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

Λίγα λόγια για τον ΟΟΣΑ 

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

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ 

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

 

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

Αδιαμφισβήτητα, ο ρόλος των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στο συντονισμό των μέτρων 
προάσπισης της ακεραιότητας και για την πάταξη της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα 
είναι καίριος. Για το σκοπό αυτό, συστήθηκε η Γενική Γραμματεία για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), ο φορέας που επιλαμβάνεται του 
συντονισμού των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. Με 
στόχο την εκπλήρωση της αποστολής της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., ενσωματώθηκαν στο έργο παροχής 
τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα 
συγκεκριμένοι τομείς για την ενίσχυση της ετήσιας παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
επικαιροποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς, καθώς και την αξιολόγηση της ποιότητας και του αντίκτυπου των 
προγραμμάτων και δράσεων της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.  

Αυτοί οι τομείς καλύπτουν τέσσερις δράσεις: 

1. Την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη δεικτών καταπολέμησης της 
διαφθοράς και μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης (Μ&Ε) του Σχεδίου 
Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

2. Την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

3. Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς. 

4. Την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών κατά τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη 
της διαφθοράς και της δωροδοκίας. 

Οι τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τα εργαλεία αυτο-αξιολόγησης ικανοτήτων που 
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση εμπίπτουν στη δεύτερη δράση: την ενίσχυση 
της οργανωτικής ικανότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την 
αναγνώριση των αναγκών της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη χάραξη 
ενός σχεδίου δράσης για την κάλυψή τους.  

Στο πλαίσιο της παρούσας τεχνικής βοήθειαςδιεξήχθη τεχνικό σεμινάριο που 
απευθυνόταν σε στελέχη της Γ.Ε.Γ.ΚΑ.Δ. με τίτλο «Μεθοδολογία για τη θεσμική, 
οργανωτική και ατομική ανάπτυξη ικανοτήτων» και έλαβε χώρα στα κτίρια της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στις 30 Νοεμβρίου 2016. Ο ΟΟΣΑ παρουσίασε στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. διαφορετικά 
μοντέλα αξιολόγησης όπως τα μοντέλα για την αξιολόγηση υψηλών επιδόσεων των 
οργανισμών (High Performance Organizational Assessment Models), την οικογένεια 
μοντέλων αξιολόγησης ποιότητας ISO (ISO Family of Quality Assessment Models) και τα 
μοντέλα αξιολόγησης κράτους μέλους του ΟΟΣΑ (OECD Member Country Assessment 
Models). 



6 –  1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν κορυφαία στελέχη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. καθώς και επικεφαλής 
διαφόρων τμημάτων σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί ο βαθμός ανάπτυξης της 
θεσμικής ικανότητας, της ικανότητας του οργανισμού καθώς και της ικανότητας σε 
ατομική βάση. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια ανοικτή διαβούλευση με θέμα καίρια 
ζητήματα, όπως είναι οι οργανωτικοί στόχοι της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και οι τύποι αξιολογήσεων 
που θα ανταποκρίνονταν καλύτερα στις ανάγκες της. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, εκείνο το διάστημα, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είχε αποφασίσει 
ότι δεν χρειαζόταν τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ για την αξιολόγησή της 
αλλά ότι θα διεξήγαγε άσκηση αυτο-αξιολόγησης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που 
είχε προσαρμόσει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ στο ελληνικό πλαίσιο. Στο 
πλαίσιο ημερίδας με θέμα την ανάπτυξη ικανοτήτων που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 
22-23 Μαΐου του 2017, παρουσιάστηκαν δύο εργαλεία αυτο-αξιολόγησης ικανοτήτων 
και αναπτύχθηκε ένα τρίτο εργαλείο βασισμένο στα σχόλια και τα αποτελέσματα της 
ημερίδας. 
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2. Σκοπός των εργαλείων αυτο-αξιολόγησης ικανοτήτων 

Τα εργαλεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν αναπτυχθεί για να 
βοηθήσουν τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να διεξάγει ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης ικανοτήτων. Τα 
εργαλεία αυτά θα υποβοηθήσουν το έργο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στη διάγνωση και αναγνώριση 
των προτεραιοτήτων και πιθανών ενεργειών βελτίωσής της ως οργανισμού, 
αξιολογώντας κρίσιμης σημασίας στοιχεία και εντοπίζοντας τομείς που χρήζουν 
ενίσχυσης ή περαιτέρω ανάπτυξης. 

Με την κατάλληλη χρήση, θα βοηθήσουν τη διοίκηση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να καταστρώσει 
ένα σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων με βάση τις ανάγκες που καταγράφηκαν στην 
άσκηση αυτο-αξιολόγησης. Επίσης, η χρήση αυτών των εργαλείων θα αποτελέσει και 
μια ευκαιρία για οργανωσιακή μάθηση, τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ 
των ομάδων και την προαγωγή της στοχαστικής αυτο-αξιολόγησης εντός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Αναγνωρίζοντας ότι η βελτίωση ενός οργανισμού είναι μια σύνθετη διαδικασία, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι, , η χρήση αυτών των εργαλείων θα πρέπει να μεταφράζεται 
σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης. Έτσι, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα έχει στη διάθεσή της έναν σαφή 
χάρτη της πορείας της οργανωσιακής της ανάπτυξής για να καλύψει τις 
καταγεγραμμένες ανάγκες της. 
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3. Χρήση των εργαλείων αυτο-αξιολόγησης ικανοτήτων 

Τα εργαλεία αυτο-αξιολόγησης μπορούν να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και να χρησιμοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. 
σε ετήσια βάση), ώστε να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα προηγούμενων 
δράσεων, να αξιολογείται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη βελτίωση των ικανοτήτων 
και να εντοπίζονται νέοι τομείς που χρήζουν ενίσχυσης. 

Κατάλογος στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό μιας άσκησης 
αυτο-αξιολόγησης ικανοτήτων 

1. Προετοιμασία: 

 Αναθεώρηση της εντολής, του εύρους των καθηκόντων που εκπληρώθηκαν και σκιαγράφηση 
των κύριων προβλημάτων που πρέπει να αξιολογηθούν όσον αφορά την ικανότητα 

 Επιλογή του εργαλείου ή των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν σε συνάρτηση με τους 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους 

 Κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και 
εξασφάλιση πολιτικής στήριξης και αποδοχής. 

2. Αποσαφήνιση των στόχων και προσδοκιών: 

 Αποσαφήνιση των προθέσεων όσων προωθούν την αξιολόγηση εντός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 Ποιος επιζητά την αξιολόγηση 

 Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι 

 Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

 Εξασφάλιση συμφωνίας για τη διαβίβαση όλων των απαραίτητων δεδομένων 

 Εξασφάλιση της δέσμευσης ότι θα αντιμετωπιστούν οι καταγεγραμμένες ανάγκες 

 Αξιολόγηση της τεχνογνωσίας, του χρόνου, των διαθέσιμων πόρων και αποσαφήνιση της 
κλίμακας και του εύρους του έργου. 

3. Αναγνώριση και δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών: 

 Προσδιορισμός όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών 

 Κρατικοί θεσμοί 
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 Κοινωνία των πολιτών 

 Ιδιωτικός τομέας 

 Άλλο 

 Προσδιορισμός των όρων συμμετοχής και παροχής πληροφόρησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

4. Καθορισμός της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

 Προσδιορισμός των τύπων δεδομένων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των ζητημάτων 
ικανότητας  

 Συσχετισμός διαθέσιμων πηγών δεδομένων με τις ανάγκες για δεδομένα 

 Αξιολόγηση της σκοπιμότητας παραγωγής απαιτούμενων δεδομένων 

 Κατάρτιση καταλόγου για την επισκόπηση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που θα 
συλλεχθούν ή παραχθούν, και έλεγχος των απαιτήσεων ανάλυσης δεδομένων. 

5. Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της αξιολόγησης 

 Προσδιορισμός της ομάδας αξιολόγησης 

 Καθορισμός των συμμετεχόντων 

 Προσδιορισμός της τοποθεσίας διεξαγωγής της αιολόγησης 

 Αναλυτικός προσδιορισμός των παρακάτω: 

▪ βημάτων/εργασιών της αξιολόγησης και της σειράς που θα τηρηθεί 

▪ ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που απαιτούνται για κάθε βήμα/εργασία 

▪ των ατόμων που έχουν τεθεί επικεφαλής κάθε βήματος/εργασίας 

▪ του χρονοδιαγράμματος για κάθε βήμα/εργασία 

▪ του σχεδιασμού του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 

Ένα από κύρια οφέλη διεξαγωγής μιας άσκησης αυτο-αξιολόγησης της οργανωσιακής 
ικανότητας είναι ότι προάγει την ανάληψη ευθύνης και κάμπτει την οργανωσιακή 
αντίστασή. Οι θεσμοί έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης στις δικές τους ανάγκες χρησιμοποιώντας τα δικά τους διαθέσιμα 
εσωτερικά δεδομένα και γνώσεις. Επιπλέον, η εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες των 
λειτουργιών ενός οργανισμού μπορεί να φέρει περισσότερο συναφή και πρακτικά 
αποτελέσματα.  

