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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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1. Εισαγωγή: Η αξία των καταγγελιών σε έναν δημόσιο τομέα που αλλάζει

Η καταγγελία είναι «μια έκφραση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε έναν φορέα και
σχετίζεται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ή με τις διαδικασίες που
εφαρμόζει ή το προσωπικό που απασχολεί. Η απόκριση/διεκπεραίωση μιας
καταγγελίας είτε υποχρεωτική από το νόμο είτε αναμένεται ρητά ή σιωπηρά»1. Το
κράτος δέχεται πολλά είδη καταγγελιών από το κοινό, δηλ. τους πολίτες, τις εταιρείες ή
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οι καταγγελίες για
ανάρμοστη ή αγενή αντιμετώπιση, για παραλείψεις, διάπραξη λαθών και σφαλμάτων,
λήψη παραπλανητικών οδηγιών, ασαφείς διαδικασίες ή ακόμα και για κραυγαλέες
προκαταλήψεις και κατάφωρες αδικίες2.
Συνήθως από τους ίδιους διαύλους που δέχονται τις καταγγελίες, οι κυβερνήσεις
δέχονται και αναφορές για πιθανά κρούσματα διαφθοράς, δηλ. ισχυρισμούς για την
κατάχρηση της εξουσίας συγκεκριμένου αξιωματούχου ή οργανισμού. Αυτές οι
καταγγελίες περί διαφθοράς μπορεί να αφορούν εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση,
δωροδοκία, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό και άλλα εγκλήματα διαφθοράς που
ορίζονται στη νομοθεσία μιας χώρας. Ο πολίτης ή η εταιρεία που καταγγέλλει τη
διαφθορά μπορεί να υπήρξε άμεσο θύμα της, αν κι αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη
απαραίτητο. Συχνά, οι μάρτυρες μιας πράξης διαφθοράς ή όσοι έχουν βάσιμες υποψίες
ότι έχει τελεστεί μια πράξη διαφθοράς μπορούν να υποβάλουν μια αναφορά περί
διαφθοράς στους κρατικούς φορείς.
Ενίοτε, οι καταγγελίες περί διαφθοράς και οι άλλοι τύποι παραπόνων ή καταγγελιών
για κακοδιοίκηση συσχετίζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένα αδίκημα σχετικό με
τη διαφθορά είναι πιθανό να μην καταγγέλλεται ή να μην υποβάλλεται επισήμως αλλά
να έρχεται στο φως κατά τον χειρισμό μιας μεμονωμένης καταγγελίας ή μιας σειράς
καταγγελιών. Στην πραγματικότητα, οι κρατικοί φορείς που βρίθουν από ζητήματα
κακοδιοίκησης με αποτέλεσμα να λειτουργούν αναποτελεσματικά, αποτελούν συχνά
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της απάτης και της διαφθοράς. Επιπλέον, δεν
οδηγούν όλες οι καταγγελίες περί διαφθοράς στη λήψη πειθαρχικών μέτρων ή στη
στοιχειοθέτηση κατηγορίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων καθώς απαιτείται
πρώτα να γίνουν δίκαιες και αποτελεσματικές προκαταρκτικές έρευνες για να
εξακριβωθεί η τέλεση ή όχι ενός αδικήματος. Ωστόσο, οι εν λόγω καταγγελίες περί
διαφθοράς μπορεί να φέρουν στο φως πολύ σοβαρότερα ζητήματα κακοδιοίκησης.

______________________
1.

ISO standard on complaints handling 10002: 2014

2.

Brewer, 2007
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Δυστυχώς, τόσο οι καταγγελίες περί κακοδιοίκησης όσο και οι αναφορές περί
διαφθοράς συχνά αντιμετωπίζονται από τα στελέχη του Δημοσίου ως νομικές
υποχρεώσεις, ως οχλήσεις ή –στη χειρότερη περίπτωση– ως επιθέσεις κατά του
επαγγελματισμού τους, των ικανοτήτων ή του συστήματος αξιών τους. Η αντιμετώπιση
αυτή είναι εύλογη για πολλούς λόγους: δεν είναι όλες οι καταγγελίες έγκυρες ή
δικαιολογημένες ενώ κάποιοι καταγγέλλοντες μπορεί να φέρονται παράλογα ή να
επιδεικνύουν ακόμη και επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους δημόσιους
λειτουργούς. Η απόκριση σε τέτοιου είδους καταγγελίες, μπορεί είτε να απορροφά
πολύτιμο χρόνο και πόρους από τους φορείς οι οποίοι θα έπρεπε να τον αφιερώνουν
στην επίτευξη άλλων στόχων είτε να επηρεάζει αρνητικά το ηθικό των δημοσίων
υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, δεν γίνονται όλες οι καταγγελίες με τις καλύτερες των
προθέσεων: κάποιες κηλιδώνουν άδικα υπολήψεις ή περιέχουν σκοπίμως αλλοιωμένα
στοιχεία για λόγους εκδίκησης ή στρέφονται κατά πολιτικών αντιπάλων.
Ωστόσο, παρ’ όλες τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν, είναι αδήριτη η ανάγκη στη
σύγχρονη κοινωνία για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού καταγγελιών
για τους φορείς του δημοσίου. Οι καταγγελίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
πολύτιμες πηγές πληροφόρησης για την αποτροπή και τον εντοπισμό των κρουσμάτων
απάτης, τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών και την εν γένει λειτουργικότητα του
κράτους καθώς και τη διατήρηση των καλών σχέσεων με τους πολίτες. Πράγματι, η
σημερινή δυναμική και τάσεις έχουν αυξήσει την αξία, τη συνάφεια και την απαίτηση
για αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταγγελιών.
Κατά πρώτον, οι αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις
περισσότερες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ έχουν δημιουργήσει τεράστια πίεση στις
κυβερνήσεις για περικοπή των δαπανών. Ωστόσο, στόχος των κυβερνήσεων είναι να
επιτύχουν αυτές τις περικοπές χωρίς να θυσιάσουν την ποσότητα ή την ποιότητα του
έργου τους και των δημόσιων υπηρεσιών (στην ουσία, βρίσκονται αντιμέτωπες με την
πρόκληση επίτευξης καλύτερης αποδοτικότητας και ποιότητα σε σχέση με τους
δαπανώμενους πόρους). Για παράδειγμα, η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, η
ιδιωτικοποίηση και η αποκέντρωση των υπηρεσιών/μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων
είναι οι συνήθεις πολιτικές που υιοθετούν οι κυβερνήσεις. Ωστόσο, εάν δεν γίνει σωστή
διαχείριση, αυτές οι πολιτικές μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες για σφάλματα και
να υποβαθμίσουν την ποιότητα του παρεχόμενου έργου και υπηρεσιών. Οι παραπάνω
τρεις προσεγγίσεις συχνά εξασθενούν τους μηχανισμούς εποπτείας ή ασκούν ακόμη
μεγαλύτερη πίεση στις ήδη περιορισμένες δυνατότητες της πολιτείας (όπως συμβαίνει
συχνά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι υπερφορτώνονται με
έργα παρότι διαθέτουν ελάχιστους πόρους). Σύμφωνα με το πιο απαισιόδοξο σενάριο,
οι εν λόγω προσεγγίσεις διευκολύνουν την απάτη και τη διαφθορά οι οποίες, όχι μόνο
έχουν παράνομο χαρακτήρα, αλλά εξαντλούν ακόμη περισσότερο τους δημόσιους
πόρους. Ως εκ τούτου, με δεδομένη τη λιτότητα, οι μηχανισμοί καταγγελιών θα πρέπει
να εκλαμβάνονται ως μείζονες μηχανισμοί «έγκαιρης ανίχνευσης» τόσο για την
αναγνώριση των κινδύνων που ελλοχεύουν για την ακεραιότητα όσο για την αποφυγή
της διασπάθισης των δημόσιων πόρων καθώς και για τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας και της ορθής επένδυσης των χρημάτων σε διαφορετικά μοντέλα παροχής
υπηρεσιών.
Κατά δεύτερον, ταυτόχρονα με τις πιέσεις για καλύτερες επιδόσεις και για λήψη νέων
μέτρων λιτότητας, οι κυβερνήσεις δέχονται πιέσεις και από τις μεταβαλλόμενες
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προσδοκίες των πολιτών. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τον ιδιωτικό τομέα σε
συνδυασμό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
έχουν ανεβάσει τον πήχη της εξυπηρέτησης των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις
υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μηχανισμοί καταγγελιών
στον δημόσιο τομέα πρέπει να ιδωθούν ως ένας τρόπος να βελτιωθεί ο βαθμός
ικανοποίησης των πολιτών από τους κρατικούς φορείς. Πράγματι, οι μηχανισμοί έχουν
τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτόν τον στόχο με ποικίλους τρόπους. Για
παράδειγμα, οι καταγγελίες αποτελούν έναν θαυμάσιο τρόπο να παραμένουμε «σε
επαφή» με το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο στο οποίο λειτουργεί ο εκάστοτε φορέας.
Οι ανάγκες των πολιτών παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη ποικιλομορφία και
μεταβάλλονται συνεχώς. Ως εκ τούτου, οι καταγγελίες αποτελούν ένα χρήσιμο
εργαλείο για τα στελέχη των δημόσιων οργανισμών καθώς τους βοηθούν να
αντιληφθούν καλύτερα τα πράγματα από τη σκοπιά του πελάτη, να βρουν τη χρυσή
τομή μεταξύ των αναγκών του πελάτη και των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων και
να βελτιώσουν τα μέσα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή στη διαδικασία χάραξης
πολιτικής3.
Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες, ο τρόπος χειρισμού και διεκπεραίωσης των
καταγγελιών αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα άντλησης ικανοποίησης4. Στο
παρακάτω πλαίσιο 1 αναλύεται εκτενώς ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να
επηρεάσουν οι μηχανισμοί καταγγελιών τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από
τους φορείς του Δημοσίου. Πράγματι, ο ακατάλληλος (ή ο ανεπιτυχής) χειρισμός μιας
καταγγελίας (δηλ. άκαιρα ή με αγένεια), μπορεί να επιφέρει αντίθετα από τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και να μειώσει τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών
καθώς μία τέτοια εξέλιξη θα επιβεβαιώσει τις ήδη αρνητικές στάσεις και απόψεις των
πολιτών για τον εν λόγω οργανισμό.

______________________
3.

U4 (2013), Complaints mechanisms in health organizations; accessed February 2017:
http://www.u4.no/publications/complaints-mechanisms-in-health-organizations.

4.

Singh (J), Robert E. Widing (R), (1991) "What Occurs Once Consumers Complain? A Theoretical
Model for Understanding Satisfaction/ Dissatisfaction Outcomes of Complaint Responses",
European Journal of Marketing, Vol. 25 Issue: 5.
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Πλαίσιο 1.1. Πώς συνδέονται οι μηχανισμοί διαχείρισης καταγγελιών με την
επίτευξη μεγαλύτερης ικανοποίησης από τις κρατικές υπηρεσίες και
τους κρατικούς φορείς;
Οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών έχουν προ πολλού αναγνωριστεί από τον ιδιωτικό
τομέα ως βασικός παράγοντας ικανοποίησης του πελάτη, με την ικανοποίηση να συνδέεται
άρρηκτα με την αφοσίωση του πελάτη και τη διατήρησή του σε βάθος χρόνου. Έχουν γίνει
πολυάριθμες έρευνες –τόσο θεωρητικές όσο και εμπειρικές– με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και της
ικανοποίησης, και οι περισσότερες από αυτές έχουν εφαρμογή και στους οργανισμούς του
δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, για να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση αυτή, εφαρμόστηκε
επιτυχώς η «θεωρία της δικαιοσύνης». Ο λόγος που οι πολίτες προσφεύγουν στην καταγγελία
είναι επειδή έχουν την αίσθηση ότι έχουν υποστεί μια αδικία. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν
προσδιοριστεί και ελεγχθεί τρία στοιχεία, ή αλλιώς, τρεις παράγοντες ικανοποίησης:



Αλληλεπιδραστική δικαιοσύνη: αυτή η διάσταση αφορά τον τρόπο που
αντιλαμβάνεται κάποιος την εντιμότητα της διαπροσωπικής αντιμετώπισης. Η
διάσταση αυτή συνίσταται στη στάση, στην ειλικρίνεια, στην ευγένεια, στην
προσπάθεια και στην ενσυναίσθηση που δείχνει ο δημόσιος φορέας προς τον
καταγγέλλοντα, και τις διευκρινίσεις που του παρέχει. Οι πολίτες αποκομίζουν πολύ
μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν υποβάλλουν μια καταγγελία και έχουν την
αντιμετώπιση που αναφέρεται παραπάνω.



Διαδικαστική δικαιοσύνη: αυτή η διάσταση αφορά τη διευκόλυνση (πρόσβαση και
ευκολία) που παρέχεται στην υποβολή μιας καταγγελίας, το πόσο έγκαιρα
αποκρίνεται ο εμπλεκόμενος φορέας, τις ενέργειες που λαμβάνονται για την
παρακολούθηση της εκατέρωθεν επικοινωνίας, κατά πόσον ο οργανισμός δείχνει ή
φαίνεται ότι έχει γνώση της διαδικασίας χειρισμού καταγγελιών, και τέλος, την
ευελιξία που επιδεικνύεται προς τον καταγγέλλοντα. Η αίσθηση της διαδικαστικής
δικαιοσύνης έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας
ικανοποίησης.



Διανεμητική δικαιοσύνη: αυτή η διάσταση αναφέρεται στο αίσθημα δικαιοσύνης που
αντιλαμβάνεται ο καταγγέλλων ως προς το αποτέλεσμα ή τη διεκπεραίωση μιας
καταγγελίας. Η λύση που θα επιλεγεί μπορεί να είναι χρηματική ή σε είδος αλλά και
ηθική, δηλ. μια επίσημη συγγνώμη και διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ξανασυμβεί. Οι
πολίτες που αντιλαμβάνονται την περάτωση της καταγγελίας τους ως επαρκή
αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης.

Και τα τρία στοιχεία έχει αποδειχθεί ότι, σωρευτικά, γεννούν στον πολίτη ένα αίσθημα
ικανοποίησης. Ανάλογα με τον τύπο του καταναλωτή και το είδος της καταγγελίας, τα
επιμέρους στοιχεία μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά.
Άλλες έρευνες επικεντρώνονται στην πρόσθετη διάσταση που επηρεάζει τον βαθμό
ικανοποίησης που αντλείται από την εμπλοκή στη διαδικασία υποβολής καταγγελίας. Η
διάσταση αυτή είναι οι αρχικές προσδοκίες των καταγγελλόντων. Τα πράγματα περιπλέκονται
καθώς οι προσδοκίες του καταγγέλλοντα επηρεάζονται από παλιότερες εμπειρίες, τα
πολιτισμικά ήθη, τις γνώσεις που έχει ο ίδιος ο καταγγέλλων για τον κρατικό φορέα ή τις
διαδικασίες ή τους νόμους και άλλα στοιχεία που αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη κατάσταση
και στα εμπλεκόμενα άτομα. Στην περίπτωση αυτή, τα επίπεδα ικανοποίησης από την
υποβολή μιας καταγγελίας εξαρτώνται από το κατά πόσον τα αποτελέσματα υπερβαίνουν,
καλύπτουν ή υπολείπονται συνολικά των προσδοκιών αυτών.
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Πηγές: Singh (J), Robert E. Widing (R), (1991) "What Occurs Once Consumers Complain? A Theoretical
Model for Understanding Satisfaction/ Dissatisfaction Outcomes of Complaint Responses", European
Journal of Marketing, Vol. 25 Issue: 5.
Bitner, et al. (1990), “The service encounter: diagnosing favourable and unfavourable incidents”, Journal
of Marketing, Vol. 54, January, pp 71-84.
Nel (D), Athron (T), Pitt (L), and Ewing (M),(2000) “Customer Evaluations of Service Complaint Experiences
in the Public Sector”, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 7:3, 3-30.

Τρίτον, η μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημόσιους φορείς, ειδικά
μετά την οικονομική και χρηματική κρίση, έχει εντείνει τις εκκλήσεις από τις χώρες
μέλη του ΟΟΣΑ για διαφάνεια και λογοδοσία. Στην Ελλάδα, το 2016, μόνο το 13% των
πολιτών ανέφεραν ότι έχουν εμπιστοσύνη στις εθνικές αρχές σε σύγκριση με το 42%
που είναι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ5. Εν μέσω αυτής της πραγματικότητας που
διαμορφώνεται διεθνώς στην μετά την κρίση εποχή, οι πολίτες είναι κάτι πολύ
παραπάνω από πελάτες ή καταναλωτές που αναζητούν καλύτερες υπηρεσίες.
Παρομοίως, οι κυβερνήσεις είναι κάτι πολύ παραπάνω από παρόχους υπηρεσιών που
λειτουργούν σε μια ανταγωνιστική αγορά. Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών βασίζεται στην αποτελεσματική προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και
στην ακεραιότητα που επιδεικνύουν οι ηγέτες κρατών και οι κρατικοί θεσμοί6. Εν
προκειμένω, οι πολίτες ή οι εταιρείες που υποβάλλουν καταγγελίες ασκούν ορθώς το
καθήκον τους να ζητούν από τους κρατικούς αξιωματούχους και τους θεσμούς
λογοδοσία ως προς αυτή την υποχρέωσή τους. Τα συστήματα διαχείρισης καταγγελιών,
λοιπόν, δεν αποσκοπούν μόνο στη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου τομέα
και του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών αλλά και στη διασφάλιση της χρηστής
διακυβέρνησης, κατοχυρώνοντας την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών
αμφισβήτησης των κυβερνητικών δράσεων και έκφρασης των πολιτών στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων των εθνικών αρχών.
Η αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών που σχετίζονται συγκεκριμένα με
κρούσματα διαφθοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Μολονότι τα επίπεδα εμπιστοσύνης των
πολιτών επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, τα επίπεδα της διαφθοράς όπως τα
αντιλαμβάνονται οι πολίτες αποτελούν τους ισχυρότερους παράγοντες για την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης (βλέπε διάγραμμα 1.1 που ακολουθεί όπου
απεικονίζεται η σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης διαφθοράς και του επιπέδου
εμπιστοσύνης στις εθνικές αρχές).

______________________
5.

Έκδοση του ΟΟΣΑ για το 2017 με τίτλο Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/ 10.1787/gov_glance-2017-en.

6.

Έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2017 με τίτλο «Trust in Public Policy: How Better Governance Can Help
Rebuild Public Trust, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264268920-en.
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Διάγραμμα 1.1. Συσχέτιση μεταξύ της εμπιστοσύνης στις εθνικές αρχές και της αντίληψης περί διαφθοράς στις
εθνικές αρχές, 2016
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Πηγή: Έκδοση του ΟΟΣΑ για το 2017 με τίτλο «Government at a Glance». Τα δεδομένα προέρχονται από τον παγκόσμιο
οργανισμό World Gallup Poll.

Συνοψίζοντας, παρότι οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες εκ του νόμου να
ανταποκρίνονται στις καταγγελίες του κοινού, ωστόσο, αυτή η στενή θεώρηση της
διαχείρισης των καταγγελιών δεν αναγνωρίζει τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το
μέλλον του δημόσιου τομέα και περιορίζει σοβαρά τον πιθανό ρόλο που θα μπορούσαν
να διαδραματίσουν οι μηχανισμοί καταγγελιών για την επίτευξη σημαντικών στόχων
του κράτους:
 Τη διόρθωση των λαθών και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης για τα άτομα ή
τις εταιρείες που έχουν θιγεί.
 Την καλλιέργεια ενός κλίματος που αποτρέπει την απάτη και τη διαφθορά.
 Την αναγνώριση των κινδύνων στην ακεραιότητα και άλλων οργανωσιακών
αδυναμιών, ώστε να ενισχυθούν οι δικλίδες εσωτερικού ελέγχου και γενικότερα
να βελτιωθεί η απόδοση των κρατικών αρχών.
 Τη διευκόλυνση της προσαρμογής των δημόσιων φορέων στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες και απαιτήσεις, αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση των χρηστών.
 Την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των κρατικών θεσμών,
αυξάνοντας τα επίπεδα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στους αιρετούς ηγέτες και
στους θεσμούς.
Ενόψει αυτών των σημαντικών προκλήσεων, η ελληνική κυβέρνηση –ορθώς– έθεσε ως
προτεραιότητα στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης τη βελτίωση των μηχανισμών
υποβολής καταγγελιών του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών
που σχετίζονται με τη διαφθορά).
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2. Μεθοδολογία

Κατά την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης αποτύπωσης, ο ΟΟΣΑ προέβη σε συγκριτική
επισκόπηση των διεθνών ορθών πρακτικών διαχείρισης των οργανωσιακών
μηχανισμών καταγγελιών. Εξετάστηκαν πρακτικές τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από
το δημόσιο τομέα. Επιπλέον, διεξήγαγε συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες που είναι
αρμόδιοι για τη διαχείριση ή τη θέσπιση μηχανισμών καταγγελίας της διαφθοράς σε
διάφορους διεθνείς οργανισμούς κατά της διαφθοράς, με στόχο να αντιληφθεί
καλύτερα τους μηχανισμούς αυτούς και να αξιοποιήσει τις εμπειρίες που αποκόμισαν
και τις πρακτικές που εφάρμοσαν οι εν λόγω οργανισμοί. Κριτήριο για την επιλογή
αυτών των οργανισμών δεν αποτέλεσε για τον ΟΟΣΑ μόνο η διεθνή φήμη τους αλλά και
η γεωγραφική τους εκπροσώπηση. Οι συνεντεύξεις έγιναν, μεταξύ άλλων, με
εκπροσώπους από τους εξής οργανισμούς:
 Το Γραφείο Serious Fraud Office (SFO) του Ηνωμένου Βασιλείου
 Την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ANAC) της Ιταλίας.
 Την Ανεξάρτητη Επιτροπή κατά της Διαφθοράς (ICAC) του Χονγκ Κονγκ.
 Την Business Keeper AG (μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία που έχει αναλάβει τα
πληροφοριακά συστήματα καταχώρισης καταγγελιών της Εισαγγελίας
καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος της Αυστρίας, της Κεντρικής Αρχής
για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Μαρόκου (ICPC) και διαφόρων άλλων
γερμανικών κρατιδίων).
Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε, ο ΟΟΣΑ θέσπισε στη συνέχεια κριτήρια για την
αποτύπωση του υφιστάμενου ελληνικού πλαισίου. Πληροφορίες για τη διεξαγωγή της
αποτύπωσης άντλησε από τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε πολλούς φορείς
αρμόδιους για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών, μεταξύ των οποίων είναι:
1.

