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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Δ δηαθζνξά απνηειεί κία έλλνηα-νκπξέια, ε νπνία ελζσκαηψλεη δηάθνξεο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη δχζθνιε ε απφδνζε ελφο κνλνζήκαληνπ 

νξηζκνχ. Παξά ηηο δπζθνιίεο ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο είλαη αλακθηζβήηεην φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν κε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο πνπ επηθέξεη αιινίσζε ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ εμνπζίαο θαη ζπλεπψο ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο κε ηνπο 

πνιίηεο.  

ην πιαίζην απηφ δηαβάδεηαη θαη ε παξαθάησ αλαθνξά ηνπ Πξννηκίνπ ηεο 

χκβαζεο Πνηληθνχ Γηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά
1
, φρη σο απιή δηεγεκαηηθή αλαθνξά, 

αιιά σο νδεγφο γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηε 

ζχγρξνλε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα:  

… «Ζ δηαθζνξά ζπληζηά απεηιή γηα ην θξάηνο ηνπ δηθαίνπ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ππνλνκεχεη ηε ρξεζηή δηνίθεζε, ηε δίθαηε κεηαρείξηζε 

θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ, παξεκπνδίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ θαη ησλ εζηθψλ ζεκειίσλ ηεο θνηλσλίαο»… 

Ώπφ ηνλ Μάξηην 2015 πνπ ζπζηάζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Αηαθζνξάο (ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α) αξρηθά ππφ ηνλ Τπ. Βπηθξαηείαο αξκφδην γηα ζέκαηα 

δηαθζνξάο θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 ππφ ηνλ Ώλ. Τπνπξγφ 

Αηθαηνζχλεο Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, θιεζήθακε λα 

θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη ηηο αλαξίζκεηεο 

εθδνρέο ηεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ. Μία απφ ηηο 

βαζηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιάβακε ήηαλ ε αλαζεψξεζε, ν εκπινπηηζκφο θαη ε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο δηαθζνξάο, έηζη ψζηε 

λα αμηνπνηήζνπκε ηα βήκαηα πνπ ήδε είραλ γίλεη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη λα 

εμαζθαιίζνπκε ηε ζπλέρεηα ηεο εζληθήο απηήο πξνζπάζεηαο κέζα απφ κία 

ζπγθεθξηκέλε, απνηππσκέλε θαη αλνηρηή ζηνπο πνιίηεο εζληθή ζηξαηεγηθή, ρσξίο 

παιηλσδίεο θαη απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο.  

Βμαξρήο ινηπφλ θξνληίζακε λα αμηνπνηήζνπκε ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

ηηο ππεξεζίεο, πνπ εκπιέθνληαη κε ην έξγν καο. Ώπηνί ήηαλ θαη παξακέλνπλ απφ 

ηνπο βαζηθνχο ζπλνκηιεηέο καο, ελψ ν ζπληνληζκφο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο κε ηελ παξάιιειε θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ αλαγθψλ 

ηνπο απνηέιεζε απφ ηελ αξρή έλαλ ζεκαληηθφ  άμνλα ηνπ ζηξαηεγηθνχ καο 

ζρεδηαζκνχ. Σα απνηειέζκαηα κάιηζηα καο δηθαίσζαλ, θαζψο απνδεηθλχεηαη φηη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη δήηεκα πνιηηηθήο 

βνχιεζεο θαη φρη ηθαλφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 

Σφζν ν ζρεδηαζκφο φζν θαη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γίλνληαη απφ ηνλ αξκφδην 

Τπνπξγφ θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία απφ θνηλνχ.   

