Πρόγραμμα Ελλάδα – ΟΟΣΑ:
Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
στην Ελλάδα: Μεθοδολογία
Αναθεώρησης και Διαδικασίες
Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης

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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1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας Βασικής Έκθεσης είναι να παρουσιαστούν επιγραμματικά η
διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς (ΕΣΔΚΔ) καθώς και οι μηχανισμοί Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (M&E)
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2015-2017. Συνιστάται η ανάγνωση της
παρούσας έκθεσης σε συνδυασμό με το Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Διαδικασιών
Ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το οποίο
παρέχει αναλυτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαδικασίας στο
μέλλον.

1.2 Ιστορικά στοιχεία
H Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Υπηρεσία Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι βασικοί συντελεστές του
Προγράμματος Παροχής Τεχνικής Βοήθειας από τον ΟΟΣΑ στην Ελλάδα για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και
καλύπτει 10 διαφορετικούς άξονες δράσης.
Η παρούσα Βασική Έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου άξονα δράσης που
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ). Το περιεχόμενό της προέρχεται από τα
συμπεράσματα δύο σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του
2017, καθώς και από μια συνάντηση εργασίας με τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και ημι-δομημένες
συνεντεύξεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Θεσμών που έλαβαν
χώρα από τον Νοέμβριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2017.
Τον Μάρτιο του 2013, η Ελλάδα υιοθέτησε την εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς
με τίτλο «Διαφάνεια – Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς», που εκπονήθηκε από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η στρατηγική περιλάμβανε –σε γενικές γραμμές– τις δράσεις
που προσδιορίστηκαν στον Χάρτη πορείας για την παροχή τεχνικής βοήθειας στον
τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς (Anti-Corruption Road Map for Technical
Assistance in the Field of Anti-Corruption), όπως αυτός συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του
2012 μεταξύ της Ομάδας Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
ελληνικών αρχών. Στο προοίμιο περιγράφεται ο ρόλος της Ομάδας Δράσης για την
Ελλάδα (Task Force for Greece) (νυν Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων – SRSS) και η ένταξή της στο πρώτο σχέδιο δράσης.
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Το Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς συνδέεται με τις υποχρεώσεις
της Ελλάδας που απορρέουν από το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 (ΦΕΚ 94/14.08.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», και συγκεκριμένα στο
άρθρο 3 παράγραφος Γ, υποπαράγραφος 5.3 με τίτλο «Καταπολέμηση της διαφθοράς»,
προβλέπεται ότι:
«Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν και θα δημοσιεύσουν
αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα το
θέσουν σε εφαρμογή σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η πλήρης
εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής προϋποθέτει την άμεση εξασφάλιση των
απαραίτητων πόρων […]».
Παράλληλα, η Μονάδα Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Καταπολέμησης της
Διαφθοράς της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (που συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4320/2015)
αναβαθμίστηκε σε Γραφείο που θα υπάγεται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. με έργο την υλοποίηση της
εθνικής στρατηγικής με τίτλο «Διαφάνεια – Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς» και την
ανάπτυξη συντονισμένων σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο
πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής (όπως προβλέπεται στο άρθρο 54, παρ. 3 του Ν.
4446/2016). Το 2018 αναμένεται να δημοσιευτεί νέο σχέδιο νόμου που θα περιγράφει
αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε στελέχους της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Σύμφωνα με το Ν. 4320/2015, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. υπάγεται στο νέο Υπουργό Επικρατείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. χάραξε μια εθνική στρατηγική
για την καταπολέμηση της διαφθοράς που θα διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, με έμφαση στο συντονισμό των ελεγκτικών
οργάνων και των σωμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς και των υπουργείων και των
φορέων, συμπεριλαμβανομένων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού
Ελέγχου των Υπουργείων και του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). Με βάση το Ν. 4320/2015, στη Γενική Γραμματεία μεταφέρθηκαν
δύο βασικά όργανα ελέγχου και καταπολέμησης της διαφοράς, το Σώμα
Επιθεωρητών−Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). και το Σώμα Επιθεωρητών
Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).
Πλαίσιο 1. Αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ
Η Γενική Γραμματεία: Αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη
διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με
ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και την αποτελεσματικότητα
των ενεργειών τους, και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 4320/2015 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από
το Ν. 4446/2016), η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς:



Αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της
συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη
έμφαση στο συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και την αποτελεσματικότητα των
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ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.



Ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS)
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ.
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013
(ΕΕ L248).



Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή
φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας τις σχετικές
λύσεις για την αποτελεσματική επίλυσή τους.



Δέχεται καταγγελίες επί υποθέσεων διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και
καταγγελίες για υποθέσεις παρατυπιών, υπόνοιας απάτης και απάτης στα
συγχρηματοδοτούμενα, διακρατικά και λοιπά προγράμματα, με την ιδιότητά της ως
Αρμόδιας Αρχής (AFCOS).



Προτείνει, επεξεργάζεται και σχεδιάζει δράσεις συγχρηματοδοτούμενων, διακρατικών και
λοιπών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει η Γενική Γραμματεία ή οι εποπτευόμενοι
από αυτήν φορείς (άρθρο 53 του Ν. 4446/2016).



Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων,
του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
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2. Διαδικασίες Αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Το σχέδιο «Διαφάνεια», που αποτελεί πρωτίστως έγγραφο στρατηγικής, τέθηκε σε
εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2014 με τη μορφή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και συγκεκριμένους στόχους και δράσεις που
αποτυπώνονταν σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel. Μολονότι το αρχικό έγγραφο
στρατηγικής δεν έχει αναθεωρηθεί, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς που αποτυπώνεται στο Excel αναθεωρείται κατ’ αρχήν σε ετήσια βάση. Στο
πλαίσιο αυτό, αναθεωρήθηκε δύο φορές, το 2015 και το 2017. Οι αναθεωρήσεις
πραγματοποιούνται μετά από σειρά διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών αρχών,
της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και των Θεσμών, που
λαμβάνουν χώρα τόσο μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και δια
προφορικών συζητήσεων. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως άτυπη
και ad hoc.