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

2.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

3.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) της Ελληνικής Αστυνομίας

4.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) της Ελληνικής Ακτοφυλακής

5.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο

6.

Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς

7.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

8.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

14 – 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
9.

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π)

10.

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

11.

Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)

12.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)

13.

Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

14.

Ο Συνήγορος του Πολίτη

15.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

16.

Ο Υπουργός Επικρατείας

17.

Ο Δήμος Αθηναίων

18.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Το ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ, το οποίο πριν διανεμηθεί στους φορείς, εμπλουτίστηκε
με τα σχόλια και την ανατροφοδότηση των αρμοδίων στην ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., διατίθεται στο
Παράρτημα Β της παρούσας Έκθεσης. Μετά τη συγκέντρωση των απαντήσεων στο
ερωτηματολόγιο, οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ πήραν συνεντεύξεις από τον κάθε
οργανισμό.
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3. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

Καταγγελίες σχετικές με τη διαφθορά
Πριν αποτυπώσουμε τους διαύλους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες
πολίτες για την υποβολή καταγγελιών που σχετίζονται με τη διαφθορά, πρέπει να
προσδιοριστεί η έννοια της «καταγγελίας σχετικής με τη διαφθορά» στην Ελλάδα. Μια
καταγγελία σχετική με τη διαφθορά περιέχει τέσσερα στοιχεία: (1) μια πράξη
διαφθοράς (2) έναν καταγγέλλοντα, (3) έναν στόχο (δηλ. το άτομο ή τα άτομα που
εμπλέκονται στην πράξη διαφθοράς) και (4) τον αποδέκτη της καταγγελίας (δηλαδή τις
δημόσιες αρχές που δέχονται την καταγγελία). Ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση αυτών
των τεσσάρων στοιχείων ιδωμένων από την ελληνική σκοπιά.

Η πράξη διαφθοράς
Στην κείμενη ελληνική νομοθεσία λείπει ένας σαφής ορισμός της διαφθοράς. Οι
πρωτογενείς διατάξεις που σχετίζονται με αυτό το φαινόμενο περιέχονται στον Ποινικό
Κώδικα (ΠΚ). Στο άρθρο 235 ΠΚ προβλέπονται οι ποινές για τη δωροληψία. Στο άρθρο
237 ΠΚ προβλέπονται ποινές για τη δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών.
Στο άρθρο 237Α προβλέπονται ποινές για την άσκηση επιρροής και στο Άρθρο 159
προβλέπονται ποινές για την παθητική δωροδοκία όσων κατέχουν πολιτικά αξιώματα.7
Η νομοθεσία κατά της δωροδοκίας εξαιρεί τα συμβολικά δώρα ή τα δώρα που
χαρίζονται για λόγους ευγένειας. Το αν ένα δώρο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν
λόγω νομοθεσίας ή όχι εξαρτάται πρωτίστως από τον σκοπό του δώρου και το πνεύμα
υπό το οποίο δωρίζεται. Εντούτοις, οι σχετικοί νόμοι περί διαφθοράς ενδέχεται να
εφαρμόζονται όταν τα δώρα αυτά (π.χ. έξοδα ταξιδίου, γεύματα και ψυχαγωγία)
χρησιμοποιούνται συστηματικά στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επηρεαστούν
δημόσιοι υπάλληλοι.8
Το άρθρο 237Α, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014 της 7ης Απριλίου 2014 και το
Ν. 4258/2014, αντιμετωπίζει ως έγκλημα την παθητική και ενεργητική εμπορία
επιρροής. Το άρθρο 237Β ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε από το N. 4254/2014 και το N.
______________________
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4258/2014, αντιμετωπίζει ως έγκλημα τόσο τη δωροδοκία όσο και τη δωροληψία στον
ιδιωτικό τομέα.
Ο Ν. 3691/2008 αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο άρθρο 2
αυτού ορίζονται οι βασικές πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες: η μετατροπή ή η μεταβίβαση, η απόκρυψη ή συγκάλυψη και η
απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή η χρήση περιουσίας ή εσόδων που προέρχονται από
εγκληματικές δραστηριότητες.
Η ιδιοποίηση ακίνητης περιουσίας καλύπτεται από συναφή αδικήματα,
συμπεριλαμβανομένου του αδικήματος της απιστίας (άρθρα 256 και 390 ΠΚ). Στα
άρθρα 257 και 258 ΠΚ χαρακτηρίζεται ως έγκλημα η εκμετάλλευση εμπιστευμένων
πραγμάτων και η υπεξαίρεση στην υπηρεσία.
Στο άρθρο 259 ΠΚ χαρακτηρίζεται ως έγκλημα η παράβαση καθήκοντος. Θεωρείται
έγκλημα ότι ένας δημόσιος υπάλληλος με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της
υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος.
Η ελληνική νομοθεσία δεν ορίζει τον παράνομο πλουτισμό ως ποινικό αδίκημα.
Ωστόσο, ο N. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε από το N. 4281/2014, θεωρεί
υπόχρεους σε υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μια πολύ μεγάλη
κατηγορία ατόμων. Η μη υποβολή της δήλωσης, η ψευδή δήλωση, η παράλειψη ή
αμέλεια υποβολής της δήλωσης επισύρει ποινή. Το άρθρο 375 ΠΚ ποινικοποιεί την
παράνομη ιδιοποίηση κινητών πραγμάτων.
Στο άρθρο 167 ΠΚ ποινικοποιείται η χρήση ή η απειλή βίας με σκοπό να εξαναγκαστεί
κάποια αρχή ή υπάλληλος να ενεργήσουν πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή
να παραλείψουν νόμιμη πράξη.
Κατά τον εννοιολογικό προσδιορισμό της διαφθοράς, είναι καλό να μην συγχέεται ο
όρος με υποθέσεις κακοδιοίκησης ή άλλα είδη καταγγελιών. Η διαφθορά συνιστά
εγκληματική συμπεριφορά (βλέπε τα εγκλήματα που περιγράφονται στα ως άνω άρθρα
του ποινικού κώδικα), ενώ η κακοδιοίκηση αφορά την ανικανότητα ή την αμελή
συμπεριφορά που έχει ως αποτέλεσμα την παράτυπη χρήση δημόσιου χρήματος, τη
σοβαρή κακοδιαχείριση των δημόσιων πόρων ή τη σοβαρή ανικανότητα στην
εκπλήρωση των καθηκόντων. Ωστόσο, στην πράξη, αυτές οι δύο έννοιες συχνά
αλληλεπικαλύπτονται. Για παράδειγμα, ένα έγκλημα σχετικό με τη διαφθορά ενδέχεται
να μην καταγγελθεί ποτέ επίσημα, αλλά να εντοπιστεί κατά το χειρισμό μιας
καταγγελίας για κακοδιοίκηση. Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη, το 15% των
καταγγελιών κακοδιοίκησης που χειρίζεται οδηγούν στην αποκάλυψη ενός εγκλήματος
σχετικού με τη διαφθορά. Επιπλέον, δεν οδηγούν όλες οι καταγγελίες περί διαφθοράς
στη λήψη πειθαρχικών μέτρων ή στη στοιχειοθέτηση κατηγορίας ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων καθώς απαιτείται πρώτα να γίνουν δίκαιες και αποτελεσματικές
προκαταρκτικές έρευνες για να εξακριβωθεί η τέλεση ή όχι κάποιου αδικήματος.
Ωστόσο, οι εν λόγω καταγγελίες περί διαφθοράς μπορεί να φέρουν στο φως πολύ
σοβαρότερα ζητήματα κακοδιοίκησης.
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Ο καταγγέλλων
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠοινΔ) εάν πολίτης λάβει
γνώση περί τέλεσης ενός εγκλήματος που διώκεται αυτεπαγγέλτως (π.χ. δωροδοκίας),
είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το ζήτημα στον Εισαγγελέα ή στις διωκτικές αρχές.
Εάν, ωστόσο, δεν προβεί σε καταγγελία, δεν διώκεται ποινικά9.

Ο στόχος
Σύμφωνα με το νόμο 4022/2011 (ο οποίος καθιέρωσε τον θεσμό του Εισαγγελέα
Εγκλημάτων Διαφθοράς) οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται για «κακουργήματα τα
οποία διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και κακουργήματα που
διαπράττουν βουλευτές, υποδιοικητές, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι δημοσίων
επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή
έμμεσα το κράτος».

Ο αποδέκτης
Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ορίστηκε με το νόμο
4446/2016 ως αρμόδια υπηρεσία –μεταξύ άλλων αρμόδιων υπηρεσιών– για τη λήψη
σχετικών με τη διαφθορά καταγγελιών που αφορούν το δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα, καθώς και υποθέσεις διεθνούς απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα κι άλλα
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Όπως προαναφέρθηκε, οι πολίτες
μπορούν επίσης να αναφέρουν κρούσματα διαφθοράς και σε άλλες αρμόδιες διωκτικές
αρχές, όπως ενδεικτικά, τους εισαγγελείς, τη Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας ή
τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει μια
περίληψη των εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης των καταγγελιών σε 14 δημόσιες
αρχές. Λεπτομερέστερη περιγραφή των συστημάτων παρέχεται σε μορφή πίνακα στο
Παράρτημα Α.
Πλαίσιο 3.1. Προτεινόμενος ορισμός μιας καταγγελίας διαφθοράς στην Ελλάδα
Η αναφορά που υποβάλλεται από πολίτη ενώπιον αρμόδιας αρχής για δωροληψία, δωροδοκία,
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπεξαίρεση, κατάχρηση καθήκοντος, παράνομο
πλουτισμό, εμπορία επιρροής ή άλλα σοβαρά εγκλήματα που διαπράττονται από υπουργούς και
αναπληρωτές υπουργούς, βουλευτές, τοπικούς αξιωματούχους, δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους
κρατικών φορέων.
Καταγγέλλων
Όποιος λαμβάνει
γνώση μιας
διεφθαρμένης πράξης.

Αντικείμενο
Δωροληψία, δωροδοκία, νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες, υπεξαίρεση,
κατάχρηση καθήκοντος, παράνομος
πλουτισμός, εμπορία επιρροής ή άλλα
κακουργήματα.

Στόχος
Υπουργοί και
αναπληρωτές, βουλευτές,
τοπικοί αξιωματούχοι,
δημόσιοι υπάλληλοι και
υπάλληλοι κρατικών
φορέων.

Αποδέκτης
Όποιος λαμβάνει
γνώση μιας
διεφθαρμένης πράξης.

______________________
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Οι αποδέκτες των καταγγελιών που σχετίζονται με τη διαφθορά
Η Ελλάδα δεν διαθέτει κεντρικό σύστημα καταγγελιών σχετικά με τη διαφθορά.
Σήμερα, πλήθος διοικητικών φορέων ενδέχεται να λαμβάνουν καταγγελίες διαφθοράς
λόγω της ποικίλης φύσης και των ευθυνών τους. Ανάλογα με το είδος του ζητήματος
που πρέπει να αντιμετωπιστεί, υπάρχουν διαφορετικές ανακριτικές αρχές (π.χ.
διυπουργικές, υπουργικές ή τομεακές) που έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα για το
χειρισμό της ίδιας καταγγελίας. Κατ’ αρχήν, η ύπαρξη διαφορετικών τρόπων και
διαύλων για την καταγγελία της διαφθοράς δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό καθαυτό όσο
υπάρχει καλή επικοινωνία και υπάρχουν μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των
διαφορετικών υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από τα
ερωτηματολόγια, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι περισσότερες υπηρεσίες λειτουργούν
μεμονωμένα με ελάχιστη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους, εν
μέρει λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών διοικητικών συστημάτων ανταλλαγής
πληροφοριών εντός της ελληνικής διοίκησης. Το γεγονός αυτό επιτείνει την
πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που θέλουν να καταγγείλουν
περιπτώσεις διαφθοράς.
Επιπλέον, λόγω της φύσης και του αντικειμένου των διαφόρων διωκτικών αρχών και
των εμπλεκόμενων φορέων στην καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι συχνά δύσκολο
να ακολουθηθούν τυποποιημένες διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη συνεπή και
αποτελεσματική αξιολόγηση των ισχυρισμών και/ή των καταγγελιών περί διαφθοράς. Η
καταπολέμηση της διαφθοράς είναι υπόθεση που εμπλέκει διάφορους φορείς της
κυβέρνησης, όπως τις διωκτικές αρχές, τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές, τις
διοικητικές αρχές, τις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων και τις ανεξάρτητες
διοικητικές αρχές. Οι εν λόγω υπηρεσίες ακολουθούν ξεχωριστές και μοναδικές
διαδικασίες και πλαίσια όταν καλούνται να εντοπίσουν τους υπαίτιους μιας
καταγγελίας και να τις αξιολογήσουν σε πρώτη φάση. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει συχνά
σύγχυση μεταξύ των διαφόρων φορέων ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται
από άλλες υπηρεσίες και ως προς τον τρόπο μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας και
διαχείρισης ενός τεράστιου αριθμού υποθέσεων.
Σε σχέση με τα παραπάνω, σύμφωνα με την έρευνα στην οποία βασίστηκε η παρούσα
έκθεση, τα περισσότερα από αυτά τα διοικητικά όργανα δεν διαθέτουν ειδικό σύστημα
διαχείρισης των καταγγελιών, με αποτέλεσμα οι καταγγελίες να αντιμετωπίζονται ως
απλά εισερχόμενα αιτήματα από τους πολίτες. Δεν έχουν αναπτυχθεί εγχειρίδια
πολιτικών, διαδικασιών ή καταγγελιών για το χειρισμό των διαδικασιών υποβολής
καταγγελιών, ενώ τα περισσότερα από αυτά τα όργανα δεν διαθέτουν προσαρμοσμένα
συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών καταγγελιών. Η απουσία συγκεκριμένων
χρονικών πλαισίων για την οριστικοποίηση των διαφόρων σταδίων μιας καταγγελίας
και οι περιορισμένοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι που αναφέρουν οι υπηρεσίες
έχουν ως αποτέλεσμα να βρίθουν από ανεπίλυτες υποθέσεις. Επιπλέον, πολλές από
αυτές δεν διαθέτουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για να επιβάλλουν τις αποφάσεις
ή τις συστάσεις τους ενώ η έλλειψη σαφών πολιτικών διαβίβασης των υποθέσεων
καθιστά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την παρακολούθηση της τύχης αυτών των
καταγγελιών.
Επίσης, η ποιότητα και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων
αποτελούν πρόκληση στον τομέα της διαχείρισης των καταγγελιών διαφθοράς στον
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δημόσιο τομέα με αποτέλεσμα ενίοτε να κάνουν δύσπιστους τους πολίτες για το κατά
πόσον μια καταγγελία θα αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποτελεσματικά. Επιπλέον, οι
χαμηλοί μισθοί ενδέχεται να γεννήσουν συναισθήματα δυσαρέσκειας ή αδικίας στους
δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με τις καταγγελίες.
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, πολλές από αυτές τις έρευνες διεξάγονται κατόπιν
αιτήματος των γραφείων των υπουργών, των Εισαγγελιών, καθώς και άλλων
εσωτερικών και εξωτερικών πηγών προς τη δημόσια υπηρεσία, όπως οι πολίτες. Θα
πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι κατά την ανάλυση αυτών των δεδομένων, υπάρχουν
ορισμένα ζητήματα μέτρησης. Δεν χρησιμοποιεί κάθε οργανισμός τους ίδιους
ορισμούς και τις ίδιες κατηγορίες υποβολής στοιχείων με αποτέλεσμα οι συγκρίσεις
μεταξύ οργανισμών να μην είναι εφικτές. Δεδομένου του τεράστιου όγκου των
καταγγελιών, αξίζει να σημειωθεί ότι στους περισσότερους από αυτούς τους φορείς
απουσιάζει παντελώς ή υπάρχει σε ελάχιστο βαθμό η αξιολόγηση με βάση τους
κινδύνους και ο σχεδιασμός για τη διενέργεια ερευνών επί των εισερχόμενων
καταγγελιών.
Κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στελεχώνεται με
προσωπικό για τη λήψη και την ανάλυση των σχετικών με τη διαφθορά καταγγελιών.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., θα εκδοθεί εγκύκλιος με την οποία
θα θεσπιστεί η διαδικασία υποδοχής, καταχώρισης, διαβίβασης των
καταγγελιών που δέχεται η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., όπως και ο τρόπος παρακολούθησης της πορείας
αυτών. Επιπλέον, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχει
αποσπασθεί ένας εισαγγελέας στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., με σκοπό να εξασφαλίσει τη νομιμότητα
της λειτουργίας του γραφείου και να εποπτεύει τη διαδικασία καταχώρισης,
επεξεργασίας και διαβίβασης των ανωτέρω καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές.
Ακολουθεί μια περίληψη των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών των
δημόσιων αρχών που παρείχαν πληροφορίες για την παρούσα έκθεση.
Λεπτομερέστερη περιγραφή των συστημάτων παρέχεται στο Παράρτημα Α.

Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)
Το 2015 η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο 4320/2015 με τον οποίο η Γενική Γραμματεία για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) υπήχθη στον Υπουργό Επικρατείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, η εν λόγω υπηρεσία συνέταξε μια εθνική
στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς με έμφαση στο συντονισμό μεταξύ
των φορέων και των υπηρεσιών ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς,
συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των
υπουργείων και του Σώματος Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π).
Βάσει του N. 4320/2015, στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ μεταφέρθηκαν, με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες
και δομές τους, δύο σημαντικοί φορείς ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, το
Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τη Δημόσια Διοίκηση (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και το Σώμα
Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε).
Μετά τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, η θέση του Υπουργού Επικρατείας
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς καταργήθηκε και τα καθήκοντα αυτά
ανατέθηκαν στο νέο Αναπληρωτή Υπουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Πλαίσιο 3.2 Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Σύμφωνα με το N. 4320/2015 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4446/2016), η Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς:



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



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



Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων κρατών για την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων, την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.



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



Δέχεται καταγγελίες επί υποθέσεων διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και καταγγελίες
για υποθέσεις παρατυπιών και απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, διακρατικά και λοιπά
προγράμματα.



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



Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων και του Σώματος
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).

Ο Ν. 4446/2016, ο οποίος τροποποιεί τον ιδρυτικό Ν. 4320/2015 της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.,
προβλέπει την ίδρυση γραφείου διαχείρισης των καταγγελιών εντός της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 του εν λόγω νόμου, το Γραφείο καταγγελιών
λαμβάνει καταγγελίες αναφορικά: α) με υποθέσεις διαφθοράς στον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα, β) με υποθέσεις απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα, διακρατικά και
λοιπά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων από ευρωπαϊκά
προγράμματα).
Όσον αφορά στις καταγγελίες για διαφθορά σχετικά με περιπτώσεις απάτης σε
συγχρηματοδοτούμενα, διακρατικά και άλλα προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων
των κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα), η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει οριστεί ως η αρμόδια
αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS)10 στην Ελλάδα. Και για
τις καταγγελίες διαφθοράς που σχετίζονται με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι ακόμα ένα αρμόδιο όργανο λήψης καταγγελιών.
______________________
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Άρθρο 3 Παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ.883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248)
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Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης που ήδη λαμβάνει, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συνεργάζεται
στενά με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ με απώτερο στόχο α) να θεσπίσει μια
αποτελεσματική υπηρεσία διαχείρισης καταγγελιών, β) να εκδώσει έναν κανονισμό
διαχείρισης καταγγελιών και γ) να τυποποιήσει τη σχετική διαδικασία. Ένας
εισαγγελικός λειτουργός οποίος αποσπάστηκε στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. για τρία (3) έτη,
προκειμένου να εποπτεύει αυτή τη λειτουργία.
Τέσσερις υπάλληλοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση των εισερχόμενων καταγγελιών.
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν καταγγελία μπορούν να το κάνουν είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (www.gsac.gov.gr) η οποία
δέχεται και ανώνυμες καταγγελίες. Για περιπτώσεις παρατυπιών και υπόνοιες απάτης
στα διαρθρωτικά ταμεία, οι καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβάλλονται μέσω της
δικτυακής τοποθεσίας του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)11.
Κάθε καταγγελία λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., που
ονομάζεται «αριθμός αναφοράς γραφείου καταγγελιών».
Όταν η καταγγελία είναι βάσιμη και άρτια τεκμηριωμένη, η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τη διαβιβάζει
στην αρμόδια υπηρεσία για να κινηθούν οι διαδικασίες διερεύνησής της. Η όλη
διαδικασία τελεί υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αποσπασμένου Εισαγγελέα της
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Οι καταγγελίες που αφορούν προγράμματα συγχρηματοδότησης της ΕΕ διαβιβάζονται
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS) για περαιτέρω
εξέταση και διεκπεραίωση σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., το 2016 η υπηρεσία έλαβε συνολικά 751
καταγγελίες, 34 από τις οποίες αφορούσαν φοροδιαφυγή, 46 υποψία απάτης σε σχέση
με τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, 178 καταγγελίες σχετικές με διαφθορά, 24 για
κακοδιοίκηση, 23 καταγγελίες που αφορούσαν αστικές διαφορές μεταξύ πολιτών και
446 που ταξινομήθηκαν ως «λοιπές» καταγγελίες.