 

                                                 
1
 Δ χκβαζε έρεη θαηαξηηζηεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο θαη έρεη θπξσζεί κε ηνλ 

λ. 3560/2007 (ΦΒΚ Ώ΄ 103/14-5-2007). 
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Μία απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο καο ήηαλ θαη ε ζχλδεζε ηεο Γξακκαηείαο κε ηνπο 

επξσπατθνχο θαη δηεζλείο ζεζκνχο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. ην 

θνκκάηη απηφ θάλεθε θαη ην κεγάιν έιιεηκκα, ε απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ 

πξφηεξσλ ζρεδηαζκψλ θαη θπξίσο ε θαζπζηέξεζε ίδξπζεο ελφο λένπ ζπληνληζηηθνχ 

θνξέα εηδηθά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (AFCOS). Δ απνζπαζκαηηθή 

παξνπζία ηεο ρψξαο,  ζε δηεζλή fora θαη ζεζκνχο, ρσξίο νινθιεξσκέλν ζρέδην, 

έδηλαλ ηελ εληχπσζε κηαο κεησκέλεο πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο θαη κηα ςεπδαίζζεζε ζην εζσηεξηθφ φηη ην θαηλφκελν 

απνηειεί ειιεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε κηα Βπξσπατθή Έλσζε, πνπ ππνηίζεηαη φηη 

έρεη επηιχζεη απηά ηα δεηήκαηα. Ώπφ ηελ ελεξγή καο ζπκκεηνρή θαη παξνπζία ζηα 

επξσπατθά φξγαλα έγηλε θαηαλνεηή ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζε 

φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπλεηδεηνπνηήζακε  φηη δελ 

είκαζηε νη κφλνη πνπ αληηκεησπίδνπκε ηηο δξακαηηθέο ηνπ επηπηψζεηο, ελψ ήξζακε 

θνληά ζε κηα δηεζλή εκπεηξία ηελ νπνία ζπεχζακε θαη ζηνρεχνπκε λα ζπλερίζνπκε 

λα αμηνπνηνχκε γηα ην ειιεληθφ παξάδεηγκα. ην πιαίζην απηφ γξήγνξα 

παξνπζηάζακε απνηειέζκαηα απφ ηνπο 15 κήλεο ιεηηνπξγίαο καο εηζπξάηηνληαο ηα 

εχζεκα θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο εηαίξνπο καο. Αελ είλαη ππεξβνιή ινηπφλ λα 

πνχκε φηη ζχληνκα ε Βιιάδα ηνπο 15 απηνχο κήλεο αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο 

επξσπατθνχο ζεζκνχο σο ζεηηθφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, κηα εμέιημε πνπ απμάλεη 

ην αίζζεκα επζχλεο πξνο ηνπο πνιίηεο, ηελ ρψξα θαη ηνπο ζεζκνχο αιιά 

παξάιιεια ζθπξειαηεί ηελ ζέιεζε καο λα ζπλερίζνπκε θαη λα γίλνπκε θαιχηεξνη. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο καο ππήξμε ην πξψην κέξνο ηνπ ηξίπηπρνπ ηεο 

ζηξαηεγηθήο καο. Ο δεχηεξνο βαζηθφο ππιψλαο ήηαλ ε πινπνίεζε φισλ φζσλ 

απαηηνχληαλ θαη γηα ηα νπνία έρνπκε δεζκεπηεί σο θπβέξλεζε απέλαληη ζηνπο 

πνιίηεο. Δ ζέιεζε καο λα ηνικήζνπκε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε νξηδφληην 

επίπεδν ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε νινθιεξψλεη ηελ ζηξαηεγηθή καο. 

Σνπο 15 κήλεο πνπ πέξαζαλ θαηαθέξακε λα επζπγξακκίζνπκε έηη πεξαηηέξσ ην 

ειιεληθφ δηθατηθφ ζχζηεκα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

εκαληηθφ παξάδεηγκα είλαη ε επηηπρία καο λα ζπκβάιινπκε ζηελ λνκνζέηεζε 

λένπ πιαηζίνπ ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο («Πφζελ Έζρεο»). 