Ωστόσο, η αυτο-αξιολόγηση μπορεί να επηρεαστεί από την υποκειμενικότητα των 
επικεφαλής του υπό κρίση οργανισμού. Οι απόψεις, οι πεποιθήσεις και η γενικότερη 
αντίληψή τους σχετικά με τις ικανότητές τους μπορεί να επηρεάσουν την 
αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι 
πολλοί δημόσιοι οργανισμοί δυσκολεύονται να προσδιορίσουν με αντικειμενικότητα τα 
πιθανά πεδία βελτίωσης των διαδικασιών και πρακτικών του οργανισμού τους. Μπορεί 
ακόμη να διστάζουν να δημοσιεύσουν ή ακόμη να υποτιμούν ορισμένα ευρήματα που 
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δεν παρουσιάζουν θετική εικόνα του οργανισμού και/ή να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
σε άλλα που παρουσιάζουν θετική εικόνα για τον οργανισμό. Επομένως, υπάρχει ο 
κίνδυνος να μην εντοπιστούν σωστά τα δυνατά και αδύναμα σημεία σε οργανωσιακό 
επίπεδο, ή, ακόμη κι αν εντοπιστούν, να μην αξιολογηθούν αντικειμενικά. Συνεπώς, για 
να ολοκληρωθεί επιτυχώς μια άσκηση αυτο-αξιολόγησης ικανοτήτων, θα πρέπει οι υπό 
κρίση οργανισμοί να είναι ανοικτοί στην αυτοκριτική και τη μάθηση. 

Μια άλλη πρόκληση είναι ότι ο οργανισμός που διενεργεί την αυτο-αξιολόγηση 
ενδεχομένως να μην έχει τις τεχνικές γνώσεις, την ικανότητα ή τους πόρους για την 
ανάλογη έρευνα. Για την αντιμετώπηση της πρόκλησης αυτής, ο εκάστοτε οργανισμός 
μπορεί να διεξάγει κοινή αξιολόγηση, συνδυάζοντας ειδικές γνώσεις από εσωτερικούς 
και εξωτερικούς φορείς, π.χ. συμβούλους. Παρά το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση 
απαιτεί καλό προγραμματισμό και επαρκείς πόρους, μπορεί να ενισχύσει την 
αντικειμενικότητα της αξιολόγησης ελλαττώνοντας την αντίσταση του οργανισμού και 
διασφαλίζοντας την ανάληψη ευθύνης για τα αποτελέσματα. Μια εναλλακτική λύση 
είναι να χρησιμοποιηθεί το τυπικό πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης που ισχύει εσωτερικά. 
Ακολουθούν παραδείγματα εργαλείων αυτο-αξιολόγησης που εξυπηρετούν αυτόν το 
σκοπό. 

Εργαλείο 1: Ασκήσεις Αυτο-αξιολόγησης που πραγματοποιούνται σε επίπεδο 
Υπουργείων και Κρατικών Φορέων για ζητήματα πρόληψης της διαφθοράς 

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μπορεί να ζητήσει από τα εκάστοτε 
υπουργεία να διεξαγάγουν την άσκηση αυτο-αξιολόγησης με θέμα τητη συμμόρφωση 
ως προς την Εθνική Στρατηγικής για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του 
σχετικού Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του στοιχείου της πρόληψης της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) (Άρθρο II). 

Η άσκηση αυτο-αξιολόγησης και ο ρόλος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

Στόχος είναι η εδραίωση μιας διαδικασίας θεσμοποίησης του ζητήματος της ανάληψης 
ευθύνης στον δημόσιο τομέα, ώστε να εκπληρωθεί το ΕΣΔΚΔ στο πλαίσιο της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC), σύμφωνα με το οποίο τα 
υπουργεία και οι κρατικοί οργανισμοί καλούνται να παρέχουν πληροφορίες για τον 
βαθμό συμμόρφωσης ή τις μεταρρυθμίσεις που προτίθενται να υλοποιήσουν για να 
επιτύχουν τον στόχο της συμμόρφωσης. 

Η διαδικασία διευκολύνει τη διαχείριση, τη συντονισμένη δράση και την 
παρακολούθηση της προσέγγισης καταπολέμησης της διαφθοράς επιτρέποντας στη 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να: 

 αναλύσει τις τάσεις των αιτιών και των συνεπειών της διαφθοράς και έτσι να 
εκτιμήσει αντικειμενικά τους κινδύνους 

 αναλάβει τη συλλογή και αντιπαραβολή επαρκών πληροφοριών ή στατιστικών 
δεδομένων σχετικά με τον βαθμό συμμόρφωσης των υπουργείων και των 
δημόσιων φορέων ως προς τα προαπαιτούμενα της UNCAC μέσω του ΕΣΔΚΔ 

 επιβλέπει τη συστηματική ανάλυση των παραγόντων κινδύνου ανά φορέα 
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 αντιλαμβάνεται καλύτερα τους επιρρεπείς στη διαφθορά τομείς και να 
αναπτύσσει τις κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές για την καλύτερη πρόληψη 
και ανίχνευση του φαινομένου 

 δέχεται εκθέσεις από υπουργεία και δημόσιους φορείς σχετικά με την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη 
συμμόρφωση ως προς τα προαπαιτούμενα της UNCAC μέσω του ΕΣΔΚΔ 

 διατηρεί μια βάση δεδομένων και διάδοσης πληροφοριών που μπορεί να 
διευκολύνει το έργο των φορέων στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διερεύνηση κάθε υπόνοιας για διεφθαρμένη δραστηριότητα 

 παρακολουθεί και να αναφέρει την πρόοδο της υλοποίησης του ΕΣΔΚΔ 
αναθεωρώντας τις αρμοδιότητες και τις απαιτήσεις για τη διαμόρφωση σχεδίων 
δράσης σε υπουργεία και δημόσιους φορείς, και να παρακολουθεί την απόδοσή 
τους ως προς την επίτευξη των στόχων 

 υποβάλλει τακτικές αναφορές στη Βουλή για την πρόοδο υλοποίησης του 
ΕΣΔΚΔ.  

Το σημείο αφετηρίας είναι η κατανόηση των προσεγγίσεων που ακολουθούνται από τα 
υπουργεία και τους δημόσιους φορείς σε ο, τι αφορά την πρόληψη της διαφθοράς και 
την εκπλήρωση των στόχων του ΕΣΔΚΔ. Τούτο επιτυγχάνεται με ασκήσεις αυτο-
αξιολόγησης χρησιμοποιώντας το συνημμένο ερωτηματολόγιο και τις αξιολογήσεις της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. με επίκεντρο τα εξής: 

 Μια ανάλυση αποκλίσεων για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο UNCAC μέσω του 
ΕΣΔΚΔ 

 Πρακτικές αποκλίσεις μεταξύ υπουργείων δημόσιων φορέων σε επιλεγμένους 
τομείς 

 Εκτίμηση κινδύνων και διάδοση καλών πρακτικών. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ UNCAC ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΔΚΔ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

Κεφάλαιο ΙΙ της Σύμβασης UNCAC II, (Άρθρο 5–14)      

Άρθρο 

Υποχρεωτικό  
[ρήμα στον ενεστώτα, 
σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αρχές του 
νομικού του συστήματος] 

Προαιρετικό  
[ρήμα στον μέλλοντα – 
θα προσπαθήσει, θα 
εξετάσει, θα προωθήσει] 

Πιθανώς υποχρεωτικό  
[θα προσπαθήσει, όπου 
κρίνεται κατάλληλο και 
σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αρχές του 
νομικού του συστήματος] 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΣΔΚΔ 
ΠΟΥ 
ΑΝΤΑΝΑ-
ΚΛΟΥΝ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
UNCAC 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: 
ΣΥΜΜΟΡΦΩ-
ΝΕΣΤΕ ΜΕ 
ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ – 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 
ΝΟΜΟΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΚΥΡΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ (α) 
ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ (β) ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
(α) ΚΑΙ ΤΟ (β) 

5: Πρόληψη 5(1) Ανάπτυξη, εφαρμογή ή 
διατήρηση 
αποτελεσματικών 
συντονισμένων πολιτικών 
κατά της διαφθοράς 

5(4) Συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών και με 
τους αρμόδιους διεθνείς 
και περιφερειακούς 
οργανισμούς 

5(2) Θα προσπαθήσει να 
θεσπίσει και να προωθήσει 
αποτελεσματικές πρακτικές 
που αποσκοπούν στην 
πρόληψη της διαφθοράς 

5(3) θα προσπαθήσει να 
αξιολογεί κατά περιόδους 
τα σχετικά νομικά κείμενα 
και διοικητικά μέτρα. 