2.1 Διαδικασία αναθεώρησης 2015
Μετά τη σύναψη του νέου Μνημονίου Συνεννόησης το 2015, η διαδικασία πρώτης
αναθεώρησης του έτους βασίστηκε καταρχάς στον εντοπισμός των δράσεων που
κρίθηκαν από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ως ασαφείς και αόριστες , άρα δύσκολες στην υλοποίησή
τους, καθώς και των σημείων με σφάλματα ή κενά. Για παράδειγμα, υπήρξαν
περιπτώσεις αρμόδιων αρχών που έπρεπε να προστεθούν και λάθη σε προθεσμίες που
έπρεπε να διορθωθούν. Οι διαπραγματεύσεις με αντικείμενο τις αναθεωρήσεις
διήρκεσαν μια περίοδο δύο μηνών.
Παρόλο που το σκεπτικό ήταν ότι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων
μερών κατά τη διαδικασία αναθεώρησης θα ήταν επωφελής για όλους, το βήμα αυτό
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω χρονικών περιορισμών. Δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης
δεν τέθηκε σε διαβούλευση, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. επιβεβαιώνει τη συμφωνία όλων των μερών,
συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, της Βουλής,
των πολιτικών κομμάτων και άλλων, σε ετήσια βάση, υποβάλλοντας σχετική ετήσια
έκθεση. Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που σημειώνει η ΓΕ.Γ.Κ.Α.Δ. σε ο, τι αφορά
την υλοποίηση του σχεδίου. Συγκεκριμένα, το τρέχον Σχέδιο Δράσης περιέχει έναν
συγκεκριμένο στόχο που προβλέπει την υποβολή της σχετικής έκθεσης στον
Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με την αναθεώρηση της
υλοποίησης του Σχεδίου «Διαφάνεια».
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2.2 Διαδικασία αναθεώρησης 2017
Η διαδικασία αναθεώρησης του 2017 βασίστηκε σε ένα «ανεπίσημο έγγραφο
προοριζόμενο για ενδοϋπηρεσιακή χρήση» που συντάχθηκε από το Γραφείο Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδιασμού Καταπολέμησης της Διαφθοράς της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Τον Ιανουάριο
του 2017, το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού υπέβαλε στον Γενικό Γραμματέα της
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τροποποιήσεις και βελτιώσεις επί του Σχεδίου Δράσης, οι οποίες στη
συνέχεια συμφωνήθηκε να ενσωματωθούν. Μετά την ενημέρωση του Αναπληρωτή
Υπουργού Δικαιοσύνης, οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και στους Θεσμούς. Η διαδικασία δεν τέθηκε
σε ευρεία διαβούλευση, καθώς οι αλλαγές ήταν ελάχιστες.
Το πρώτο σχέδιο της αναθεώρησης του 2017 περιλάμβανε: (1) την παράταση των
ημερομηνιών λήξης των δράσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με το χρονοδιάγραμμα
της παροχής τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού
ορίζοντα για την εφαρμογή τους, (2) την αντικατάσταση του «Υπουργού Επικρατείας»
από τον «Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων», (3) τη διόρθωση των ημερομηνιών λήξης του στόχου υπ’ αριθ. 3, (4) την
ενσωμάτωση της δέσμευσης του Μνημονίου Συνεργασίας που απαιτεί την αξιολόγηση
της υλοποίησης του Κώδικα Συμπεριφοράς των βουλευτών και (5) την αλλαγή της
κατάστασης ορισμένων δράσεων που είχαν ήδη ολοκληρωθεί σε «συνεχιζόμενης
δράσης».
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, βρίσκεται στη φάση εκπόνησης του δεύτερου σχεδίου
αναθεώρησης του 2017 στα τέλη του 2017 με αρχές του 2018, προκειμένου να
επικαιροποιήσει το Σχέδιο Δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες στο πεδίο της
καταπολέμησης της διαφθοράς.
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3. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Σκοπός της
παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι να συνδράμει τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων στον προσδιορισμό των τομέων που χρήζουν βελτίωσης. Στο Εγχειρίδιο
Προσδιορισμού των Τυποποιημένων Διαδικασιών Ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που εκπονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 στο
πλαίσιο του Έργου Παροχής Τεχνικής Βοήθειας από τον ΟΟΣΑ στην Ελλάδα, προτείνεται
μια προσέγγιση συνοδευόμενη από οδηγίες για τη διαδικασία παρακολούθησης και
αξιολόγησης.