Ο λένο λφκνο επηθεληξψλεηαη ζηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, επαλαθέξνληαο 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δειψζεσλ ζηελ Ώξρή γηα ηελ Ννκηκνπνίεζε Βζφδσλ απφ 

Παξάλνκεο Αξαζηεξηφηεηεο, ζηε πνιχ ζχληνκε πξνζεζκία γηα ηε δεκνζηνπνίεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πνιηηηθά εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ θαη ζηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη.   

Σαπηφρξνλα, ν αξκφδηνο Τπνπξγφο θαη ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. αλέιαβαλ ζην πιαίζην ηεο 

αιιαγήο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ ελνπνίεζε 

ησλ Βιεγθηηθψλ σκάησλ ηεο Αηνίθεζεο. Βπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο 

ζπλεκπιεθφκελνπο θνξείο θαη Τπεξεζίεο, έρεη γίλεη εηζήγεζε γηα αιιαγέο ζην 

ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο Αηνίθεζεο, ήηνη ηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν, ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν (Μνλάδεο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ), ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν (ψκαηα 

Βιέγρνπ Αηνίθεζεο). Παξάιιεια, εξγάδεηαη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Καηαγγειηψλ γηα ηελ πξνάζπηζε καξηχξσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

(whistleblowing), ζέηνληαο ζε εθαξκνγή λέεο θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο θαη 
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λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζην δσηηθφ απηφ πξφβιεκα, ψζηε λα εληζρπζεί ε 

πξνζηαζία καξηχξσλ θαη λα επεθηαζεί θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ δηεζλή εκπεηξία θαη πξαθηηθέο. 

Βμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πξσηνβνπιία γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο κε 

βάζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ΟΟΏ, ΟΔΒ), ησλ νπνίσλ ε ρψξα 

καο είλαη κέινο θαη νη νπνίνη πεξηνδηθά πξνβαίλνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο 

καο σο πξνο ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλνπκε ζηνλ ηνκέα ηεο Αηαθζνξάο (Νφκνο γηα 

ηνλ έιεγρν δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, θψδηθαο δενληνινγίαο κειψλ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, ζρέδην λφκνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, θ.ιπ.) . 

Ώξθεηνί ζπλεξγάηεο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζπκκεηείραλ ζε λνκνπαξαζθεπαζηηθέο 

Βπηηξνπέο θαη Οκάδεο Βξγαζίαο, κε ζέκαηα φπσο ε βειηίσζε ηνπ Αηθαζηηθνχ 

πζηήκαηνο θαη ησλ Βιεγθηηθψλ Μεραληζκψλ θαη ε αλακφξθσζε ηεο Φνξνινγηθήο 

θαη Σεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

ην πιαίζην απηφ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. έρεη αλαιάβεη κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο θαη 

Ώλεμάξηεηεο Ώξρέο λα θαηαξηίζεη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο -ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ 

- γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, φπσο είλαη ε Φνξνινγηθή Αηνίθεζε, ε 

Βζληθή Άκπλα, ε Σεισλεηαθή Αηνίθεζε, ε Τγεία θαη νη Αεκφζηεο Πξνκήζεηεο, 

θαζψο θαη λα νξηνζεηήζεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο 

ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

εκαληηθή παξέκβαζε, ζην πιαίζην ηεο αλακφξθσζεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

είλαη φηη ζρεδηάδεηαη ε ζπλέξγεηα Αεκφζηνπ – Εδησηηθνχ Σνκέα ελάληηα ζηελ 

δηαθζνξά, εληζρχνληαη νη κεραληζκνί γηα ηελ αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

θαζηεξψλνληαη Αηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ζηνλ Αεκφζην Σνκέα. Πεξαηηέξσ 

εμεηάδεηαη ε αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ Κψδηθα Αενληνινγίαο θαη Δζηθήο γηα ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο ηνπηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, θαζψο επίζεο ε πηνζέηεζε Κψδηθα Αενληνινγίαο 

Αηθαζηψλ θαη εηζαγγειέσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο Αηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ. 