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) συστάθηκε το 2011 με το Προεδρικό
Διάταγμα 09/2011. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας υπάγεται στην Ελληνική
Αστυνομία και είναι αρμόδια για οικονομικά εγκλήματα και το οργανωμένο έγκλημα.
Έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που
τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής
οικονομίας γενικότερα καθώς και εγκλημάτων στα οποία εμπλέκεται και το
οργανωμένο έγκλημα.
Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας θεωρούνται «γενικοί
ανακριτικοί υπάλληλοι» κατά την έννοια του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία β) και
γ) του ΚΠοινΔ και είναι αρμόδιοι για τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων,
συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων διαφθοράς και δωροδοκίας. Η Διεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας διαθέτει 24ωρη ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή μέσω της οποίας
______________________
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See www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraud.aspx.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

22 – 3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
λαμβάνει καταγγελίες για διαφθορά τις οποίες και καταμετρά. Επίσης, προβαίνει σε
προκαταρκτική αξιολόγηση ή διερεύνηση των καταγγελιών και αναλύει τα δεδομένα
που λαμβάνει μέσω του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών που διαθέτει. Οι
πληροφορίες που συλλέγονται στη συνέχεια διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελικό
λειτουργό για περαιτέρω ενέργειες.
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας δεν έχει την εξουσία να κινείται αυτεπαγγέλτως
και μπορεί να διεξάγει ανακρίσεις μόνο με την παρουσία εισαγγελέα ή με την
προηγούμενη έγκριση ενός δικαστή ή εισαγγελικού λειτουργού.
Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής της Δ.Ο.Α. είναι υπεύθυνο για την
αξιολόγηση και διαχείριση πληροφοριών και καταγγελιών, καθώς και για τη διαχείριση,
ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος της Οικονομικής
Αστυνομίας.
Η υποδοχή υποθέσεων διαφθοράς και άλλων καταγγελιών γίνεται αυτοπροσώπως,
ταχυδρομικώς, τηλεφωνικά, με φαξ ή με email. Η υποβολή καταγγελιών γίνεται ατελώς.
Σύμφωνα με τη συνέντευξη που διεξήχθη στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, όλες οι
ληφθείσες καταγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία και αξιολόγηση για να
διαπιστωθεί αν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας και/ή εάν πρέπει να
διερευνηθούν. Διαφορετικά, διαβιβάζονται προς εξέταση στην αρμόδια αρχή.
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα για τη διαχείριση πληροφοριών από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων
των καταγγελιών διαφθοράς από τους πολίτες, αλλά και εντολών του εισαγγελέα,
εσωτερικών πληροφοριών από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και προκαταρκτικών
εξετάσεων.12
Οι πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες αποθηκεύονται
κρυπτογραφημένο διακομιστή με βάση τα ακόλουθα πεδία:

δομημένα

σε

 Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της υπόθεσης από την Υπηρεσία.
 Κατάσταση υπόθεσης (σε εξέλιξη - έκλεισε).
 Κύριο αδίκημα (χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση της υπόθεσης) και άλλα
αδικήματα.
 Περιγραφή υπόθεσης (ελεύθερο κείμενο – σύντομη περίληψη της υπόθεσης,
συμπεριλαμβανομένου του modus operandi και των εμπλεκόμενων φορέων,
τοποθεσιών κ.λπ.).
 Τόπος (πόλη, νομός, περιφέρεια).
 Πρόσωπα (φυσικά και νομικά) και ο ρόλος τους στην υπόθεση.
______________________
12.

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (2015) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής,

Fight Against Corruption, The Greek Experience http://www.politicheeuropee.it/file_download/2581
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 Κατασχέσεις (ύψος μετρητών, ηλεκτρονικές συσκευές, λαθραία τσιγάρα,
παραποιημένα προϊόντα, άλλα είδη και αγαθά).
 Οικονομικά στοιχεία (απώλειες κρατικών εσόδων, διοικητικά πρόστιμα και
περιουσιακά στοιχεία προερχόμενα από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες).
Σε περίπτωση βάσιμης καταγγελίας που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, η Δ.Ο.Α. ξεκινά
προκαταρκτική έρευνα για ποινικά αδικήματα. Τα πορίσματα αυτής υποβάλλονται στον
αρμόδιο Εισαγγελέα.
Εάν ο καταγγέλλων θέλει να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα ή την απόφαση σχετικά με
την καταγγελία πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ή στον αρμόδιο
φορέα.
Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό που έχει αναλάβει τη διαχείριση των
εισερχόμενων καταγγελιών (20 άτομα) έχει πρόσβαση στο σύστημα. Στους υπαλλήλους
που είναι αρμόδιοι για τη λήψη των καταγγελιών εκπαιδεύονται σε τακτική βάση.
To 2016 έλαβαν 1618 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 40 αφορούσαν πράξεις διαφθοράς
και οι 15 νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 13.

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) συστάθηκε το 1999 και εδρεύει στο Νομό
Αττικής. Έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και υποθέσεων διαφθοράς
στην Ελληνική Αστυνομία. Στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε).
Η Διεύθυνση διέπεται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 2713/1999 και Ν. 2800/2000) και
υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Το
ανακριτικό της έργο τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών και
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις απολογισμού στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής. Επίσης συνεργάζεται με την Ομάδα Κρατών κατά της
Διαφθοράς (GRECO).
Δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 3103/2002, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας αναλαμβάνει επίσης τη διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς
όπου εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι και κρατικοί λειτουργοί καθώς και υπάλληλοι
διεθνών οργανισμών.
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στη Δ.Ε.Υ. με τους εξής τρόπους:
 Αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.
 Τηλεφωνικά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο στο τηλέφωνο 210-8779700 και στην
τηλεφωνική γραμμή 10301
 Με e-mail στις διευθύνσεις: dey1@otenet.gr, internalaffairs@astynomia.gr
______________________
13

Γ.Ε.Δ.Δ., Ετήσια Έκθεση ΣΟΕΕ 2016, Ιούλιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

24 – 3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 Με φαξ στο 210-6856508 και για την Υ.Ε.Υ.Β.Ε στο 2310-548690
 Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15123/
Μοναστηρίου 241, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54628
Όλες οι καταγγελίες ή οι πληροφορίες που δέχεται η Δ.Ε.Υ. (συμπεριλαμβανομένων των
ανώνυμων καταγγελιών) αξιολογούνται και καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα
της Δ.Ε.Υ. Οι καταγγελίες που αφορούν εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά
τους (κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2713/1999) ερευνώνται και είτε εξελίσσονται σε
προδικαστική έρευνα (δικογραφίες) είτε διαβιβάζονται σε άλλη αρμόδια Αστυνομική
Υπηρεσία ή Δημόσια Αρχή.
Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης δεν ισχύει το φορολογικό
απόρρητο. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει κατά την εκπλήρωση της
αποστολής της, απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των αστυνομικών υπηρεσιών
και των άλλων αρχών ή υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εφόσον
επιβάλλεται, είναι δυνατή η άρση απορρήτου της επικοινωνίας, του τραπεζικού ή
χρηματιστηριακού απορρήτου, σύμφωνα με συγκεκριμένες δικονομικές διαδικασίες.
Κατ’ εξαίρεση η καταγγελία μπορεί να τεθεί στο αρχείο με τη σύμφωνη γνώμη του
Εισαγγελέα Εφετών λόγω αοριστίας ή έλλειψης νομικής βάσης.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ., παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να
επικοινωνούν με την υπηρεσία για να ενημερώνονται για την εξέλιξη της υπόθεσής
τους. Για τις ανώνυμες καταγγελίες δεν υπάρχει ανάλογη δυνατότητα.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2016 της Δ.Ε.Υ. σχετικά με την εκπαίδευση στη
διαχείριση των καταγγελιών διαφθοράς, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για απόκτηση
ειδικών δεξιοτήτων και γνώσεων στην αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών
διαφθοράς, η Δ.Ε.Υ. προωθεί την επιμόρφωση του προσωπικού εσωτερικά. Επίσης, το
προσωπικό της συμμετέχει τακτικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέδρια. Το
2016 πραγματοποιήθηκαν δεκαοκτώ εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, στις οποίες συμμετείχαν τριάντα έξι αστυνομικοί.
Για να φέρει σε πέρας την αποστολή της, η Δ.Ε.Υ συνεργάζεται αρμονικά με άλλες
αστυνομικές και δημόσιες αρχές.
Το 2016 η Δ.Ε.Υ. έλαβε 1.231 καταγγελίες/αιτήματα για διερεύνηση. Οι 784 (64%)
αφορούσαν αστυνομικούς, οι 246 (20%) δημόσιους υπαλλήλους, οι 110 (9%) ιδιώτες
και οι 91 (7%) αφορούσαν καταγγελίες/πληροφορίες για εγκλήματα που εμπλέκουν
αστυνομικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Το 25% των καταγγελιών που έλαβε η
Υπηρεσία ήταν ανώνυμες.

Ελληνική Ακτοφυλακή, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Y.E.Y.)
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Y.E.Y.) είναι μια ειδική ανεξάρτητη υπηρεσία
υπαγόμενη στην Ελληνική Ακτοφυλακή, η οποία έχει ως αποστολή την ανίχνευση και
διερεύνηση εγκλημάτων διαφθοράς που διαπράττει ή συμμετέχει σε αυτά προσωπικό
του Λιμενικού Σώματος.
Η Y.E.Y. επιλαμβάνεται της διερεύνησης πιθανών εγκλημάτων διαφθοράς υπό την
εποπτεία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
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Μόλις ληφθεί μια καταγγελία που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας,
πρωτοκολλείται και ανατίθεται σε έναν υπάλληλο ο οποίος προβαίνει σε
προκαταρκτική εξέταση που συνίσταται στη συλλογή και αξιολόγηση των σχετικών
πληροφοριών. Η προκαταρκτική εξέταση ακολουθεί τους κανόνες και τις διατάξεις του
ΚΠοινΔ.
Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης δεν ισχύει το φορολογικό
απόρρητο. Εφόσον επιβάλλεται, είναι δυνατή η άρση απορρήτου της επικοινωνίας, του
τραπεζικού ή χρηματιστηριακού απορρήτου, σύμφωνα με συγκεκριμένες δικονομικές
διαδικασίες. Η Υ.Ε.Υ. έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των Αρχών ή
Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και των άλλων Αρχών ή Υπηρεσιών του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, για θέματα που αφορούν, στην περιοχή ευθύνης της, υπαλλήλους του
ευρύτερου δημόσιου τομέα ή δημόσιους λειτουργούς, καθώς και υπαλλήλους ή
αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στην Υ.Ε.Υ, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικά
(τηλεφωνικό κέντρο 213 1371700), με φαξ
(210 4191561) ή με email
(contact@yna.gov.gr).

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων
Τον Ιανουάριο του 2017, μετά την αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων
Εσόδων προέκυψε ένας νέος οργανισμός εσόδων με τον τίτλο «Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε). Η νεοσυσταθείσα αρχή έχει ως αποστολή της (ενδεικτικά)
να ερμηνεύει όλους τους σχετικούς ισχύοντες φορολογικούς νόμους, να καταπολεμά τη
φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, το παράνομο εμπόριο, τη φορολογική απάτη καθώς
και τη διαφθορά, την έλλειψη διαφάνειας, την αναποτελεσματικότητα, τη χαμηλή
παραγωγικότητα και τη χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν οι
υπηρεσίες δημοσίων εσόδων, τα τελωνεία και άλλες συναφείς υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο της Α.Α.Δ.Ε, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει εντολή να
αναγνωρίζει και να διερευνά περιστατικά διαφθοράς όπου εμπλέκονται υπάλληλοι της
Α.Α.Δ.Ε και να διενεργεί ελέγχους στα περιουσιακά τους στοιχεία. Η Διεύθυνση είναι
αρμόδια για τη λήψη εσωτερικών και εξωτερικών καταγγελιών που αφορούν τη
συμπεριφορά των εργαζομένων της Α.Α.Δ.Ε, που μπορεί να συνιστά παραβίαση των
εσωτερικών κανόνων και πολιτικών καθώς και την τέλεση διεφθαρμένων πράξεων. Η
Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξέταση των καταγγελιών, τη δρομολόγηση
πειθαρχικών διαδικασιών και την επιβολή κυρώσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η
υπηρεσία δεν βασίζεται σε εγχειρίδια πολιτικών, διαδικασιών ή καταγγελιών για το
χειρισμό των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών.
Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, με
φαξ ή με email. Παρότι γίνονται δεκτές οι ανώνυμες καταγγελίες, δεν υπάρχει κάποιος
ειδικός μηχανισμός προστασίας της ταυτότητας του καταγγέλλοντα. Τέσσερις
υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των εισερχόμενων καταγγελιών που
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Ακόμη και αν κάθε καταγγελία λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου για λόγους ταυτοποίησης, δεν υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό ή
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τυποποιημένο έγγραφο για την υποβολή της καταγγελίας. Με βάση τις συνεντεύξεις
που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας, οι καταγγελίες
καταχωρίζονται σε φάκελο των Windows προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης και
μόνο οι επιθεωρητές/ερευνητές έχουν πρόσβαση στον διακομιστή. Εάν η Α.Α.Δ.Ε είναι
αναρμόδια για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης, η καταγγελία διαβιβάζεται στην αρμόδια
αρχή και ενημερώνεται ο καταγγέλλων.
Μόνο οι σχετικές και τεκμηριωμένες καταγγελίες διερευνώνται πλήρως. Σε μια τέτοια
περίπτωση, δημιουργείται ένα αρχείο το οποίο ανατίθεται στον εντεταλμένο
επιθεωρητή για ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση δεδομένων, διαβούλευση και
διασταύρωση μέσω των διαθέσιμων συστημάτων μηχανογράφησης από τις
υπάρχουσες πηγές ή το Internet. Οι εντεταλμένοι επιθεωρητές διαβιβάζουν τα
πορίσματα της αξιολόγησης στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Η Α.Α.Δ.Ε. δεν έχει σαφείς μηχανισμούς για την παρακολούθηση της πορείας των
καταγγελιών. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται μόνο σχετικά με το αποτέλεσμα της
έρευνας και επίσης κατά τη διαβίβαση της καταγγελίας σε άλλο τμήμα.
Όσον αφορά στη συνεργασία και στο συντονισμό, η Α.Α.Δ.Ε. δεν διαθέτει σύστημα
ανταλλαγής πληροφοριών. Κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας εντός της
υπηρεσίας ή με άλλη υπηρεσία, αυτή γίνεται προφορικά ή γραπτά.
Η υπηρεσία δεν προσφέρει ειδική εκπαίδευση στους αρμόδιους για την υποδοχή των
καταγγελιών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, η
εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε τακτικά διαστήματα και περιλαμβάνει την αντιμετώπιση
όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με το χειρισμό των καταγγελιών εντός της
υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την Α.Α.Δ.Ε, οι κύριες προκλήσεις για την αντιμετώπιση καταγγελιών
διαφθοράς είναι η έλλειψη ικανότητας και πόρων, η απουσία κατάλληλου συστήματος
μηχανογράφησης, ο μεγάλος αριθμός ανώνυμων καταγγελιών, η μη έγκαιρη
ενημέρωση των καταγγελλόντων, το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας με άλλες μονάδες
και η μη δυνατότητα πρόσβασης στο τελικό αποτέλεσμα της έρευνας στην περίπτωση
που αυτή φτάσει στο δικαστήριο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες κάνουν δύσπιστους τους
πολίτες για το κατά πόσον μια καταγγελία θα αντιμετωπιστεί εγκαίρως και
αποτελεσματικά.
Το 2016 η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων δέχτηκε 424 καταγγελίες. Δεν ήταν
δυνατή η υποταξινόμηση αυτών των καταγγελιών κατά τύπο.

Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς
Ο θεσμός του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς συστάθηκε το 2011 (Ν. 4022/2011).
Η θέση αυτή απονέμεται σε Εισαγγελέα Εφετών ο οποίος είναι υπεύθυνος για το
συντονισμό και την έναρξη των ερευνών σε πράξεις διαφθοράς. Ο Εισαγγελέας
Εγκλημάτων Διαφθοράς συνεπικουρείται στο έργο του από ειδικούς ελεγκτικούς
οργανισμούς (όπως το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η Οικονομική
Αστυνομία). Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς έχει διευρυμένες εξουσίες και
μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία από οποιαδήποτε αρχή, ενώ έχει
πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες (τραπεζικούς λογαριασμούς, φορολογικά βιβλία
κ.λπ.)
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Μετά από μια νέα αλλαγή το 2013 (με το Ν. 4139/2013), ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων
Διαφθοράς διατηρεί τώρα γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις δικαιοδοσίες με το
μεγαλύτερο αριθμό περίπλοκων υποθέσεων διαφθοράς. Τα εν λόγω γραφεία είναι
επιφορτισμένα με την εποπτεία και τον συντονισμό των ερευνών για κρούσματα
διαφθοράς. Τα γραφεία άρχισαν να λειτουργούν τον Μάιο του 2013.
Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς μπορεί να ενεργήσει έρευνα αυτεπαγγέλτως ή
κατόπιν αιτήματος άλλου εισαγγελικού λειτουργού, δημόσιων υπηρεσιών και της
ελληνικής αστυνομίας. Οι πολίτες μπορούν επίσης να υποβάλλουν καταγγελίες ακόμα
και ανώνυμα.
Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν με επιστολή και καταχωρίζονται σε φυσικούς
φακέλους. Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς δεν διαθέτει συγκεκριμένο σύστημα
διαχείρισης υποθέσεων και έχει περιορισμένη ικανότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη
της διερεύνησης της καταγγελίας.
Εάν υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς, ο εισαγγελέας αναθέτει την υπόθεση σε έναν από
τους έξι επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς που κινούν τις διαδικασίες της έρευνας.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς νομιμοποιείται
να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 4022/2011, το φορολογικό και
το τραπεζικό απόρρητο μπορούν να αρθούν για ένα μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης.
Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς συνεργάζεται στενά με την Αρχή
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU)
και το ΣΔΟΕ.
Αυτή τη στιγμή η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς στελεχώνεται από τριάντα
υπαλλήλους. Έξι από αυτούς είναι επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς. Επίσης,
απασχολούνται ειδικοί εμπειρογνώμονες αποσπασμένοι από το Υπουργείο
Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας, από ελεγκτικούς οργανισμούς, και διοικητικό
προσωπικό.

Ελεγκτικό Συνέδριο
Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ελληνικού Συντάγματος, η κύρια αρμοδιότητα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο έλεγχος των δαπανών των κρατικών και τοπικών
φορέων.14
Μολονότι, κατ 'αρχήν, επιτρέπεται και στους πολίτες να υποβάλλουν στο Ελεγκτικό
Συνέδριο καταγγελία σχετικά με τη διαφθορά, δεν υπάρχει επίσημος μηχανισμός μέσω
του οποίου μπορούν οι πολίτες να καταγγείλουν περιπτώσεις εικαζόμενων αδικημάτων
για να διερευνηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι καταγγελίες υποβάλλονται
γραπτώς ταχυδρομικά, μέσω φαξ ή με email. Στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου δεν περιέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες ή ενότητα συχνών ερωτήσεων
για τους πολίτες που επιθυμούν να καταγγείλουν πράξεις διαφθοράς.
______________________
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For more information, see the Greek Court of Audit website at www.elsyn.gr/en.
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Μετά τη λήψη μιας καταγγελίας, ο υπάλληλος πρωτοκολλεί την καταγγελία και την
καταχωρίζει σε βάση δεδομένων Excel. Στη συνέχεια, η καταγγελία εξετάζεται για να
καθοριστεί εάν χρήζει επίσημης διερεύνησης. Μετά το πέρας της εξέτασης της
καταγγελίας, το Συνέδριο μπορεί να κρίνει ότι είναι:
 Ασαφής και αβάσιμη.
 Εκτός αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε ενημερώνει τον
καταγγέλλοντα ότι θα τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή (π.χ. στο Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης).
 Ελλιπής. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ελεγκτικό Συνέδριο επικοινωνεί με τον
καταγγέλλοντα για να του ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.
 Πλήρης και τεκμηριωμένη.
Εάν διαπιστωθεί ότι μια καταγγελία είναι βάσιμη, το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκινά
προκαταρκτική έρευνα. Λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων και στοιχείων, οι
καταγγελίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ιεραρχούνται
με βάση τη βαρύτητά τους και τους εσωτερικούς πόρους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
αξιολογεί τις πληροφορίες της καταγγελίας και αναζητά στοιχεία που αποδεικνύουν
πιθανές παραβιάσεις του νόμου.
Όσον αφορά στο συντονισμό και στη συνεργασία, το άρθρο 42 του Ν. 4129/2013
προβλέπει τη διαβίβαση των πορισμάτων των ερευνών καθώς και των σχετικών
στοιχείων από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με
το Ελεγκτικό Συνέδριο, η διαδικασία πραγματοποιείται είτε με email είτε
ταχυδρομικώς.
Η πλειονότητα των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφορούσαν
παρατυπίες στις συμβάσεις προμηθειών, στα δημόσια έργα ή παράνομες προσλήψεις.
Το Συνέδριο συνδυάζει και αναλύει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις
καταγγελίες στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), Διεύθυνση
Ειδικών και Έκτακτων Ελέγχων
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι
ο κρατικός φορέας που είναι αρμόδιος για την ορθή, νόμιμη και αποτελεσματική
χρηματοοικονομική διαχείριση του ελληνικού Δημοσίου. Το Γ.Λ.Κ. έχει επίσης λόγο στο
σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρέχοντας καθοδήγηση και εποπτεία επί της
οικονομικής πολιτικής, και παρέχει υπηρεσίες ελέγχου καθώς και εποπτείας των
νεοσυσταθεισών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου του υπουργείου.
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με τη διαφθορά στη
Διεύθυνση Ειδικών και Έκτακτων Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. με email, ταχυδρομικά ή μέσω φαξ.
Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο σύστημα υποδοχής και διαχείρισης αυτών των
καταγγελιών. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας
έκθεσης, οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται ως εισερχόμενα έγγραφα, λαμβάνουν έναν
αριθμό πρωτοκόλλου και οι βασικές πληροφορίες τους καταχωρίζονται σε ένα αρχείο
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Excel. Επί του παρόντος, δεν γίνεται κρυπτογράφηση των υποβληθεισών καταγγελιών
ούτε είναι αποθηκευμένα σε ασφαλείς διακομιστές. Το Γ.Λ.Κ. δεν διαθέτει προσωπικό
που να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση των καταγγελιών.
Εάν το Γ.Λ.Κ. δεν είναι η αρμόδια αρχή για την αντιμετώπιση της καταγγελίας, ο
καταγγέλλων ενημερώνεται δεόντως για τους εναλλακτικούς τρόπους και
παραπέμπεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) για περισσότερες πληροφορίες. Εάν η καταγγελία εμπίπτει στην
αρμοδιότητα του Γ.Λ.Κ., αξιολογούνται οι ληφθείσες πληροφορίες για να εντοπιστούν
πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας. Εάν η καταγγελία κριθεί βάσιμη και
τεκμηριωμένη, το Γ.Λ.Κ. ξεκινά προκαταρκτική έρευνα.
Το Γ.Λ.Κ. δεν διαθέτει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το είδος των
καταγγελιών που έχει δεχτεί η υπηρεσία.