3.1 Παρακολούθηση
Παρόλο που στο σχέδιο «Διαφάνεια – Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς» του 2013
αναφέρονται εν τάχει τα βήματα «Παρακολούθηση και Έλεγχος» και «Αξιολόγηση και
αυτό-αξιολόγηση», το σχέδιο δράσης και η αναθεώρηση του 2015 στερούνται
συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τα βήματα αυτά. Ελλείψει
καθοδήγησης, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θεωρεί την ενότητα «Παρακολούθηση και Αξιολόγηση» που
περιλαμβάνεται στον Οδηγό των Ηνωμένων Εθνών για τις Πολιτικές κατά της
Διαφθοράς (UN Guide for Anti-Corruption Policies -– UNODC 2003) ως οδηγό για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση του ελληνικού εθνικού σχεδίου. Ο Οδηγός των
Ηνωμένων Εθνών παρουσιάζει συνοπτικά, σε μιάμιση σελίδα, τα διάφορα συστήματα
παρακολούθησης και αξιολόγησης (M&E), ενώ παράλληλα αναφέρεται και στην ad hoc
παρακολούθηση που είναι παρόμοια με τη διαδικασία που εφαρμόζει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Δεν
παρουσιάζεται κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ή μηχανισμός.
Από τη σύστασή της, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε αρκετές
συναντήσεις προκειμένου να συντονίσει και να προωθήσει την υλοποίηση του σχεδίου
δράσης. Συλλέγει σε συνεχή βάση πληροφορίες από τις υπηρεσίες που συντονίζει και
άλλες αρμόδιες αρχές, αποστέλλει σχόλια και επαληθεύει τις πληροφορίες. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι δραστηριότητες ακολουθούνται από μια σειρά
επιστολών ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποδεικνύουν την
υλοποίηση των ενεργειών του σχεδίου.
Απουσιάζει ένα καθιερωμένο σημείο επικοινωνίας για καθεμία από τις υπηρεσίες που
συντονίζει ή με τις οποίες συνεργάζεται η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μέσω του οποίου μπορεί να γίνεται
επικοινωνία με τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ή να αναφέρεται η πρόοδος του Σχεδίου Δράσης. Κάθε
τομέας του σχεδίου δράσης έχει ανατεθεί σε διαφορετικό αρμόδιο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Η
Γενική Γραμματεία διαθέτει τέσσερα αποσπασμένα στελέχη που θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν ως σημείο επικοινωνίας στους παρακάτω τομείς δράσης:
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1. Το γραφείο για τη δράση, τον συντονισμό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
2. Το γραφείο για τη δράση, τον συντονισμό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της
Οικονομικής Αστυνομίας.
3. Το γραφείο για τη δράση, τον συντονισμό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων.
4. Το γραφείο για τη δράση, τον συντονισμό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
Κάθε τρεις μήνες, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ενημερώνει τους Θεσμούς για την αξιολόγηση του
βαθμού υλοποίησης της κάθε δράσης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Αυτό γίνεται ενημερώνοντας στο
υπολογιστικό φύλλο τις στήλες «Αξιολόγηση των Αρχών» και «Σχόλια των Αρχών» για
κάθε δράση. Η ενημέρωση αυτή αποστέλλεται στον εκπρόσωπο των Θεσμών, ο οποίος
είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του σχεδίου. Ακολουθεί η ανταλλαγή
επικοινωνίας μεταξύ των Θεσμών και της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και οι συναντήσεις με τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία.
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο υποχρεούνται να
απαντήσουν οι αρχές στις ερωτήσεις ή τα αιτήματα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για παροχή
πήροφοριών.
Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η αξιολόγηση του Δ’ τριμήνου του 2016 ολοκληρώθηκε στα
τέλη Μαρτίου 2017, ενώ θεωρήθηκε ότι είχαν ολοκληρωθεί σχεδόν οι μισές από τις 112
δράσεις. Το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πορείας
κάθε δράσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Αξιολόγηση των δράσεων
Κατάσταση

Περιγραφή

Μη διαθέσιμη

Δεν έχει παρέλθει η προθεσμία και δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία

Έχει ξεκινήσει

Δεν έχει παρέλθει η προθεσμία και έχει ξεκινήσει

Αξιολόγηση σε εξέλιξη

Έχει παρέλθει η προθεσμία της ενέργειας, οι Θεσμοί πρέπει να
απαντήσουν στην πρόταση των αρχών

Σε εκκρεμότητα

Έχει παρέλθει η προθεσμία της ενέργειας και οι αρχές πρέπει να
υποβάλουν την πρόταση ή τα σχόλιά τους στους Θεσμούς

