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Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του
ΟΟΣΑ. Οι απόψεις και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εδώ δεν
αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.
Το παρόν έγγραφο, καθώς και οποιοσδήποτε χάρτης περιλαμβάνεται στο
παρόν, δημοσιεύονται με κάθε επιφύλαξη ως προς το καθεστώς ή την κυριαρχία
επί οποιουδήποτε εδάφους, ως προς τον καθορισμό των διεθνών συνόρων και
των ορίων και ως προς το όνομα κάθε χώρας, πόλης ή περιοχής.
Λίγα λόγια για τον ΟΟΣΑ
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελεί ένα
φόρουμ μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν τις
εμπειρίες τους σε σχέση με πολιτικές που έχουν υλοποιήσει, προσδιορίζουν τις
ορθές πρακτικές υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν
αποφάσεις και συστάσεις για τη δημιουργία καλύτερων πολιτικών για μια
καλύτερη ζωή. Η αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να προάγει πολιτικές που
βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο.
Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ
Η ελληνική κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στο αγώνα για την καταπολέμηση
της διαφθοράς και της δωροδοκίας και, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων, δεσμεύεται να αναλάβει άμεσα δράση. Υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς (ΕΣΚΔ) προσδιορίζει τους βασικούς
τομείς που χρήζουν μεταρρύθμισης και προβλέπει ένα λεπτομερές σχέδιο
δράσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της
διαφθοράς και της δωροδοκίας. Ο ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέπτυξε μια σειρά επικουρικών δράσεων για την
εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς. Το έργο αυτό
έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018 και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.
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Εισαγωγή:
Η δημιουργία ενός θεσμικού δικτύου για την καταπολέμηση
της διαφθοράς

«Η αποσαφήνιση των θεσμικών αρμοδιοτήτων για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας του συστήματος δημόσιας ακεραιότητας, ιδίως μέσω της
θέσπισης μηχανισμών για την οριζόντια και κάθετη συνεργασία (επίσημη ή
ανεπίσημη) των δημόσιων φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών, καθώς και των
τοπικών δομών διακυβέρνησης, με στόχο τη συνοχή των εφαρμοζόμενων πολιτικών
και την αποφυγή επικαλύψεων και αποκλίσεων και τον διαμοιρασμό των γνώσεων
που αποκομίζονται από τις καλές πρακτικές»1 αποτελεί το σημαντικότερο καθήκον των
οργανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και αυτό που παρουσιάζει τις
μεγαλύτερες προκλήσεις.
Ο θεσμικός συντονισμός είναι ζωτικός για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Ως εκ τούτου, ο πρώτος στόχος του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ.) αναθέτει στη Γενική Γραμματεία
Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) την ευθύνη «του συντονισμού των
προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο και της
σύστασης και έναρξης λειτουργίας της δομής διακυβέρνησης με στόχο τον συντονισμό
των αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω αποτελεσματικού συντονισμού
μεταξύ των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου τόσο για τον συντονισμό των ποινικών
ερευνών όσο και για τον συντονισμό των διοικητικών ελέγχων, ώστε να αποφεύγονται
οι επικαλύψεις και να ενισχυθεί η συνεργασία». Ειδικότερα, μεταξύ των δράσεων που
υποστηρίζουν τον στόχο αυτόν, περιλαμβάνεται και η υποχρέωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να
αναθεωρεί σε ετήσια βάση τις αρμοδιότητες των αρχών για την καταπολέμηση της
διαφθοράς που έχουν ήδη χαρτογραφηθεί (για λεπτομερή απαρίθμηση των αρχών
αυτών βλέπε Παράρτημα Α).
Επί του παρόντος πλαισίου, ο θεσμικός συντονισμός πραγματοποιείται σε δύο χρονικά
επίπεδα. Βραχυπρόθεσμα, ευθύνη της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι η προώθηση του θεσμικού
συντονισμού μέσω της υλοποίησης των σχετικών προβλεπόμενων δράσεων από το
Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ.. Η ενσωμάτωση των δράσεων αυτών αναμένεται να θέσει τα θεμέλια ενός
συστήματος το οποίο μακροπρόθεσμα θα εδραιωθεί, οδηγώντας στη θέσπιση μιας
κεντρικά ελεγχόμενης μηχανής για την καταπολέμηση της διαφθοράς με καλά
οργανωμένες δια-θεσμικές σχέσεις. Ο συντονισμός, λοιπόν, δεν είναι μία στατική
λειτουργία αλλά αποτελεί μάλλον μία δυναμική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται σε
1.

ΟΟΣΑ (2017), “Recommendation of the Council on Public Integrity”, ΟΟΣΑ,
www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-public-integrity.htm

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

6 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
βάθος χρόνου. Συνεπώς, όσο προχωρά η υλοποίηση του Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ., πληθαίνουν οι
δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στους διάφορους φορείς καταπολέμησης της
διαφθοράς και σχηματίζεται βαθμιαία ένα λειτουργικό δίκτυο καταπολέμησης της
διαφθοράς. Ως εκ τούτου, οι μορφές συνεργασίας οι οποίες αποτυπώνονται στην
παρούσα χαρτογράφηση αναμένεται να εξελιχθούν και να βελτιωθούν προς επίτευξη
περαιτέρω αποτελεσματικότητας.
Η παρούσα χαρτογράφηση έχει στόχο να παρουσιάσει και να ενημερώσει τους πολίτες
σχετικά με τους διαφορετικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο
καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα, καθώς και για τη λειτουργία τους και τις
διαφορετικές μορφές συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους. Το Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ
αναθέτει σε κάποιους από τους εν λόγω φορείς συγκεκριμένες δράσεις ενώ άλλοι
συστήνονται βάσει αυτού. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι κατά το διάστημα των
τελευταίων ετών οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν προβεί σε μεταρρυθμίσεις του
δικαστικού συστήματος με στόχο την ευκολότερη και όσο το δυνατόν πιο ομαλή
εφαρμογή της νομοθεσίας περί καταπολέμησης της διαφθοράς, δημιουργώντας τις
απαραίτητες δομές και θεσμούς.
Για τους παραπάνω λόγους, της περιγραφής των διαφόρων διαύλων επικοινωνίας και
συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς του Ελληνικού Δικτύου Καταπολέμησης της
Διαφθοράς (Μέρος ΙΙΙ), προηγείται η παρουσίαση των φορέων αυτών. Πιο
συγκεκριμένα, η χαρτογράφηση δεν περιορίζεται στους νεοσύστατους φορείς κατά της
διαφθοράς (Μέρος Ι), αλλά εκτείνεται και στους υφιστάμενους θεσμούς, οι οποίοι
αναβαθμίστηκαν με την προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων (Μέρος ΙΙ).
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I. Νεοσύστατοι Θεσμοί Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής καταπολέμησης της διαφθοράς θεσμοθετήθηκε ένα
νέο πλέγμα φορέων με σχετικές αρμοδιότητες αποσκοπώντας στην κάλυψη του
θεσμικού κενού καταπολέμησης φαινομένων διαφθοράς. Η νομική και λειτουργική
φύση των φορέων αυτών ποικίλουν καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων μιας εξειδικευμένης θεματικά πολιτικής επιτροπής,
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και ειδικών εισαγγελικών θεσμών.

1. Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Η Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς συστάθηκε με απόφαση του
Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, αντικείμενο της Επιτροπής είναι η
εκπόνηση και παρακολούθηση την εφαρμογής του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.. Η Επιτροπή υποβάλει σε
τακτά χρονικά διαστήματα στον Πρωθυπουργό έκθεση πεπραγμένων. Τα αρμόδια
όργανα και υπηρεσίες υποβάλουν με τη σειρά τους στην Επιτροπή την απαραίτητη
πληροφόρηση που τους ζητείται προς σύνταξη της έκθεσης.
Στην Επιτροπή μετέχουν:
1. ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ως Πρόεδρος
2. ο Υπουργός Επικρατείας,
3. ο Υφυπουργός Οικονομικών,
4. ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης,
5. ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών,
6. ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια να:
1. Χαράσσει την Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και να
αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία που σκοπεύει στην επίτευξη των στόχων του
Ε.Σ.Σ.Κ.Δ..
2. Συντονίζει τα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για την υλοποίηση της
εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να συμβάλλει
στη διασφάλιση κάθε μέσου και πόρου, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή
του σχεδίου.
3. Εισηγείται νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία
των ελεγκτικών σωμάτων.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

8 – I. ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
4. Εισηγείται μέτρα αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικά με την επικάλυψη
αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών μηχανισμών.
5. Εποπτεύει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών και εισηγείται τις
προτεραιότητες των ελέγχων.

2. Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συγκροτήθηκε το 2015, αντικαθιστώντας το θεσμό του Εθνικού Συντονιστή
κατά της Διαφθοράς ο οποίος ιδρύθηκε το 2013. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή
συμπεριελάμβαναν τον συντονισμό της ενσωμάτωσης μέτρων κατά της διαφθοράς
κατά μήκος του φάσματος δημοσίων φορέων, καθώς και τον εντοπισμό κενών στη
σχετική ποινική νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες αυτές μετακυλήθηκαν στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., τη
νέα κεντρική υπηρεσία, υπαγόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι πλέον αρμόδια για την καταπολέμηση της
διαφθοράς.
Οι αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. περιλαμβάνουν2 τον συντονισμό των υπόλοιπων
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι επιφορτισμένοι με
αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην πολιτική για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Επιπλέον, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση σειράς μέτρων και δράσεων
οι οποίες προβλέπονται από το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.. Οι εν λόγω δράσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων και τομέων. Παραδείγματος χάριν, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. προτείνει νομοθετικά
μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση
της συνοχής της πολιτικής κατά της διαφθοράς και συνεργάζεται με διεθνείς
οργανισμούς ώστε να ενισχύσει την τεχνική της αποτελεσματικότητα.

3. Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS)
Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την υποχρέωση να ορίσει εθνική
Συντονιστική Υπηρεσία για την καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS) αρμόδια για τη
διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης επιχειρησιακής φύσης, με το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η AFCOS είναι υπηρεσία διακριτή και
ανεξάρτητη από άλλες αρμόδιες αρχές στον τομέα της προστασίας των οικονομικών
συμφερόντων της ΕΕ. Στην Ελλάδα, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει οριστεί ως η Ελληνική AFCOS, η
οποία παρακολουθεί την ενσωμάτωση των προβλεπόμενων μέτρων. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ως
AFCOS, πέρα από το να εξασφαλίζει τη συνεργασία με την OLAF, συντονίζει τις
νομοθετικές, διοικητικές και ελεγκτικές υποχρεώσεις και δραστηριότητες που
σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.. Επιπλέον,
παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων τα οποία εμπίπτουν των αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και άλλων κυβερνητικών φορέων. Τέλος,
λόγω αυτής της ιδιότητας, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.-AFCOS λειτουργεί και ως φορέας λήψης
καταγγελιών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της απάτης στα διαρθρωτικά
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ταμεία, συνεργαζόμενη στενά με την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για τα
δημόσια οικονομικά (EΔEΛ, βλ. παρακάτω II.6).

4. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Η αποστολή αυτής της νεοσύστατης ανεξάρτητης αρχής είναι η ανάπτυξη και η
προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής και πολιτικής δράσης στον τομέα των Δημοσίων
Συμβάσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της συνοχής
και η εναρμόνιση των διαγωνισμών σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Η
Αρχή εποπτεύει τη συνεχή βελτίωση του νομικού πλαισίου που αφορά τις δημόσιες
συμβάσεις και ελέγχει την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων από τους φορείς
του δημόσιου τομέα και τις αναθέτουσες αρχές. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αρχή, η
οποία είναι λειτουργικά, διοικητικά και οικονομικά αυτόνομη και δεν υπόκειται σε
έλεγχο ή εποπτεία από άλλα κυβερνητικά όργανα. Μόνο το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι
αρμόδιο να αξιολογεί το έργο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ., η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της
εφαρμογής δευτερογενούς νομοθεσίας που συμπληρώνει τους ισχύοντες νόμους και
συνεπώς συνεργάζεται στενά με την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Παράλληλα, συνεργάζεται και με άλλους
αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς και έχει εκδώσει την Εθνική Στρατηγική για τις
Δημόσιες Προμήθειες 2014-2020, η οποία περιλαμβάνει ένα ειδικό τομεακό σχέδιο
δράσης.

5. Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΔΟΑ)
Η αποστολή3 της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (ΔOA) είναι να προλαμβάνει, να
ερευνά και να καταστέλλει τα οικονομικά εγκλήματα που διαπράττονται ενάντια στα
συμφέροντα του κράτους και της εθνικής οικονομίας εν γένει και σχετίζονται με
οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η ΔOA είναι επιφορτισμένη με
τη διερεύνηση, την πρόληψη και την καταστολή της λαθραίας και ανασφάλιστης
εργασίας και την αποφυγή καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ακόμη και
για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα. Η ΔOA παρακολουθεί, μελετά,
αναλύει και αξιολογεί σημαντικές οικονομικές κινήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, και αναλαμβάνει υποθέσεις εντός της αρμοδιότητάς της, ενώ
παράλληλα συνεργάζεται λειτουργικά και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες
αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και εμπλεκόμενα μέρη.
Επιπροσθέτως, η ΔOA λαμβάνει παράπονα από πολίτες και εποπτεύει τηλεφωνικό
κέντρο με αξιωματικούς που παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση σε ιδιαίτερες
περιπτώσεις, όπου απαιτείται άμεση ή ειδική βοήθεια. Η Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας διεξάγει επίσης προκαταρκτικές έρευνες για εγκληματικές δραστηριότητες
εντός των αρμοδιοτήτων της.
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6. Εισαγγελείς Εγκλημάτων Διαφθοράς
Δύο θέσεις εισαγγελέων κατά της διαφθοράς ιδρύθηκαν το 20114, μία στην Αθήνα και
μία στη Θεσσαλονίκη. Το κύριο καθήκον αυτών των εξειδικευμένων εισαγγελέων είναι
η αντιμετώπιση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, καθώς και
υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος.
Οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται για τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 αυτού
κακουργήματα, και δη για:
1. κακουργήματα, τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς
και κακουργήματα που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή,
εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου.
2. κακουργήματα, τα οποία διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
ή επωφελούμενοι από την ιδιότητα τους γενικοί και ειδικοί γραμματείς
υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή
διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα
το κράτος, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και
263Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ’ ύλην
αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου.
3. κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος
δημοσίου συμφέροντος, εφόσον υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του
τριμελούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη
από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Οι εν λόγω εισαγγελείς έχουν εξουσίες δίωξης και εποπτείας των ερευνών για
εγκλήματα που αφορούν δημόσιους υπαλλήλους και πρόσωπα που ανήκουν σε
δημόσιους οργανισμούς. Επιτηρούν όλες τις προκαταρκτικές έρευνες που αφορούν
πράξεις διαφθοράς όπως και τις κύριες έρευνες. Στις θέσεις αυτές διορίζεται
Aντιεισαγγελέας Eφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς είναι
υπεύθυνος για την έναρξη ερευνών σχετικά με πράξεις διαφθοράς και την παραγγελία
άσκησης ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις αυτές. Το έργο των Εισαγγελέων
Εγκλημάτων Διαφθοράς υποστηρίζεται από ειδικές διωκτικές αρχές, όπως το Σώμα
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - ΣΔΟΕ (βλέπε Μέρος ΙΙ.7) και η Διεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας (βλέπε ανωτέρω Μέρος Ι.5). Οι Εισαγγελείς Εγκλημάτων
Διαφθοράς έχουν εκτεταμένες εξουσίες, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από
οποιαδήποτε αρχή και έχουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες (τραπεζικοί
λογαριασμοί, φορολογικά βιβλία κ.λπ.). Κάθε ένας από τους δύο Εισαγγελείς
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Εγκλημάτων Διαφθοράς συνεπικουρείται από δύο τουλάχιστον εισαγγελείς ή
αντιεισαγγελείς πρωτοδικών , αλλά μπορεί επίσης να αναθέσει σε οποιονδήποτε άλλο
εισαγγελέα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα να διεξάγει προκαταρκτική
έρευνα σε υπόθεση διαφθοράς (συνήθως μικρότερης σημασίας).

7. Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος
Πρόκειται περί νεοσύστατου θεσμού, επιφορτισμένου5 με τη διερεύνηση και δίωξη
υποθέσεων που συνεπάγονται οικονομικές ζημίες στο Ελληνικό Δημόσιο
(συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς). Ο εν λόγω εισαγγελέας
έχει το δικαίωμα να ασκεί δίωξη και να εξετάζει κάθε περίπτωση οικονομικής
εγκληματικότητας είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη αρχή
διερεύνησης και επιβολής του νόμου (Αστυνομία, ειδικές ομάδες εργασίας, ανακριτές,
εισαγγελείς). Επιπλέον, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει την εξουσία να
ασκεί ποινική δίωξη και να εποπτεύει τις έρευνες για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε
είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών
αδικημάτων, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. Το προσωπικό που
υπηρετεί στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος καταρτίζεται καταλλήλως
προκειμένου να υποστηρίξει τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων
κατά της διαφθοράς και συμμετέχει σε επιμορφώσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών για
την ανάπτυξη ικανοτήτων σε ό,τι αφορά τις έρευνες κατά της διαφθοράς.