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) συστάθηκε βάσει
του Νόμου 2920/2001 και αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
διενεργεί ελέγχους κατόπιν εντολής από τον Υπουργό Υγείας, τον Υφυπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για θέματα που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας), το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, τον εισαγγελέα και το Συνήγορο του Πολίτη. Επίσης διενεργεί ελέγχους μετά
από καταγγελίες πολιτών ή αυτεπαγγέλτως.
Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για την παρούσα έκθεση, σήμερα το
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δεν διαθέτει σύστημα διαχείρισης καταγγελιών που σχετίζεται με τη
διαφθορά ή εγχειρίδια πολιτικών, διαδικασιών ή καταγγελιών για το χειρισμό των
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών. Ο χειρισμός των καταγγελιών γίνεται σε βάση ad
hoc και οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται σαν οποιοδήποτε άλλο εισερχόμενο έγγραφο.
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία με email, φαξ, ταχυδρομικά ή
αυτοπροσώπως, χωρίς να συμπληρώσουν κάποιο τυποποιημένο έγγραφο για την
υποβολή της καταγγελίας. Οι εισερχόμενες καταγγελίες λαμβάνουν έναν αριθμό
πρωτοκόλλου και καταχωρίζονται σε χειρόγραφο μητρώο. Αν εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του Σ.Ε.Υ.Π.Π. και είναι άρτια τεκμηριωμένες, ανατίθενται σε έναν
επιθεωρητή του καθ’ ύλην αρμόδιου τμήματος ελέγχου για προκαταρκτική έρευνα. Το
έργο του επιθεωρητή αξιολογείται και ελέγχεται από τους προϊσταμένους της οικείας
μονάδας.
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που έστειλε το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., για όσο διάστημα βρίσκεται
σε εξέλιξη ο έλεγχος, το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δεν παρέχει καμία πληροφορία στον καταγγέλλοντα.
Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο επιθεωρητής υποβάλλει γραπτώς τις παρατηρήσεις
του στην ελεγχόμενη υπηρεσία και συντάσσεται γραπτή έκθεση η οποία πρέπει να
υποβληθεί στον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Η σχετική έκθεση ελέγχου
κοινοποιείται στον καταγγέλλοντα κατόπιν αιτήματός του.
Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δεν παρείχε στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες που σχετίζονται με τη
διαφθορά.
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Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, γνωστό ως Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., συστάθηκε
με το Ν. 2477/1997 και άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 1998.15 Διαδέχθηκε το
Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 1987 και υπαγόταν στο
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης (σήμερα Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης). Βάσει του Ν. 4320/2015, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μεταφέρθηκε στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Ο N. 3074/02 προβλέπει ότι το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ασκεί τις εξουσίες του προκειμένου να
συμβάλει στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και
ειδικότερα να ενισχύσει τον αγώνα κατά της διαφθοράς, της κακοδιοίκησης, της
αναποτελεσματικότητας, της χαμηλής παραγωγικότητας και της χαμηλής ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς του δημοσίου. Για να φέρει σε πέρας την
αποστολή του, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.:
 Διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες.
 Συλλέγει στοιχεία για τη δίωξη πιθανών αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται
από δημόσιους υπαλλήλους (π.χ. πλαστογραφία, δωροδοκία, παραβίαση της
υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, αμέλεια καθήκοντος, κλοπή, εκβιασμός, απάτη
κ.λπ.).
 Διεξάγει έρευνες/προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εντολής του αρμόδιου
εισαγγελέα. Οι εισαγγελείς ενημερώνουν το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για οποιαδήποτε δίωξη
κατά δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων.
 Ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία των δημοσίων λειτουργών.
Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μπορεί να ξεκινήσει έρευνα αυτεπαγγέλτως ή με εντολή του Αναπληρωτή
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άλλου υπουργού ή
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης και του Συνηγόρου του Πολίτη.
Έκτακτες επιθεωρήσεις, έλεγχοι ή έρευνες μπορούν επίσης να γίνουν μετά από
αιτήματα πολιτών, δημοσιεύσεις στον Τύπο ή αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
που προκάλεσαν το δημόσιο ενδιαφέρον. Τα προηγούμενα χρόνια, οι εσωτερικές
οργανωτικές μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στην επιτάχυνση των ελέγχων και στη
διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού καταγγελιών πολιτών προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Σύμφωνα
με την ετήσια έκθεση του σώματος, το 2016 εξετάστηκαν 2370 καταγγελίες πολιτών16.
Με βάση συγκριτικά στοιχεία, καταγράφηκε αύξηση από τις 1800 που εξετάστηκαν το
2015.
Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν παρείχε στατιστικά στοιχεία για συγκεκριμένες καταγγελίες
διαφθοράς καθώς η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν ασχολείται με αμιγείς υποθέσεις
διαφθοράς. Οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται γενικά ως ζητήματα κακοδιοίκησης και
κατηγοριοποιούνται ανά αντικείμενο (π.χ. πολεοδομία, υγειονομική περίθαλψη,
ασφάλιση και απασχόληση, τοπική αυτοδιοίκηση), συνολικά και με ποσοστά. Ο μέσος
______________________
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όρος παράνομης συμπεριφοράς για την περίοδο 2006 έως 2009 ανερχόταν στο 15,13,
γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 15 από τις 100 υποθέσεις που εξετάζονται κάθε
χρόνο από τον Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διαπιστώθηκε ότι αφορούν στην πραγματικότητα υπαλλήλους
ή διοικητικά όργανα που συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες, δικαιολογώντας
έτσι την εισήγηση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για πειθαρχικές κυρώσεις (335 ελέγχους) και/ή ποινική
δίωξη (120 έλεγχοι).17
Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. συγκεντρώνει τις καταγγελίες σε κεντρικό επίπεδο, αλλά δεν υπάρχει
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οπότε ο χειρισμός τους γίνεται ανάλογα με την
περίπτωση. Ούτε το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. βασίζεται σε εγχειρίδια πολιτικών, διαδικασιών ή
καταγγελιών για το χειρισμό των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών. Οι πολίτες
μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες με email ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας
υποβολής καταγγελιών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται ανώνυμες καταγγελίες,
ωστόσο, δεν υπάρχει ειδικός μηχανισμός που να προστατεύει την ταυτότητα του
καταγγέλλοντα.
Οι εισερχόμενες καταγγελίες αναλαμβάνονται από τέσσερις υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης η οποία τις πρωτοκολλεί και στη συνέχεια τις
καταχωρίζει μαζί με τα στοιχεία του καταγγέλλοντα, τον δημόσιο φορέα που αφορά και
τον τρόπο υποβολής. Εάν το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν είναι αρμόδιο, η καταγγελία διαβιβάζεται
στην αρμόδια Αρχή/Υπηρεσία και ένα αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στον
καταγγέλλοντα προς πληροφόρησή του. Εάν το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι αρμόδιο και η
καταγγελία θεωρείται βάσιμη, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εντέλλεται τον
εκάστοτε επιθεωρητή να προβεί σε προκαταρκτική έρευνα και να εντοπίσει συνδέσεις
με άλλες εκκρεμούσες καταγγελίες. Εάν διαπιστωθεί παρατυπία που συνιστά
πειθαρχικό αδίκημα, καταγράφεται στο ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης συνοδευόμενη
από μια εισήγηση για τη δρομολόγηση πειθαρχικής διαδικασίας. Στην έκθεση
περιλαμβάνονται μια περιγραφή της υπόθεσης, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ή
χρησιμοποιήθηκαν, οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της
υπόθεσης, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις. Όλες οι καταγγελίες και
όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έρευνα και στο τελικό πόρισμα αποθηκεύονται σε
ασφαλή διακομιστή σε μορφή pdf.
Ο καταγγέλλων ενημερώνεται γραπτώς σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας και
επίσης όταν η καταγγελία διαβιβαστεί σε άλλη υπηρεσία λόγω αναρμοδιότητας.
Δεν υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συντονισμού με άλλους
εμπλεκόμενους φορείς.

Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)
Το Σώμα Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων, γνωστό ως Σ.Ε.Δ.Ε., συστάθηκε βάσει του
άρθρου 22 του Ν. 1418/1984 και υπαγόταν στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

______________________
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Σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν. 4412/2016, το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων
(Σ.Ε.Δ.Ε.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο ρόλος του Σώματος είναι η διενέργεια περιοδικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων των
έργων που έχουν αναλάβει δημόσιοι φορείς.
Σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε για την παρούσα έκθεση, οι πολίτες
μπορούν να υποβάλλουν στο Σ.Ε.Δ.Ε. καταγγελίες σχετικές με τη διαφθορά
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, με φαξ ή με email. Οι καταγγελίες μπορούν επίσης να
υποβληθούν ανώνυμα. Ωστόσο, λόγω έλλειψης ικανοτήτων και πόρων, το Σ.Ε.Δ.Ε. δεν
διαθέτει σύστημα διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς ή προσωπικό αποκλειστικά
αφιερωμένο σε αυτό το έργο. Επίσης, ούτε το Σ.Ε.Δ.Ε. βασίζεται σε εγχειρίδια
πολιτικών, διαδικασιών ή καταγγελιών για το χειρισμό των διαδικασιών υποβολής
καταγγελιών. Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως τα
υπόλοιπα εισερχόμενα έγγραφα. Τρεις υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για τη λήψη και την
καταχώριση των καταγγελιών σε χειρόγραφο μητρώο και την πρωτοκόλλησή τους. Οι
καταγγελίες στη συνέχεια αρχειοθετούνται σε φακέλους. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση
ειδικού εγγράφου για την υποβολή μιας καταγγελίας και ούτε υπάρχουν μέσα
κρυπτογράφησης υποβληθεισών καταγγελιών.
Εάν η καταγγελία δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του Σ.Ε.Δ.Ε., διαβιβάζεται στην
αρμόδια υπηρεσία, ενημερώνοντας σχετικά τον καταγγέλλοντα. Εάν η καταγγελία
εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Σ.Ε.Δ.Ε. και είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, ανατίθεται σε
έναν από τους δέκα επιθεωρητές που είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια ερευνών.
Όλες οι εκθέσεις κοινοποιούνται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές και στους πειθαρχικούς
προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών για να επιληφθούν. Το πόρισμα της έρευνας
κοινοποιείται στον καταγγέλλοντα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, βάσει των διατάξεων
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι καταγγέλλοντες δεν ενημερώνονται κατά τη διάρκεια διερεύνησης μιας καταγγελίας.
Οι σχετικές εκθέσεις είναι απόρρητες.
Σύμφωνα με το Σ.Ε.Δ.Ε. το 2016 χειρίστηκαν 39 υποθέσεις, εκ των οποίων 19
αφορούσαν καταγγελίες για διαφθορά και κακοδιοίκηση.

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)
Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) προωθεί τις αξίες της
νομιμότητας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην ελληνική
δημόσια διοίκηση. Η εντολή του είναι να συντονίζει και να παρακολουθεί το έργο των
φορέων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου και να διασφαλίζει την ορθή και
αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, εντοπίζοντας περιστατικά
διαφθοράς και κακής διαχείρισης. Εξετάζει επίσης τις ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης όλων των μελών των άλλων οργάνων ελέγχου και ετησίως εκπονεί
εκθέσεις για τις δραστηριότητές τους. Στο πεδίο ελέγχου του εμπίπτουν το κράτος, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι ΟΤΑ, καθώς και οι περιφερειακές
και αποκεντρωμένες τοπικές αρχές και οι κρατικές επιχειρήσεις.
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Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο
κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και απολαμβάνει
προσωπικής και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των εξουσιών του. Ο
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν υπόκειται στον έλεγχο οποιασδήποτε
κυβερνητικής ή δημόσιας αρχής, εκτός από το διορισμό και την απομάκρυνση από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο Γενικός Επιθεωρητής έχει την εξουσία να διενεργεί επιθεώρηση, να δίνει εντολή στο
πλέον αρμόδιο για κάθε υπόθεση όργανο έρευνας ή να δημιουργεί κοινές ομάδες
αποτελούμενες από ερευνητές από διάφορους φορείς. Οι καταγγελίες μπορούν να
γίνουν με email, τηλεφωνικά, με φαξ ή αυτοπροσώπως. Η δικτυακή τοποθεσία του
Γ.Ε.Δ.Δ. επιτρέπει επίσης την ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών. Οι εισερχόμενες
καταγγελίες λαμβάνουν έναν αριθμό πρωτοκόλλου και καταχωρίζονται με βάση τα
παρακάτω: στοιχεία καταγγέλλοντα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση,
ταχυδρομική διεύθυνση και άλλες σχετικές πληροφορίες), οργανισμός ή δημόσιος
υπάλληλος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και σύνοψη της καταγγελίας.
Εάν η καταγγελία είναι βάσιμη, ανατίθεται σε κάποιον επιθεωρητή για περαιτέρω
έρευνα. Η τελική έκθεση έρευνας πρέπει να υποβληθεί στον Γενικό Επιθεωρητή μαζί με
τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις.

Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) έχει ως
αποστολή την έρευνα, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση κάθε είδους οικονομικών
εγκλημάτων διαφθοράς και δωροδοκίας σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού
Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάτης, λαθρεμπορίου και άλλων παρατυπιών
και παράνομων πράξεων. Το Σ.Δ.Ο.Ε. δεν είναι ανεξάρτητη αρχή και σύμφωνα με το
ιδρυτικό της καταστατικό πρέπει να αναφέρει στον Υπουργό Οικονομικών.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το Σ.Δ.Ο.Ε. δεν έχει εξουσία να κινεί έρευνες
αυτεπαγγέλτως, αλλά μπορεί να ξεκινά έρευνες με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει
ή μετά από ανάλυση των δεδομένων. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. πρέπει να
προσφύγουν στον εισαγγελέα εάν κρίνουν ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα
(σύμφωνα με το Άρθρο 37 ΚΠοινΔ). Εν προκειμένω, με το ΠΔ 111/2014 ανατίθεται
αρμοδιότητα στο Σ.Δ.Ο.Ε. να διενεργεί ποινικές έρευνες υπό την εποπτεία του
Εισαγγελέα.
Το Σ.Δ.Ο.Ε. και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας έχουν συχνά συντρέχουσα
δικαιοδοσία σε περιπτώσεις διαφθοράς. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η
ισχύουσα νομοθεσία δεν διευκρινίζει ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για
συγκεκριμένους τύπους ερευνών διαφθοράς.
Μέχρι στιγμής, ούτε το Σ.Δ.Ο.Ε. βασίζεται σε εγχειρίδια πολιτικών, διαδικασιών ή
καταγγελιών για το χειρισμό των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών. Η υποβολή
καταγγελιών γίνεται γραπτώς ή προφορικώς, επώνυμα ή ανώνυμα, ή μέσω της
ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Σ.Δ.Ο.Ε. Επίσης, υπάρχει η
ανοιχτή γραμμή καταγγελιών 1517 για οικονομικές παραβάσεις. Γίνονται δεκτές και οι
ανώνυμες καταγγελίες.
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Εάν η καταγγελία είναι αρμοδιότητα άλλου φορέα, τότε οι πληροφορίες διαβιβάζονται
στον αντίστοιχο φορέα. Εάν η καταγγελία είναι αρμοδιότητα του Σ.Δ.Ο.Ε., εξετάζεται ως
προς την αξιοπιστία της. Δεν έχουν ληφθεί άλλες πληροφορίες σχετικά με την
εσωτερική διαδικασία και τα χαρακτηριστικά διαχείρισης των καταγγελιών.
Τις καταγγελίες επιλαμβάνεται ένα από τα τρία μέλη του προσωπικού που εργάζονται
στο γραφείο καταγγελιών και τις πρωτοκολλεί. Η καταχώρισή τους γίνεται στο
ηλεκτρονικό σύστημα ISIS του Σ.Δ.Ο.Ε., το οποίο επιτρέπει έως και 23 διαφορετικά
σημεία καταχώρισης δεδομένων.
Στη συνέχεια, η καταγγελία διαβιβάζεται στην Επιτροπή Καταγγελιών όπου τα μέλη της,
διευθυντές του Σ.Δ.Ο.Ε. που στελεχώνουν διαφορετικές υπηρεσίες, τα αναλύουν και
αποφασίζουν αν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Σ.Δ.Ο.Ε. Εάν εμπίπτει στη δικαιοδοσία
του, η καταγγελία υποβάλλεται τόσο στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για
παρακολούθηση όσο και στους επιθεωρητές του Σ.Δ.Ο.Ε. για επίσημη έρευνα.
Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης, το Σ.Δ.Ο.Ε. ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή
στελεχώνεται από 300 ερευνητές. Το προσωπικό του Σ.Δ.Ο.Ε. έχει μειωθεί σημαντικά
από 1.207 το 2006 σε 744 το 2014 και σε 120 το 2017. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην
νεοσυσταθείσα Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η οποία έχει πλέον
αρμοδιότητα επί των φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων.
Προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους, το προσωπικό και οι υπάλληλοι του
Σ.Δ.Ο.Ε. διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένα που είναι
απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και του δικαιώματος άρσης
του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Επιπλέον, το προσωπικό του Σ.Δ.Ο.Ε.
μπορεί να προβαίνει σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ακίνητης περιουσίας ή
κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το έγκλημα, προκειμένου να
προστατεύεται το συμφέρον του δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος.
Επίσης, κατόπιν γραπτής εντολής από τον επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. μπορεί να
«παγώσει» τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία με την υποχρέωση να
ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα εντός 24 ωρών.
Η υπηρεσία δέχεται περίπου 17.000 καταγγελίες (60% από άλλες υπηρεσίες και 40%
από πολίτες). Το 30% αυτών αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστες καταγγελίες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μια ανεξάρτητη αρχή που μεσολαβεί μεταξύ των πολιτών
και της δημόσιας διοίκησης σε περιπτώσεις που σχετίζονται με κακοδιοίκηση (π.χ.
καθυστερήσεις, εσφαλμένες ενέργειες ή κωλυσιεργία, μη τήρηση διαδικασιών,
κατάχρηση εξουσίας, μη παροχή πληροφοριών, ανεπαρκής τήρηση αρχείων,
παράλειψη απάντησης, παραπλανητικές ή ανακριβείς δηλώσεις κ.ο.κ). Ο Συνήγορος
του Πολίτη ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του πολίτη και της δημόσιας
υπηρεσίας για την επίλυση μιας διοικητικής διαφοράς. Ως διαμεσολαβητής, ο
Συνήγορος του Πολίτη δεν επιβάλλει κυρώσεις ή ακυρώνει πράξεις της δημόσιας
διοίκησης, αλλά υποβάλλει συστάσεις και προτάσεις στους δημόσιους οργανισμούς.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παρότι καθιστά τον Συνήγορο του Πολίτη αρωγό στην
προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς, δεν έχει αναθέσει στην υπηρεσία
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συγκεκριμένο ρόλο στην έρευνα και στην παρακολούθηση του φαινομένου. Ωστόσο,
παρότι η κακοδιοίκηση και η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση δεν είναι ταυτόσημες
έννοιες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο
Συνήγορος του Πολίτη για την παρούσα έκθεση, περίπου το 15% των καταγγελιών για
κακοδιοίκηση συνδέονται με πιθανή διεφθαρμένη συμπεριφορά (π.χ. δημόσιος
υπάλληλος ζητά ανάρμοστη αμοιβή για να χορηγήσει μία άδεια). Το 2016 ο Συνήγορος
του Πολίτη δέχτηκε 11.915 καταγγελίες από πολίτες, όπερ σημαίνει ότι περίπου 1.800
καταγγελίες θα μπορούσαν να αφορούν, σε κάποιο βαθμό, διεφθαρμένη
συμπεριφορά. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγορος του Πολίτη μεσολαβεί μεταξύ του
ενδιαφερόμενου πολίτη και της οικείας δημόσιας υπηρεσίας και/ή διαβιβάζει την
καταγγελία στον αρμόδιο ελεγκτικό ή ερευνητικό φορέα και υποβάλλει προτάσεις
οργανωτικής και νομοθετικής φύσης για την απλούστευση των διαδικασιών και την
επίτευξη διαφάνειας στις λειτουργίες της Διοίκησης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν παρεμβαίνει μέχρι να εκπνεύσει η προβλεπόμενη από το
νόμο προθεσμία για απάντηση της διοίκησης (συνήθως, αν δεν έχουν καθοριστεί
διαφορετικές προθεσμίες, η προθεσμία είναι πενήντα (50) ημέρες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»).
Οι καταγγέλλοντες υποχρεούνται να υποβάλουν τις καταγγελίες τους εντός έξι μηνών
από τη στιγμή που περιέρχεται σε γνώση τους η υποτιθέμενη παράνομη συμπεριφορά
ή η παράλειψη από δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο. Η καταγγελία πρέπει να
υποβάλλεται εγγράφως από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και πρέπει να είναι επώνυμη.
Οι καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φαξ, ταχυδρομικώς ή παραδίδονται
αυτοπροσώπως σε ειδική υπηρεσία. Οι καταγγελίες, μετά την παραλαβή τους,
καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ώστε να εντοπίζονται εύκολα και για να
διασφαλίζεται ένα καλό επίπεδο ελέγχου και διαφάνειας στην όλη διαδικασία. Η
καταγγελία θα πρέπει να περιέχει τα εξής: μια συνοπτική περιγραφή του προβλήματος,
τη δημόσια υπηρεσία που εμπλέκεται, τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί, το
αποτέλεσμά τους, κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία ή στοιχεία που μπορεί να
βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Κάθε καταγγελία που υποβάλλεται στο
Συνήγορο του Πολίτη λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, η καταγγελία
διέρχεται από τα παρακάτω τέσσερα στάδια:
 Ανατίθεται σε έναν Ερευνητή (στάδιο 1).
 Εξετάζεται εάν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη (στάδιο 2).
 Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της καταγγελίας, λαμβάνονται οι απόψεις όλων των
εμπλεκομένων στη διαφορά (στάδιο 3).
 Ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ως διαμεσολαβητής και χρησιμοποιεί κάθε
πρόσφορο μέσο για να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα του πολίτη (στάδιο 4).
Για να καθοδηγήσει τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο υποβολής μιας καταγγελίας, ο
Διαμεσολαβητής διαθέτει ένα «Γραφείο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών». Ο
κύριος σκοπός του είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
Συνηγόρου του Πολίτη, την πορεία των καταγγελιών των πολιτών και, όπου είναι
δυνατόν, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αρμόδιους οργανισμούς για το
χειρισμό υποθέσεων για τις οποίες ο Συνήγορος είναι αναρμόδιος. Το Γραφείο
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συνδράμει επίσης στη σύνταξη καταγγελιών με σκοπό τη σαφή διατύπωση των
αιτημάτων των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός διευκολύνονται οι ερευνητές που
θα χειριστούν τις καταγγελίες και αφετέρου διασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ο καταγγέλλων ενημερώνεται για την κατάσταση της
υπόθεσής του. Εάν η καταγγελία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του
Πολίτη, αποστέλλεται μια επιστολή στον καταγγέλλοντα που τον ενημερώνει για το
ποιες αρχές είναι αρμόδιες για το χειρισμό της υπόθεσής του και ποια διαδικασία
πρέπει να ακολουθηθεί. Εάν η υπόθεση εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Συνηγόρου, ο
ερευνητής θα εντοπίσει και θα εξετάσει τη σχετική νομοθεσία (ενδεχομένως σε
συνεργασία με άλλες αρχές) και θα ζητήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες από την
οικεία δημόσια αρχή. Εάν είναι απαραίτητο, ο ερευνητής μπορεί να ζητήσει από τον
καταγγέλλοντα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με την υπόθεσή του. Ο
ερευνητής μπορεί επίσης να συνομιλήσει με άτομα, να διεξαγάγει επιτόπιες έρευνες ή
να συστήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων.
Εξετάζονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι σχετικές πληροφορίες και εάν δεν
εντοπιστεί παρανομία ή κακοδιοίκηση, ο καταγγέλλων ενημερώνεται και ο φάκελος της
καταγγελίας τοποθετείται στο αρχείο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ερευνητής υποβάλλει
συστάσεις στην οικεία δημόσια αρχή. Εάν οι συστάσεις αυτές δεν ληφθούν υπόψη σε
ικανοποιητικό επίπεδο, ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει έκθεση με συστάσεις, η
οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο υπουργό. Η έκθεση αυτή μπορεί επίσης να
περιλαμβάνει προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να υιοθετηθούν οι συστάσεις. Ο
Συνήγορος του Πολίτη μπορεί επίσης να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει τη
συγκεκριμένη υπόθεση παρανομίας ή κακοδιοίκησης. Επιπλέον, εάν η δημόσια αρχή
αρνείται να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή εάν υπάρχουν επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν εγκληματική ενέργεια, ο Συνήγορος του
Πολίτη παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)
δέχεται καταγγελίες από τους πολίτες. Ωστόσο, καθεμία υπηρεσία του Σώματος (π.χ.
Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων) έχει το δικό της σύστημα
χειρισμού των καταγγελιών. Η διαχείριση των καταγγελιών δεν βασίζεται σε κάποιο
ειδικό μηχανογραφημένο σύστημα ή πρωτόκολλο.
Για την παρούσα έκθεση έδωσε συνέντευξη η υπηρεσία περιβάλλοντος. Σύμφωνα με
τους ερωτηθέντες, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες. Μόλις ληφθεί μια
καταγγελία (με επιστολή, e-mail ή φαξ) λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου και
καταχωρίζεται σε ηλεκτρονικό φάκελο. Κατόπιν, η καταγγελία διαβιβάζεται στον
Διευθυντή της Υπηρεσίας ο οποίος ενεργεί μια πρώτη αξιολόγηση και την αναθέτει σε
έναν ελεγκτή για προκαταρκτικό έλεγχο. Η επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα είναι
περιορισμένη λόγω της απόρρητης φύσης του ελέγχου.
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ανώνυμες καταγγελίες. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την υπηρεσία, το 2016 διερευνήθηκε το 83%
των ανώνυμων καταγγελιών.
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Ο τομέας περιβάλλοντος έχει 8 επιθεωρητές στην Αθήνα και τέσσερις στη
Θεσσαλονίκη. Συνολικά η υπηρεσία έχει 30 υπαλλήλους. Το 2016 έλαβε 40
καταγγελίες, εκ των οποίων οι 10 υπεβλήθησαν από πολίτες.