      

7: Δημόσιος 
τομέας 

 

  7(2) Nα θεσπίσει κριτήρια 
σχετικά με την 
υποψηφιότητα και την 
εκλογή σε δημόσιες θέσεις 

 7(3) Να ενισχύσει τη 
διαφάνεια στη 
χρηματοδότηση των 
υποψηφιοτήτων για 
αιρετές δημόσιες θέσεις 
και για τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων 

 7(1) Θα προσπαθήσει να 
υιοθετεί συστήματα για την 
επιλογή, πρόσληψη, 
διατήρηση, προαγωγή και 
συνταξιοδότηση δημόσιων 
υπαλλήλων 

 7(4) Θα προσπαθήσει να 
υιοθετήσει, να διατηρήσει 
και να ενισχύσει συστήματα 
που προάγουν τη διαφάνεια 
και προλαμβάνουν τη 
σύγκρουση συμφερόντων. 
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Κεφάλαιο ΙΙ της Σύμβασης UNCAC II, (Άρθρο 5–14)      

Άρθρο 

Υποχρεωτικό  
[ρήμα στον ενεστώτα, 
σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αρχές του 
νομικού του συστήματος] 

Προαιρετικό  
[ρήμα στον μέλλοντα – 
θα προσπαθήσει, θα 
εξετάσει, θα προωθήσει] 

Πιθανώς υποχρεωτικό  
[θα προσπαθήσει, όπου 
κρίνεται κατάλληλο και 
σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αρχές του 
νομικού του συστήματος] 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΣΔΚΔ 
ΠΟΥ 
ΑΝΤΑΝΑ-
ΚΛΟΥΝ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
UNCAC 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: 
ΣΥΜΜΟΡΦΩ-
ΝΕΣΤΕ ΜΕ 
ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ – 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 
ΝΟΜΟΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΚΥΡΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ (α) 
ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ (β) ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
(α) ΚΑΙ ΤΟ (β) 

8: Κώδικες 
συμπεριφοράς 
για δημόσιους 
λειτουργούς 

 8(1) Προάγει την 
ακεραιότητα, την 
εντιμότητα και την 
υπευθυνότητα μεταξύ των 
δημόσιων λειτουργών του 

 

 8(6)(O)  

Λάβει πειθαρχικά ή άλλα 
μέτρα κατά των δημόσιων 
λειτουργών του 

 

 8(2) Να εφαρμόσει 
κώδικες/πρότυπα 
συμπεριφοράς 

 8(3) Λαμβάνει υπόψη τις 
σχετικές πρωτοβουλίες των 
περιφερειακών, 
ενδοπεριφερειακών και 
πολυμερών οργανισμών 

 8(4) Διευκολύνει την 
αναφορά εκ μέρους των 
δημόσιων λειτουργών 
πράξεων διαφθοράς στις 
αρμόδιες αρχές 

 8(5) Nα υποβάλλουν 
δηλώσεις στις αρμόδιες 
αρχές σχετικά, μεταξύ 
άλλων, με τις 
εξωυπηρεσιακές 
δραστηριότητες, την 
απασχόληση, τις 
επενδύσεις, τα περιουσιακά 
στοιχεία κ.τ.λ.  

     

9: Δημόσιες 
προμήθειες 
και διαχείριση 
δημόσιων 
οικονομικών 

 9(1) Συστήματα 
προμηθειών 

 9(2) Διαχείριση δημόσιων 
οικονομικών 

  9(3) Ακεραιότητα των 
λογιστικών αρχείων 

 

     

10: Δημόσια    10 Διαφάνεια στη δημόσια      
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Κεφάλαιο ΙΙ της Σύμβασης UNCAC II, (Άρθρο 5–14)      

Άρθρο 

Υποχρεωτικό  
[ρήμα στον ενεστώτα, 
σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αρχές του 
νομικού του συστήματος] 

Προαιρετικό  
[ρήμα στον μέλλοντα – 
θα προσπαθήσει, θα 
εξετάσει, θα προωθήσει] 

Πιθανώς υποχρεωτικό  
[θα προσπαθήσει, όπου 
κρίνεται κατάλληλο και 
σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αρχές του 
νομικού του συστήματος] 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΣΔΚΔ 
ΠΟΥ 
ΑΝΤΑΝΑ-
ΚΛΟΥΝ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
UNCAC 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: 
ΣΥΜΜΟΡΦΩ-
ΝΕΣΤΕ ΜΕ 
ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ – 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 
ΝΟΜΟΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΚΥΡΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ (α) 
ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ (β) ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
(α) ΚΑΙ ΤΟ (β) 

ενημέρωση διοίκηση 
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Εργαλείο 2: Αξιολόγηση μεταξύ των οργανισμών - Μεθοδολογία για τη 
διενέργεια κοινής χαρτογράφησης  

Πρόκειται για ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
προχωρήσει στη χάραξη ενός σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της συντονιστικής της 
δράσης. Η άσκηση χαρτογράφησης αφενός εξετάζει ομάδες ή πιθανές ομάδες 
οργανισμών, στις οποίες ανακύπτει ανάγκη συντονισμού των δράσεών τους,αφετέρου 
διερευνά τους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν ή να στέκονται εμπόδιο στη 
συντονισμένη δράση τους. 

Συνεκτικότητα: Η διαχείριση, η συλλογική δράση και η παρακολούθηση των 
φορέων μέσω της κοινής χαρτογράφησης 

Σε κάθε φορέα ή υπουργείο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συνεκτικότητας, 
συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας σε συνάρτηση με την 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη της διαφθοράς και συναφών αδικημάτων. 
Υπάρχουν, όπως επισημαίνεται στη σχετική χαρτογράφηση, εμφανείς τομείς 
διασύνδεσης, συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ φορέων και υπουργείων, για την 
προώθηση της κοινής δράσης των οργανισμών. Προϋπόθεση για τη διαμόρφωση αυτού 
του κοινού πλαισίου δράσης είναι η υιοθέτηση μιας τυποποιημένης προσέγγισης, τόσο 
ενδοϋπηρεσιακά όσο και μεταξύ διαφορετικών φορέων και υπηρεσιών, με στόχο τον 
συντονισμό των δράσεων, τη συζήτηση κοινών προβληματισμών, τον διαμοιρασμό των 
πληροφοριών, την οργάνωση των από κοινού δράσεων, και ούτω καθεξής. 

Τούτο πρέπει να γίνει χωριστά, τόσο ανά δραστηριότητα όσο και ανά τομέα, καθώς 
είναι πιθανόν οι φορείς και τα υπουργεία εντός κοινών τομέων να έχουν πολλούς, αν 
όχι περισσότερους, λόγους να προάγουν τη συλλογική δράση. 

Σκοπός: Χαρτογράφηση του τοπίου και αξιολόγηση της δυνατότητας για 
μεταρρύθμιση 

Για να κατανοήσουμε σε ποιον βαθμό συνεργάζονται οι οργανισμοί, ποιοι είναι οι 
παράγοντες που διευκολύνουν και αναστέλλουν τη συλλογική δράση, θα πρέπει να 
εξεταστούν οι εξής παράμετροι: 

Αναγνώριση του υφιστάμενου τοπίου: αξιολόγηση της πραγματικής και πιθανής 
συντονιστικής δράσης και αλληλεπίδρασης των οργανισμών και των μηχανισμών για 
την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής προσέγγισης στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
τόσο εντός των οργανισμών όσο και μεταξύ τους. 

Αξιολόγηση μιας κοινής προσέγγισης: λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό, στον οποίο οι 
υπό εξέταση οργανισμοί θεωρούν ότι το έργο τους στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
θα ενισχυόταν μέσω της συλλογικής δράσης (και σε ποιον βαθμό το έργο 
καταπολέμησης της διαφθοράς άλλων μπορεί να ενισχυθεί με τη συλλογική δράση). 