8. Ανακριτές Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Αυτοί οι ανακριτές είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση σοβαρών περιπτώσεων απάτης,
διαφθοράς και άλλων σχετικών εγκλημάτων, στις οποίες εμπλέκονται δημόσιοι
αξιωματούχοι.
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II. Ενίσχυση των Αρμοδιοτήτων Καταπολέμησης της Διαφθοράς σε
ήδη υπάρχοντες θεσμούς

Η παρούσα ενότητα εξετάζει τα κύρια θεσμικά όργανα, των οποίων οι γενικές
αρμοδιότητες ενδέχεται να ξεπερνούν τα όρια της αντιμετώπισης της διαφθοράς,
ωστόσο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες καταπολέμησής της.

1. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)
Ο θεσμός του Γ.Ε.Δ.Δ., συστάθηκε το 2002, και είναι υπεύθυνος για την πρόληψη και
την παρακολούθηση φαινομένων κακοδιοίκησης (όπως αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
ή διακρίσεις που πλήττουν τους πολίτες) και διαφθοράς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων. Ο ρόλος του Γ.Ε.Δ.Δ. είναι τριπλός,
καθώς συμπεριλαμβάνει την επιθεώρηση του διοικητικού προσωπικού και των
μονάδων, τη λήψη πειθαρχικών μέτρων κατά των δημόσιων υπαλλήλων που
παραβιάζουν τον νόμο, καθώς και τον συντονισμό των διαφόρων Σωμάτων
Επιθεώρησης και Ελέγχου. Στα πλαίσια των συντονιστικών του αρμοδιοτήτων, ο Γ.Ε.Δ.Δ.
προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.). Πρόκειται
για μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή και το πρόσωπο που διορίζεται στη θέση αυτή
επιλέγεται από την κυβέρνηση με έγκριση του Κοινοβουλίου. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. περιλαμβάνει
στην ετήσια έκθεσή του συστάσεις υποχρεωτικές για την κυβέρνηση. Επίσης, ο Γ.Ε.Δ.Δ.
είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της τήρησης των προαναφερόμενων
συστάσεων, καθώς και των σχετικών αποτελεσμάτων.

2. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Αποστολή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, επισημαίνοντας φαινόμενα κακοδιοίκησης,
διαφθοράς,
αδιαφανών
διαδικασιών,
αναποτελεσματικότητας,
χαμηλής
παραγωγικότητας και χαμηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4320/2015, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με τις αρμοδιότητες, τις
υπηρεσίες και τις δομές του, μεταφέρθηκε στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Οι κύριοι στόχοι του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι:
1. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης
2. Η βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχόμενων Δημόσιων
υπηρεσιών
3. Η εξομάλυνση των διοικητικών λειτουργιών και η μείωση της σπατάλης
δημοσίων πόρων
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4. Η προστασία της αρχής της νομιμότητας και η διασφάλιση της διαφάνειας των
διοικητικών πράξεων.
Ο φορέας είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των κρατικών υπηρεσιών, των δήμων, των
περιφερειών και των επιχειρήσεων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων ή
των επιχειρήσεων των οποίων η διαχείριση ασκείται από το κράτος. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι,
καταρχήν, υπεύθυνο για καταγγελίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό φαινομένων
διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και διαδικασιών που στερούνται διαφάνειας μεταξύ
άλλων.
Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ., εκπρόσωποι του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης έχουν σχηματίσει μαζί με την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ομάδα εργασίας για την
ενίσχυση του διοικητικού και νομικού πλαισίου κυρώσεων. Στα πλαίσια των εργασιών
της, η ομάδα εξετάζει κυρίως την αναγκαιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων
προκειμένου να αποσυμφορηθεί το δικαστικό σύστημα.

3. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ιδρύθηκε με το Νόμο
2920/2001 και αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Εκτελεί διοικητικό και
οικονομικό έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,
χαίρει πλήρους ελεγκτικής ανεξαρτησίας. Η αποστολή του Σώματος Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας είναι o σχεδιασμός και υλοποίηση επιθεωρήσεων και
ελέγχων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο σε όλους τους φορείς και τους
οργανισμούς που υπάγονται στην ευθύνη ή στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας
καθώς και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένου του
ιδιωτικού τομέα (για παράδειγμα, φαρμακεία και ιδιωτικές κλινικές). Στόχος είναι η
βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των οργανισμών και φορέων
που σχετίζονται με την υγεία, η βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης
και της κοινωνικής πρόνοιας, η εξάλειψη των διοικητικών ατασθαλιών και
παραβάσεων.

4. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
(Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)
Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.),
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 2671/1998 και το Προεδρικό Διάταγμα 338/2002,
έχει αποστολή να διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών, φορέων, οργανισμών και νομικών ή φυσικών προσώπων που παρέχουν
υπηρεσίες σχετικές με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ο σκοπός των ελέγχων που διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. σε όλη τη χώρα είναι να
διασφαλιστεί η συνοχή του νομικού συστήματος, η συμμόρφωση με τις ισχύουσες
διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο εντοπισμός των περιστατικών
έλλειψης διαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας, η καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
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Το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. έχει δικαιοδοσία να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους,
επιθεωρήσεις και έρευνες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ), στον Οργανισμό
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), στις εταιρείες «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (Ο.Σ.Υ.) και
«Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ), στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, στα
αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, καθώς και σε κάθε ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που έχει αναλάβει την ευθύνη έργου μεταφορών που ανήκει στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου.

5. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)
Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, υπαγόμενο στο Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, ιδρύθηκε6 το 1984. Από το 20167, το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων
αποτελεί μέρος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Ο ρόλος της Υπηρεσίας είναι η τακτική και έκτακτη επιθεώρηση έργων που εκτελούνται
από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται κάθε φορά.
Από το 2014 έχει αναβαθμιστεί το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη διεξαγωγή των
επιθεωρήσεων, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων
κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των φορέων
εκμετάλλευσης των υπηρεσιών των κατασκευαστικών έργων, θέματα σχετικά με την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, τις απαραίτητες προϋποθέσεις
εμπιστευτικότητας και απορρήτου και, γενικότερα, όλα τα θέματα που αφορούν τις
βασικές και γενικές αρχές ελέγχου και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Ως εκ
τούτου, οι αρχές ή οι φορείς του δημόσιου τομέα, στους οποίους απευθύνονται οι
εκθέσεις των Επιθεωρητών και αφορούν σε ευρήματα σχετικά με τα δημόσια έργα που
εποπτεύουν, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και το Σώμα Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων, σχετικά με
τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση.

6. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.Ε.Λ.)
Υπό την επίβλεψη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.),
συγκροτείται η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.Ε.Λ.), η σύνθεση της οποίας
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και απαρτίζεται από:
1. Tov Προϊστάμενο της Γ.Δ.Δ.Ε., ως Πρόεδρο
2. Τους Προϊσταμένους των διευθύνσεων:

6.

Άρθρο 22 του νόμου 1418/1984

7.

Άρθρο 179 του νόμου 4412/2016
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α) Ελέγχου Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ (α’
και β’ βαθμού)
β) Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου και λοιπών φορέων
γ) Υποστήριξης και Επικοινωνίας
δ) Εκτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων
ε) Συντονισμού και εφαρμογής των διατάξεων για τη δημόσια λογιστική
3. Δύο φυσικά πρόσωπα από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που ασχολούνται
με θέματα ελέγχου δαπανών και των συστημάτων διαχείρισης.

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.)
Η Ε.Δ.Ε.Λ. είναι μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο
της ορθολογικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα. Η ΕΔΕΛ είναι υπεύθυνη
για τον έλεγχο, μεταξύ άλλων:
1. όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ
2007-2013
2. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία 2007-2013»
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

και

του

3. του Μηχανισμού Χρηματοδότησης (ΜΧ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) για τις περιόδους 2009-2014 και 2014-2021
4. του Γενικού Προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση Ροών Μετανάστευσης
για τις περιόδους 2008-2013 και 2014-2020.
Αποστολή της είναι να διασφαλίσει την αρχή της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων
οικονομικών κατά την ενσωμάτωση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Η Ε.Δ.Ε.Λ. είναι ένα συλλογικό όργανο, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών
και συγκροτείται από:
1. τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων, ως Πρόεδρο
2. τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που υπάγονται στο Υπουργείο
Οικονομικών:
α) Σχεδιασμού και αξιολόγησης των ελέγχων
β) Ελέγχου Διαχείρισης των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
γ) Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων
3. Δύο εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με εμπειρία σε θέματα
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
ή δημοσίων έργων ή κρατικών επιχορηγήσεων.
Η Ε.Δ.Ε.Λ. είναι αρμόδια να:
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1. ελέγχει τα συστήματα των Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιαμέσων Φορέων
Διαχείρισης και της Αρχής Πιστοποίησης, χρησιμοποιώντας επαρκές δείγμα
πράξεων που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους και τους
λογαριασμούς της Αρχής Πιστοποίησης,
2. παρακολουθεί και να αξιολογεί τα μέτρα και τις διορθωτικές ενέργειες που
αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές μετά από τους ελέγχους,
3. συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου και ετήσια γνωμοδότηση σχετικά με τη
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου,
4. πιστοποιεί την εγκυρότητα των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων που
παρέχονται από όλους τους εθνικούς και ευρωπαίους αρμόδιους φορείς,
5. συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον συντονισμό
των ελέγχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των χρησιμοποιούμενων
μεθόδων και να ανταλλάσσει γνώμες για τα αποτελέσματα των ελέγχων των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου,
6. αξιολογεί τη δημιουργία Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου.

7. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
Το ΣΔΟΕ είναι μία ειδική γραμματεία που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Στις
αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
1. Η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης
βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις
που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες
χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι
οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης.
2. Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η
διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την
τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων
και εγκλημάτων, καθώς και λοιπόν παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων
σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.
3. Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η
διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την
τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων
και εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων,
συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων
λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομίζουν οφέλη από τα αδικήματα
της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας, καθώς και της προσφοράς για
άσκηση επιρροής, τις απάτες και παρατυπίες κατά των οικονομικών
συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα,
άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και
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παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε
βάρος των συμφερόντων της χώρας.
4. Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (O.L.A.F.), σύμφωνα με την κοινοτική
νομοθεσία.
5. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν
μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκομένων
προσώπων, που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα.
6. Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών
και δραστηριοτήτων που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του
διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.
7. Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη
διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων
ουσιών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά,
τοξικά απόβλητα κ.λπ.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.
8. Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών εντός του πεδίου των
αρμοδιοτήτων του.
9. Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της
παραλίας, ως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές
επ’ αυτών.

8. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (FIU)
Η Αρχή είναι μια εθνική μονάδα που στοχεύει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
συμβάλλοντας στην ασφάλεια και στη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής και
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αποστολή της8 είναι η συλλογή, διερεύνηση και
ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών (STR) που της διαβιβάζονται από νομικά και
φυσικά πρόσωπα, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τα εγκλήματα
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.
Η Αρχή έχει αναδιαρθρωθεί από το 2011 σε τρεις (3) επιμέρους μονάδες ως εξής:
1. Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Συγκροτείται από
τον Πρόεδρο και οκτώ (8) μέλη της Αρχής. Στο τέλος κάθε έτους, η Μονάδα
υποβάλλει έκθεση δραστηριοτήτων προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη.
8.

Νόμος 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το νόμο 3932/2011

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

II. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΘΕΣΜΟΥΣ– 19

2. Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας.
Εκτός από τον Πρόεδρο, περιλαμβάνει δύο (2) μέλη της Αρχής. Στο τέλος κάθε
έτους η Μονάδα υποβάλλει έκθεση δραστηριοτήτων στους Υπουργούς
Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Προστασίας του Πολίτη.
3. Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Εκτός από τον
Πρόεδρο, απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη της Αρχής. Στο τέλος κάθε έτους, η
Μονάδα υποβάλλει έκθεση δραστηριοτήτων προς την Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τους Υπουργούς Οικονομικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο οποίος διορίζεται με
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
Η Αρχή επικεντρώνεται στη διερεύνηση συναλλαγών από φυσικά και νομικά πρόσωπα,
δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων
υπουργών, βουλευτών και συμβούλων σε υπουργούς, καθώς και δημοσιογράφους.
Είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επίσης, η Αρχή
λαμβάνει αναφορές σχετικά με ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σχετίζονται με τη διαφθορά
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ., η Αρχή υποβάλλει την ετήσια έκθεσή της κατά της
διαφθοράς στην ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (βλ. Μέρος Ι.2), συμμετέχει σε ομάδα εργασίας υπό την
καθοδήγηση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για τη δημιουργία πρότυπων πρακτικών κατά της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το προσωπικό της
λαμβάνει ειδική εκπαίδευση σχετική με την υποστήριξη μακροπρόθεσμου στρατηγικού
σχεδιασμού και την ανάπτυξη ικανοτήτων σε ό,τι αφορά την έρευνα υποθέσεων
διαφθοράς.

9. Ελεγκτικό Συνέδριο
Το συνταγματικά καθιερωμένο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι επιφορτισμένο με ουσιαστικές
αρμοδιότητες που συμβάλουν στην καταπολέμηση της Διαφθοράς:
1. τον έλεγχο των κρατικών δαπανών και τον έλεγχο των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών
προσώπων που υπάγονται σε αυτό το νομικό καθεστώς,
2. τον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, όταν ο δημόσιος τομέας
είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος ή άλλο νομικό πρόσωπο ισοδύναμου
καθεστώτος,
3. τον έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων,
4. υποβολή έκθεσης στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον κρατικό προϋπολογισμό, και
5. δικαστικές διαφορές που σχετίζονται με τα στοιχεία (1) και (3).
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Εκτός από τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες, το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει
καταγγελίες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και τις ζημίες εις βάρος του
δημοσίου συμφέροντος.

10. Συνήγορος του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή, η γενική αποστολή της οποίας
είναι να μεσολαβεί μεταξύ των πολιτών και των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών για
την επίλυση διοικητικών διαφορών. Η διαμεσολάβηση, η οποία προηγείται από έλεγχο
νομιμότητας της διοικητικής δράσης, έχει ως στόχο την εξάλειψη της πιθανής
κακοδιοίκησης και την αποκατάσταση της νομιμότητας, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων. Ο
Συνήγορος του Πολίτη λαμβάνει μεγάλο αριθμό αναφορών από πολίτες για
διαφορετικούς τύπους κακοδιοίκησης από όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης,
πολλοί από τους οποίους ενδέχεται να αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς. Η Αρχή
υποβάλλει επίσης, εντός της αρμοδιότητάς της, προτάσεις στα αρμόδια οργανωτικά και
νομοθετικά όργανα που προβλέπουν την ενίσχυση της διαφάνειας στη δράση της
Διοίκησης και τη δημιουργία συνθηκών που εμποδίζουν την ανάπτυξη της διαφθοράς.
Από το 20169 η ανεξάρτητη Αρχή έχει οριστεί ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και
των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ., ο Συνήγορος
του Πολίτη μαζί με τους ελεγκτικούς φορείς διατυπώνει και απευθύνει στην ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
(βλ. Μέρος Ι.2 και Γράφημα 1 στο Μέρος ΙΙΙ), προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα και
δράσεις που αποσκοπούν στην επιβολή της τήρησης τους από τα Υπουργεία και τους
οργανισμούς.

9.

Νόμος 4443/2016
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III. Συντονισμός εντός του Δικτύου Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Η μάχη κατά της διαφθοράς διακρίνεται σε τέσσερα βασικά στάδια: πρόληψη,
επιθεώρηση, καταγγελία και καταστολή. Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τα
φαινόμενα διαφθοράς επιτάσσει για την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση την
ύπαρξη πληθώρας φορέων με διαφορετικές αρμοδιότητες. Το σύνολο των εν λόγω
φορέων συνθέτει το δίκτυο καταπολέμησης της διαφθοράς. Όπως αφήνει να εννοηθεί
ο όρος «δίκτυο», οι εν λόγω φορείς δεν παραμένουν απομονωμένοι στη δράση τους
αλλά, αντιθέτως, έχουν αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας. Η αποτελεσματική
καταστολή της διαφθοράς επιτάσσει την πολυεπίπεδη συνεργασία τους. Το δίκτυο
αυτό, σταδιακά, περνάει υπό την συντονιστική αρωγή της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., της οποίας
άλλωστε ρόλος είναι ο συγχρονισμός των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων φορέων.
Ωστόσο, η πλειάδα των θεσμών και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
καταπολέμησης της διαφθοράς με διαφορετικές εντολές, οδηγεί συχνά σε ασαφείς και
αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Ως εκ τούτου, απαιτείται σαφής διάκριση των
ρόλων των φορέων αυτών, προκειμένου να αποφεύγεται η κατασπατάληση των
προσπαθειών και των πόρων, και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της
στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού
των εμπλεκόμενων θεσμών και φορέων, καθώς και του ιδιαίτερα πολύπλοκου
νομοθετικού πλαισίου που ορίζει τις αρμοδιότητές τους, εντοπίζονται ορισμένες
προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό
επίπεδο συντονισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή συνεργασία τους.
Κατ’ αρχάς, παρατηρείται ότι ακόμη και στο ίδιο το θεσμικό πλαίσιο αρκετών από τους
εν λόγω φορείς, συγχέονται τα φαινόμενα της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Ο
όρος κακοδιοίκηση υποδηλώνει κακή διακυβέρνηση, η οποία συχνά εμφανίζεται υπό
τη μορφή κακοδιαχείρισης των δημοσίων πόρων, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά
δημοσίων υπαλλήλων, κλπ. Το φαινόμενο αυτό περιλαμβάνει συμπεριφορές και
πρακτικές, οι οποίες περιγράφονται ως ανεπαρκείς ή αμελείς, χωρίς ωστόσο να
ποινικοποιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις10. Από την άλλη, ως διαφθορά ορίζεται η
«κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας με σκοπό το προσωπικό όφελος»11. Ο ορισμός
αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά ποινικών αδικημάτων, τα οποία
περιλαμβάνουν τη δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων, απιστία σχετική με την υπηρεσία
και άλλα. Η βασική διάκριση μεταξύ των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς
έγκειται στην ποινική φύση της διαφθοράς, η οποία αποτελεί πάντοτε ποινικό αδίκημα
και τιμωρείται ως τέτοιο, ενώ αντίθετα η κακοδιοίκηση δεν τιμωρείται από τον νόμο.