Ολοκληρώθηκε

Με τη σύμφωνη γνώμη όλων, η ενέργεια θεωρείται ολοκληρωμένη

Ολοκληρώθηκε και
αντικαταστάθηκε

Αντικαταστάθηκε από άλλη ενέργεια λόγω αλλαγής πολιτικής

3.2 Αξιολόγηση
Αρχικά, το σχέδιο «Διαφάνεια» προέβλεπε την αξιολόγηση της υλοποίησης του σχεδίου
δράσης στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Επιπλέον, προτάθηκε η διεξαγωγή
ανεξάρτητης αξιολόγησης «για τον προσδιορισμό του βαθμού προόδου που έχει
συντελεστεί σε όλους τους στόχους και για τον εντοπισμό όλων των τομέων που
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χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής» (112). Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν είχε τη μορφή
δέσμευσης για διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης. Στην πραγματικότητα, η
διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/08.14.2015).
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι διάφοροι τύποι αξιολόγησης σύμφωνα με τις
φάσεις υλοποίησης του σχεδίου δράσης, και οι χρήσεις αυτών.
Πλαίσιο 2. Αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης πολιτικών
Παρόλο που η διαδικασία της παρακολούθησης διενεργείται τακτικά, οι αξιολογήσεις
γίνονται σποραδικά, σε συγκεκριμένα στάδια της υλοποίησης της πολιτικής. Ανάλογα με το
στάδιο υλοποίησης, μπορεί να διενεργούνται διαφορετικές αξιολογήσεις, όπως μια μελέτη
βάσης αναφοράς, μια ενδιάμεση ή συλλογική αξιολόγηση ή μια εκ των υστέρων
αξιολόγηση.
1. Μελέτη βάσης αναφοράς: Η μελέτη βάσης αναφοράς είναι μια καθοριστική αξιολόγηση
που προηγείται της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, και σκοπό έχει να ορίσει το σημείο
αφετηρίας και να αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές αξιολογήσεις. Τα ίδια εργαλεία και
οι ίδιες αξιολογήσεις που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη βάσης αναφοράς μπορούν να
επαναλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ή τελικές αξιολογήσεις, και μπορεί να περιλαμβάνουν
τη συλλογή και την ανάλυση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών δεδομένων σύμφωνα με
ορισμένους δείκτες.
2. Ενδιάμεση αξιολόγηση:. Η ενδιάμεση αξιολόγηση ή αναθεώρηση διεξάγεται ενώ έχει ήδη
ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, για να μετρηθεί ο βαθμός εκπλήρωσης των επιδιώξεων και των
στόχων. Χρησιμοποιείται επικουρικά στις αποφάσεις διαχείρισης και ελέγχου είτε για να
ενισχύσει την πεποίθηση ότι η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι σωστή είτε για να
εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιας αλλαγής των στρατηγικών υλοποίησης.
3. Τελική Αξιολόγηση: Η τελική αξιολόγηση διεξάγεται με την ολοκλήρωση του σχεδίου
δράσης για να καθοριστούν οι εκροές και οι άμεσες εκβάσεις των ενεργειών. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης συγκρίνονται με τα αποτελέσματα στη βάση αναφοράς, με
χρήση προκαθορισμένων δεικτών. Ο συγκεκριμένος τύπος αξιολόγησης χρησιμεύει για να
ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πορεία του έργου και να καταγραφούν τα
επιτυχημένα παραδείγματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.

Η πρόοδος υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ
των ελληνικών αρχών, της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και των
Θεσμών για τρεις μήνες. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων αυτών αξιοποιήθηκαν για
την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αναθεωρήθηκε το
μέρος του Σχεδίου «Διαφάνεια» που περιλάμβανε τη στρατηγική, αλλά μόνο το Σχέδιο
Δράσης καθ’ εαυτό, το οποίο αναπροσαρμόστηκε με βάση την υπάρχουσα στρατηγική.
Το Σχέδιο Δράσης δεν έχει αξιολογηθεί επισήμως. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε ειδικούς
και μετρήσιμους δείκτες, όπως εκτίθεται παρακάτω.

3.3 Δείκτες
Το ισχύον Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς δεν
περιλαμβάνει δείκτες μέσω των οποίων μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον
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εκπληρώνεται ή όχι μιας αντικειμενικής – ή συγκεκριμένης δράσης στο πλαίσιο κάθε
στόχου. Οι ιδανικοί δείκτες είναι ειδικοί, μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί. Ο ιδανικός δείκτης
μετράει μόνο μία μεταβλητή με σαφήνεια και με λογική προσπάθεια. Τέτοιοι δείκτες
απουσιάζουν από το αρχικό σχέδιο «Διαφάνεια» ή την επακόλουθη αναθεώρησή του,
και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί στην επόμενη αναθεώρηση. Αφενός,
ενδεχομένως να ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία για το ποιοι δείκτες θα
χρησιμοποιούνταν, αφετέρου δε, η χρήση τους θα εξάλειφε ουσιαστικά την ανάγκη των
ελληνικών αρχών να διαπραγματεύονται την πρόοδο που καταγράφεται στην
τριμηνιαία έκθεσή τους προς τους Θεσμούς.
Όπως φαίνεται στο Πλαίσιο 3 κατωτέρω, οι «Δείκτες αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας» στο σχέδιο «Διαφάνεια» δεν είναι συγκεκριμένοι και
μετρήσιμοι.
Πλαίσιο 3. «Δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας» για τους στόχους του
σχεδίου «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»
Στρατηγική επιδίωξη 1: Αποτελεσματική πολιτική ηγεσία στη μάχη κατά της διαφθοράς