Χζηφζν εθηφο απφ ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, αλαπηχρζεθαλ ζεκαληηθφηαηεο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ 

ηεο Φηλιαλδίαο θαη πινπνηήζεθαλ απφ ην Βζληθφ Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

(ΒΚΑΑΏ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ηεο 

Φηλιαλδίαο (Haus). Βπίζεο απφ θνηλνχ κε ην Τπ.Οηθνλνκηθψλ έρεη ππνγξαθεί 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην θξαηίδην ηεο Ρελαλίαο–ΐεζηθαιίαο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη εθπαίδεπζε 

ζηειερψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζε ζέκαηα θνξνδηαθπγήο, λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. 

Βπηπιένλ, δηακνξθψλεηαη κία επηθνηλσληαθή πνιηηηθή κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελεκεξσηηθνχ 

δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα δηαθζνξάο θαη δηάθνξεο 

αλαθνηλψζεηο θαη κελχκαηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  
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Σέινο, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., σο πληνληζηηθή Τπεξεζία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Ώπάηεο - AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ππφινηπεο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ OLAF, αλαπηχζζεη ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή 

θαηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο. Δ ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηε ζπκκεηνρή ζην 

Πξφγξακκα «HERCULES», ηε ζπκκεηνρή ζε Βπξσπατθά πγρξεκαηνδνηνχκελα 

Πξνγξάκκαηα θαη ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ θαη παξαθνινχζεζε 

εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΒΒ γηα ηηο παξαηππίεο, ηηο ππφλνηεο απάηεο θαη ηελ 

απάηε. 

Δ παξνχζα εηήζηα έθζεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο πεξηιακβάλεη 

πνιινχο άμνλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ηα νπνία πξψηε θνξά 

ζπζηεκαηνπνηνχληαη θαη αλαδεηθλχνληαη ζε θαζνξηζκέλν πιαίζην. Δ ειιεληθή 

θνηλσλία νθείιεη λα γλσξίδεη ηα πεπξαγκέλα ζηνλ ηνκέα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Αηαθζνξάο, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη πην δηαθαλήο ε ιεηηνπξγία ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Με απηή ηελ έθζεζε πξσηίζησο ε Γεληθή Γξακκαηεία, 

πνπ επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ινγνδνηεί ζηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ. 

Βίλαη ε πξψηε θνξά πνπ δεκνζηνπνηείηαη θαη εηζέξρεηαη ζε δεκφζηα ζθαίξα ην 

γεληθφ θαη νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Δ 

πινπνίεζή ηνπ ζα απειεπζεξψζεη ηηο δπλάκεηο εθείλεο, πνπ ζα πεξηνξίζνπλ 

δξαζηηθά ηε κάζηηγα απηή, πνπ ηφζν ηαιαλίδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα.  

Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο κνξθέο δηαθζνξάο αλάινγα κε ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη. Χο πξφβιεκα απνηειεί απφ ηα 

βαζηθά δεηήκαηα ηεο επξσπατθήο αηδέληαο θαη κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο παζνγέλεηεο 

ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, κε ηξνκεξέο επηπηψζεηο ζηελ δεκνθξαηία θαη ηελ ζέζε ηνπ 

πνιίηε ζ‘ απηήλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε θαζεζηψο 

χθεζεο θαη αλεξγίαο ην θαηλφκελν απηφ δηνγθψζεθε. Δ εκπεηξία δείρλεη φηη φηαλ ε 

δηαθζνξά δηαπιέθεηαη κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε γίλεηαη πην ζχλζεηε θαη ζπκπαγήο κε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ηζνξξνπία ησλ ζρέζεσλ ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο αιιά 

θαη  ζηνλ ίδην ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ δεκηνπξγψληαο παζνγέλεηεο πνπ 

ππνλνκεχνπλ ην έξγν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. δεκηνπξγήζεθε γηα λ‘ απαληήζεη ζ‘ απηή ηελ πξφθιεζε, σο 

ζεκαληηθή ελέξγεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, ηελ 

απαιιαγή ηνπ πνιίηε απφ ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ δεκηνπξγεί δηαθζνξά θαη ηελ 

ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ηηο δηεζλείο ηεο δεζκεχζεηο. Μεηά απφ 15 κήλεο 

ιεηηνπξγίαο ζπλερίδνπκε λα δηαηεξνχκε σο Γ.Γ. ηελ αξρηθή καο πεπνίζεζε φηη 

εξγαδφκαζηε λα πεηχρνπκε δχζθνινπο ζηφρνπο πιελ φκσο ξεαιηζηηθνχο θαη 

ζεκαληηθνχο γηα ηελ πνξεία ηεο ρψξαο. Σν αίζζεκα ηεο πίζηεο ζηηο δπλάκεηο καο 

θαη ζηνλ ζθνπφ καο πνπ δηαηεξείηαη θαη εκθαλίδεηαη αθφκα πην εληζρπκέλν κεηά 

απφ 15 κήλεο ιεηηνπξγίαο δελ είλαη απηνλφεην, αληίζεηα ζα ήηαλ απζαίξεην αλ δελ 

ζπλνδεπφηαλ απφ ηα πεπξαγκέλα ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο καο, πνπ ην δηθαηνινγνχλ. 

Δ έθζεζε πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο, καο δίλεη ην δηθαίσκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 
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λα θνηλσλήζνπκε καδί ζαο ην κέγεζνο θαη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. Μηαο 

πξνζπάζεηαο πίζσ απφ ηελ νπνία θξχβνληαη ζεκαληηθνί θαη θαινί ζπλεξγάηεο αιιά 

θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. Ώιέμε Σζίπξα.  

Έηζη, ή θάπσο έηζη, ζπλερίδνπκε λα ρεδηάδνπκε, λα Τινπνηνχκε θαη λα Σνικάκε 

ην απηνλφεην, ζηνλ αγψλα καο λα θαηαθέξνπκε θάπνηα ζηηγκή, παξαθξάδνληαο ηα 

ιφγηα ηνπ πνηεηή,  λα πεηχρνπκε επηηέινπο θάπνηα ζηηγκή έλα άικα πέξα απφ ηελ 

θζνξά. 

 

Αεκήηξηνο Παπαγγειφπνπινο, 

 

Ώλ. Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο 

θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ  

Γεψξγηνο ΐαζηιεηάδεο,  

 

     Γεληθφο Γξακκαηέαο  

Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

1. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ
2
 

 

1.1 ΠΡΟ ΔΝΑΝ «ΟΡΗΜΟ ΔΡΓΑΗΑ» ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

Δ έλλνηα «δηαθζνξά» είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξηζηεί, ηνπιάρηζηνλ κε λνκηθή 

αθξηβνινγία θαη πιεξφηεηα, θαζψο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο
3
. Σν γεγνλφο απηφ, σζηφζν, δελ έρεη εκπνδίζεη ηελ 

αζξφα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ ζε πνιιαπιά λνκνζεηηθά θείκελα κε πνιχ 

δηαθνξεηηθέο ζθνπεχζεηο θαη λνεκαηνδνηήζεηο. Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη εάλ 

αλαηξέμεη θαλείο ζε ιεμηθνγξαθηθνχο νξηζκνχο, φπσο ι.ρ. απηφο ηνπ Λεμηθνχ ηεο 

Κνηλήο Νενειιεληθήο
4
. Σν σο άλσ ιεμηθφ δίλεη δχν νξηζκνχο ζηελ δηαθζνξά. Καηά 

ηνλ πξψην νξηζκφ, ε δηαθζνξά είλαη ν αλήζηθνο ηξφπνο δσήο , ελψ θαηά ηνλ 

δεχηεξν σο δηαθζνξά νξίδεηαη ε ε ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε φισλ ησλ εζηθψλ θαη 

λνκηθψλ θαλφλσλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ελφο ππαιιήινπ ή 

ιεηηνπξγνχ, ζπλήζσο κε ηε κνξθή δσξνδνθίαο. Ώπφ ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο 

πξνθχπηεη φηη ε δηαθζνξά είλαη κάιινλ κία έλλνηα - νκπξέια, πνπ πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, εζηθφ θαη λνκηθφ επίπεδν. 
5
  

Δ ακεραλία ζηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ  απνηππψλεηαη θαη  ζηα 

δηεζλή θείκελα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ   Έηζη, ζην ζεκαληηθφηεξν δηεζλέο 

λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν, ήηνη ηε χκβαζε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θαηά ηεο 

Αηαθζνξάο ηνπ 2003
6

, δελ δίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηεο δηαθζνξάο. 

