disclosure-of-violations-and-overpayments-15127
http://www.lorman.com/resources/new-far-rule-on-compliance-programs-and-ethics-mandates-comprehensive-internal-controls-and-mandatory-disclosure-of-violations-and-overpayments-15127
http://www.corporatecompliance.org/Portals/1/PDF/Resources/past_handouts/WebConferences/january19attendeecopy.pdf?ver=2017-01-16-072523-697
http://www.corporatecompliance.org/Portals/1/PDF/Resources/past_handouts/WebConferences/january19attendeecopy.pdf?ver=2017-01-16-072523-697
https://www.gpo.gov/fdsys/granule/FR-2008-11-12/E8-26953
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2. NATO  

Η πολιτική του NATO σχετικά με την ενίσχυση της ακεραιότητας και τον 
περιορισμό του κινδύνου διαφθοράς 

 NATO Building Integrity Policy:  
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_135626.htm?selectedLocale=en 

Η εμπειρία του NATO σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την 
αντιμετώπιση κρουσμάτων διαφθοράς κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του 

 Counter- and Anti-corruption: Theory and Practice from NATO Operations:  
www.jallc.nato.int/products/docs/jallc_report_corruption_releasable.pdf 

3. Νορβηγικό Κέντρο για την Ακεραιότητα στον Τομέα της Άμυνας (CIDS) 

 Centre for Integrity in the Defence Sector: http://cids.no 

Οδηγίες του Κέντρου CIDS για την κατάρτιση σχεδίων με θέμα την 
ακεραιότητα 

 Integrity Action Plan: A Handbook for Practitioners in Defence Establishments:  
http://cids.no/wp-content/uploads/2014/12/Integrity-Action-Plan-handbook_web.pdf 

Οδηγίες του Κέντρου CIDS σχετικά με την ορθή διακυβέρνηση στον τομέα της 
άμυνας 

 Criteria for Good Governance in the Defence Sector: International Standards and 
Principles: http://cids.no/wp-content/uploads/pdf/7215-Critera-for-Good-Governance-
in-the-Defence-Sector-k6.pdf 

4. Οργανισμοί για την αμυντική βιομηχανία: Δεσμεύσεις σχετικά με τη 
δεοντολογία και την ακεραιότητα 

Παγκόσμιος οργανισμός δεοντολογίας για την αμυντική βιομηχανία (IFBEC) 

 Offsets in the Aerospace and Defence Industry: http://ifbec.info/wp-
content/uploads/2013/07/IFBEC-Offsets-Report.pdf  

Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία: Πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας 

 European Common Industry Standards for the Prevention of Corruption in the Aerospace and 
Defence Sector:  
www.asd-europe.org/sites/ default/files/atoms/files/ASD_Common_Industry_Standards.pdf 

Πρωτοβουλία των Η.Π.Α. για τη δεοντολογία στον τομέα της άμυνας (DII) 

 Defense Industry Initiative on Business Ethics and Conduct: www.dii.org 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_135626.htm?selectedLocale=en
http://www.jallc.nato.int/products/docs/jallc_report_corruption_releasable.pdf
http://cids.no/
http://cids.no/wp-content/uploads/2014/12/Integrity-Action-Plan-handbook_web.pdf
http://cids.no/wp-content/uploads/pdf/7215-Critera-for-Good-Governance-in-the-Defence-Sector-k6.pdf
http://cids.no/wp-content/uploads/pdf/7215-Critera-for-Good-Governance-in-the-Defence-Sector-k6.pdf
http://ifbec.info/wp-content/uploads/2013/07/IFBEC-Offsets-Report.pdf
http://ifbec.info/wp-content/uploads/2013/07/IFBEC-Offsets-Report.pdf
file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users1/Binis_A/Desktop/www.asd-europe.org/sites/%20default/files/atoms/files/ASD_Common_Industry_Standards.pdf
http://www.dii.org/
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Οργανισμός αμυντικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου: Οδηγός 
δεοντολογίας και ακεραιότητας για εταιρείες 

 Business Ethics: A Toolkit: www.adsgroup.org.uk/wp-content/uploads/ 
sites/21/2016/01/BusinessEthicsToolkit_2015.pdf 

5. Προγράμματα συμμόρφωσης και δεοντολογίας εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας 

Lockheed Martin 

 Ethics: www.lockheedmartin.co.uk/us/who-we-are/ethics.html   

Όμιλος Thales 

 Ethics and Corporate Responsibility as a Shared Asset: www.thalesgroup.com/ 
en/worldwide/ethics-and-corporate-responsibility-shared-asset   

Krauss Maffei Wegman 

 Our Values:  www.kraussmaffeigroup.com/en/our-values.html 

Για την ανεύρεση κι άλλων εταιρειών, αναζητήστε την επωνυμία της εταιρείας 
προσθέτοντας τις λέξεις-κλειδιά «δεοντολογία», «συμμόρφωση» (ethics, compliance). 

6. Προγράμματα αναστολής και αποκλεισμού στις συμβάσεις αμυντικού 
εξοπλισμού 

 Air Force Suspension and Debarment Program: www.barment-appeal.com/air-force-
suspension-and-debarment.html  

 Suspension and Debarment: Strengthening Integrity in International Defence 
Contracting: http://ti-defence.org/wp-content/uploads/2016/03/150507-Suspension-
and-Debarment.pdf   

7. Αξιολογήσεις του κινδύνου διαφθοράς στον τομέα της άμυνας σε εθνικό 
επίπεδο 

 Government Defence Anti-Corruption Index: https://government.defenceindex.org 

Λεπτομερείς εκθέσεις για όλες τις χώρες διατίθενται στον παραπάνω ιστότοπο. 

8. Αξιολογήσεις των διαδικασιών ενίσχυσης της καταπολέμησης της 
διαφθοράς των διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας 

 Defence Companies Anti-Corruption Index: http://companies.defenceindex.org  

file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users1/Binis_A/Desktop/www.adsgroup.org.uk/wp-content/uploads/%20sites/21/2016/01/BusinessEthicsToolkit_2015.pdf
file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users1/Binis_A/Desktop/www.adsgroup.org.uk/wp-content/uploads/%20sites/21/2016/01/BusinessEthicsToolkit_2015.pdf
http://www.lockheedmartin.co.uk/us/who-we-are/ethics.html
file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users1/Binis_A/Desktop/www.thalesgroup.com/%20en/worldwide/ethics-and-corporate-responsibility-shared-asset
file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users1/Binis_A/Desktop/www.thalesgroup.com/%20en/worldwide/ethics-and-corporate-responsibility-shared-asset
http://www.kraussmaffeigroup.com/en/our-values.html
file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users1/Binis_A/Desktop/www.barment-appeal.com/air-force-suspension-and-debarment.html
file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users1/Binis_A/Desktop/www.barment-appeal.com/air-force-suspension-and-debarment.html
http://ti-defence.org/wp-content/uploads/2016/03/150507-Suspension-and-Debarment.pdf
http://ti-defence.org/wp-content/uploads/2016/03/150507-Suspension-and-Debarment.pdf
https://government.defenceindex.org/
http://companies.defenceindex.org/
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