Σταθερές πολιτικές δηλώσεις και δράσεις



Υιοθέτηση Κωδίκων Δεοντολογίας από τη Βουλή και την Κυβέρνηση



Υιοθέτηση Κωδίκων Δεοντολογίας από όλους τους ΟΤΑ



Ψήφιση νομοθετημάτων κατά της διαφθοράς



Ανάληψη δράσης από την Βουλή με βάση τις εκθέσεις του Εθνικού Συντονιστή



Ψήφιση νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Στρατηγική επιδίωξη 2: Αυξημένη δημόσια απαίτηση για λογοδοσία και απόρριψη της
διαφθοράς


Εγρήγορση της κοινωνίας για τις κυβερνητικές δράσεις κατά της διαφθοράς



Εφαρμογή σχεδίων ΣΔΙΤΕΔ (Συνέργειες Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα Ενάντια στη
Διαφθορά) σε όλους τους τομείς αυξημένης διαφθοράς



Ανάληψη κοινών δράσεων με όλους τους μη κρατικούς φορείς κατά της διαφθοράς



Ολοκληρωμένες ετήσιες εκθέσεις.

Στρατηγική επιδίωξη 3: Αποτελεσματική επιβολή μέτρων κατά της διαφθοράς


Ψήφιση της νομοθεσίας



Λειτουργία δομών εσωτερικού ελέγχου διαφάνειας στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης



Πλήρης συμμόρφωση της Ελλάδας με διεθνείς υποχρεώσεις εντός της περιόδου της
«Διαφάνειας»



Ανάπτυξη κοινών νομοθετικών πρωτοβουλιών για αλληλοβοήθεια με τουλάχιστον
έξι άλλες χώρες



Χρόνος που απαιτήθηκε για τη μείωση των υποθέσεων διαφθοράς κατά 50%.
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Στρατηγική επιδίωξη 4: Αυξημένη συμμόρφωση σε κανόνες χρηστής διοίκησης και
ενισχυμένη λογοδοσία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς


Αναφορές περιστατικών διαφθοράς από φορείς, υπηρεσίες και ΟΤΑ



Ανάληψη επιμέρους/τομεακών δράσεων κατά της διαφθοράς



Εντοπισμός περιοχών υψηλής επικινδυνότητας για ανάπτυξη διαφθοράς



Ετήσιες εκθέσεις για θέματα ακεραιότητας/λογοδοσίας



Αξιολόγηση ακεραιότητας δημόσιων φορέων (Εθνική Έρευνα Ακεραιότητας)



Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα.

Στρατηγική Επιδίωξη 5: Αυξημένη εφαρμογή του σχεδίου «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» κατά της
διαφθοράς


Συστήματα συλλογής πληροφοριών εγκατεστημένα και σε λειτουργία



Λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τον συντονισμό κατά της διαφθοράς



Ερευνητικό πρόγραμμα κατά της διαφθοράς, σε λειτουργία



Λεπτομερείς εκθέσεις και σχέδια εργασίας υπεβλήθησαν για ετήσια κοινή
αναθεώρηση



Ενεργοποιημένοι μηχανισμοί ελέγχου και αξιολόγησης «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ»



Κοινή πολιτική εκπαίδευσης και σχέδιο κοινής χρήσης πόρων, σε λειτουργία



Συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας σε λειτουργία



Υπαρκτός σχεδιασμός διάθεσης πόρων.