Υπουργός Επικρατείας
Μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, ο Υπουργός Επικρατείας έχει την αρμοδιότητα της
υποβοήθησης του Πρωθυπουργού στο συντονισμό δράσεων και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.18 Για το σκοπό
αυτό δημιουργήθηκε η νέα διαδικτυακή πύλη www.kathimerinotita.gov.gr. Οι πολίτες
μπορούν να χρησιμοποιούν την πύλη για να αναφέρουν στο Γραφείο του Υπουργού
θέματα που ενδέχεται να τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, καθώς και το ερωτηματολόγιο που
συμπληρώθηκε για την παρούσα έκθεση, γίνονται δεκτές και ερωτήσεις σχετικά με την
κακοδιοίκηση και τη διαφθορά. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν το Γραφείο του Υπουργού
Επικρατείας θα ασχοληθεί με τέτοιου είδους ζητήματα, καθώς στην ενότητα «Συχνές
Ερωτήσεις» αναφέρεται ότι για τις καταγγελίες διαφθοράς οι πολίτες πρέπει να
επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.).
Οι πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν ένα θέμα της καθημερινότητας που τους
προβληματίζει καλούνται να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία μιας ηλεκτρονικής
φόρμας, δηλ. το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το
τηλέφωνο, καθώς και να δώσουν μια περιγραφή του θέματος και του αρμόδιου
υπουργείου ή κρατικού φορέα που αφορά το θέμα. Η φόρμα επιτρέπει επίσης την
αποστολή έως και έξι αρχείων σχετικών με το αναφερόμενο θέμα.
Οι χειριστές υποθέσεων επικοινωνούν με πολίτες, κυρίως μέσω email, και τους ζητούν
πρόσθετες πληροφορίες για να διαβιβάσουν την καταγγελία στον αρμόδιο φορέα.

Δήμος Αθηναίων
Η Γραμμή Βοήθειας των Πολιτών "1595" του Δήμου Αθηναίων δέχεται αιτήματα και
καταγγελίες πολιτών και παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, την
τεκμηρίωση και τις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος. Παρέχει επίσης πληροφορίες
σχετικά με θέματα γενικού ενδιαφέροντος (εθνικές και τοπικές εκλογές, αντιμετώπιση
ακραίων καιρικών συνθηκών κ.λπ.).
Ο Οργανισμός Αντιμετώπισης Καθημερινών Προβλημάτων (ΟΑΚΠ) είναι υπεύθυνος για
το συντονισμό και την επίλυση τέτοιους είδους αιτημάτων. Μετά την παραλαβή τους,
οι καταγγελίες καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και λαμβάνουν αριθμό
πρωτοκόλλου για την εύκολη αναζήτηση κάθε υπόθεσης. Η καταγγελία θα πρέπει να
περιλαμβάνει μια περιγραφή του προβλήματος και την οικεία δημοτική υπηρεσία στην
οποία διαβιβάστηκε η καταγγελία. Στη συνέχεια, ο ΟΑΚΠ διαβιβάζει την καταγγελία
απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
______________________
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Ο ΟΑΚΠ παρακολουθεί την πρόοδο κάθε αιτήματος και αποστέλλει μια απάντηση
στους πολίτες. Σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τα καθημερινά
προβλήματα, ο ΟΑΚΠ αναπτύσσει έναν ψηφιακό χάρτη που απεικονίζει τη γεωγραφική
θέση και τη φύση τους.
Μετά τη διερεύνηση της καταγγελίας, η δημοτική μονάδα ενημερώνει το κέντρο
διαχείρισης καταγγελιών το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει τον πολίτη. Εάν η
καταγγελία αφορά πιθανή διαφθορά, τότε διαβιβάζεται στην Εσωτερική Μονάδα
Ελέγχου του Δήμου. Εάν η εν λόγω υπηρεσία είναι αναρμόδια, ο καταγγέλλων
ενημερώνεται για το ποια είναι η αρμόδια αρχή.
Σύμφωνα με τη συνέντευξη που έλαβε χώρα, σήμερα απασχολούνται στο τηλεφωνικό
κέντρο είκοσι άτομα. Το γραφείο δεν διαθέτει επίσημα στατιστικά στοιχεία, ωστόσο
εκτιμάται ότι ο αριθμός των καταγγελιών την ημέρα ανέρχεται σε 200.

Δήμος Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν καταγγελίες
μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του. Το ηλεκτρονικό σύστημα
διαβιβάζει αυτόματα την καταγγελία στο αντίστοιχο τμήμα για περαιτέρω εξέταση.
Αφού ληφθεί η καταγγελία, ο προϊστάμενος κάθε τμήματος αναθέτει την υπόθεση σε
ένα δημόσιο υπάλληλο ο οποίος την εξετάζει και προτείνει μια λύση.
Εάν η καταγγελία σχετίζεται με διαφθορά, διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου το οποίο καθορίζει εάν η καταγγελία είναι άρτια τεκμηριωμένη. Στην
περίπτωση αυτή, δρομολογεί έρευνα και παράλληλα ενημερώνει τον πολίτη για την
πρόοδό της.
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4. Κύριες προκλήσεις

Το σύστημα καταγγελιών διαφθοράς προκαλεί σύγχυση στους πολίτες
Σύμφωνα με την έκθεση αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, υπάρχουν
διάφοροι τρόποι και δίαυλοι για την καταγγελία της διαφθοράς στην Ελλάδα. Παρόλο
που το γεγονός αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό καθαυτό, επιτείνει την
πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που θέλουν να καταγγείλουν
περιπτώσεις διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και δεν γνωρίζουν τον τρόπο που πρέπει να
ακολουθήσουν. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς
στην Ελλάδα, η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών (55%) δυσκολεύονται να βρουν πού
πρέπει να απευθυνθούν για να καταγγείλουν μια πιθανή υπόθεση διαφθοράς στο
δημόσιο τομέα. Οι απαντήσεις έδειξαν επίσης ότι η αναγνωρισιμότητα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
(σχεδόν 1,5 χρόνο μετά τη σύστασή της) έχει περιθώριο αύξησης καθώς μόνο το 35%
των Ελλήνων γνωρίζει για την υπηρεσία αυτή. Από αυτούς, οι 8 στους 10 (80%)
γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες σε αυτήν.

Έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών
Στην Ελλάδα, λόγω της φύσης και του αντικειμένου των διωκτικών αρχών και των
εμπλεκόμενων φορέων στην καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι συχνά δύσκολο να
ακολουθηθούν τυποποιημένες διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη συνεπή και
αποτελεσματική αξιολόγηση των καταγγελιών για υποθέσεις διαφθοράς. Όπως
προαναφέρθηκε, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι υπόθεση που εμπλέκει
διάφορους φορείς της κυβέρνησης, όπως τις διωκτικές αρχές, τις φορολογικές και
τελωνειακές αρχές, τις διοικητικές αρχές, τις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων και τις
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Αυτές οι υπηρεσίες ακολουθούν τις δικές τους
εσωτερικές διαδικασίες όταν διεξάγουν την αρχική αξιολόγηση των καταγγελιών περί
διαφθοράς. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει συχνά σύγχυση μεταξύ των διαφόρων φορέων ως
προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται από άλλες υπηρεσίες και ως προς τον τρόπο
μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και διαχείρισης ενός συντριπτικού αριθμού
καταγγελιών.
Προαπαιτούμενο για την επίσπευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας είναι η θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών και η
τυποποίηση των πρακτικών διαβίβασης βάσιμων υποθέσεων στις εισαγγελικές αρχές.
Επίσης, ο συντονισμός των μηχανισμών διερεύνησης και υποβολής αναφορών θα
ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις επικαλύψεων αρμοδιοτήτων ή παράλληλων
προσπαθειών από διαφορετικές υπηρεσίες.
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Έλλειψη αξιόπιστων ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων
Από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων επιβεβαιώθηκε η
έλλειψη αποτελεσματικών ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων μέσω των
οποίων μπορούν να ανακτηθούν στατιστικά δεδομένα με βάση τις υποθέσεις
διαφθοράς που έχουν καταγγελθεί. Τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης δεδομένων
είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητα ενός οργανισμού να επεξεργάζεται και να
ανταλλάσσει πληροφορίες γρήγορα και να λαμβάνει ταχύτερες αποφάσεις. Επίσης,
δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους που εργάζονται στη διαχείριση καταγγελιών
να έχουν άμεση πρόσβαση σε έγγραφα από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Έχουν
τη δυνατότητα να υλοποιήσουν μια ηλεκτρονική ροή εργασίας και δυνατότητες
αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων. Επίσης, τα συστήματα αυτά έχουν δυνατότητα
συνεργασίας με άλλες βασικές οργανωτικές εφαρμογές για την προώθηση της
αποδοτικότητας και τη διαχείριση του κόστους μηχανογράφησης.

Ανεπαρκής συνεργασία και επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων
αρχών
Στην Ελλάδα υπάρχουν διαφορετικού επιπέδου σώματα επιθεώρησης (π.χ.
διυπουργικές, υπουργικές ή τομεακές) με αλληλεπικαλυπτόμενες δικαιοδοσίες. Το
γεγονός αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης καταγγελιών καθώς
μπορεί ταυτόχρονα η ίδια καταγγελία να χειρίζεται από διαφορετικές αρχές. Σύμφωνα
με έκθεση του ΟΟΣΑ του 201719, υπηρεσίες όπως η Ειδική Γραμματεία του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν συχνά συντρέχουσα δικαιοδοσία σε υποθέσεις
διαφθοράς. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν
διευκρινίζει ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για συγκεκριμένους τύπους ερευνών
διαφθοράς.
Κατ’ αρχήν, αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρόβλημα όσο υπάρχει καλή συνεργασία
μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών και τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών
είναι αποτελεσματικά. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Για να
αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει τη
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση καταγγελιών
διαφθοράς. Πρώτον, επειδή ο βελτιωμένος συντονισμός είναι ένας σημαντικός τρόπος
μείωσης της επικάλυψης αρμοδιοτήτων (π.χ. δύο αρχές που διερευνούν την ίδια
καταγγελία) και αύξησης της αποδοτικότητας. Δεύτερον, επειδή η τυποποίηση των
διαδικασιών συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης και τη μείωση του κόστους. Για
παράδειγμα, η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης της γνώσης για την
καταπολέμηση της διαφθοράς στις διάφορες αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση
των καταγγελιών διαφθοράς θα βοηθούσε στη συλλογή και στη διάδοση των σχετικών
δεδομένων καθώς και στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών.
______________________
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Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του ΟΟΣΑ για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης20, το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών για τον
συντονισμό μεταξύ των φορέων διερεύνησης θεωρείται από τους ελληνικούς φορείς
ως τρόπος βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, προωθώντας ταχύτερη
αντίδραση και επίσπευση της διεκπεραίωσης των καταγγελιών. Ένα τέτοιο σύστημα
θεωρήθηκε επίσης ως δυνητικό εργαλείο εξοικονόμησης πόρων, δεδομένου ότι θα
επέτρεπε τη διαβίβαση των καταγγελιών υψηλού κινδύνου σε ερευνητές υψηλής
ειδίκευσης, ενώ παράλληλα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καταγγελίες
διαδικαστικού ή διοικητικού χαρακτήρα με μια διοικητική απάντηση.

Ανεπάρκεια προσωπικού και έλλειψη πόρων
Η ποιότητα και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων αποτελούν
δύο από τις κυριότερες προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης των καταγγελιών
διαφθοράς στον δημόσιο τομέα. Το υφιστάμενο μοντέλο ενδεχομένως να οδηγήσει σε
δυσπιστία των πολιτών ως προς το κατά πόσον μια καταγγελία θα αντιμετωπιστεί
εγκαίρως και αποτελεσματικά.
Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που έγιναν για την παρούσα έκθεση χαρτογράφησης, η
έλλειψη πόρων είναι συχνά ένας βασικός λόγος για την αργή ή καθόλου εφαρμογή
συγκεκριμένων συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών. Επιπλέον, οι χαμηλοί μισθοί
ενδέχεται να προκαλέσουν συναισθήματα δυσαρέσκειας στους δημόσιους υπαλλήλους
που ασχολούνται με τις καταγγελίες.
Επιπρόσθετα, τα ενδιαφερόμενα μέρη για την καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να
αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στο πεδίο αυτό, ώστε να ενισχύσουν την
αξιοπιστία τους και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των ενεργειών τους κατά της
διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των σχετικών με τη διαφθορά
καταγγελιών.

Απουσία ρεαλιστικού σχεδιασμού
Σε συνέχεια του παραπάνω επιχειρήματος, ένα κοινό λάθος των πρωτοβουλιών για την
καταπολέμηση της διαφθοράς όπως είναι η υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης των
καταγγελιών διαφθοράς εντός των φορέων ελέγχου και επιθεώρησης είναι να
τεκμαίρεται ότι θα υπάρχουν άρτιες δομές διαχείρισης, συστήματα πληροφορικής,
καταγεγραμμένες διαδικασίες, επαρκής στελέχωση και χρήμα, ενώ στην
πραγματικότητα οι πόροι αυτοί λείπουν. Η εμπειρία έχει αναδείξει τη σημασία της
αποφυγής αυτών των «ελλείψεων ρεαλιστικού σχεδιασμού», με άλλα λόγια, όταν οι
σχεδιαστές των παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς καθορίζουν τους
απαιτούμενους στόχους πρέπει να μεριμνούν ώστε οι προσδοκίες να είναι ανάλογες
της ικανότητας υλοποίησης, του απαιτούμενου χρόνου και των διαθέσιμων πόρων.
Είναι προτιμότερο να εξετάζεται η υλοποίηση μικρών στόχων που μπορούν να
______________________
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επιτευχθούν σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Πιθανά κριτήρια κατά
τον καθορισμό προτεραιοτήτων είναι ο προϋπολογισμός, η διαθεσιμότητα ανθρώπινου
δυναμικού, η πιθανότητα επίτευξης γρήγορων αποτελεσμάτων, η πιθανότητα
αντιμετώπισης των πιο επιβλαβών μορφών διαφθοράς.

Ο ρόλος της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Η παρούσα διατύπωση του άρθρου 54 παράγραφος 3 του Ν. 4446/2016 δεν είναι
σαφής όσον αφορά το ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν
καταγγελίες περί διαφθοράς στο νεοσύστατο Γραφείο Καταγγελιών της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Αναφέρει απλώς ότι «το Γραφείο καταγγελιών λαμβάνει καταγγελίες αναφορικά με
υποθέσεις διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα», χωρίς περαιτέρω
καθοδήγηση ή ορισμό. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος ρόλος του εισαγγελικού λειτουργού
που διορίστηκε για την επίβλεψη του Γραφείου Καταγγελιών δεν είναι σαφής, γεγονός
που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση όσον αφορά τον καταμερισμό ευθυνών, τα ειδικά
ζητήματα που σχετίζονται με την αρμοδιότητα και την οργάνωση κ.ο.κ. Επίσης, η
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα πρέπει να αποφανθεί επί ζητημάτων όπως ποια θα είναι τα στάδια της
διαδικασίας χειρισμού καταγγελιών που θα ακολουθεί το γραφείο, πόσο εκτεταμένη
προκαταρκτική έρευνα θα διενεργεί η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ (όπως ελέγχους δέουσας επιμέλειας)
πριν διαβιβάσει τις αναφορές πολιτών περί κρουσμάτων διαφθοράς σε άλλους
αρμόδιους φορείς ή πώς θα αξιολογεί το γραφείο τον κίνδυνο που ενέχουν οι
εισερχόμενες καταγγελίες για το δημόσιο συμφέρον.

Δυσκολία προσδιορισμού της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής για διαβίβαση
μιας καταγγελίας
Ένα ακόμα ζήτημα που αναδείχθηκε στην πορεία των συνεντεύξεων ήταν η πρόκληση
του προσδιορισμού της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής για διαβίβαση μιας υπόθεσης.
Σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αξιολόγηση των ισχυρισμών και των
καταγγελιών σχετικά με τη διαφθορά φάνηκαν ότι βρίσκονταν σε σύγχυση όσον αφορά
την αρμοδιότητα κάθε εισαγγελικής αρχής σε σχέση με διάφορους τύπους
καταγγελιών21. Το πρόβλημα αυτό δημιουργεί περιττό φόρτο στις εισαγγελικές αρχές,
καθώς αναγκάζονται να συντονίζουν τις δράσεις τους με αποτέλεσμα να χάνουν
πολύτιμο χρόνο και πόρους.

Απουσία συστήματος παρακολούθησης των καταγγελιών
Όσοι απάντησαν στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν για το σκοπό της παρούσας
έκθεσης επεσήμαναν την επιθυμία τους να γνωρίζουν τα τελικά αποτελέσματα μιας
καταγγελίας, αφού αυτή διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ή σε άλλη αρμόδια αρχή και
______________________
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επεσήμαναν την ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος παρακολούθησης των καταγγελιών
έτσι ώστε να εντοπίζονται ευκαιρίες βελτίωσης για μελλοντικές έρευνες.
Ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης της πορείας των καταγγελιών θα μπορούσε να
συμβάλλει στα εξής:
πρώτον, θα ήταν δυνατή η καλύτερη μέτρηση της
αποτελεσματικότητας των ερευνών. Δεύτερον, θα μπορούσαν να εντοπίζονται οι
περιπτώσεις όπου το έργο της έρευνας αποδείχθηκε ανεπαρκές στη στήριξη των
διώξεων και ως εκ τούτου χρήζει βελτιώσεων στην ποιότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, μια
αυστηρή προσέγγιση στην παρακολούθηση της πορείας των καταγγελιών θα ξεχώριζε
τις υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και δίωξης από εκείνες με ελάχιστες
πιθανότητες επιτυχίας. Τούτο με τη σειρά του θα μπορούσε να παράσχει πολύτιμες
πληροφορίες για τη βελτίωση της κατανομής των πόρων. Τέλος, ένας τρίτος λόγος είναι
ότι έτσι προάγεται η λογοδοσία. Δεδομένου ότι οι Έλληνες πολίτες αναλώνουν μεγάλο
μερίδιο πόρων στις έρευνες και στις διαδικασίες διαχείρισης των καταγγελιών, οι
εκθέσεις σχετικά με τη φύση των καταγγελιών και τα ποσοστά επιτυχημένης
περάτωσής τους θα προωθούσε τη λογοδοσία σε σχέση με τους πόρους που
χρησιμοποιήθηκαν.