10.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε https://icac.sa.gov.au/content/what-maladministration.

11.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε www.transparency.org/what-is-corruption#define.
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Ωστόσο, η κακοδιοίκηση, ιδίως υπό τη μορφή γραφειοκρατικών εμποδίων και
κακοδιαχείρισης, μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία φαινομένων διαφθοράς.
Στο επίπεδο του θεσμικού συντονισμού, παραμένει ασαφές πως οι διαφορετικοί
εμπλεκόμενοι φορείς χειρίζονται υποθέσεις που υποκρύπτουν περιστατικά διαφθοράς.
Για παράδειγμα, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει ρητή αρμοδιότητα από τον ιδρυτικό
του νόμο (ν. 3094/2003) να εντοπίζει και να καταστέλει φαινόμενα διαφθοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3094/2003, ο Συνήγορος έχει ως αποστολή
του τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., για την προστασία
των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της
νομιμότητας. Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχοντας ως επίκεντρο την διασφάλιση
και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας
την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αναπόφευκτα οδηγεί στην
αποκάλυψη περιστατικών διαφθοράς, χωρίς όμως αυτά να εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιότητας του Συνηγόρου ως προς τη διερεύνησή τους. Έτσι, παραμένει ασαφές
πως ο Συνήγορος θα πρέπει να αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, καταγγελίες πολιτών
σχετικά με καθυστερήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, μετά από περαιτέρω
διερεύνηση, αποκαλύπτουν περιπτώσεις εκβιασμού από τους δημοσίους υπαλλήλους
προς τους πολίτες αποτελώντας έμμεσες μορφές διαφθοράς. Ο νόμος 4320/2015 ορίζει
ότι η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συνεργάζεται με τον Συνήγορο του Πολίτη για την καταπολέμηση της
διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ωστόσο παραλείπει να προσδιορίσει τους
ειδικότερους όρους της συνεργασίας αυτής.
Παρόμοια σύγχυση, ως προς το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και εξουσιών, προκαλείται
επίσης στους φορείς αρμόδιους για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων
υπηρεσιών. Αυτή η κατηγορία φορέων περιλαμβάνει κυρίως τις μονάδες εσωτερικού
ελέγχου, οι οποίες δεν είναι καθαυτές αρμόδιες για τη διερεύνηση υποθέσεων
διαφθοράς, αλλά στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της
αποτελεσματικότητας, και στην αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με το
σχετικό ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουν
φαινόμενα κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, απάτης ή διαφθοράς. Ωστόσο, δεν
εξειδικεύεται πως ο συμβουλευτικός ρόλος των μονάδων αυτών με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβαδίζει με τον ρόλο τους ως σώματα
εντοπισμού υποθέσεων απάτης και διαφθοράς.
Κατά δεύτερον, οι αρμοδιότητες των παρακάτω κατηγοριών θεσμών φαίνεται να
διασταυρώνονται
μεταξύ
τους,
καταλήγοντας
σε
αντιφατικές
και
αλληλεπικαλυπτόμενες δικαιοδοσίες:
 Σώματα επιθεώρησης με τομεακή δράση και μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε
Υπουργεία του ίδιου ή συναφούς τομέα (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας)
 Σώματα επιθεώρησης και μονάδες εσωτερικού ελέγχου από τη μία, και ο
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης από την άλλη.
Στην πρώτη περίπτωση, είναι προφανές ότι υπάρχουν περισσότερες από μία υπηρεσίες
αρμόδιες για τον εντοπισμό υποθέσεων διαφθοράς και απάτης σε έναν συγκεκριμένο
τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές νομικές διατάξεις των εν λόγω φορέων που
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χρησιμοποιούνται χάριν παραδείγματος, δεν είναι σαφές το εάν και κατά πόσο
συνεργάζονται σε ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Για παράδειγμα, όταν
εντοπίζεται ένα περιστατικό διαφθοράς σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θα πρέπει αυτό να
καταγγέλλεται στην αντίστοιχη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας ή
στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας; Επιπλέον, στην περίπτωση
που εντοπίζεται κάποια υπόθεση διαφθοράς από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του
Υπουργείου, θα πρέπει να ειδοποιείται το σχετικά αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης, και
ποιος θα είναι εν τέλει αρμόδιος για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την
υποβολή σχετικών συστάσεων για την αντιμετώπιση της υπόθεσης; Η βασική αιτία για
την αμφισημία αυτή είναι η απουσία ενός σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα
ορίζει ξεκάθαρη σειρά ιεραρχίας μεταξύ των φορέων που είναι συν-αρμόδιοι να
επιλαμβάνονται των υποθέσεων διαφθοράς.
Συγχρόνως, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι υπεύθυνος για τη
διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, επιβλέποντας
και αξιολογώντας τα ελεγκτικά σώματα της δημόσιας διοίκησης και εντοπίζοντας
υποθέσεις διαφθοράς. Για τον εντοπισμό των υποθέσεων διαφθοράς, ο Γενικός
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις είτε
χρησιμοποιώντας το δικό του προσωπικό είτε δίνοντας σχετική εντολή στο Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή άλλα σώματα ελέγχου και επιθεώρησης
των Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου δημοσίου
τομέα. Το πρόβλημα που εντοπίζεται εδώ αφορά, και πάλι, το ερώτημα της
προτεραιότητας ανάληψης δράσης στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης.
Ειδικότερα θα πρέπει να επιληφθεί της υπόθεσης ο Γ.Ε.Δ.Δ. και το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., υπό την
αρμοδιότητά τους να εντοπίζουν φαινόμενα διαφθοράς σε όλο τα φάσμα του
δημοσίου τομέα, τα τομεακά σώματα επιθεώρησης ή οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου
των αρμόδιων Υπουργείων; Δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο ερώτημα αυτό, καθώς η
ίδια η θεσμική δομή του δικτύου των εμπλεκομένων φορέων φαίνεται αφενός να
συγχέει τα βήματα της πρόληψης και της επιθεώρησης αναφορικά με τις σχέσεις
μεταξύ των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων και των τομεακών σωμάτων
επιθεώρησης, και αφετέρου να θεσπίζει αλληλεπικαλυπτόμενες εξουσίες και
αρμοδιότητες εντός του ίδιου και του αυτού πεδίου πολιτικής. Συνακόλουθα, θα πρέπει
να αποσαφηνιστεί η αλληλεπίδραση των εν λόγω φορέων.
Παρόμοιοι προβληματισμοί ανακύπτουν και αναφορικά με τους οικονομικούς ελέγχους
που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών. Η Γενική Διεύθυνση ελέγχει την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης
και ελέγχου και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωσή τους προκειμένου να
προστατεύονται επιτυχώς τα οικονομικά συμφέροντα των υπηρεσιών, να
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών τους σύμφωνα με τον νόμο
και να καταπολεμάται η απάτη, η διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα
που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα αυτά. Παράλληλα, ελέγχει τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των δαπανών, τη χρηστή διαχείριση των πόρων, την είσπραξη των
εσόδων και τη διαχείριση της περιουσίας των φορέων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά της, προκειμένου να εντοπίζει και να αποτρέπει φαινόμενα
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης ή κατασπατάλησης πόρων, απάτης και διαφθοράς. Η
διατύπωση της διάταξης που περιγράφει τις παραπάνω αρμοδιότητες εμφανίζεται
αρκετά γενικόλογη και προκαλεί σύγχυση ως προς το πεδίο ελέγχου της Γ.Δ.Δ.Ε. και
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πως αυτό παρεμβάλλεται ή συσχετίζεται με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις
μονάδες εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων και των σωμάτων επιθεώρησης,
δεδομένου ότι και αυτά έχουν ρητή αρμοδιότητα να διασφαλίζουν και να ελέγχουν τη
χρηστή διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών, ή ακόμη και με τους ελέγχους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι επίσης αφορούν τις δημόσιες δαπάνες.
Το θεσμικό δίκτυο καταπολέμησης της διαφθοράς περιλαμβάνει επίσης φορείς, οι
οποίοι δραστηριοποιούνται εμμέσως στην καταπολέμηση του φαινομένου. Πρόκειται
κυρίως για ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες δεν θα πρέπει να παραβλέπονται, όπως
συνήθως συμβαίνει εξετάζοντας τον συντονισμό των σχετικών θεσμών. Οι αρχές αυτές
διαθέτουν ρυθμιστικές αρμοδιότητες και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της
αγοράς και στην πρόληψη των μονοπωλίων, πεδία με εγγενή ροπή στη διαφθορά
δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων. Συνεπώς,
οι εν λόγω αρχές όχι μόνο θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο για τη
μείωση των ευκαιριών εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και την ελαχιστοποίηση του
οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπού της, αλλά θα πρέπει να συνεργάζονται στενά
με άλλους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς, προκειμένου να αξιοποιείται η
εκατέρωθεν γνώση και η εμπειρία σε ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς κατά τη
διαμόρφωση ρυθμιστικών πολιτικών.
Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό πεδίο που θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο του θεσμικού
συντονισμού αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μονάδων εσωτερικού
ελέγχου/σωμάτων επιθεώρησης αφενός, και των διωκτικών και δικαστικών αρχών
αφετέρου. Οι τρεις αυτές κατηγορίες φορέων απεικονίζουν τα τρία διαφορετικά στάδια
της καταπολέμησης της διαφθοράς, ήτοι της πρόληψης, του εντοπισμού και της
καταστολής, τα οποία αν και διακριτά, σαφώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων συχνά επισημαίνουν αυτή την έλλειψη
συντονισμού και η ανεύρεση τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού αποτελεί
πάγιο αίτημά τους. Για παράδειγμα, για τα σώματα ελέγχου και επιθεώρησης είναι
πολύ σημαντικό να ενημερώνονται για την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων που
ξεκίνησαν με αφορμή τις έρευνές τους, προκειμένου να είναι σε θέση να προτείνουν
λύσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ελεγχόμενου οργανισμού. Αντίστοιχα,
οι διωκτικές αρχές επωφελούνται επίσης από τα ευρήματα των σωμάτων ελέγχου και
επιθεώρησης, προκειμένου να εντοπίζουν υποθέσεις απάτης και διαφθοράς και να
προχωρήσει η δικαστική τους επίλυση. Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται απαραίτητο να
θεσμοθετηθούν ρητοί όροι συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω αρχών.

1. Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Ο ΣυντονιστήςΚλειδί
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., δρώντας υπό την ιδιότητα της ως βασικός συντονιστής στην
καταπολέμηση της διαφθοράς, έχει σχεδιάσει, σε συνεργασία με τους κύριους φορείς
του δικτύου, τις κατευθυντήριες γραμμές για κοινή δράση κατά της διαφθοράς. Προς το
σκοπό αυτό, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., ως απευθείας υπαγόμενη στον αρμόδιο για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Δ.Ο.Α.
(βλ. Μέρος Ι.5), του Σ.Δ.Ο.Ε. (βλ. Μέρος ΙΙ.7), των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των
Υπουργείων (βλ. Πίνακα 1), του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
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(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) (Μέρος ΙΙ.3), των οποίων τη δράση συντονίζει και παρακολουθεί.
Παράλληλα, τους αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων.
Επιπροσθέτως, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι υπεύθυνη για την άρση συγκρούσεων και την επίλυση
ζητημάτων που σχετίζονται με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες μεταξύ των διαφόρων
υπηρεσιών ή φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς,
διατυπώνοντας προτάσεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική επίλυση των εν λόγω
ζητημάτων. Επιπλέον, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. καθίσταται αρμόδια για τη συλλογή εκθέσεων
σχετικά με τη διαφθορά που εκπονούνται από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς
(συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, της Αρχή Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης
της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, του Σ.Δ.Ο.Ε,
της Δ.Ο.Α, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας κλπ). Για
το λόγο αυτό, λειτουργούν Γραφεία Συντονισμού τα οποία ενισχύουν την συντονιστική
της ικανότητα (βλ. παρακάτω Γράφημα 1). Κατά συνέπεια, διευκολύνεται η
ομαδοποίηση των πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών επιθεώρησης και
ελέγχου.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των φαινομένων διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, η
συνεργασία μεταξύ της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και του Υπουργείου Εσωτερικών είναι επιτακτική για
την επιτυχή καταπολέμησή τους. Η συνεργασία αυτή έχει λάβει διάφορες μορφές στο
πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου
Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Για παράδειγμα, η επεξεργασία κώδικα δεοντολογίας
και συμπεριφοράς για τους δημόσιους υπαλλήλους προωθείται μέσω της συνεργασίας
των δύο θεσμικών οργάνων. Για το σκοπό αυτό, έχουν επίσης δημιουργηθεί σχετικές
ομάδες εργασίας, οι οποίες επικεντρώνονται στη συνολική εικόνα της διαφθοράς στους
Ο.Τ.Α. και στην ανάπτυξη ειδικής στρατηγικής για την καταπολέμησή της με τη
συμμετοχή εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. Επιπλέον, ανώτερα στελέχη του Υπουργείου
συζητούν με την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ τη δυνατότητα ενός συστήματος απονομής βραβείων
υποδειγματικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Τέλος, καταβάλλονται προσπάθειες αντιμετώπισης των δυσχερειών που αφορούν την
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της συνεργασίας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσιων Εσόδων, του Προϊσταμένου του FIU, και του επικεφαλής της Οικονομικής
Αστυνομίας, οι οποίοι εξετάζουν τρόπους βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών.

2. Συντονίζοντας την δράσεις αντιμετώπισης της Διαφθοράς
Συντονισμός Οργάνων επιθεώρησης και ελέγχου
Όσον αφορά το συντονισμό των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
δεσμεύεται νομικά να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και μέτρα για να
εξασφαλίσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής, με
ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των οργανισμών εποπτείας και ελέγχου καθώς και
την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει οδηγίες και συστάσεις.
Για το σκοπό αυτό, στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. λειτουργούν Γραφεία Συντονισμού ως σημεία
επικοινωνίας με την Οικονομική Αστυνομία, την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της
Αστυνομίας, το Σ.Δ.Ο.Ε., το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., το Σ.Ε.Δ.Ε. και τις Τελωνειακές
Αρχές. Τα Γραφεία Συντονισμού αναμένεται να συμβάλουν στην υλοποίηση του
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στρατηγικού σχεδίου όσον αφορά τους φορείς επιθεώρησης, με στόχο την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητάς τους. Παράλληλα, τα γραφεία αυτά (Γράφημα 1) είναι
αρμόδια για την ενημέρωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σχετικά με το έργο των βασικών υπηρεσιών
τους και, ειδικότερα, για τη δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων τους. Τέλος, η
λειτουργία των εν λόγω γραφείων καθιστά τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. «σημείο μετάδοσης»
καταγγελιών, μέσω του οποίου αυτές αποστέλλονται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές
προς περαιτέρω διερεύνηση.
Γράφημα 1: Γραφεία Συντονισμού στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
1.
2.

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Φορείς με
γραφεία
Συντονισμού
στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

3.
4.