Επιπλέον, οι παραπάνω δείκτες δεν αντιστοιχούν ευθέως στις δράσεις που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο «Διαφάνεια» ή στα επόμενα σχέδια δράσης. Όπως
φαίνεται στον επόμενο πίνακα 2, υπάρχει, για παράδειγμα, ένας στόχος ενίσχυσης της
θεσμικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των κρατικών μονάδων εσωτερικού ελέγχου.
Οι απαριθμούμενες δράσεις για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου περιγράφουν τις
ενέργειες των πιο ικανών μονάδων ή υπηρεσιών με εξειδικευμένες γνώσεις, χωρίς
ωστόσο να οδηγούν σε άμεση ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και των δεξιοτήτων.
Ως εκ τούτου, και ελλείψει συγκεκριμένων, μετρήσιμων και ρεαλιστικών δεικτών, η
επίτευξη του στόχου επιδέχεται πληθώρας ερμηνειών, όπως φαίνεται στη στήλη
«Σχόλια των αρχών».
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Πίνακας 2. Απόσπασμα από το Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με αξιολόγηση για το Δ’ τρίμηνο 2016

Στόχοι
Ενίσχυση των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των
μονάδων εσωτερικού
ελέγχου ή των τμημάτων
καταπολέμησης της
διαφθοράς.

Ενέργειες
Οι μονάδες εσωτερικού
ελέγχου θα υποβάλλουν
τακτικά εκθέσεις σχετικά
με υποθέσεις υπόνοιας
διαφθοράς και θα
υποβάλλουν προτάσεις
για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων
καταπολέμησης της
διαφθοράς στη Γενική
Γραμματεία για την
Καταπολέμησης της
Διαφθοράς καις τον
αρμόδιο Υπουργό
Επικρατείας.
Η τακτική διαβούλευση
μεταξύ του Υπουργού
Επικρατείας, της Γενικής
Γραμματείας για την
Καταπολέμηση της
Διαφθοράς και των
μονάδων εσωτερικού
ελέγχου επιτυγχάνεται
μέσω του αρμόδιου
συνδέσμου.

Αρμόδια Αρχή
Υπουργός
Επικρατείας,
Γενική
Γραμματεία για
την
Καταπολέμηση
της Διαφθοράς

Έναρξη

Λήξη

Αξιολόγηση
ενέργειας
από τις αρχές

1.10.201
5

Συνεχής
δράση

Ολοκληρώθηκε
για το 2016

Σχόλια αρχών
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει: α) πραγματοποιήσει συναντήσεις με
υψηλόβαθμα στελέχη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και
των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων, β) ενημερωθεί
εγγράφως από αυτούς, γ) συμπεριλάβει ένα σχετικό κεφάλαιο
στην ετήσια έκθεση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
τον Ιούνιο του 2016. Με βάση τα παραπάνω, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση των
προαναφερόμενων υπηρεσιών. Η δράση αυτή υλοποιείται μέσω
των Γραφείων Συντονισμού που λειτουργούν υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Ομάδα εργασίας έχει συσταθεί στην ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. που εργάζεται
στην χαρτογράφηση και ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος
Εσωτερικών Ελέγχων. Το έργο της θα ολοκληρωθεί στο τέλος του
2016. Ειδικότερα, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έλαβε 18 αναφορές πιθανών
υποθέσεων διαφθοράς και 16 αναφορές με προτάσεις το 2016.
Οι ανωτέρω αναφορές έχουν ληφθεί υπόψη και τα
συμπεράσματα τους έχουν εσωματωθεί στην ετήσια έκθεση
μας.
Επιπλέον, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ανέπτυξε κατευθυντήριες για την
αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων Εσωτερικών Ελέγχων
όλων των Υπουργείων.
Παράλληλα, τον Αύγουστο του 2016 υπεγράφη Σύμβαση με τον
ΟΟΣΑ που προβλέπει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου καταπολέμησης και αποτροπής
της Διαφθοράς. Το έργο που είναι σε εξέλιξη προτείνει μία σειρά
από 10 παραδοτέα. Ένα από αυτά αντιστοιχεί στον παρόντα
στόχο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και αφορά τον
εκσυγχρονισμό των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών της Δημόσιας Διοίκησης.
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3.4 Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών
Στο σχέδιο «Διαφάνεια» προβλεπόταν η συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων,
όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, προκειμένου να θεσπιστεί ένα ειδικό πρόγραμμα για
τη διαχείριση και τη χρήση των πληροφοριών και δεδομένων που έχουν συλλεχθεί.
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου ΕΣΔΚΔ, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συλλέγει
πληροφορίες μέσω επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
συναντήσεων, ενοποιεί αυτές τις πληροφορίες και τις διαχειρίζεται σε ένα
υπολογιστικό φύλλο Excel που περιέχει τις ενέργειες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την αντίστοιχη πρόοδο και πορεία κάθε
ενέργειας (βλέπε Πίνακα 2 παραπάνω).
Η Γενική Γραμματεία συλλέγει επίσης ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τη
διαφθορά (υποθέσεις, ελέγχους, ενέργειες κ.ά.) από διάφορους φορείς. Τα δεδομένα
αυτά αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία συλλέγει τα απαραίτητα
στατιστικά στοιχεία στο πλαίσιο των καθηκόντων της και της συμμόρφωσης με τις
υποχρεώσεις της όσον αφορά την παροχή δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα βάσει του άρθρου 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών.
Στην ετήσια έκθεση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. καταγράφονται τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί,
τα οποία στη συνέχεια αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Οι φορείς και οι
αρχές με τις οποίες συνεργάζεται η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για τη συλλογή των δεδομένων
διαφθοράς παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3. Όργανα από τα οποία η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη διαφθορά
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Της ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΕΕΔΔ)
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ)
ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ), ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ)
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΕΔΕ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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4. Συμπεράσματα