Ελλιπής προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος
Σήμερα δεν υπάρχουν ακόμη ισχυρές διατάξεις που να προστατεύουν τους μάρτυρες
δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν διεφθαρμένες πράξεις στο δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα. Κατά τη σχετική νομοθεσία, οι καταγγέλλοντες δύνανται να
χαρακτηριστούν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ένα καθεστώς που τους προσδίδει
πλήρη προστασία από αντίποινα και πράξεις αντεκδίκησης. Ωστόσο, το καθεστώς αυτό
υπολείπεται της αντίστοιχης προστασίας που επιφυλάσσουν άλλες έννομες τάξεις σε
καταγγέλλοντες, εάν αποκαλύψουν παρατυπία που σχετίζεται με την παραβίαση κάθε
νόμου ή ακόμα και εσωτερικών πολιτικών όπως κωδίκων δεοντολογίας. Η απουσία
ενός ισχυρού πλαισίου προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος μπορεί να
κάνει τους δυνητικούς καταγγέλλοντες να σιωπούν.
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Παράρτημα Α. Πίνακας αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης
Πίνακας αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (Μέρος I)
Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
Είναι δυνατή η
υποβολή καταγγελιών
από τους πολίτες;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Πεδίο κάλυψης

Υποθέσεις διαφθοράς στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και
υποθέσεις απάτης στα
συγχρηματοδοτούμενα,
διακρατικά και λοιπά
προγράμματα
(συμπεριλαμβανομένων των
κονδυλίων από ευρωπαϊκά
προγράμματα).

Διαφθορά, απάτη,
φοροδιαφυγή,
νομιμοποίηση
εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες,
λαθρεμπόριο,
παράνομο εμπόριο
παραποιημένων
προϊόντων κ.ά.

Εσωτερικές
υποθέσεις,
παραβατική
συμπεριφορά
εργαζομένων της
Α.Α.Δ.Ε.

Παρατυπίες στις
συμβάσεις
προμηθειών, στα
δημόσια έργα,
παράνομες
προσλήψεις,
κακοδιαχείριση των
δημόσιων
οικονομικών και
συμπεριφορά
δημοσίων
υπαλλήλων που
αντιβαίνει στο
δημόσιο συμφέρον.

Κατάρτιση και
εκτέλεση του
Εθνικού
Προϋπολογισμού

Υγεία και
πρόνοια.

Διαφθορά,
κακοδιοίκηση,
αδιαφανείς
διαδικασίες,
αναποτελεσματικότητα
, χαμηλή
παραγωγικότητα και
χαμηλή ποιότητα
υπηρεσιών της
Δημόσιας Διοίκησης.
Το μοναδικό σώμα
επιθεωρητών στο
οποίο έχει ανατεθεί το
έργο πραγματοποίησης
οριζόντων ελέγχων και
ερευνών σε όλους τους
δημόσιους φορείς στην
Ελλάδα.
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
Υπάρχουν
εξειδικευμένοι
μηχανισμοί
καταγγελιών;

Ο N. 4446/2016 (που
τροποποιεί το N. 4320/2015
σύστασης της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
προβλέπει την ίδρυση
ξεχωριστού γραφείου
διαχείρισης των καταγγελιών.

Ναι. Το Τμήμα
Διαχείρισης
Πληροφοριών και
Στρατηγικής είναι
υπεύθυνο για την
αξιολόγηση και
διαχείριση
πληροφοριακών
δεδομένων και
καταγγελιών και τη
διαχείριση,
ανάπτυξη και
συντήρηση του
πληροφοριακού
συστήματος της
Δ.Ο.Α.

Η Ειδική Διεύθυνση
Διαχείρισης και
Πληροφόρησης
είναι αρμόδια για τη
λήψη των
καταγγελιών.

Όχι

Όχι. Η Διεύθυνση
Εκτάκτων και
Ειδικών Ελέγχων
είναι αρμόδια
για το χειρισμό
των
εισερχόμενων
καταγγελιών. Δεν
διαθέτει ειδικό
μηχανισμό
λήψης
καταγγελιών και
διαβιβάζει τις
καταγγελίες στη
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

Όχι

Η Διεύθυνση
Διοικητικής
Υποστήριξης του
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
συγκεντρώνει τις
καταγγελίες, αλλά δεν
υπάρχει κατάλληλο
σύστημα διαχείρισής
τους.

Το σύστημα βρίσκεται υπό
κατασκευή.

Όχι. Ο χειρισμός των
καταγγελιών για
διαφθορά γίνεται
μέσω του
γενικότερου
συστήματος
διαχείρισης
καταγγελιών.

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι (σε εξέλιξη)

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Μολονότι η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. δέχεται
καταγγελίες, πρόκειται να
εκδοθεί εγκύκλιος με την οποία
θα κατοχυρωθεί η διαδικασία
αποδοχής, καταγραφής,
διαβίβασης και
παρακολούθησης των
καταγγελιών. Για την
εξασφάλιση της νομιμότητας της
λειτουργίας του γραφείου, ένας
εισαγγελέας έχει αποσπαστεί
στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
Υπάρχουν
εξειδικευμένοι
μηχανισμοί
καταγγελιών
για διαφθορά;
Υπάρχουν εγχειρίδια
πολιτικών,
διαδικασιών ή
καταγγελιών για το
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Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
χειρισμό των
διαδικασιών υποβολής
καταγγελιών;
Υπάρχει σύστημα
μηχανογράφησης για
τη διαχείριση των
καταγγελιών;

Το σύστημα βρίσκεται υπό
κατασκευή.

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι. Στην ιστοσελίδα
τους
υπάρχει
μια
ηλεκτρονική
φόρμα
υποβολής
καταγγελιών.

Υπάρχει ανοικτή
γραμμή επικοινωνίας
για καταγγελίες;

Όχι. Επί του παρόντος, οι
καταγγελίες αποστέλλονται
μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Δεν
υπάρχει ειδική τηλεφωνική
γραμμή.

Ναι, ο αριθμός
11012.

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Έχουν δοθεί οδηγίες
για το πώς γίνεται μια
σαφής και
ολοκληρωμένη
καταγγελία;

Ναι. Στην καρτέλα «Συχνές
Ερωτήσεις» της ιστοσελίδας της
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στην ενότητα «Πώς
μπορώ να υποβάλω την
καταγγελία μου;»

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι. Οι οδηγίες
και οι
πληροφορίες
παρέχονται
προφορικά
εφόσον
ζητηθούν από
τον
καταγγέλλοντα.

Όχι

Λήψη καταγγελιών

Αυτοπροσώπως, με email, φαξ ή
μέσω της ιστοσελίδας της
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Η λήψη γίνεται
ατελώς.

Αυτοπροσώπως,
ταχυδρομικά, με
φαξ ή με email. Η
λήψη γίνεται
ατελώς. Δεν υπάρχει
υποχρεωτικό
έγγραφο για την
υποβολή της

Αυτοπροσώπως,
ταχυδρομικά, με
φαξ ή με email. Η
λήψη γίνεται
ατελώς. Δεν
απαιτείται η
συμπλήρωση
ειδικού εγγράφου
για την υποβολή

Οι καταγγελίες
υποβάλλονται
γραπτώς μέσω
ηλεκτρονικής
φόρμας, μέσω φαξ ή
με email. Δεν
υπάρχει
υποχρεωτικό
έγγραφο για την

Οι πολίτες
μπορούν να
υποβάλουν μια
καταγγελία μέσω
ηλεκτρονικής
φόρμας, με
email,
ταχυδρομικώς ή
με φαξ. Δεν

Οι καταγγελίες
υποβάλλονται
με email, φαξ,
ταχυδρομικώς ή
αυτοπροσώπως.
Δεν υπάρχει
υποχρεωτικό
έγγραφο για την
υποβολή της

Οι πολίτες μπορούν να
υποβάλουν μια
καταγγελία
αυτοπροσώπως, μέσω
ηλεκτρονικής φόρμας,
με email,
ταχυδρομικώς ή με
φαξ. Δεν υπάρχει
υποχρεωτικό έγγραφο
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)

Γίνονται δεκτές οι
ανώνυμες καταγγελίες;

Ναι. Γίνονται δεκτές και
ανώνυμες
καταγγελίες.

καταγγελίας.

μιας καταγγελίας.

υποβολή της
καταγγελίας. Η λήψη
γίνεται ατελώς.

υπάρχει
υποχρεωτικό
έγγραφο για την
υποβολή της
καταγγελίας. Η
λήψη γίνεται
ατελώς.

καταγγελίας. Η
λήψη γίνεται
ατελώς.

για την υποβολή της
καταγγελίας. Η λήψη
γίνεται ατελώς.

Ναι. Γίνονται δεκτές
και ανώνυμες
καταγγελίες αλλά
εάν υποβληθούν
επώνυμα

Ναι. Γίνονται δεκτές
και ανώνυμες
καταγγελίες αλλά
εάν υποβληθούν
επώνυμα

Όχι

Όχι

δεν υπάρχει
κάποιος ειδικός
μηχανισμός
προστασίας της
ταυτότητας του

δεν υπάρχει κάποιος
ειδικός μηχανισμός
προστασίας της
ταυτότητας του

Ναι. Επίσης,
όταν οι
καταγγελίες
προέρχονται από
το Γραφείο του
υπουργού, τη
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ή τους
Επιθεωρητές
Δημόσιας
Διοίκησης, το
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. έχει
χρέος να
διερευνήσει
περαιτέρω τις
σχετικές
υποθέσεις
ακόμη κι αν η
αρχική
καταγγελία
γίνεται
ανώνυμα.

Ναι. Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα δέχεται
την υποβολή
ανώνυμων
καταγγελιών. Ωστόσο,
δεν υπάρχει κάποιος
ειδικός μηχανισμός

Οι εισερχόμενες
καταγγελίες
λαμβάνουν έναν
αριθμό

Οι εισερχόμενες
καταγγελίες
λαμβάνουν έναν
αριθμό πρωτοκόλλου

καταγγέλλοντος.

καταγγέλλοντος.

Καταχώριση
καταγγελιών

Κάθε καταγγέλλων που
εισέρχεται στην ιστοσελίδα της
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. λαμβάνει έναν αριθμό
πρωτοκόλλου που ονομάζεται

Ολοκληρωμένο
πληροφοριακό
σύστημα για τη
διαχείριση

Οι καταγγελίες
λαμβάνουν έναν
αριθμό
πρωτοκόλλου και
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Οι καταγγελίες
λαμβάνουν έναν
αριθμό
πρωτοκόλλου και

Το Γ.Λ.Κ. δεν
διαθέτει
κατάλληλο
σύστημα

προστασίας της
ταυτότητας του
καταγγέλλοντα.
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
«αριθμός αναφοράς γραφείου
καταγγελιών». Στο σύστημα
καταχωρίζονται τα παρακάτω
στοιχεία: στοιχεία του
καταγγέλλοντα, ονοματεπώνυμο
του ατόμου κατά του οποίου
στρέφεται η καταγγελία, άλλες
υπηρεσίες που εμπλέκονται
στην καταγγελία και σύνοψη της
καταγγελίας.

πληροφοριών από
πολλές πηγές. Οι
δομημένες
πληροφορίες
αποθηκεύονται σε
πεδία και το
περιεχόμενο
αποθηκεύεται ως
συνημμένα αρχεία
σε κάθε «Υπόθεση».

καταχωρίζονται σε
φάκελο Windows.

καταχωρίζονται σε
βάση δεδομένων σε
μορφή Excel.

καταγραφής
εισερχόμενων
καταγγελιών. Οι
καταγγελίες
όπως και άλλα
έγγραφα
καταχωρίζονται
σε ένα αρχείο
Excel.

πρωτοκόλλου
και
καταγράφονται
σε ένα
χειρόγραφο
μητρώο με
ευθύνη του
Γενικού
Επιθεωρητή του
Αρμόδιου
Τμήματος
Ελέγχων, ενώ
την ευθύνη
αξιολόγησης και
παρακολούθηση
ς έχουν οι
προϊστάμενοι
των Τομέων. Οι
καταγγελίες
ταξινομούνται
σε φακέλους.

και καταχωρίζονται
μαζί με τα στοιχεία του
καταγγέλλοντα, το
δημόσιο φορέα στον
οποίο απευθύνονται
και τον τρόπο
υποβολής τους.

Ναι. Η πρόσβαση
στο σύστημα
επιτρέπεται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο
προσωπικό
(απαιτείται όνομα
χρήστη και κωδικός
πρόσβασης).

Οι ηλεκτρονικοί
φάκελοι
καταγγελιών
προστατεύονται με
κωδικό πρόσβασης.
Μόνο οι
επιθεωρητές/ερευν
ητές έχουν
πρόσβαση στο
διακομιστή.

Η δυνατότητα
πρόσβασης στις
καταγγελίες είναι
περιορισμένη και
επιτρέπεται μόνο
στους επιθεωρητές.

Επί του
παρόντος, δεν
γίνεται
κρυπτογράφηση
των αρχείων
καταγγελιών
ούτε είναι
αποθηκευμένα
σε ασφαλείς
διακομιστές.

Όχι

Όλες οι καταγγελίες
και όλα τα έγγραφα
που αφορούν την
έρευνα και το τελικό
πόρισμα
αποθηκεύονται σε
ασφαλή διακομιστή.
Τα έγγραφα
αποθηκεύονται στο
σύστημα
πληροφόρησης σε
μορφή pdf.

Τα συνοδευτικά έγγραφα
σαρώνονται και καταχωρίζονται
στο ηλεκτρονικό μητρώο
καταγγελιών.

Κρυπτογράφηση
καταγγελιών

Ναι. Η πρόσβαση στα
ηλεκτρονικά αρχεία επιτρέπεται
μόνο σε εξουσιοδοτημένο
προσωπικό (απαιτείται όνομα
χρήστη και κωδικός πρόσβασης)
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Λόγω περιορισμένων
πόρων, το Ελεγκτικό
Συνέδριο αδυνατεί
να κάνει δεκτές
καταγγελίες που δεν
είναι συγκεκριμένες
ή που δεν
τεκμηριώνονται
επαρκώς από
αξιόπιστα στοιχεία.

Εάν η καταγγελία
αφορά το Γ.Λ.Κ.,
οι πληροφορίες
αξιολογούνται
για να
καθοριστούν
πιθανές
παραβιάσεις της
νομοθεσίας. Εάν
διαπιστωθεί ότι
μια καταγγελία
είναι βάσιμη, το
Γ.Λ.Κ. ξεκινά τη
διεξαγωγή
έρευνας.

Οι καταγγελίες
προσπελάζονται
από το Γενικό
Επιθεωρητή και
τους
προϊσταμένους
Τομέων και
ανατίθεται
στους
επιθεωρητές για
διερεύνηση.

Η Ειδική Γραμματεία
του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
εντέλλεται τους
επιθεωρητές να
διερευνήσουν την
καταγγελία, να
εντοπίσουν συνδέσεις
με άλλες εκκρεμούσες
καταγγελίες. Εάν
διαπιστωθεί
παρατυπία που
συνιστά πειθαρχικό
αδίκημα, οι
καταγγελίες
καταγράφονται στο
ειδικό κεφάλαιο της
έκθεσης
συνοδευόμενες από
μια εισήγηση για
δρομολόγηση
πειθαρχικής
διαδικασίας.

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
Επεξεργασία
καταγγελιών

Αντίγραφα των καταγγελιών που
αφορούν
συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα της ΕΕ
διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της
Απάτης (OLAF), για περαιτέρω
εξέταση.

Η επεξεργασία και η
πρόσβαση στις
καταγγελίες γίνεται
για να καθοριστεί
εάν εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του
Δ.Ο.Α. Διαφορετικά,
προωθούνται για
έρευνα στην
αρμόδια –κατά
περίπτωση–
Αστυνομία ή άλλη
Αρχή.

Σε περίπτωση
βάσιμης
καταγγελίας που
εμπίπτει στην
αρμοδιότητά της, η
Δ.Ο.Α. ξεκινά μια
προκαταρκτική
έρευνα για ποινικά
αδικήματα. Τα
πορίσματα της
έρευνας αυτής
υποβάλλονται στον
αρμόδιο
Εισαγγελέα.

Εάν μια καταγγελία
είναι βάσιμη,
δημιουργείται ένα
αρχείο το οποίο
εκχωρείται στον
επιθεωρητή για
ανάλυση, σύνθεση,
αξιολόγηση
δεδομένων,
διαβούλευση και
διασταύρωση μέσω
του διαθέσιμου
συστήματος
μηχανογράφησης.
Οι εντεταλμένοι
επιθεωρητές
προωθούν τα
πορίσματα της
αξιολόγησης στον
Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης.

Η Δ.Ο.Α. διαθέτει
εργαλεία
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Οι καταγγελίες
εξετάζονται και
ιεραρχούνται με
βάση τη βαρύτητά
τους και τους
εσωτερικούς
πόρους.
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
μηχανογράφησης
όπως το i2 iBase και
το IDEA της
CaseWare.
Διερεύνηση
καταγγελιών
Παρακολούθηση της
πορείας των
καταγγελιών

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι. Τα συστήματα
μηχανογράφησης
περιλαμβάνουν την
παρακολούθηση.

Δεν υπάρχει σαφής
μηχανισμός για την
παρακολούθηση της
πορείας των
καταγγελιών.

Δεν υπάρχει σαφής
μηχανισμός για την
παρακολούθηση της
πορείας των
καταγγελιών.

Δεν υπάρχει
σαφής
μηχανισμός για
την
παρακολούθηση
της πορείας των
καταγγελιών.

Όχι. Έλλειψη
ικανοτήτων.

Μετά την ολοκλήρωση
της επιθεώρησης, οι
αρμόδιοι ΕπιθεωρητέςΕλεγκτές και οι βοηθοί
Επιθεωρητές-Ελεγκτές
συντάσσουν μια
τεκμηριωμένη έκθεση
και την υποβάλλουν
στον Ειδικό
Γραμματέα. Στην
έκθεση
περιλαμβάνονται τα
εξής: μια περιγραφή
της υπόθεσης, η
καταγραφή της
υφιστάμενης
κατάστασης, τα
στοιχεία που
υποβλήθηκαν ή
χρησιμοποιήθηκαν, οι
διαδικασίες που
χρησιμοποιήθηκαν για
τη διερεύνηση της
υπόθεσης, τα
πορίσματα, τα
συμπεράσματα και οι
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

συστάσεις.
Επικοινωνία με τον
καταγγέλλοντα

Ναι

Έφεση

Δεν ισχύει

Υπάρχει συντονισμένη
δράση με τους άλλους

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει αρμοδιότητα
για το συντονισμό των

Ο καταγγέλλων
ενημερώνεται
γραπτώς σχετικά με
το αποτέλεσμα της
έρευνας και επίσης
κατά τη διαβίβαση
της καταγγελίας σε
άλλο τμήμα.

Ναι

Δεν υπάρχει
σαφής
μηχανισμός για
την επικοινωνία
με τους
καταγγέλλοντες.

Κατά τη
διαδικασία
εξέτασης της
καταγγελίας, δεν
γίνεται καμία
ενημέρωση.
Μετά το πέρας
της διαδικασίας
εξέτασης, η
σχετική έκθεση
αποστέλλεται
στους αποδέκτες
που έχουν
έννομο
συμφέρον να την
αποκτήσουν,
κατόπιν σχετικού
αιτήματός τους.

Ο καταγγέλλων
ενημερώνεται γραπτώς
σχετικά με το
αποτέλεσμα της
έρευνας και κατά τη
διαβίβαση της
καταγγελίας σε άλλο
τμήμα. Σε περίπτωση
υποβολής καταγγελίας,
ο καταγγέλλων
πληροφορείται μόνο
για το όνομα του
Επιθεωρητή Ελεγκτή
που έχει αναλάβει την
υπόθεση ώστε να
μπορεί να υποβάλει
συμπληρωματικά
στοιχεία ή
πληροφορίες σχετικά
με την υπόθεση. Δεν
παρέχει καμία
ενημέρωση στους
καταγγέλλοντες και
τρίτους σχετικά με την
πορεία της εξέτασης.

Δεν ισχύει

Όχι. Δεν υπάρχει
τέτοια διαδικασία.

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Το σύστημα
μηχανογράφησης
Elenxis τελεί υπό τη

Η Α.Α.Δ.Ε. δεν έχει
ακόμη συνδέσει τα
συστήματά της με

Το άρθρο 42 του Ν.
4129/13 προβλέπει
τη διαβίβαση των

Δεν ισχύει

Όχι. Υπάρχουν
προβλήματα
διαλειτουργικότ

Δεν υπάρχει σύστημα
μηχανογράφησης για
την επικοινωνία και το
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
δημόσιους φορείς;

Διαβίβαση
καταγγελιών

εποπτικών οργάνων.

διαχείριση των
Υπηρεσιών του
Υπουργείου

Οι σύνδεσμοι που υπάγονται
στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. είναι υπάλληλοι
«διαβίβασης» μέσω των οποίων
οι όποιες καταγγελίες, που
απευθύνονται στον αναπληρωτή
υπουργό δικαιοσύνης,
αποστέλλονται στην αρμόδια
ανακριτική αρχή (π.χ. την
Οικονομική Αστυνομία, την
Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων της Αστυνομίας, το
ΣΔΟΕ, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., το Σ.Ε.Υ.Υ.Π.,
το Σ.Ε.Δ.Ε., το Τελωνείο, τη
Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε.)

Οικονομικών.

Στην αρμόδια αρχή ή στον
Εισαγγελέα.

Στην αρμόδια αρχή
ή στον Εισαγγελέα.

Σύστημα Μητρώων
Τραπεζικών
Λογαριασμών και
Λογαριασμών
Πληρωμών (άρθρο
62

τα συστήματα
πληροφόρησης και
επικοινωνίας άλλων
τμημάτων της
Α.Α.Δ.Ε. ή άλλους
δημόσιους φορείς.
Η επικοινωνία
μεταξύ τους γίνεται
είτε προφορικά είτε
εγγράφως.

πορισμάτων των
ερευνών καθώς και
των σχετικών
στοιχείων από
άλλους ελεγκτικούς
μηχανισμούς στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

ητας μεταξύ των
Υπηρεσιών και
έλλειψη
επίβλεψης των
ελέγχων που
διεξάγονται από
κάθε Υπηρεσία.

συντονισμό με τους
ενδιαφερόμενους.

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
συντονίζει τους
φορείς
καταπολέμησης
της διαφθοράς
συμπεριλαμβαν
ομένου του
σώματος
επιθεώρησης
των Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Νόμος
4320/2015)

Νόμου 4170/2013)

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει τον
επιχειρησιακό
έλεγχο της Δ.Ο.Α.