Μονάδες εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων
Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Συντονισμός Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου υπουργείων
Σύμφωνα με τους στόχους 12 και 19 του Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ., οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου
των Υπουργείων πρέπει να ενισχυθούν στον αγώνα τους κατά της διαφθοράς. Ως
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται η ανεξάρτητη υπηρεσία ελέγχου που παρέχει
διασφάλιση της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα. Κάθε
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη για:
1. τον έλεγχο της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και
των λειτουργιών των υπηρεσιών του οργανισμού,
2. τον εντοπισμό προβλημάτων και δυσλειτουργιών, την ανάλυση των αιτιών τους
και την πρόταση μέτρων για την αντιμετώπισή τους, παρακολουθώντας
παράλληλα την εφαρμογή των τελευταίων, και
3. την αξιολόγηση των γενικών αρχών (παραγωγικότητα, αποδοτικότητα,
οικονομία) και την εφαρμογή των στόχων που έχουν τεθεί από τις οργανικές
μονάδες του οργανισμού.
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των προαναφερθέντων μονάδων (βλ.
Πίνακα 1). Παράλληλα, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. διασφαλίζει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα
των δράσεων που αναλαμβάνουν οι ελεγκτικοί φορείς στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ. και
όχι μόνο, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, τη
σχέση μεταξύ των μονάδων και των φορέων επιθεώρησης, την πρόσβαση στα
δεδομένα, την εμπιστευτικότητα και την επαγγελματική πιστοποίηση του προσωπικού
τους. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ μονάδων εσωτερικού ελέγχου και φορέων
επιθεώρησης, η ανάπτυξη των πρώτων θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των
τελευταίων. Συγκεκριμένα, τα Σώματα Επιθεώρησης θα εξοικονομήσουν πόρους που
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να επιθεωρήσουν οριζόντια περιπτώσεις
διαφθοράς, αντί για επιμέρους ελέγχους με μικρή επίδραση.
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Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στοχεύει στην καθιέρωση ορθών πρακτικών που βασίζονται στη
συνεργασία μεταξύ Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Φορέων Επιθεώρησης που θα
συμβάλλουν ενεργά στη μείωση της διαφθοράς.
Πίνακας 1. Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου
Γραφείο Συντονισμού Δράσεων και Προγραμματισμού Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου εντός
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Μόνιμη Κεντρική Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (υπό συγκρότηση)
Υπουργείο
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Υπουργείο Οικονομικών
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Υπουργείο Οικονομίας και
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Ανάπτυξης
Ελέγχου
Υπουργείο Ναυτιλίας και
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Εσωτερικών
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Υπουργείο Υγείας
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Θρησκευμάτων
Ελέγχου
Υπουργείο Εξωτερικών
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Υπουργείο Τουρισμού
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Αθλητισμού
Ελέγχου
Υπουργείο Ενέργειας και
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Περιβάλλοντος
Ελέγχου
Υπουργείο υποδομών και
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Μεταφορών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
και Τροφίμων
Υπουργείο Διοικητικής
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Ανασυγκρότησης
Ελέγχου
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Ελέγχου

Μικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου
Πρόκειται για ομάδες ελέγχου, επιφορτισμένες με κοινές αρμοδιότητες για την
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς.12 Οι συμμετέχοντες είναι
προσωπικό από:
1. το Σώμα Δίωξης οικονομικού εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
2. τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΔOA)
3. τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων
Εσόδων
12.

Για αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που ανελήφθησαν από τα μικτά κλιμάκια, βλ. Ετήσια
Έκθεση ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 2015-2016, σελίδες 145-150.
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4. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής
Ακτοφυλακής
5. Τελωνειακές Υπηρεσίες.
Τα μικτά κλιμάκια διεξάγουν ελέγχους στην ελληνική επικράτεια με στόχο την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και συναφών παραβάσεων. Οι κύριοι
στόχοι αυτών των ομάδων είναι:
1. η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων για την αντιμετώπιση του
λαθρεμπορίου
2. ο έλεγχος των φαινομένων της διαφθοράς που εκδηλώνονται και αποδίδονται
κυρίως στην κατάτμηση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και στην εντοπιότητα
του προσωπικού τους
3. η αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους.

3. Συντονισμός για τη διαχείριση των καταγγελιών διαφθοράς
Η καταγγελία των υποθέσεων διαφθοράς από τους πολίτες είναι ένα από τα
σημαντικότερα εργαλεία για την καταπολέμηση αυτής. Η καταγγελία της διαφθοράς
αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ των δύο μορφών καταπολέμησής της, της πρόληψης και της
καταστολής. Το σημαντικότερο είναι ότι η καταγγελία περιπτώσεων διαφθοράς
εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης
και στον αγώνα κατά της διαφθοράς.
Το θεσμικό τοπίο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών και φορέων αρμόδιων για την παραλαβή καταγγελιών
σχετικών με τη διαφθορά. Μεταξύ αυτών των φορέων, ορισμένοι είναι αποκλειστικά
αρμόδιοι για καταγγελίες περιστατικών διαφθοράς, ενώ άλλοι μπορούν να λαμβάνουν
και άλλου είδους καταγγελίες.
Ο ρόλος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι να συντονίσει τα διάφορα συστήματα διαχείρισης των
καταγγελιών, αλλά και να συμμετάσχει ενεργά στον τομέα αυτό ως παραλήπτης
καταγγελιών. Ειδικότερα, η Εθνική Υπηρεσία Συντονισμού για την Καταπολέμηση της
Απάτης (AFCOS), η οποία λειτουργεί εντός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., ορίζεται ως κεντρικό σημείο
για τη λήψη καταγγελιών σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ υπό μορφή
ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, η αρμοδιότητα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. να λαμβάνει καταγγελίες
υπερβαίνει την αρμοδιότητα της AFCOS.
Λόγω της πληθώρας των παραληπτών καταγγελιών διαφθοράς, έχουν δημιουργηθεί
διάφορα κανάλια συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συμμετέχει στη διαχείριση των καταγγελιών, ακόμη κι αν δεν
είναι η ίδια ο παραλήπτης. Αυτό είναι απαραίτητο ιδίως όταν ένα θεσμικό όργανο
λαμβάνει καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς του και κατά
συνέπεια η καταγγελία πρέπει να παραπεμφθεί στον αρμόδιο φορέα. Κατά συνήθη
πρακτική των εμπλεκομένων φορέων, η καταγγελία συχνά αποστέλλεται
αυτεπαγγέλτως στο κατάλληλο όργανο.
Για παράδειγμα, οι καταγγελίες που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. Μέρος
ΙΙ.9), οι οποίες ενδέχεται να μην εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, παραπέμπονται στην
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

III. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ – 29

αρμόδια αρχή π.χ. στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (βλ. Μέρος ΙΙ.2). Εάν προκύψουν ζητήματα κατά την
επεξεργασία των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με τη διάπραξη αξιόποινων
πράξεων, τα δεδομένα διαβιβάζονται στην αρμόδια Εισαγγελία για περαιτέρω
ενέργειες. Ομοίως, ο Συνήγορος του Πολίτη (βλ. Μέρος ΙΙ.10) λαμβάνει αναφορές, οι
οποίες συχνά καταγγέλλουν ρητά πράξεις διαφθοράς. Οι αναφορές αυτές
παραπέμπονται στη συνέχεια στους ελεγκτικούς φορείς ή στις εισαγγελικές αρχές.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας του13, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να
ζητήσει τη συνδρομή των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) ή
άλλων φορέων επιθεώρησης και ελέγχου.
Με τη σειρά του, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (II.2) λαμβάνει αναφορές από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., τον Γ.Ε.Δ.Δ.,
άλλους ελεγκτικούς φορείς, υπουργεία και πολίτες για υποθέσεις διαφθοράς. Σε
περίπτωση που το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί μιας καταγγελίας, αυτή
παραπέμπεται στον αρμόδιο φορέα, όπως η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, το Υπουργείο
Οικονομικών και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, τα
αποτελέσματά της κοινοποιούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα ή στα αρμόδια πειθαρχικά
όργανα, εφόσον οι παραβάσεις συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα αντίστοιχα. Ο
αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος επιλαμβάνεται της υπόθεσης μπορεί να ζητήσει από
τους επιθεωρητές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. να διεξάγουν περαιτέρω έρευνες ή να προχωρήσουν
σε προκαταρκτική εξέταση.

13.

Άρθρο 4 του νόμου 3094/2003
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Παράρτημα Α
Πίνακες αρχών, υπηρεσιών και οργάνων του δικτύου φορέων που
συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Πίνακας A.1. Ελεγκτικοί Φορείς, Σώματα Επιθεώρησης και Διωκτικές Αρχές
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Σώμα Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου σε προϊόντα
που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

Πίνακας A.2. Διοικητικές & Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Κεντρικός Φορέας

Υπουργείο
Οικονομικών

Αρχές και Υπηρεσίες
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενη απευθείας
στον Υπουργό Οικονομικών
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης –
Τμήμα Δ’: Πειθαρχικής Διαδικασίας
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής- Τμήμα Γ’:
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου
Λογιστικού
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας για την
αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την
αξιολόγηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των σχετικών μηχανισμών και για το συντονισμό
δράσης των αρμόδιων αρχών
Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών
για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του
Υπουργείου Οικονομικών
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Κεντρικός Φορέας

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Υπουργείο
Εσωτερικών

Υπουργείο
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης
Υπουργείο
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Αρχές και Υπηρεσίες
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης
Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
Αρμόδιες Αρχές για τη Διαχείριση και Έλεγχο των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών
Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού
Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών
Διαδικασιών
Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή και
Εποπτείας της Αγοράς
Διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή
Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας
Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών
Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του
Παραεμπορίου
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Υπουργείο Μακεδονίας
και Θράκης)
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Υπουργείο Εσωτερικών)
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Ελεγκτής Νομιμότητας
Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
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Κεντρικός Φορέας

Αρχές και Υπηρεσίες

Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής
Πολιτικής

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.)
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης

Ελληνική Αστυνομία

Πίνακας A.3. Δικαστικές Αρχές
Ελεγκτικό Συνέδριο
Εισαγγελέας και Ανακριτές Εγκλημάτων Διαφθοράς
Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Πίνακας A.4. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
Συνήγορος του Πολίτη
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Πίνακας A.5. Συνεργασία της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ.)
Κατηγορία

Αναφορά στο
Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ.