Αξιολόγηση του πλαισίου: να εξεταστούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νομική και 
οργανωσιακή κουλτούρα, καθώς και το πολιτικό πλαίσιο στην αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας δραστικής, συλλογικής προσέγγισης κατά της διαφθοράς. 
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα μπορέσει να ηγηθεί της συλλογικής δράσης των 
εμπλεκόμενων οργανισμών με την ιδιότητα του συντονιστή και διαμεσολαβητή όσον 
αφορά τα εξής: 

Την αλλαγή: να προτείνει τις παραμέτρους –διαρθρωτικές, πολιτισμικές, στρατηγικές 
και επιχειρησιακές– για ενίσχυση της συντονισμένης δράσης και της συνεργασίας στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Την ανάληψη ευθύνης: να εξετάζει τη λήψη μέτρων και διαδικασιών που θα 
μπορούσαν να διασφαλίσουν την ολόψυχη συμμετοχή των οργανισμών και των 
ενδιαφερόμενων μερών στην προσέγγιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς μεταξύ 
των οργανισμών. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ερωτήσεις που θα τεθούν στο πλαίσιο της 
εξέτασης.  
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ 
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ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι κίνδυνοι και οι απειλές που 
αντιμετωπίζει ο οργανισμός σας σε ζητήματα διαφθοράς; 

   

Σύμφωνα με την εμπειρία του οργανισμού σας, σε τι 
βαθμό θεωρείτε ότι υπάρχουν κοινές μορφές ή αιτίες 
διαφθοράς; 

   

Με ποιους οργανισμούς έχετε επικοινωνήσει ή 
συνεργαστεί στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων ή 
της ανάληψης πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς; 

   

Σε τι ποσοστό των συνεργασιών με άλλους οργανισμούς 
σε μεμονωμένες υποθέσεις ή πρωτοβουλίες υπήρξε 
συνεργασία με περισσότερους από έναν οργανισμούς; 

   

Είστε μέλος φόρουμ ή επιτροπών εκτός του οργανισμού 
σας, όπου αντικείμενο της συζήτησης αποτελεί η 
αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στα οποία 
εμπλέκονται διαφορετικοί φορείς ή στα οποία 
αναλύονται συνεργατικές λύσεις για την αντιμετώπιση 
των φαινομένων αυτών; 

 

   

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Ποια είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία του 
οργανισμού σας σε επίπεδο πληροφόρησης, τεχνικής 
εξειδίκευσης ήπόρων ως προς τη συντονισμένη δράση 
και τη συνεργασία; 

   

Ποια είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία της κοινής 
πολιτικής μεταξύ των οργανισμών (υπάρχουσας ή 
πιθανής) και του νομικού και λειτουργικού 
περιβάλλοντος; 

   

Σε τι βαθμό και για ποιους λόγους συνεργάζονται οι    
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οργανισμοί μεταξύ τους και για ποιους πιθανούς 
λόγους δεν επιτυγχάνεται η συνεργασία αυτή;  

Ποιοι παράγοντες θα σας διευκόλυναν να επιδιώξετε 
συντονισμένη δράση και συνεργασία; Ενδεικτικά, 
καλύτερες επιδόσεις, συμπληρωματικές στρατηγικές, 
μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων διερεύνησης και 
κυρώσεων, καλύτερη σχέση 
κόστους/αποτελεσματικότητας, αυξημένη δυνατότητα 
πρόληψης, ανταλλαγή εμπειριών και πόρων. 

   

Ποιοι παράγοντες λειτουργούν ανασταλτικά για τη 
συντονισμένη δράση και συνεργασία; Ενδεικτικά, 
οργανωτικοί στόχοι, μέτρηση της επίδοσης, αντιληπτή 
ασυμμετρία της σχέσης, πολιτικό πλαίσιο, συνέπειες 
εξεύρεσης πόρων. 

   

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ποιοι νόμοι διευκολύνουν περισσότερο το έργο του 
οργανισμού σας; 

   

Ποιοι νόμοι δυσχεραίνουν περισσότερο το έργο του 
οργανισμού σας; 

   

Σε ποιες βάσεις δεδομένων άλλων οργανισμών έχετε 
αυτόματη πρόσβαση; 

   

Σε ποιες βάσεις δεδομένων άλλων οργανισμών θα θέλατε 
να έχετε αυτόματη πρόσβαση; 

   

Με ποιους οργανισμούς πρέπει να συνεργάζεστε;     

Ποιοι οργανισμοί πρέπει να συνεργάζονται μαζί σας;    

Ποιοι οργανισμοί σας παρέχουν τη μεγαλύτερη στήριξη;    

Σε ποιους οργανισμούς παρέχετε τη μεγαλύτερη στήριξη;    

Από ποιους οργανισμούς ζητάτε τη μεγαλύτερη στήριξη;    

Σε ποιους οργανισμούς θεωρείτε ότι παρέχετε τη    
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μεγαλύτερη βοήθεια; 

Με ποιους άλλους οργανισμούς θα επιθυμούσατε να 
συνεργαστείτε;  

   

Με ποιους άλλους οργανισμούς θα επιθυμούσατε να 
ανταλλάζετε πληροφορίες; 

   

Σε ποιο βαθμό σας βοηθούν (ή αντίστοιχα σας 
εμποδίζουν) οι οργανισμοί που παρακολουθούν ή 
επιβλέπουν το έργο του οργανισμού σας; 

   

Ποια είναι τα σημεία επικάλυψης ή συγκρούσεων όσον 
αφορά τη δικαιοδοσία και τη δράση κάθε οργανισμού, 
την κατανομή των πόρων και τον χειρισμό 
καταγγελιών/ισχυρισμών; 

   

Ποια είναι τα πιθανά σημεία διαφωνίας μεταξύ των 
οργανισμών; 

   

Οι οργανισμοί έχουν εντοπίσει τρόπους διάδοσης 
πολιτικών καλών πρακτικών ή μέσα για τον 
προσδιορισμό του εύρους συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων που έχουν εντοπίσει οι ίδιοι οι οργανισμοί; 

   

Στο πλαίσιο του δικτύου των συν-αρμόδιων οργανισμών 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τι προσδοκά 
καθένας από τους οργανισμούς αυτούς ότι θα ζητήσετε, 
προκειμένου να ενισχυθεί η δράση του οργανισμού σας 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς; 

   

Στο πλαίσιο του δικτύου των συν-αρμόδιων οργανισμών 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τι προσδοκά 
καθένας από τους οργανισμούς αυτούς ότι θα τους 
παρέχετε, προκειμένου να ενισχυθεί η δράσητους για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς; 

   

Υπάρχουν επίσημοι κανόνες ή πρωτόκολλα/συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών/συμβάσεις αμοιβαίας συνδρομής 
για συντονισμένη δράση και συνεργασία; 
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Υπάρχουν επίσημοι κανόνες ή πρωτόκολλα/συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών/συμβάσεις αμοιβαίας συνδρομής 
για την ανταλλαγή πληροφοριών; 

   

Ποια είναι τα σημεία επικάλυψης ή συγκρούσεων όσον 
αφορά το νομοθετικό πλαίσιο;  

   

Ποια μέσα διαθέτει ο οργανισμός σας για να αξιολογήσει 
τον αντίκτυπο μιας κυβερνητικής πολιτικής και/ή 
νομοθεσίας στα επίπεδα και τις πρακτικές διαφθοράς 
που είναι ευθύνη του οργανισμού σας;  

   

Ποια οργανωτικά μέσα διατίθενται για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, την εκπαίδευση κ.ά.; 

   

Συμμετέχετε σε δράσεις καταπολέμησης της διαφθοράς 
από κοινού με άλλους οργανισμούς, στα πλαίσια των 
οποίων παρέχετε πληροφόρηση και/ή πόρους, ενώ ο 
οργνισμός σας δεν λαμβάνει αντίστοιχες πληροφορίες 
και/ή πόρους ως αντάλλαγμα; 

   

Υπάρχουν τομείς (συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
όπου προωθείται ή εφαρμόζεται η συλλογική δράση), 
όπου η συλλογική δράση δεν ενδείκνυται για την 
αντιμετώπιση της διαφθοράς ή στερείται πρακτικής 
σημασίας (α) δεδομένων των διαθέσιμων πόρων, (β) 
ακόμη κι αν εξευρίσκονταν περισσότεροι πόροι ή (γ) 
ακόμη κι αν γίνονταν προσπάθειες για την επίλυση των 
παραπάνω ζητημάτων; 