Εάν η Α.Α.Δ.Ε. δεν
είναι αρμόδια, η
καταγγελία
αποστέλλεται στην
αρμόδια
Αρχή/Υπηρεσία και
ένα αντίγραφο
αυτής αποστέλλεται
στον καταγγέλλοντα
προς πληροφόρησή

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Στην αρμόδια αρχή ή
στον Εισαγγελέα.

Στην αρμόδια
αρχή, τη
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ή τον
Εισαγγελέα.

Εάν στο πέρας
της ελεγκτικής
διαδικασίας,
διαπιστωθεί ότι
έχει τελεστεί
ποινικό αδίκημα,
η έκθεση
ελέγχου
αποστέλλεται
στις αρμόδιες

Ο συντονισμός των
ελεγκτικών φορέων
πραγματοποιείται από
τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. (Νόμος
4320/2015).

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
συνεργάζεται με
δήμους, νοσοκομεία
και περιβαλλοντικούς
φορείς.

Εάν το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν
είναι αρμόδιο, η
καταγγελία
αποστέλλεται στην
αρμόδια
Αρχή/Υπηρεσία και ένα
αντίγραφο αυτής
αποστέλλεται στον
καταγγέλλοντα προς
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
του.

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

διωκτικές αρχές.

πληροφόρησή του.

Έχει διεξαχθεί
ανάλυση κινδύνου για
τις ληφθείσες
καταγγελίες;

Όχι. Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. προσπαθεί να
ενισχύσει αυτή την ικανότητα.

Όχι

Όχι

Ναι, στο πλαίσιο
ετήσιου
προγραμματισμού.

Όχι

Δεν υπάρχει
διαδικασία
αξιολόγησης/ελέ
γχου για το
σύστημα
καταγγελιών.

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. αναλύει
τις καταγγελίες που
λαμβάνονται για τον
προγραμματισμό
μελλοντικών ελέγχων.

Το εμπλεκόμενο
προσωπικό

4 υπάλληλοι είναι
επιφορτισμένοι με τη διαχείριση
των εισερχόμενων καταγγελιών.

Περίπου 20
υπάλληλοι της
Αρχής είναι
επιφορτισμένα με
τη διαχείριση των
εισερχόμενων
καταγγελιών.

4 υπάλληλοι είναι
επιφορτισμένοι με
τη διαχείριση των
εισερχόμενων
καταγγελιών.

Δεν ισχύει

Το Γ.Λ.Κ. δεν
διαθέτει
προσωπικό που
να ασχολείται
αποκλειστικά με
τη διαχείριση
των καταγγελιών.

Δεν ισχύει

Οι Επικεφαλής
Επιθεωρητές, 3
υπάλληλοι από τη
Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης και ένας
υπάλληλος που
ασχολείται μόνο με τις
ηλεκτρονικές
καταγγελίες.

Υπάρχει κάποιο
πρόγραμμα
κατάρτισης;

Όχι

Ναι. Σε βάση ad hoc.
Οι
νεοπροσληφθέντες
εκπαιδεύονται από
τα άτομα που έχουν
την ευθύνη του
συστήματος.

Οι αρμόδιοι
υπάλληλοι που
δέχονται τις
καταγγελίες δεν
εκπαιδεύονται
αναλόγως. Ωστόσο,
στο πλαίσιο της
εσωτερικής
λειτουργίας της
Διεύθυνσης, η
εκπαίδευση θα
λαμβάνει χώρα σε
τακτικά διαστήματα
και θα περιλαμβάνει
την αντιμετώπιση

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα
στατιστικά
στοιχεία.

Δεν υπάρχουν
επίσημα
στατιστικά
στοιχεία.

3.120 από τις οποίες
διεκπεραιώθηκαν οι
2000. Περίπου οι 500
από αυτές
αποδείχθηκαν σοβαρές
(διοικητικής και
ποινικής φύσης). Οι
περισσότερες
καταγγελίες των
πολιτών σχετίζονται με
την κακοδιοίκηση ή τη
διαφθορά στους
δήμους.

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
όλων των
ζητημάτων που
σχετίζονται με την
υποβολή
καταγγελιών.
Αριθμός καταγγελιών
που ελήφθησαν το
2016

543 (178 εκ των οποίων
αφορούσαν καταγγελίες περί
διαφθοράς)

1.502 (περίπου 40
εκ των οποίων
αφορούσαν
καταγγελίες περί
διαφθοράς)

424

Γίνεται έλεγχος ή
ανεξάρτητη
αξιολόγηση του
συστήματος
καταγγελιών;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ποιες είναι οι κύριες

Έλλειψη ικανοτήτων και πόρων.

Ανεπάρκεια
προσωπικού και
έλλειψη πόρων.

Ανεπάρκεια
προσωπικού και
έλλειψη πόρων.

Επικάλυψη με το
έργο άλλων αρχών.

Ανεπάρκεια
προσωπικού και
έλλειψη πόρων.

Ανεπάρκεια
προσωπικού και
έλλειψη πόρων.

Απαιτείται επίσης περισσότερη
πληροφόρηση για

Έλλειψη ξεκάθαρων
κατευθύνσεων λόγω
ύπαρξης
υπερβολικών
συντονιστικών

Απουσία
συστήματος
μηχανογράφησης

Ελλιπής επικοινωνία
και συντονισμός με
άλλες αρμόδιες αρχές.
Μόνο σε
μεταγενέστερο στάδιο
της διαδικασίας γίνεται
ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ

προκλήσεις;

τη λειτουργία των μηχανισμών
καταγγελίας και μεγαλύτερη

Μεγάλος αριθμός

Ανάγκη ύπαρξης
ενός εσωτερικού
συστήματος
ανταλλαγής
πληροφοριών.

Απουσία
συστήματος
μηχανογράφηση
Ελλιπής

Το χαμηλό
επίπεδο
συνεργασίας
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Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)

Διεύθυνση
Οικονομικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)

Ελεγκτικό Συνέδριο

Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Σώμα
Επιθεωρητών
Υπηρεσιών
Υγείας και
Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Σώμα ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

συντονισμός,

μεταξύ φορέων
και η
υποστελέχωση
σε πολλούς
φορείς έχουν
κάνει
δύσπιστους τους
πολίτες για το
κατά πόσον μια
καταγγελία θα
αντιμετωπιστεί
εγκαίρως.

των φορέων.

Διεύθυνση
Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
δημοσιοποίηση

Το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας
μεταξύ φορέων και η
υποστελέχωση πολλών φορέων
έχουν κάνει δύσπιστους τους
πολίτες για το κατά πόσον μια
καταγγελία θα αντιμετωπιστεί
εγκαίρως.

Δεν λαμβάνεται
ανατροφοδότηση από τον
Εισαγγελέα.

Δεν έχει θεσμοθετηθεί κάποια
τυπική διαδικασία επικοινωνίας.

Καλύτερος ορισμός του ρόλου
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σχετικά με τη
διαχείριση των καταγγελιών
περί διαφθοράς.

φορέων (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.,
Διοικητής ελληνικής
αστυνομίας,
Εισαγγελία,
αναπληρωτής
Υπουργός
Δικαιοσύνης)

ανώνυμων
καταγγελιών χωρίς
επαρκή στοιχεία.
Δεν παρέχεται
έγκαιρη
ανατροφοδότηση
στους
καταγγέλλοντες.
Καμία πρόσβαση
στο τελικό πόρισμα
της έρευνας.
Χαμηλό επίπεδο
συνεργασίας μεταξύ
φορέων και η
υποστελέχωση σε
πολλούς φορείς
έχουν οδηγήσει σε
δυσπιστία όσον
αφορά το κατά
πόσον μια
καταγγελία θα
αντιμετωπιστεί
εγκαίρως.
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Καμία
τυποποίηση
Δεν υπάρχει
έγκαιρη
ανατροφοδότηση
προς τους
καταγγέλλοντες.
Το χαμηλό
επίπεδο
συνεργασίας
μεταξύ φορέων
και η
υποστελέχωση
έχουν κάνει
δύσπιστους τους
πολίτες για το
κατά πόσον μια
καταγγελία θα
αντιμετωπιστεί
εγκαίρως.

Ο νέος ρόλος της
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ στη λήψη
καταγγελιών επιτείνει
την υπάρχουσα
σύγχυση.

Απουσία πλαισίου
σταθερότητας εντός
της Διοίκησης. Το
Οργανόγραμμα και οι
δημόσιοι φορείς
μεταβάλλονται
συνεχώς.
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Είναι
δυνατή
η
υποβολή
καταγγελιών
από
τους πολίτες;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Πεδίο κάλυψης

Δημόσια έργα.

Διαφθορά και κακοδιαχείριση
στο δημόσιο τομέα.

Κακοδιαχείριση
τομέα.

Δημοτικές υπηρεσίες.

Οικονομικά εγκλήματα κάθε
φύσης που βλάπτουν το
συμφέρον της ΕΕ και το
ελληνικό δημόσιο συμφέρον,
απάτη, λαθρεμπόριο και άλλες
παρατυπίες και παράνομες
πράξεις,
συμπεριλαμβανομένων
υποθέσεων διαφθοράς και
δωροδοκίας ανεξαρτήτως του
τόπου τέλεσής τους.

Υπάρχουν
εξειδικευμένοι

Όχι. Οι καταγγελίες
διεκπεραιώνονται με τον ίδιο
τρόπο όπως τα άλλα εισερχόμενα
έγγραφα.

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι. Ο χειρισμός των
καταγγελιών για διαφθορά
γίνεται μέσω του γενικότερου
συστήματος διαχείρισης των
καταγγελιών.

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

μηχανισμοί

στο

δημόσιο

καταγγελιών;
Υπάρχουν
εξειδικευμένοι
μηχανισμοί
καταγγελιών
για τη διαφθορά;
Υπάρχουν εγχειρίδια
πολιτικών,
διαδικασιών ή
καταγγελιών για το
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Υπάρχει σύστημα
μηχανογράφησης για
τη διαχείριση των
καταγγελιών;

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι (το ISIS)

Υπάρχει ανοικτή
γραμμή επικοινωνίας
για καταγγελίες;

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι, τηλεφωνικό κέντρο 1595

Ναι. Γραμμή καταγγελιών
οικονομικών εγκλημάτων 1517

Έχουν δοθεί οδηγίες
για το πώς γίνεται μια
σαφής και
ολοκληρωμένη
καταγγελία;

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Διατίθενται ηλεκτρονικά
κάποιες βασικές οδηγίες για
τον τρόπο υποβολής
καταγγελιών.

Υποδοχή των
καταγγελιών

Οι καταγγελίες υποβάλλονται
γραπτώς ταχυδρομικά, μέσω φαξ
ή με email. Δεν υπάρχει
υποχρεωτικό έγγραφο για την
υποβολή της καταγγελίας. Οι
καταγγελίες καταχωρίζονται σε
φακέλους. 3 γραμματείς είναι
επιφορτισμένες με την
εξυπηρέτηση των πολιτών. Η
λήψη γίνεται ατελώς.

Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας
καταγγελιών ή με email,
τηλεφωνικά, με φαξ ή
αυτοπροσώπως. Η λήψη γίνεται
ατελώς.

Οι καταγγελίες υποβάλλονται
ηλεκτρονικά ή με φαξ,
ταχυδρομικώς ή παραδίδονται
αυτοπροσώπως σε ειδική
υπηρεσία.

Τηλεφωνικό κέντρο, αριθμός
πρωτοκόλλου. Οι καταγγελίες
μπορούν να αποσταλούν και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι καταγγελίες υποβάλλονται
γραπτώς ή προφορικώς,
επώνυμα ή ανώνυμα και
μπορούν να κατατίθενται
αυτοπροσώπως,
ταχυδρομικώς, με email, φαξ ή
μέσω της ηλεκτρονικής
φόρμας.

Γίνονται δεκτές οι
ανώνυμες
καταγγελίες;

Ναι. Γίνονται δεκτές και
ανώνυμες καταγγελίες. Ωστόσο,
εάν υποβληθούν επώνυμα, δεν
υπάρχει ειδικός μηχανισμός για
την προστασία της ταυτότητας
του καταγγέλλοντα.

Χάρη στη δυνατότητα υποβολής
καταγγελίας μέσω της
ηλεκτρονικής φόρμας,
καθίσταται δυνατή η διατήρηση
του απορρήτου των προσωπικών
στοιχείων του καταγγέλλοντα.

Ναι. Εάν η
έρευνα/διαμεσολάβηση δεν είναι
δυνατή χωρίς τη χρήση
προσωπικών δεδομένων του
πολίτη, ο τελευταίος θα
ενημερώνεται σχετικά και θα
ζητείται η έγκριση ή η συναίνεσή
του.

Όχι

Ναι. Το 65% επί του συνόλου
των καταγγελιών είναι
ανώνυμες.

χειρισμό των
διαδικασιών
υποβολής
καταγγελιών;
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Καταχώριση
καταγγελιών

Οι εισερχόμενες καταγγελίες
λαμβάνουν έναν αριθμό
πρωτοκόλλου και καταχωρίζονται
σε χειρόγραφο μητρώο.

Οι εισερχόμενες καταγγελίες
λαμβάνουν έναν αριθμό
πρωτοκόλλου και
καταχωρίζονται με βάση τα
παρακάτω: στοιχεία
καταγγέλλοντα
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
διεύθυνση και άλλες σχετικές
πληροφορίες), Οργανισμός ή
δημόσιος υπάλληλος κατά του
οποίου στρέφεται η καταγγελία
και σύνοψη της καταγγελίας

Μόλις ληφθούν οι καταγγελίες,
καταχωρίζονται σε ένα
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που
επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση
κάθε υπόθεσης. Η καταγγελία θα
πρέπει να περιέχει τα εξής: μια
συνοπτική περιγραφή του
προβλήματος, τη δημόσια
υπηρεσία που εμπλέκεται, τις
ενέργειες που έχουν προηγηθεί,
το αποτέλεσμά τους, κάθε
αποδεικτικό στοιχείο ή
πληροφορία που μπορεί να
βοηθήσει στη διερεύνηση της
υπόθεσης.

Μόλις ληφθούν οι καταγγελίες,
καταχωρίζονται σε ένα ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο που επιτρέπει την
εύκολη αναζήτηση κάθε υπόθεσης.
Η καταγγελία καταχωρίζεται με τα
εξής στοιχεία: μια περιγραφή του
προβλήματος και την υπηρεσία του
Δήμου στην οποία διαβιβάστηκε.

Ναι, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος ISIS.

Κρυπτογράφηση
καταγγελιών

Δεν υπάρχει δυνατότητα
κρυπτογράφησης των
υποβληθεισών καταγγελιών. Τα
στοιχεία που αποκτούνται κατά
τη διαδικασία διερεύνησης της
υπόθεσης αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στους επιθεωρητές
και γίνεται επιθεώρηση του
φακέλου. Οι φάκελοι
φυλάσσονται στην υπηρεσία.
Μόνο οι επιθεωρητές έχουν
πρόσβαση σε αυτούς.

Δεν ισχύει

Όλες οι ληφθείσες καταγγελίες
σαρώνονται και αποθηκεύονται
σε ασφαλή διακομιστή. Η
πρόσβαση στο διακομιστή
επιτρέπεται στους εντεταλμένους
διευθυντές. Επιπλέον, το
προσωπικό του Συνηγόρου του
Πολίτη έχει πρόσβαση σε τμήμα
των δεδομένων με βάση την
αρμοδιότητά τους και με
προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Δεν ισχύει

Ναι

Επεξεργασία
καταγγελιών

Μόλις υποβληθεί η καταγγελία,
υποβάλλεται στον προϊστάμενο
της Μονάδας για μια αρχική
έρευνα. Μετά τον έλεγχο,
αποστέλλεται στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. μια
επίσημη εντολή. Η εντολή
κοινοποιείται και στο Γενικό
Επιθεωρητή.

Δεν ισχύει

Κάθε καταγγελία που
υποβάλλεται στο Συνήγορο του
Πολίτη λαμβάνει έναν αριθμό
πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, η
καταγγελία διέρχεται από τα
παρακάτω τέσσερα στάδια:

Κάθε καταγγελία που υποβάλλεται
στην υπηρεσία λαμβάνει έναν
αριθμό πρωτοκόλλου. Στη
συνέχεια, προωθείται στην
αρμόδια δημοτική μονάδα. Μετά
τη διερεύνηση της καταγγελίας, η
δημοτική μονάδα ενημερώνει το
κέντρο διαχείρισης καταγγελιών το

Όλες οι καταγγελίες, τόσο
επώνυμες όσο και ανώνυμες,
αξιολογούνται (με τα ίδια
κριτήρια) από την αρμόδια
επιτροπή, για να αξιολογηθεί η
βαρύτητα και ο βαθμός
προτεραιότητάς τους στην
έρευνα. Το έργο της εν λόγω

Ανατίθεται στον ερευνητή
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(στάδιο 1).

οποίο με τη σειρά του ενημερώνει
τον πολίτη. Εάν η καταγγελία
αφορά πιθανή διαφθορά, τότε
διαβιβάζεται στην Εσωτερική
Μονάδα Ελέγχου του Δήμου. Εάν η
εν λόγω μονάδα είναι αναρμόδια, ο
πολίτης ενημερώνεται για τους
εναλλακτικούς τρόπους
καταγγελίας.

επιτροπής είναι να εξετάσει το
περιεχόμενο τυχόν
πληροφοριών και να τις
αξιολογήσει. Εάν μια υπόθεση
είναι αρμοδιότητα άλλου
φορέα, τότε οι πληροφορίες
διαβιβάζονται στον αρμόδιο
φορέα.

Εξετάζεται εάν εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της υπηρεσίας
(στάδιο 2).
Κατά τη διάρκεια διερεύνησης
της καταγγελίας, λαμβάνονται οι
απόψεις όλων των εμπλεκομένων
στη διαφορά (στάδιο 3).
Ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί
ως διαμεσολαβητής και
χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο
μέσο για να εξευρεθεί λύση στο
πρόβλημα του πολίτη (στάδιο 4).
Διερεύνηση
καταγγελιών

Ναι

Ναι

Διαμεσολάβηση

Όχι. Εάν η καταγγελία χρήζει
διερεύνησης, τότε υποβάλλεται
στην εσωτερική μονάδα ελέγχου
του Δήμου.

Ναι

Παρακολούθηση
καταγγελιών

Η εποπτεία και διαχείριση των
καταγγελιών γίνεται από τον
συντονιστή της υπηρεσίας σε
συνεργασία με τον Γενικό
Γραμματέα για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Δεν ισχύει

Ναι

Ναι

Ναι, από τον Εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος.

Επικοινωνία με τον
καταγγέλλοντα

Η έκβαση του ελέγχου
κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο πολίτη, κατόπιν
εισαγγελικής εντολής, βάσει των
διατάξεων για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.

Δεν ισχύει

Σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας, ο καταγγέλλων
ενημερώνεται για την κατάσταση
της καταγγελίας. Επίσης, οι
έρευνες καταγράφονται και
ταξινομούνται για να
επισπευσθεί η διαδικασία και να
είναι δυνατή η εκπόνηση
στατιστικών αναλύσεων στο
μέλλον.

Μετά τη διερεύνηση της
καταγγελίας, η δημοτική μονάδα
ενημερώνει το κέντρο διαχείρισης
καταγγελιών το οποίο με τη σειρά
του ενημερώνει τον πολίτη.

Ο καταγγελλόμενος
νομιμοποιείται, υπό
προϋποθέσεις, να λαμβάνει
γνώση της καταγγελίας.
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Έφεση

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Υπάρχει
συντονισμένη δράση
με τους άλλους
δημόσιους φορείς;

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. συντονίζει τους
φορείς καταπολέμησης της
διαφθοράς
συμπεριλαμβανομένου του
Σ.Ε.Δ.Ε. (Νόμος 4320/2015).

Το κοινό υπολογιστικό
περιβάλλον (μέσω της
εφαρμογής CIRCA) με τους
Φορείς/Μονάδες επιθεώρησης
και ελέγχου το οποίοι παρέχει
άμεση πληροφόρηση για την
πορεία των υπό εξέλιξη ερευνών,
άμεση επικοινωνία και
ελαχιστοποίηση της
γραφειοκρατίας.

Υποβολή των δεδομένων που
αφορούν τη διαφθορά στον
αρμόδιο υπουργό και, ει
δυνατόν, επικοινωνία με τον
αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.
Αυτό το βήμα είναι δύσκολο να
επιτευχθεί.
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Ναι

Διαβίβαση
καταγγελιών

Όλες οι εκθέσεις κοινοποιούνται
στις αρμόδιες διωκτικές αρχές και
στους επικεφαλής των ελεγκτικών
υπηρεσιών για να προβούν στις
ανάλογες ενέργειες.

Στην αρμόδια αρχή ή στον
Εισαγγελέα

Οι καταγγελίες που επιδιώκουν
την άμεση τιμωρία της πράξης
διαφθοράς διαβιβάζονται στους
αρμόδιους ελεγκτικούς
μηχανισμούς ή στις αρμόδιες
διωκτικές αρχές.

Εάν ο Δήμος είναι αναρμόδιος, η
καταγγελία διαβιβάζεται στην
αρμόδια αρχή.

Ναι, στην αρμόδια αρχή ή τον
Εισαγγελέα.

Έχει διεξαχθεί
ανάλυση κινδύνου
για τις ληφθείσες
καταγγελίες;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι, η επιτροπή βαθμολογεί
κάθε καταγγελία με έναν
βαθμό από το 0 έως το 4. Ο
αριθμός αυτός αξιολογεί τον
κίνδυνο που ενέχει για το
δημόσιο συμφέρον.

Το εμπλεκόμενο
προσωπικό

Δεν υπάρχει ειδικευμένο
προσωπικό για το χειρισμό των
καταγγελιών λόγω ανεπάρκειας
προσωπικού. Όλοι οι
επιθεωρητές είναι αρμόδιοι για
το χειρισμό εισερχόμενων
καταγγελιών. 10 επιθεωρητές.

Δεν ισχύει

190 άτομα (2016)

20

3 υπάλληλοι είναι
επιφορτισμένοι με τη λήψη και
αρχειοθέτηση των
καταγγελιών. 120 επιθεωρητές.

Υπάρχει πρόγραμμα
εκπαίδευσης;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι
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Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων
Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)

Συνήγορος του Πολίτη

Δήμος Αθηναίων

Ειδική Γραμματεία του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Αριθμός καταγγελιών
που ελήφθησαν το
2016

Στη διάρκεια του 2016, 39
υποθέσεις ανατέθηκαν στο Σώμα
Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων,
19 από τις οποίες αφορούσαν
καταγγελίες. Οι περισσότερες
καταγγελίες προέρχονται από
πολίτες.