Κατά την περίοδο 2015 -2017, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης,
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αναθεωρήθηκε σε
στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS)
στην Ελλάδα. Το Σχέδιο Δράσης δεν βασίστηκε σε ειδικούς, μετρήσιμους και
ρεαλιστικούς δείκτες που θα επέτρεπαν την αποτελεσματική παρακολούθηση και
αξιολόγηση της υλοποίησής του.

Για να είναι δυνατή η ετήσια αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στην Ελλάδα και η δημιουργία,
αναθεώρηση και επικαιροποίηση σχετικών δεικτών για την τριμηνιαία παρακολούθηση
από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., προτείνεται οι δράσεις του σχεδίου να ομαδοποιούνται, να
συντονίζονται και να συντάσσονται με τρόπους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τα υπουργεία και τις αρχές ως πλαίσιο σύνταξης των ετήσιων εκθέσεών τους, και
συνακόλουθα ως πλαίσιο μέτρησης, αναφοράς, αναθεώρησης και επικαιροποίησης του
Σχεδίου Δράσης. Οι δραστηριότητες και οι πρωτοβουλίες του Σχεδίου Δράσης θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται σε αντιστοιχία προς τους στόχους του. Μια
προσέγγιση με αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες παρέχεται στο Εγχειρίδιο
Προσδιορισμού των Τυποποιημένων Διαδικασιών Ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στο πλαίσιο του έργου τεχνικής υποστήριξης
Ελλάδας-ΟΟΣΑ.
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Γλωσσάρι

Αξιολόγηση

Η συστηματική και αντικειμενική εκτίμηση μιας εν εξελίξει ή
ολοκληρωθείσας πρωτοβουλίας, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και
τα αποτελέσματά της. Στόχος είναι να καθοριστεί η συνάφεια και
η επίτευξη των στόχων, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα,
ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητά της.

Παρακολούθηση

Συνεχής λειτουργία που χρησιμοποιεί τη συστηματική συλλογή
δεδομένων επί καθορισμένων δεικτών, προκειμένου να
παρέχονται στη διοίκηση και τους κυριότερους ενδιαφερόμενους
διαρκή κίνητρα με ενδείξεις για την πρόοδο και την επίτευξη των
στόχων, καθώς και την αξιοποίηση των πόρων

Αναθεώρηση

Η αξιολόγηση της απόδοσης μιας παρέμβασης, είτε σε περιοδικά
διαστήματα είτε κατά περίπτωση (ad hoc). Οι αναθεωρήσεις είναι
συνήθως λιγότερο περιεκτικές και/ή εμπεριστατωμένες σε σχέση
με τις αξιολογήσεις. Τείνουν να επικεντρώνονται σε
επιχειρησιακές πτυχές.
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