   

Ποιες οργανωτικές δράσεις τίθενται (ή είναι πιθανό να 
τεθούν) σε κίνδυνο λόγω ζητημάτων ή άλλων αδυναμιών 
που εντοπίζονται σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής ή 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών ;  

   

Ποιες ευρύτερες πτυχές της κοινωνικής ζωής ή της 
γενικότερης νοοτροπίας διευκολύνουν ή εμποδίζουν την 
από κοινού ή συντονισμένη ανίχνευση, διερεύνηση, 

   



3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – 21 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

δίωξη και πρόληψη της διαφθοράς; 

άλλο    

Εργαλείο 3: Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης της ικανότητας του οργανισμού 

Αυτό το εργαλείο στοχεύει να βοηθήσει τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής διοίκησης του οργανισμού και 
στον εντοπισμό των τομέων εκείνων που ενδέχεται να χρήζουν ενίσχυσης ή περαιτέρω ανάπτυξης. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΡΟΣ I 

Ευνοϊκό περιβάλλον 

Στόχοι: Αξιολόγηση συσχετιζόμενων συνθηκών – κοινωνικών, οργανωσιακών και πολιτικών– που επηρεάζουν την ικανότητα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να αναδειχθεί ως ο 
κατεξοχήν αρμόδιος οργανισμός για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. 

Κοινωνικό πλαίσιο Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Σε ποιους τομείς εντοπίζεται ισχυρότερη πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας 

2. Ποιες μορφές διαφθοράς επηρεάζουν περισσότερο τους Έλληνες πολίτες 

3. Ποιες ενέργειες, τις οποίες θα μπορούσε να επηρεάσει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., θα βοηθούσαν περισσότερο στην περιστολή της διαφθοράς 

4. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αλλαγές στις μορφές και τις πρακτικές διαφθοράς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα; Αιτιολογήστε 
την απάντησή σας. 

Ρυθμίσεις θεσμικού πλαισίου και συντονιστικοί 
μηχανισμοί 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Ποιοι είναι οι κύριοι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται περισσότερο η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (Επικεντρωθείτε σε λίγα παραδείγματα, 
π.χ. τρία.) 



22 – 3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

2. Κατονομάστε τους τρεις οργανισμούς με τους οποίους η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει περιορισμένη ή καθόλου συνεργασία αλλά με τους 
οποίους θα ήταν χρήσιμο να βελτιωθούν οι σχέσεις 

3. Σε ποιες περιπτώσεις επικοινωνεί η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. με άλλους συν-αρμόδιους φορείς και πόσο συχνά; Δώστε παραδείγματα. Υπάρχει 
ενεργή συμμετοχή των συν-αρμόδιων φορέων στις πρωτοβουλίες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

4. Με ποιον τρόπο μαθαίνει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τις απόψεις των συν-αρμόδιων φορέων; Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σαφείς διαύλους 
επικοινωνίας (π.χ. σημεία επικοινωνίας, τακτικές συναντήσεις κ.ά.) μέσω των οποίων μπορούν οι εν λόγω φορείς να αναφέρουν 
προβλήματα; Περιγράψτε τους διαθέσμους διαύλους επικοινωνίας. Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα χρήσης των 
διαύλων επικοινωνίας από τους συν-αρμόδιους φορείς; Ποια ήταν τα αποτελέσματα 

5. Συλλέγει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. δεδομένα από συν-αρμόδιους φορείς για την καταπολέμηση της διαφθοράς; Ποιοι είναι οι βασικοί 
περιορισμοί της συλλογής δεδομένων από τους συν-αρμόδιους φορείς; Ποιες θα ήταν οι πιθανές λύσεις 

6. Κοινοποιεί η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μελέτες, σχέδια και αξιολογήσεις στους βασικότερους συν-αρμόδιους φορείς; Με ποιόν τρόπο και πόσο 
συχνά γίνεται αυτό 

7. Θεωρείτε ότι η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει εξασφαλίσει επιτυχώς τη συμμετοχή των συν-αρμόδιων φορέων και άλλων εμπλεκομένων μερών; 
Πώς σκοπεύει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να ενισχύσει τη συμμετοχή των συν-αρμόδιων φορέων και άλλων εμπλεκομένων μερών στο μέλλον (π.χ. 
άτυπες συναντήσεις, σεμινάρια, ανταλλαγή πληροφοριών, πιθανή δικτύωση κ.ά.) 

8. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι δυσχεραίνουν το έργο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. όσον αφορά την εξασφάλιση της συμμετοχής των συν-
αρμόδιων φορέων και άλλων εμπλεκομένων μερών; Πώς μπορεί να ενισχυθεί η εμπλοκή των συν-αρμόδιων φορέων και άλλων 
εμπλεκομένων μερών και σε ποιους τομείς (π.χ. αναθεώρηση του σχεδίου δράσης, συντονισμός κ.ά.) 

9. Υπάρχουν ενεργές και λειτουργικές διυπηρεσιακές συντονιστικές επιτροπές ή δομές αποτελούμενες από εκπροσώπους της 
εκτελεστικής, δικαστικής καινομοθετικής εξουσίας, καθώς και δημόσιους υπαλλήλους σε νευραλγικά τμήματα (όπως τελωνεία, 
προμήθειες, είσπραξη εσόδων, διωκτικές αρχές και από την τοπική αυτοδιοίκηση) 

12. Σε ποιο βαθμό συνεργάζεται η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. με τις επιτροπές αυτές και πώς θα μπορούσαν αυτές να ωφεληθούν από τη συμμετοχή 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

10. Συμμετέχουν στις επιτροπές μέλη της κοινωνίας των πολιτών, όπως εκπρόσωποι επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και 
της ακαδημαϊκής κοινότητας 

11. Έχουν οι επιτροπές αυτές επαρκείς εξουσίες, πόρους και ικανότητα. 

Λογοδοσία Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Με ποιον τρόπο υποβάλλει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. αναφορές/εκθέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων σχετικά με το έργο της(π.χ. γραπτώς ή προφορικά); Πόσο συχνά 



3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – 23 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

2. Ποιος αξιολογεί τις δραστηριότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και πόσο ενδελεχής είναι η αξιολόγηση 

3. Προβλέπονται ξεκάθαρες διαδικασίες εργασίας και καθιερωμένοι τρόποι αναφοράς για τους υπαλλήλους της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. – σε 
περιοδική βάση (π.χ. εβδομαδιαία συνάντηση του προσωπικού), για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων ή ενεργειών 

4. Πόσο συχνά ελέγχεται η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. από εξωτερικό ελεγκτικό όργανο. 

ΜΕΡΟΣ IΙ 

Διακυβέρνηση και νομική δομή 

Στόχοι: Αξιολόγηση του οράματος και της αποστολής της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., της οργανωτικής δομής της και του προγραμματισμού διαδοχής 

Όραμα και αποστολή 

Στόχοι: Αξιολόγηση της σαφήνειας του σκοπού της 
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και των αξιών της και του τρόπου διάδοσης 
και εφαρμογής τους 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Περιγράψτε με λίγες προτάσεις το όραμα και την αποστολή της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.   

2. Υπάρχουν καταγεγραμμένα το όραμα και η αποστολή της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.; Εάν ναι, επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα; 
Πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση 

3. Σε ποιο βαθμό νιώθει το προσωπικό της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ότι το όραμα και η αποστολή της είναι επίκαιρα 

4. Με ποιον τρόπο περικλείονται το όραμα και η αποστολή της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στο πρόγραμμα προσανατολισμού του προσωπικού στα 
καθήκοντά του 

5. Με ποιον τρόπο περικλείονται το όραμα και η αποστολή στο επικοινωνιακό υλικό 

6. Αξιοποιείται επαρκώς το όραμα και η αποστολή της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. κατά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την καθοδήγηση των 
δράσεων. 

Οργανωτική δομή  

Στόχοι: Αξιολόγηση της καταλληλότητας της 
οργανωτικής δομής  

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. καταγεγραμμένο οργανόγραμμα ή οργανωτική δομή 

2. Ενδείκνυται η παρούσα οργανωτική δομή για τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

3. Η οργανωτική δομή παρέχει σαφείς οδηγίες για το προσωπικό 

4. Επικαιροποιείται η οργανωτική δομή ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες; Πότε αναθεωρήθηκε τελευταία φορά 

5. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., σε επίπεδο οργανικών μονάδων και λειτουργιών, καθώς και η ιεραρχική της δομή, 
μπορούν αυτές να χαρακτηριστούν σαφείς και κατάλληλες. 