Δεν ισχύει

11.915 (το 15% αφορούσε κάποιο
βαθμό διαφθοράς σε συνδυασμό
με κακοδιαχείριση)

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία.
Περίπου 200 καταγγελίες σύμφωνα
με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία δέχεται περίπου
17.000 καταγγελίες. (Το 60%
προέρχονται από άλλες
υπηρεσίες και το 40% από τους
πολίτες). Το 30% από αυτές
θεωρούνται αξιόπιστες.

Γίνεται έλεγχος ή
ανεξάρτητη
αξιολόγηση του
συστήματος
καταγγελιών;

Όχι

Δεν ισχύει

Ο Συνήγορος του Πολίτη
αποτελεί μια θεσμικά Ανεξάρτητη
Αρχή η οποία δεν υπόκειται σε
έλεγχο ούτε αξιολογείται από
άλλους κρατικούς φορείς. Το
έργο της Αρχής υπόκειται σε
κοινοβουλευτικό έλεγχο αφού
υποβληθεί η ετήσια έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη στον
Πρόεδρο της Βουλής και λάβει
χώρα η συζήτησή της. Ο
Συνήγορος του Πολίτη αξιολογεί
το προσωπικό του.

Όχι

Δεν ισχύει

Ποιες είναι οι κύριες

Έλλειψη ικανοτήτων

Έλλειψη συντονισμού

Δεν ισχύει

προκλήσεις;

Έλλειψη πόρων

Έλλειψη συντονισμού στους
μηχανισμούς επιθεώρησης που
μπορεί να οδηγήσει σε
υπερκαλύψεις.

Έλλειψη πόρων. Το ΣΔΟΕ
στελεχώνεται από 300
ερευνητές. Το προσωπικό του
έχει μειωθεί σημαντικά από
τους 1207 το 2006 στους 744 το
2014 και στους 120 το 2017.

Χαμηλοί μισθοί
Απουσία συστήματος
μηχανογράφησης
Ελλιπής συντονισμός
Καμία τυποποίηση
Άκαιρη ανατροφοδότηση στους
καταγγέλλοντες.
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Έλλειψη ανατροφοδότησης
Επικάλυψη αρμοδιοτήτων

Ύπαρξη πληθώρας υπηρεσιών
που χειρίζονται τις καταγγελίες.
Μπορεί να χαθούν
πληροφορίες λόγω επικάλυψης
αρμοδιοτήτων και κακού
συντονισμού.
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Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων
Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)

Συνήγορος του Πολίτη

Δήμος Αθηναίων

Ειδική Γραμματεία του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Έλλειψη εξειδίκευσης (απουσία
κατάρτισης)

Πολυνομία και πληθώρα
κανονιστικών διατάξεων
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Πίνακας αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (Μέρος ΙΙΙ)
Εισαγγελέας Εγκλημάτων
Διαφθοράς

Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Σώμα Επιθεώρησης

Ελληνική Αστυνομία,
Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)

Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) της
Ελληνικής Ακτοφυλακής

Υπουργός Επικρατείας

Είναι δυνατή η
υποβολή καταγγελιών
από τους πολίτες;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Πεδίο κάλυψης

Συντονίζει και κινεί έρευνες για
πράξεις διαφθοράς.

Περιβαλλοντική προστασία.

Εγκλήματα διαφθοράς που
διαπράττονται από ή στα οποία
συμμετέχουν δημόσιοι
υπάλληλοι και κρατικοί
λειτουργοί καθώς και
αξιωματούχοι Διεθνών
Οργανισμών.

Εγκλήματα διαφθοράς που
αφορούν την υπηρεσία της
ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η ποιότητα ζωής των
Ελλήνων πολιτών.

Υπάρχουν
εξειδικευμένοι

Μολονότι ο Εισαγγελέας
Εγκλημάτων Διαφθοράς δέχεται
καταγγελίες, πρέπει να εκδοθεί
επίσημο πρωτόκολλο με
λεπτομερή περιγραφή των
διαδικασιών υποδοχής,
καταγραφής, διαβίβασης και
παρακολούθησης των
καταγγελιών.

Tο Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, Δόμησης,
Ενέργειας και Μεταλλείων
(ΣΕΠΔΕΜ) δέχεται καταγγελίες
από τους πολίτες. Ωστόσο κάθε
υπηρεσία του Σώματος (π.χ.
Περιβάλλοντος, Δόμησης,
Ενέργειας και Μεταλλείων) έχει
το δικό της σύστημα χειρισμού
των καταγγελιών.

Ναι

Δεν ισχύει

Ναι

ό.π.

Όχι

Ναι

Δεν ισχύει

Όχι

Όχι (σε εξέλιξη)

Όχι

Ναι

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

μηχανισμοί
καταγγελιών;

Υπάρχουν
εξειδικευμένοι
μηχανισμοί
καταγγελιών
για διαφθορά;
Υπάρχουν εγχειρίδια
πολιτικών,
διαδικασιών ή
καταγγελιών για το
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χειρισμό των
διαδικασιών
υποβολής
καταγγελιών;
Υπάρχει σύστημα
μηχανογράφησης για
τη διαχείριση των
καταγγελιών;

Όχι

Όχι. Η διαχείριση των
καταγγελιών γίνεται χωρίς
μηχανογραφημένο σύστημα.

Ναι

Δεν ισχύει

Ναι

Υπάρχει ανοικτή
γραμμή επικοινωνίας
για καταγγελίες;

Όχι

Όχι

Ναι, 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο: 10301

Όχι

Όχι

Έχουν δοθεί οδηγίες
για το πώς γίνεται μια
σαφής και
ολοκληρωμένη
καταγγελία;

Όχι

Όχι
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Όχι

Ναι

Υποδοχή των
καταγγελιών

Με επίσημη επιστολή από τον
Εισαγγελέα Εφετών.

Με επιστολή, μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
φαξ

Αυτοπροσώπως, με επιστολή,
μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς ή
με φαξ

Αυτοπροσώπως, με επιστολή,
μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς ή
με φαξ

Οι πολίτες που επιθυμούν να
υποβάλουν ένα θέμα που
τους απασχολεί πρέπει να
συμπληρώσουν σε μια
ηλεκτρονική φόρμα το
ονοματεπώνυμο, το email και
το τηλέφωνό τους καθώς και
μια περιγραφή του
προβλήματος και το
Υπουργείο ή τον κρατικό
φορέα που επηρεάζεται. Η
φόρμα παρέχει τη
δυνατότητα αποστολής έως
και έξι αρχείων σχετικών με
το θέμα.

Και το τηλέφωνο 210-8779700

www.kathimerinotita.gov.gr
Γίνονται δεκτές οι
ανώνυμες
καταγγελίες;

Ναι. Οι καταγγελίες μπορούν να
υποβληθούν ανώνυμα.

Ναι.

Ναι

Ναι

Δεν ισχύει

Καταχώριση

Σε κάθε καταγγελία που δέχεται

Κάθε καταγγελία λαμβάνει έναν

Κάθε καταγγελία λαμβάνει

Κάθε καταγγελία λαμβάνει

Ναι
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καταγγελιών

ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων
Διαφθοράς ανατίθεται ένας
αριθμός πρωτοκόλλου. Οι
καταγγελίες στη συνέχεια
καταχωρίζονται σε φυσικούς
φακέλους. Ο Εισαγγελέας
Εγκλημάτων Διαφθοράς δεν
βασίζεται σε συγκεκριμένο
σύστημα διαχείρισης υποθέσεων
και έχει περιορισμένη ικανότητα
να παρακολουθεί την εξέλιξη της
διερεύνησης της καταγγελίας.

αριθμό πρωτοκόλλου και
καταχωρίζεται σε έναν
ηλεκτρονικό φάκελο.

έναν αριθμό πρωτοκόλλου και
καταχωρίζεται σε έναν
ηλεκτρονικό φάκελο.

έναν αριθμό πρωτοκόλλου και
καταχωρίζεται σε έναν
ηλεκτρονικό φάκελο.

Κρυπτογράφηση
καταγγελιών

Ναι. Η πρόσβαση στα
ηλεκτρονικά αρχεία επιτρέπεται
μόνο σε εξουσιοδοτημένο
προσωπικό (απαιτείται όνομα
χρήστη και κωδικός πρόσβασης)

Όχι

Ναι

Δεν ισχύει

Όχι

Επεξεργασία
καταγγελιών

Οι καταγγελίες διασταυρώνονται
με τις καταγγελίες που υπάρχουν
ήδη στο Μητρώο. Στη συνέχεια
διεξάγεται μια prima facie
ανάλυση από τον Εισαγγελέα και
εάν η καταγγελία είναι βάσιμη,
προωθείται σε έναν από τους έξι
αντιεισαγγελείς για διερεύνηση.

Η καταγγελία υποβάλλεται στον
Διευθυντή της Μονάδας ο οποίος
διεξάγει μια πρώτη αξιολόγηση
και α) την αναθέτει σε έναν
ανακριτή, β) την αρχειοθετεί γ)
πραγματοποιεί προκαταρκτική
εξέταση ή δ) τη διαβιβάζει σε
άλλη μονάδα.

Οι βάσιμες καταγγελίες
ανατίθενται σε έναν ανακριτή ο
οποίος διεξάγει την
προκαταρκτική έρευνα.

Οι καταγγελίες λαμβάνουν
έναν αριθμό πρωτοκόλλου και
στη συνέχεια ανατίθενται σε
έναν αστυνομικό για
προκαταρκτική έρευνα.

Οι καταγγελίες λαμβάνουν
έναν αριθμό πρωτοκόλλου
και στη συνέχεια ανατίθενται
σε έναν υψηλόβαθμο
υπάλληλο για προκαταρκτική
αξιολόγηση.

Διερεύνηση
καταγγελιών

Ναι

Ναι (διερευνήθηκε το 83% των
ανώνυμων καταγγελιών)

Ναι

Ναι

Παρακολούθηση
καταγγελιών

Δεν είναι ξεκάθαρο

Όχι

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Επικοινωνία με τον
καταγγέλλοντα

Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων
Διαφθοράς δεν διαθέτει επίσημο
πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον
καταγγέλλοντα. Η επικοινωνία
είναι περιορισμένη λόγω της
απόρρητης φύσης των ερευνών.

Όχι, για λόγους απορρήτου.

Οι πολίτες μπορούν να
επικοινωνούν με την υπηρεσία
για να ενημερώνονται σχετικά
με την εξέλιξη της υπόθεσής
τους. Στις ανώνυμες
καταγγελίες δεν υπάρχει
ανάλογη δυνατότητα.

Οι πολίτες μπορούν να
επικοινωνούν με την υπηρεσία
για να ενημερώνονται σχετικά
με την εξέλιξη της υπόθεσής
τους. Στις ανώνυμες
καταγγελίες δεν υπάρχει
ανάλογη δυνατότητα.

Οι χειριστές υποθέσεων
επικοινωνούν με πολίτες,
κυρίως μέσω email, και τους
ζητούν πρόσθετες
πληροφορίες για να
διαβιβάσουν την καταγγελία
στον αρμόδιο φορέα.
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Έφεση

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Υπάρχει συντονισμένη
δράση με τους άλλους
δημόσιους φορείς;

Ναι, με το ΣΔΟΕ και τη Μονάδα
Διερεύνησης
Χρηματοοικονομικών
Πληροφοριών (FIU)

Ναι, κατά περίπτωση.
Εισαγγελέας, ΣΔΟΕ, κλπ.

Ναι, σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο

Ναι, σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο

Ναι.

Διαβίβαση
καταγγελιών

Αρμόδιος δικαστής

Αρμόδιος δημόσιος φορέας ή
εισαγγελέας σε περιπτώσεις
υποθέσεων διαφθοράς.

Αρμόδιος δημόσιος φορέας ή
εισαγγελέας σε περιπτώσεις
υποθέσεων διαφθοράς.

Αρμόδιος δημόσιος φορέας ή
εισαγγελέας σε περιπτώσεις
υποθέσεων διαφθοράς.

Ναι, στην αρμόδια υπηρεσία.

Έχει διεξαχθεί
ανάλυση κινδύνου για
τις ληφθείσες
καταγγελίες;

Όχι

Ναι. Η μονάδα διεξάγει ετησίως
μια ανάλυση κινδύνου.

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Εμπλεκόμενα άτομα

6 αντιεισαγγελείς, 2 ειδικοί
εμπειρογνώμονες και 20
διοικητικοί υπάλληλοι.

8 ανακριτές στην Αθήνα και 4 στη
Θεσσαλονίκη. Συνολικά, η
υπηρεσία στελεχώνεται από 30
δημόσιους υπαλλήλους.

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Υπάρχει κάποιο
πρόγραμμα
κατάρτισης;

Όχι

Όχι

Ναι. Το 2016, διεξήχθησαν 18
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
και σε αυτές έλαβαν μέρος 36
αστυνομικοί.

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Αριθμός καταγγελιών
που ελήφθησαν το
2016

Δεν υπάρχουν στατιστικά
στοιχεία.

40 (περίπου 10 από πολίτες)

1.231 καταγγελίες/αιτήματα
διερεύνησης

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Γίνεται έλεγχος ή
ανεξάρτητη
αξιολόγηση του
συστήματος
καταγγελιών;

Δεν ισχύει

Όχι

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Ποιες είναι οι κύριες

Ανεπάρκεια προσωπικού και
έλλειψη πόρων.

Έλλειψη πόρων

Έλλειψη πόρων

Έλλειψη πόρων

Δεν ισχύει

προκλήσεις;

Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων
Διαφθοράς δεν βασίζεται σε
συγκεκριμένο σύστημα

Απουσία εξειδικευμένης
κατάρτισης για τους ανακριτές.
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διαχείρισης υποθέσεων και έχει
περιορισμένη ικανότητα να
παρακολουθεί την εξέλιξη της
διερεύνησης της καταγγελίας.

Συχνές αλλαγές νόμων.

Το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας
μεταξύ φορέων και η
υποστελέχωση
πολλών φορέων έχουν επιτείνει
τη δυσπιστία των πολιτών όσον
αφορά το κατά πόσον μια
καταγγελία θα αντιμετωπιστεί
εγκαίρως.

Δυσκολία στοιχειοθέτησης
εγκλημάτων διαφθοράς.

Ενίσχυση της ασφάλειας.

Άσκηση πολιτικών πιέσεων.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

68 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΟΡΕΙΣ

Παράρτημα Β
Ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στα αρμόδια για τη διαχείριση των
καταγγελιών όργανα

Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των μέσων υποβολής καταγγελιών
1. Ποια μέσα διαθέτει ο οργανισμός σας για να δέχεται αναφορές για διαφθορά και
άλλες καταγγελίες; (Παραδείγματα διαύλων είναι: αυτοπροσώπως, ηλεκτρονική πύλη,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, μήνυμα κειμένου, επιστολή, φαξ κ.λπ.)
2. Υπάρχουν περιορισμοί στον τρόπο υποβολής των καταγγελιών; Υπάρχει κάποια
χρέωση ή άλλο διοικητικό τέλος σε όσους υποβάλλουν μια καταγγελία;
3. Κρατά ο οργανισμός σας στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταγγελιών
που έχει λάβει (ιδανικά, ανά τύπο μέσου, τύπο καταγγελίας κ.ο.κ.); Αν ναι,
παρακαλείσθε να αποστείλετε τα στοιχεία ή τις σχετικές εκθέσεις στη διεύθυνση
govintegrity@oecd.org . Εάν όχι, παρακαλείσθε να αναγράψετε «Ο οργανισμός δεν
διαθέτει συγκεντρωτικά στοιχεία».

Επικοινωνία με πολίτες/επιχειρήσεις/ευρύ κοινό σχετικά με το σύστημα
υποβολής καταγγελιών
4. Παρέχει ο οργανισμός σας οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες που
μπορούν να υποβληθούν, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποβληθούν και τα
δικαιώματα του καταγγέλλοντα (ανωνυμία, εφόσον ζητηθεί, κ.λπ.);
5. Παρέχεται εκπαίδευση στο προσωπικό εξυπηρέτησης των πολιτών που δέχεται
καταγγελίες σχετικά με την ευγένεια, την εμπιστευτικότητα, τη διαδικασία χειρισμού
των καταγγελιών κ.λπ.;
6. Σε γενικές γραμμές, οι πολίτες/επιχειρήσεις κ.λπ. που υποβάλλουν μια καταγγελία
λαμβάνουν μήνυμα από τον οργανισμό ότι λήφθηκε η καταγγελία τους;
7. Εάν μια καταγγελία διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οργανισμού
σας, ποια είναι η πολιτική παροχής πληροφοριών στον καταγγέλλοντα όσον αφορά
εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με το πού θα μπορούσαν να υποβάλει την καταγγελία
του;
8. Σε γενικές γραμμές, μόλις ληφθεί μια καταγγελία, πώς ενημερώνονται τα άτομα για
την πορεία της καταγγελίας τους καθ’ όλη τη διαδικασία ελέγχου/ έρευνας,
συμπεριλαμβανομένης της περάτωσης αυτής;
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Ολοκλήρωση των συστημάτων υποβολής καταγγελιών
9. Οι καταγγελίες στον οργανισμό σας συγκεντρώνονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων;
Εάν όχι, περιγράψτε ποια διαδικασία ακολουθεί ο οργανισμός σας για την αποθήκευση
και παρακολούθηση των καταγγελιών.
10. Σε γενικές γραμμές, κρυπτογραφούνται οι καταγγελίες και οι πληροφορίες της
υπόθεσης και αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ελέγχου/έρευνας; Υπάρχουν τυποποιημένες πολιτικές ή κανόνες σχετικά
με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα καταγγελιών του οργανισμού;
11. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται στους ελεγκτές/ερευνητές
συγκεκριμένες καταγγελίες στον οργανισμό σας.
12. Ποιος έχει πρόσβαση στο σύστημα καταγγελιών του οργανισμού και πρέπει
κάποιος να έχει ειδική άδεια; Τι καθοδήγηση παρέχεται σε όσους ασχολούνται με
καταγγελίες; (όσον αφορά την προστασία της ανωνυμίας, την ακεραιότητα των
δεδομένων κ.λπ.)
13. Υπάρχει έλεγχος ή ανεξάρτητη επίβλεψη του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται ο
οργανισμός σας τις καταγγελίες; Αν ναι, από ποιον; Παρακαλείσθε να αποστείλετε
προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου στη διεύθυνση <govintegrity@oecd.org>.
14. Εάν οι πολίτες/επιχειρήσεις επιθυμούν να προσφύγουν κατά της απόφασης που
δόθηκε για την καταγγελία τους, έχει ο οργανισμός σας τυπικές
διαδικασίες/κατευθυντήριες γραμμές για τέτοιες διαδικασίες; Παρακαλούμε
περιγράψτε.

Αποτελεσματικότητα των συστημάτων καταγγελιών
15α. Ποια είναι η πολιτική του οργανισμού σας για το φιλτράρισμα των ληφθεισών
καταγγελιών; Ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια και οι πολιτικές που αφορούν:
i) το άμεσο κλείσιμο ενός φακέλου μιας καταγγελίας (δηλ. θεωρείται εκτός
αρμοδιότητας του οργανισμού σας ή δεν χρήζει έρευνας/ελέγχου),
(ii) τη διαβίβαση της καταγγελίας σε άλλο οργανισμό (συμπεριλαμβανομένων των
εισαγγελέων ή των διωκτικών αρχών σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης),
(iii) την κατηγοριοποίηση μιας καταγγελίας ως «σε εκκρεμότητα» (δηλ.
απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν
θα προχωρήσει η καταγγελία),
(iv) τη διαβίβαση της καταγγελίας για έλεγχο ή έρευνα στον ίδιο οργανισμό.
Εάν το ίδρυμά σας χρησιμοποιεί διαφορετική ταξινόμηση ή τρόπο ή φιλτράρισμα,
παρακαλείστε να περιγράψετε λεπτομερώς το σύστημα.
15β. Για καταγγελίες σχετικές με πιθανά ποινικά ζητήματα (επιλογή ii), περιγράψτε εάν
υπάρχουν ειδικές διαδικασίες ή πολιτικές σχετικά με το χειρισμό
πληροφοριών/αποδεικτικών στοιχείων και την αντιμετώπιση λειτουργών των
διωκτικών αρχών ή της δικαιοσύνης.
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15γ. Για καταγγελίες που σχετίζονται με ενδεχόμενη διαφθορά και δεν επισύρουν
ποινικά αδικήματα, παρακαλείσθε να περιγράψετε αν υπάρχουν ειδικές διαδικασίες
για τη λήψη διοικητικών πειθαρχικών ενεργειών.
16. Παρακαλείσθε να περιγράψετε εάν ιεραρχούνται οι καταγγελίες στον οργανισμό
σας, για παράδειγμα, βάσει i) προκαθορισμένων κινδύνων για τον οργανισμό, (ii) της
οικονομικής αξίας/ζημίας για τον οργανισμό, (iii) οποιωνδήποτε άλλων κριτηρίων που
αφορούν μόνο τον οργανισμό σας.
17. Για τις καταγγελίες που έχουν παραπεμφθεί σε άλλους οργανισμούς ή εκείνες που
έχουν παραπεμφθεί στον δικό σας οργανισμό από άλλες υπηρεσίες, πώς
πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ τους για την παρακολούθηση της
επεξεργασίας και την περάτωση της καταγγελίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τυχόν
προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα συστημάτων και/ή άλλες επαφές
μεταξύ των οργανισμών.
18. Μετά τη λήψη των αποφάσεων, ποιοι μηχανισμοί παρακολούθησης υπάρχουν για
να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της απόφασης ή του διορθωτικού μέτρου; (είτε πρόκειται
για κύρωση είτε για μεταρρύθμιση κ.λπ.) Πώς ενημερώνονται οι οργανισμοί για την
επίλυση διοικητικών/πειθαρχικών και ποινικών/αστικών υποθέσεων, εάν υπάρχουν;
19. Σε γενικές γραμμές, πόσα άτομα από το προσωπικό ασχολούνται αποκλειστικά με
την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών στον οργανισμό σας; Σε γενικές γραμμές, τι
μέρος του προϋπολογισμού ανατίθεται αποκλειστικά για τη λήψη και διαχείριση
καταγγελιών;
20. Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες των ελέγχων/ αξιολογήσεων του
συστήματος καταγγελιών από τον οργανισμό για τους σκοπούς: i) της ανάλυσης
κινδύνου, (ii) του μελλοντικού προγραμματισμού του ελέγχου και (iii) της οργάνωσης
των πόρων του;
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