Πολιτική

13

Στόχος

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Ενίσχυση της ακεραιότητας σε όλες τις
διαδικασίες στις δημόσιες υπηρεσίες, στις
περιφέρειες και στην τοπική αυτοδιοίκηση.








ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Υπουργός Επικρατείας
Υπουργείο Εσωτερικών
Συνήγορος του Πολίτη
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.)
 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.)

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
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Κατηγορία

Αναφορά στο
Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ.
14

Στόχος
Ανάπτυξη ειδικών
στρατηγικών για τομείς
υψηλού κινδύνου στην
εκδήλωση φαινομένων
διαφθοράς

Εμπλεκόμενοι Φορείς
Φορολογική
Διοίκηση

Υγεία
Άμυνα
Δημόσιες και
ιδιωτικές
επενδύσεις

Τοπική
Αυτοδιοίκηση

23

31

Βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων απονομής
της δικαιοσύνης και ως προς τις υποθέσεις
αλλά και ως προς τους χρόνους παραγραφής
των αδικημάτων.
Βελτίωση του νομικού πλαισίου των
διαδικασιών δίωξης.
Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των
διοικητικών ποινών ως ένα μέσο για να μειωθεί
ο φόρτος εργασίας των δικαστηρίων.
Ενίσχυση των μηχανισμών για την ανάκτηση
περιουσιακών στοιχείων.

32

Βελτίωση του συστήματος αμοιβαίας
δικαστικής συνδρομής για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας

36

Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου για
τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την επιβολή
κυρώσεων σχετικά με την χρηματοδότηση των
πολιτικών κομμάτων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Οικονομικών
 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Υγείας
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης:
Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων
Επενδύσεων ΕΣΠΑ
 Υπουργείο Οικονομικών: Επιτροπή
Δημοσιονομικού Ελέγχου
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Εσωτερικών
 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.)
 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.)
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές

 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Υπουργείο Οικονομικών
 Ελεγκτικό Συνέδριο
 Αρχή
Καταπολέμησης
της
Νομιμοποίησης
Εσόδων
από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και
Ελέγχου
των
Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
 Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές
 Διωκτικές αρχές
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Εσωτερικών
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Κατηγορία

Αναφορά στο
Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ.
44

4

Στόχος

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Xρήση βραβείων κινήτρων για τον εντοπισμό
καινοτόμων λύσεων για τη μείωση της
διαφθοράς (εθνικά βραβεία για την ανάδειξη
της ακεραιότητας και της παραδειγματικής
υπηρεσίας των υπαλλήλων)
Ενίσχυση των δυνατοτήτων και πόρων των
αρχών επιβολής νόμου με σκοπό τον έλεγχο και
την δίωξη των αδικημάτων διαφθοράς και
άλλων σχετικών αδικημάτων.

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

19

Ενίσχυση των
μηχανισμών
εσωτερικού
ελέγχου σχετικά με
την καταπολέμηση
της διαφθοράς σε
τέσσερα επίπεδα
λειτουργικότητας

Έλεγχος και εποπτεία

12

Επίπεδο 1:
Οργανισμοί ελέγχου
και επιθεώρησης
εντός των
υπουργείων
Επίπεδο 2: Γενική
επιθεώρηση
Επίπεδο 3:
Διωκτικές,
εισαγγελικές και
δικαστικές αρχές

Επίπεδο 4: Βουλή
25

Ενεργή συνεργασία επί οικονομικών ζητημάτων,
όπως η σύνδεση της διαφθοράς με το ξέπλυμα
μαύρου χρήματος και η χρήση του Συστήματος
Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών

26

Ενίσχυση της ανταλλαγής πρακτικών εμπειριών
και πληροφοριών των ερευνών που σχετίζονται
με οικονομικό έγκλημα και δωροδοκία

 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο
Ανασυγκρότησης

Διοικητικής

 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος
 Εισαγγελέας Διαφθοράς
 Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 Οικονομική Αστυνομία
 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργός Επικρατείας
 Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου
 Μονάδες Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Σώματα επιθεώρησης εντός των
υπουργείων
 Μονάδες εσωτερικού ελέγχου των
υπουργείων
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Γενικός
Επιθεωρητής
Δημόσιας
Διοίκησης
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Σώμα
Διώξης
Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 Οικονομική Αστυνομία
 Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος
 Εισαγγελέας Διαφθοράς
 Διωκτικές αρχές
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Βουλή
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Συντονιστική Επιτροπή για το Ξέπλυμα
Μαύρου Χρήματος
 Αρχή
Καταπολέμησης
της
Νομιμοποίησης
Εσόδων
από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και
Ελέγχου
των
Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
 Σώμα
Διώξης
Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 Οικονομική Αστυνομία
 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου
 Διωκτικές αρχές
 Όλα τα υπουργεία

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
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Κατηγορία

Αναφορά στο
Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ.

Στόχος

42

Ίδρυση κεντρικού μέρους ή μονάδας όπου οι
εκθέσεις σχετικά με την διαφθορά θα
παραλαμβάνονται και θα αναλύονται

16

Παροχή ενός ενισχυμένου συστήματος για την
ανίχνευση και την παρακολούθηση των
δηλώσεων των περιουσιακών στοιχείων, τις
συγκρούσεις συμφερόντων και τα ασυμβίβαστα
από εκλεγμένους αξιωματούχους, καθώς και για
τα μέλη της κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων για
εσφαλμένες αναφορές.

18.1

Ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής κι ενός
προγράμματος κατάρτισης που θα υποστηρίζει
τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό για
την καταπολέμηση της διαφθοράς και την
ανάπτυξη ικανοτήτων
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση
υποθέσεων διαφθοράς

Ανθρώπινο Δυναμικό

18.2

37

38

Υιοθέτηση Κωδίκων Δεοντολογίας και Ηθικής
για όλους τους δημόσιους και τοπικούς
λειτουργούς
Εισαγωγή τεστ ακεραιότητας

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Εμπλεκόμενοι Φορείς
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Αρχή
Καταπολέμησης
της
Νομιμοποίησης
Εσόδων
από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και
Ελέγχου
των
Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
 Υπουργός Επικρατείας
 ΓΕ.ΓΚ.Α.Δ.
 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Γενικός
Επιθεωρητής
Δημόσιας
Διοίκησης
 Αρχή
Καταπολέμησης
της
Νομιμοποίησης
Εσόδων
από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και
Ελέγχου
των
Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
 Ελληνική Αστυνομία – Διεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων
 Βουλή
 Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος
 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Γενικός
Επιθεωρητής
Δημόσιας
Διοίκησης
 Γενικός Επίτροπος του Κράτους
 Σώματα Επιθεώρησης
 Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των
Υπουργείων
 Σώμα
Δίωξης
Οικονομικού
Εγκλήματος
 Οικονομική Αστυνομία
 Αρχή
Καταπολέμησης
της
Νομιμοποίησης
Εσόδων
από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και
Ελέγχου
των
Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
 Δικαστικές αρχές
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Εσωτερικών
 Υπουργείο
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
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Αξιολόγηση και εποπτεία

Κατηγορία

Αναφορά στο
Ε.Σ.Σ.ΚΑ.Δ.

Στόχος

Εμπλεκόμενοι Φορείς

2

Παρακολούθηση όλων των ελέγχων κατά της
διαφθοράς καθώς και της συναφούς
νομοθεσίας

 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Εισαγγελικές αρχές
 Σώματα Επιθεώρησης
 Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου
 Γενικός
Επιθεωρητής
Δημόσιας
Διοίκησης

27

Αξιολόγηση του τρόπου αντιμετώπισης θεμάτων
διαφθοράς και απάτης, που συνδέονται κυρίως
με τη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση των ελληνικών
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
Αξιολόγηση των αιτιών για την έλλειψη
εφαρμογής των απαραίτητων ενεργειών
καταπολέμησης της διαφθοράς και προτάσεις
θεραπείας αυτών των ελλείψεων

 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (AFCOS)
 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ιδίως η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής
Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ)
 ΓΕΓ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Εσωτερικών
 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.)
 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

41

Δημιουργία μέτρων για την διασφάλιση της
διαφάνειας στις δημόσιες δαπάνες, τις δημόσιες
συμβάσεις και τη δημοσιονομική διαδικασία.

Προϋπολογισμός
και δημόσιες
συμβάσεις

3

Ευαισθητοποίηση

17.3




Ενίσχυση της ακεραιότητας των νέων
Παρακολούθηση της κοινής γνώμης σχετικά με
ζητήματα λογοδοσίας και παροχής δημοσίων
υπηρεσιών

 ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.)

Source: www.gsac.gov.gr/attachments/article/121/2016_11_10_xartografisi.pdf and OECD research.
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