24 – 3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Προγραμματισμός διαδοχής 

Στόχοι: Αξιολόγηση της ικανότητας του οργανισμού να 
συνεχίσει την εύρυθμη λειτουργία του και να 
ακολουθήσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα διαχείρισης 
σε περίπτωση αποχώρησης ή αλλαγής της ηγεσίας. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Θα μπορούσε η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να συνεχίσει απρόσκοπτα την εύρυθμη λειτουργία της χωρίς τη σημερινή ηγεσία 

2. Θα μπορούσαν οι διευθυντές να αναλάβουν τα ηνία του οργανισμού χωρίς σημαντικά προβλήματα κατά τη μετάβαση 

3. Αναμένονται αλλαγές στην ηγεσία την επόμενη διετία. 

ΜΕΡΟΣ IΙΙ 

Οικονομική διαχείριση και συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

Στόχοι: Αξιολόγηση των συστημάτων οικονομικής διαχείρισης, χρηματοοικονομικού ελέγχου, χρηματοοικονομικής τεκμηρίωσης, κατάρτισης των οικονομικών 
καταστάσεων και παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εμπειρίας που αποκομίστηκε από τον έλεγχο και της ικανότητας επιμερισμού του κόστους. 

Κατάρτιση προϋπολογισμού 

Στόχοι: Αξιολόγηση της ικανότητας κατάρτισης 
προϋπολογισμού και προγραμματισμού των πόρων 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Υπάρχει ενιαίος ετήσιος προϋπολογισμός; Είναι ρεαλιστικός και άρτια τεκμηριωμένος 

2. Εάν δεν υπάρχει ετήσιος προϋπολογισμός, υπάρχει προϋπολογισμός κόστους για τα διοικητικά έξοδα 

3. Πώς προϋπολογίζει και προγραμματίζει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τα βασικά έξοδά της 

4. Συμμετέχει με συμμετοχικό και διαφανή τρόπο το προσωπικό προγράμματος και χρηματοοικονομικών εξόδων στη διαδικασία 
κατάρτισης του προϋπολογισμού 

5. Είναι οι προϋπολογισμοί έργου ρεαλιστικοί, σαφείς και άρτια τεκμηριωμένοι χωρίς εξωτερική συνδρομή 

6. Ποια είναι η συνολική δομή της λήψης αποφάσεων και κατανομής προϋπολογισμού της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

7. Ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

8. Ποιος χρηματοδοτεί τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

9. Υπάρχει νομική προστασία στο επίπεδο χρηματοδότησης 

10. Καταβάλλονται εγκαίρως τα κονδύλια 

11. Ποια είναι η διαδικασία πρόβλεψης του προϋπολογισμού και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις αιτήσεις χρηματοδότησης 

12. Ποια είναι η δαπάνη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ανά διεύθυνση 



3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – 25 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

13. Σε τι ποσό ανέρχεται το συνολικό κόστος για το προσωπικό 

14. Ποιες δραστηριότητες απορροφούν τα περισσότερα κονδύλια 

15. Ποια είναι η διαδικασία πρότασης και συμφωνίας επί των προϋπολογισμών των τμημάτων. 

Έλεγχος  

Στόχος: Αξιολόγηση του κατά πόσο η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
διενεργεί διαδικαστικούς ελέγχους και διαθέτει 
σύστημα για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σύστημα εσωτερικού ελέγχου; Εάν ναι, περιγράψτε το εν λόγω σύστημα. Εάν όχι, πώς αξιολογεί και 
διαχειρίζεται η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τους κινδύνους 

2. Έχουν ελεγχθεί ή εξεταστεί από τρίτον οι οικονομικές καταστάσεις ή διαδικασίες του οργανισμού την τελευταία διετία; Εάν ναι, 
πότε 

3. Είναι νομικά υποχρεωμένη η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να πραγματοποιεί εξωτερικό έλεγχο 

4. Έχει εκδοθεί για τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. την τελευταία διετία γνώμη μετ’ επιφυλάξεων, αρνητική γνώμη, άρνηση γνωμοδότησης ή 
ανεπάρκεια ελέγχου; Εάν ναι, πότε; Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

5. Πώς διασφαλίζει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τη συμμόρφωσή της με τα πορίσματα και τις συστάσεις του ελέγχου. 

 

ΜΕΡΟΣ IV 

Διοίκηση  

Στόχοι: Αξιολόγηση των επιχειρησιακών πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων, καθώς και της διαχείρισης και του βαθμού διαχείρισης και του επιπέδου κατανόησης του 
προσωπικού και της συμμόρφωσής του με πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα. 

Πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα λειτουργίας 

 

Στόχοι: Αξιολόγηση της αρτιότητας των λειτουργικών 
πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και του επιπέδου 
κατανόησης του προσωπικού και συμμόρφωσής του με 
αυτές 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Περιγράψτε τις πολιτικές και διαδικασίες λειτουργίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στους παρακάτω τομείς: 

Διαχείριση αναλωσίμων γραφείου, τηλεφώνων, συστημάτων επικοινωνίας, εξοπλισμού, συμβούλων και προσωπικού, 
εξυπηρέτησης πολιτών και εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας 

2. Υπάρχουν γραπτώς οι πολιτικές και διαδικασίες λειτουργίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα; 
Πότε έγινε η τελευταία επικαιροποίηση 



26 – 3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

3. Υπάρχουν τομείς όπου πρέπει να διευκρινιστούν ή να διευρυνθούν οι υφιστάμενες πολιτικές και διαδικασίες 

4. Τηρούνται απαρέγκλιτα οι πολιτικές και διαδικασίες λειτουργίας; Υπάρχουν τομείς όπου απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός 
συνέπειας κατά την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών. 

Πληροφοριακά συστήματα 

Στόχοι: Αξιολόγηση της αρτιότητας των πολιτικών και 
διαδικασιών που διέπουν τα πληροφοριακά συστήματα 
και του επιπέδου κατανόησης και συμμόρφωσης του 
προσωπικού 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Επαρκούν τα συστήματα πληροφορικής για τον αριθμό του προσωπικού, ακόμη και στην περίπτωση που αυτός αυξηθεί τον 
επόμενο χρόνο 

2. Είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους τα πληροφοριακά συστήματα; Διατηρούνται αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριακών 
συστημάτων 

3. Ποιους κινδύνους διατρέχει το πληροφοριακό σύστημα (π.χ. διακυμάνσεις τάσης, κακόβουλο λογισμικό και ιοί) 

4. Έχουν οι υπάλληλοι του τμήματος πληροφορικής και οι χρήστες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή χρήση των 
συστημάτων; Ποιες πρόσθετες δεξιότητες πληροφορικής απαιτούνται ή είναι επιθυμητές; Παρέχεται εκπαίδευση στη χρήση 
εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού και συστημάτων ασφαλείας. 

 

 

ΜΕΡΟΣ V 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Στόχοι: Αξιολόγηση των συστημάτων της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. όσον αφορά την πρόσληψη ικανού προσωπικού, τη διάρθρωση των θέσεων και την ανάπτυξη και ενημέρωση των 
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες θα προσδιορίζονται με σαφήνεια και θα είναι κατανοητοί και συναφείς. 

Επάρκεια προσωπικού και περιγράμματα θέσεων 
εργασίας 

Στόχοι: Αξιολόγηση των συστημάτων της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. όσον 
αφορά την πρόσληψη ικανού προσωπικού, τη 
διάρθρωση των θέσεων και την κατάρτιση και 
επικαιροποίηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Υπάρχουν γραπτές πολιτικές για τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων που να είναι 
ολοκληρωμένες και κατάλληλες; Πότε επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά 

2. Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αναφέρουν τον τίτλο της θέσης; Διευκρινίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες, τα 
απαιτούμενα προσόντα και οι δεξιότητες καθώς και οι τρόποι αναφοράς στους προϊσταμένους; 
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θα προσδιορίζονται με σαφήνεια και θα είναι 
κατανοητοί και συναφείς. 

 

3. Εφαρμόζονται με συνέπεια οι πολιτικές αυτές 

4. Υπάρχουν σε γραπτή και επικαιροποιημένη μορφή τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων και οι 
μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων 

5. Έχουν καθιερωθεί οι απαιτούμενες διοικητικές θέσεις , οι θέσεις τεχνικής εξυπηρέτησης και οι θέσεις του οικονομικού τμήματος 

6. Απασχολούνται άτομα με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες στις νευραλγικές διοικητικές θέσεις, τις θέσεις τεχνικής 
υποστήριξης και τις θέσεις του οικονομικού. 

Πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού 

Στόχοι: Αξιολόγηση των συστημάτων πρόσληψης και 
διατήρησης του προσωπικού της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

 

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

2. Υπάρχει τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού εντός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

3. Ποιες ενέργειες λαμβάνει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό 

4. Είναι η διαδικασία πρόσληψης ανοικτή και διαφανής; Με ποιον τρόπο αναγγέλλεται ή διαφημίζεται μια νέα θέση απασχόλησης 

5. Ποιος αναλαμβάνει την εξέταση των βιογραφικών, τη συνέντευξη και την επιλογή των υποψηφίων 

6. Πόσο ικανοποιημένο είναι το προσωπικό από τον οργανισμό και τις θέσεις εργασίας τους 

7. Καλύπτονται τακτικά οι ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού; Τι είδους ευκαιρίες παρέχονται για επιμόρφωση 
και ανάπτυξη του προσωπικού; Είναι οι ευκαιρίες αυτές συναφείς, κατάλληλα σχεδιασμένες και σωστά αξιοποιούμενες 

8. Υπάρχει στρατηγική για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

9. Ποιος εκπαιδεύει το νέο προσωπικό 

10. Ποιος παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση 

11. Υπάρχουν κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα 

12. Συνδέονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τη στρατηγική ή τα σχέδια δράσης και εάν ναι, με ποιον τρόπο. 

Υπαλληλικό προφίλ 1. Πόσοι υπάλληλοι εργάζονται σήμερα στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

2. Ποιες τεχνικές ικανότητες είναι τα δυνατά σημεία του προσωπικού της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σήμερα 

3. Ποιες τεχνικές ικανότητες λείπουν από το προσωπικό της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σήμερα 

4. Με βάση τα δυνατά σημεία του προσωπικού, ποιες προτεραιότητες θα θέσει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
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ΜΕΡΟΣ VΙ 

Διαχείριση του οργανισμού 

Στόχοι: Αξιολόγηση της ικανότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να καταρτίσει ένα αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο, να αξιοποιεί τα ετήσια προγράμματα εργασίας, να διαχειρίζεται την 
αλλαγή, να δημιουργεί γνώση και να την μοιράζεται, να καλλιεργεί σχέσεις και να προωθεί την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία και λήψη αποφάσεων. 

Στρατηγικός σχεδιασμός  

Στόχοι: Αξιολόγηση της ικανότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
μελετά τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της, τις 
ευκαιρίες και τις απειλές, το εξωτερικό περιβάλλον και 
τον ανταγωνισμό, καθώς και τις ανάγκες των 
ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση και χρήση ενός 
αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδίου.  

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Ποια είναι η διαδικασία συμφωνίας επί της ετήσιας στρατηγικής της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

2. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για τους επόμενους 12 μήνες 

3. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ένα καλό στρατηγικό σχέδιο σε γραπτή μορφή βασισμένο στις προτεραιότητές της; Σε τι χρονικό ορίζοντα 
εκτείνεται 

4. Πώς καταρτίστηκε το στρατηγικό σχέδιο; Βασίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη των δυνατών και αδύνατων σημείων, των 
ευκαιριών και των επαπειλούμενων κινδύνων, καθώς και των απαιτούμενων και διαθέσιμων πόρων 

5. Πόσο συχνά συναντιούνται οι επικεφαλής για τη συζήτηση του στρατηγικού σχεδίου 

6. Είναι το στρατηγικό σχέδιο σαφές και συγκεκριμένο όσον αφορά τις προτεραιότητες, τις μετρήσιμες επιδιώξεις και τους στόχους 

7. Αναθεωρείται τακτικά το στρατηγικό σχέδιο 

8. Η λήψη διοικητικών αποφάσεων και ο λειτουργικός σχεδιασμός κατευθύνονται από το στρατηγικό σχέδιο 

9. Ποια είδη δεικτών επιδόσεων περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο 

10. Αξιολογούνται σε ετήσια βάση η στρατηγική και τα σχέδια δράσης ως προς την απόδοση. 

Ηγεσία  Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Πώς θα ορίζατε τη μορφή ηγεσίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.; Δίνεται περισσότερο έμφαση στην «εκτέλεση των καθηκόντων» ή στην 
«καλλιέργεια σχέσεων» και πώς αυτό επηρεάζει τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες 

2. Η ομάδα ηγεσίας λειτουργεί σαν «ομάδα» ή σαν ανεξάρτητες μονάδες – πώς αυτό επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις και το 
κλίμα εμπιστοσύνης εντός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

3. Ποια μέτρα προστασίας σχετικά με τις απολύσεις λαμβάνονται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

4. Προστατεύονται τα μέλη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. κατά την ανάληψη των επίσημων καθηκόντων τους 
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5. Με ποιον τρόπο επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. από την προστασία αυτή (ή την έλλειψη προστασίας) και 
ποιοι οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης. 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση (M&E) 

Στόχοι: Αξιολόγηση της ικανότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
παρακολουθεί τακτικά τις δράσεις και τις εκροές. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Περιγράψτε τον τρόπο, με τον οποίο η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. παρακολουθεί το έργο της και τα αποτελέσματα 

2. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες που τις επιτρέπουν να σχηματίσει σωστή εικόνα για τις επιδόσεις και τα 
επιτεύγματά της 

3. Θέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ρεαλιστικούς στόχους, καθώς και ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες επιδόσεων 

4. Έχει το προσωπικό επαρκή εμπειρία στη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση 
αναφοράς 

5. Τα δεδομένα παρακολούθησης ενός έργου είναι έγκαιρα και αξιόπιστα; Αναλύονται επαρκώς οι αποκλίσεις μεταξύ των 
επιδόσεων και των στόχων 

6. Αξιοποιούνταιι τα δεδομένα παρακολούθησης κατά τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μέτρωναποκατάστασης 

7. Έχουν ενσωματωθεί τα διδάγματα από την παρακολούθηση στον σχεδιασμό επόμενων έργων 

8. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. εγχειρίδια για τις βασικές λειτουργίες της 

9. Ποιες είναι οι διαδικασίες αξιολόγησης της προόδου του έργου και του φόρτου εργασίας 

10. Ποιος αξιολογεί την πρόοδο; Τι είδους αρχεία τηρούνται 

11. Πώς αξιολογούνται οι δραστηριότητες του φορέα καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Ετήσια προγράμματα εργασίας 

Στόχοι: Αξιολόγηση της ικανότητας του οργανισμού να 
καταρτίζει, ακολουθεί και παρακολουθεί τα ετήσια 
προγράμματα εργασίας που περιέχουν στόχους, 
μετρήσιμες επιδιώξεις, στρατηγικές, χρονοδιαγράμματα 
και αρμοδιότητες 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Tα ετήσια προγράμματα εργασίας καταρτίζονται με βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

2. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. καταρτίζει τα ετήσια προγράμματα εργασίας. Ποιος εμπλέκεται στο σχεδιασμό 
ετήσιων προγραμμάτων εργασίαςΕτοιμάζονται εγκαίρως; Τροποποιούνται, όπου και όταν χρειάζεται 

3. Περιέχουν τα ετήσια προγράμματα εργασίας σαφείς και συγκεκριμένους στόχους, δραστηριότητες, χρονοδιαγράμματα, 
αρμοδιότητες ή δείκτες και στόχους επιδόσεων 

4. Συνδέονται τα προγράμματα εργασίας με τον προϋπολογισμό της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

5. Πώς χρησιμοποιούνται τα ετήσια προγράμματα εργασίας (π.χ. αποφάσεις διαχείρισης, λειτουργικός σχεδιασμός, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση);  Πόσο συχνά παρακολουθούνται τα προγράμματα εργασίας 
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6. Ποιες είναι οι διαδικασίες διαχείρισης της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για την εποπτεία των επιχειρησιακών της δράσεων, κυρίως όσον αφορά την 
κατανομή των εργασιών και την πρόοδο, τα επίπεδα στελέχωσης, τις δαπάνες προϋπολογισμού και τις επιδόσεις 

7. Ποια μέτρα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνονται σε θεσμικό και υπο-θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο προσωπικού; Είναι 
διαθέσιμα στο κοινό 

8. Πώς αξιολογούνται, από ποιον και πόσο συχνά 

9. Ποιες είναι οι συνέπειες μη εκπλήρωσης των στόχων 

10. Για κάθε λειτουργία, ποιες διαδικασίες εμπλέκονται και ποιος ο όγκος δραστηριότητας. 

Διαχείριση της αλλαγής 

Στόχοι: Αξιολόγηση της ικανότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
ανταποκριθεί στην αλλαγή στο εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Έχουν συμβεί την τελευταία διετία σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία, το προσωπικό, τους προϋπολογισμούς, τις κυβερνητικές 
πολιτικές και τα διαθέσιμα κονδύλια; Πώς ανταποκρίθηκε η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε αυτές τις αλλαγές 

2. Μπόρεσε η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να εντοπίσει εγκαίρως τις αλλαγές που συντελέστηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
περιβάλλον του οργανισμού ]και να προσαρμοστεί σε αυτές; Δώστε παραδείγματα 

3. Πώς χειρίζεται η ομάδα ηγεσίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τον κίνδυνο, και πώς αυτό επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων για την αξιοποίηση των 
ευκαιριών 

4. Υπάρχει ικανότητα επινόησης δημιουργικών λύσεων σε προβλήματα ή ευκαιρίες 

5. Έχει συναντήσει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μεγάλα εμπόδια, προβλήματα ή καθυστερήσεις, ως αποτέλεσμα εσωτερικών ή εξωτερικών 
αλλαγών; Τι συνέβη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

Διαχείριση της γνώσης  

Στόχοι: Αξιολόγηση της ικανότητας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να 
αναγνωρίζει τις καλές πρακτικές και τα διδάγματα, να 
καλλιεργεί σχέσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που 
ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
να δικτυώνεται για να βελτιώσει το ευνοϊκό περιβάλλον, 
να προγραμματίζει τομεακές στρατηγικές και 
προσεγγίσεις και να ανταλλάσσει γνώσεις εσωτερικά και 
εξωτερικά 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Πώς αναγνωρίζει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τις καλές πρακτικές στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δημόσιας ακεραιότητας; 
Ποιες είναι οι πιο σημαντικές πηγές μάθησης 

2. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τακτική εσωτερική διαδικασία για την ανταλλαγή και την ανάλυση των καλών πρακτικών και των 
διδαγμάτων; Εάν ναι, πόσο συχνά λαμβάνει χώρα η διαδικασία αυτή 

3. Είναι ο οργανισμός ενεργό μέλος επίσημων δικτύων με μέλη άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους ελληνικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την προάσπιση της δημόσιας ακεραιότητας; Εάν ναι, ποια είναι αυτά 
τα δίκτυα; Εκτείνονται σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα; Ποιος ο ρόλος 
του οργανισμού σε αυτά τα δίκτυα 

4. Συμμετέχει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε συζητήσεις με άλλους φορείς αρμόδιους για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την ανταλλαγή 
προσεγγίσεων αντιμετώπισης, κοινών διδαγμάτων και καλών πρακτικών; Εάν ναι, πόσο συχνά; Είναι οι συζητήσεις αυτές επωφελείς 
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για όλα τα μέρη; Γιατί ναι ή γιατί όχι 

5. Πόσο συχνά παρουσιάζει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τις πρακτικές και τα αποτελέσματα σε εκδηλώσεις εκτός του οργανισμού. 

Τήρηση αρχείου και πρακτικών 1. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σαφείς κανόνες για τη διαχείριση αρχείων και πρακτικών 

2. Διαθέτει ο οργανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς δίκτυο LAN, βάσεις δεδομένων, λογισμικό ανάλυσης και άλλο λογισμικό 

3. Η πρόσβαση στα δεδομένα διατίθεται κατόπιν αιτήματος, βάσει τυποποιημένης διαδικασίας ή κατά περίπτωση 

4. Καταγράφονται και αρχειοθετούνται οι μεμονωμένες αποφάσεις σύμφωνα με σαφείς κανόνες και για σαφώς προσδιορισμένο 
χρονικό διάστημα με υποχρεωτική ελάχιστη περίοδο διατήρησής τους 

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα αρχεία, σε ποιον επιτρέπεται η τροποποίηση ή η αναζήτησή τους 

6. Πόσο ελεύθερη είναι η πρόσβαση του κοινού στα αρχεία και τα έγγραφα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. , τόσο σε επίπεδο δημοσίευσης των 
αποφάσεων/φακέλων/εγγράφων, όσο και σε επίπεδο κοινοποίησης μετά από αίτημα; Σε ποιο βαθμό θεωρείται δεδομένη η 
πρόσβαση στην πράξη. 

Εσωτερική επικοινωνία και λήψη αποφάσεων (εντός 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) 

Στόχοι: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
εσωτερικής επικοινωνιακής πολιτικής της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
εντός των τμημάτων ή λειτουργιών, καθώς και στο 
πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και του προσωπικού; Δώστε μερικά παραδείγματα καλής και 
κακής επικοινωνίας. 

2. Υπάρχουν δομημένοι τρόποι ανταλλαγής ιδεών, συζήτησης προβλημάτων ή ευκαιριών, επίλυσης διοικητικών ή τεχνικών 
ζητημάτων και πληροφόρησης του προσωπικού; Εάν ναι, πόσο συχνά;  Εάν όχι, είναι απαραίτητο 

3. Πόσο καλή είναι η επικοινωνία στο εσωτερικό των τμημάτων ή των λειτουργιών της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.; Πόσο καλή είναι η επικοινωνία 
μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων ή των λειτουργιών 

4. Το προσωπικό συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα; Αισθάνεστε ότι μπορείτε να εκφράσετε 
ελεύθερα την άποψή σας για απαιτητικά ζητήματα; Αναλαμβάνει το προσωπικό την πρωτοβουλία έναρξης συζητήσεων με τη 
διοίκηση. 

Εξωτερική επικοινωνία  

Στόχοι: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
εξωτερικής επικοινωνιακής πολιτικής της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 
(μέσα, κοινή γνώμη, κυβέρνηση και κοινωνίες των 
πολιτών) 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εξωτερικοί συνομιλητές της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.; Πώς επικοινωνεί μαζί τους η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

2. Πώς καθορίζονται τα μηνύματα εξωτερικής επικοινωνίας; Ποιες μορφές επικοινωνίας είναι οι πιο αποτελεσματικές; Ποιες 
μορφές επικοινωνίας είναι οι λιγότερο αποτελεσματικές 

3. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μια αποτελεσματική στρατηγική για την εξωτερική επικοινωνία; Πότε αναθεωρήθηκε τελευταία 

4. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μηνύματα εξωτερικής επικοινωνίας και υλικά 
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5. Διαθέτει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. υποδείγματα ή οδηγό σύνταξης για τη διαδικτυακή τοποθεσία και τις δημοσιεύσεις 

6. Με ποιον τρόπο, πόσο συχνά και με ποια μέσα πραγματοποιούνται οι εξωτερικές επικοινωνίες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

7. Συμμετέχουν πολίτες στη διοίκηση του οργανισμού καταπολέμησης της διαφθοράς 

8. Υπάρχουν διοικητικές επιτροπές που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την πρόληψη, τη διερεύνηση και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών 

9. Βασίζεται η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε παραδοσιακά ΜΜΕ ή προτίθεται να δοκιμάσει νέους διαύλους επικοινωνίας (π.χ. τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης); Εάν ναι, δώστε μερικά παραδείγματα. 

Προώθηση πολιτικών για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και άσκηση επιρροής 

Στόχοι: Αξιολόγηση των στρατηγικών και της 
αποτελεσματικότητας του έργου του οργανισμού στην 
προώθηση πολιτικών και σημαντικών ζητημάτων 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Έχει πραγματοποιήσει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σημαντικές δράσεις σχετικές με τη δημόσια ακεραιότητα και την προώθηση ζητημάτων 
καταπολέμησης της διαφθοράς την τελευταία διετία; Πόσο συχνά; Αναφέρετε παραδείγματα δράσεων 

2. Πόσο αποτελεσματική είναι η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στην προώθηση πολιτικών; Αναφέρετε παραδείγματα 

3. Έχει αναπτύξει συμμαχίες η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. με άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς με σκοπό την προώθηση πολιτικών; 
Εξηγήστε με ποιον τρόπο 

4. Έχει επηρεάσει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση κυβερνητικών πολιτικών σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο; Εξηγήστε με 
ποιον τρόπο 

5. Έχει επηρεάσει η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τις απόψεις της κοινής γνώμης; Εξηγήστε με ποιον τρόπο. 
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Βιβλιογραφία 

UNDP Capacity Assessment of Anti-corruption Agencies 

USAID Organizational Capacity Assessment (OCA)  
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