Ώθνινπζείηαη, σζηφζν, άιιε πξνζέγγηζε: πεξηγξάθνληαη κέηξα θαηά ηεο 

δηαθζνξάο, φπσο πνηληθέο ηππνπνηήζεηο, κέηξα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ή δηνηθεηηθά 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο  

Βληνχηνηο, φζν δχζθνιε θη αλ είλαη ε απφδνζε ελφο νξηζκνχ γηα ην θαηλφκελν ηεο 

δηαθζνξάο, ηφζν αηζζεηή είλαη ε παξνπζία θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή 

                                                 
2
 ηελ αλάπηπμε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ αμηνπνηήζεθε κέξνο ηνπ δνθηκίνπ κε ζέκα ―Θεζκηθέο & 

Οξγαλσηηθέο εμειίμεηο ζην πεδίν «Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο», ην νπνίν ζπληάρζεθε  απφ ηνλ 

Ώ. Μπαιηά (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Α. Ώλησλνπνχινπ) ζην πιαίζην ησλ Βπηκνξθσηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο,  κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ηνπ 

ΒΚΑΑΏ θαη ηνπ Φηλιαλδηθνχ Ελζηηηνχηνπ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (HAUS). 
3
 ΐι.  Ε. Ώλδξνπιάθε (2007), «Δ δηαθζνξά ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 

αλάζεζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ», ζε Κνπξάθε (Βπηκ.), Σα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα ΗΗ, 2007, ζ. 332 -

333,, φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο. 

 
4

 Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ. Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε, ειεθηξνληθή έθδνζε, 

ιήκκα δηαθζνξά: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 

search.html?page=1&lq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%C

E%AC&dq 
5
 ΐι. επίζεο θαη Μπηηδηιέθε, Δ δηαθζνξά σο λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξφβιεκα, ελ ΣηκΣ Ώιεμηάδε 

(2010), 595 (= ΠνηλΥξ ΝΘ/98 επ.), γηα ην φηη ε θνηλσληθνεζηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο θαζηζηά 

δπζρεξέζηεξν ηνλ νξηζκφ απηήο. 
6
 Κπξψζεθε κε ηνλ λ. 3666/2008 (ΦΒΚ Ώ΄ 105/10-6-2008). 
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δσή.  Καη ηνχην δηφηη ε «ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε θαλφλσλ», ε νπνία αλαθέξζεθε 

ζηνλ δεχηεξν ιεμηθνγξαθηθφ νξηζκφ  δελ είλαη θάηη νπδέηεξν θαη απιφ, αιιά  

θηάλεη κέρξη ηνην επίπεδν ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο. Δ δε θαηάρξεζε εμνπζίαο 

δελ γίλεηαη απιά θαη ηπραία, αιιά απνζθνπεί ζηελ απνθφκηζε νθέινπο θαη κάιηζηα 

ηδησηηθνχ. Καη λαη κελ ε εμνπζία (ζπλεπψο θαη ε θαηάρξεζή ηεο) είλαη θάηη πνπ 

ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηνλ δεκφζην ηνκέα, ελ ηνχηνηο κία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζηελ 

ζεκεξηλή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζα ήηαλ αλεδαθηθή. ήκεξα, ε ηζρχο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηδίσο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην θξάηνο έρεη παξαρσξήζεη 

ζεκαληηθφ θχθιν δξαζηεξηφηεηαο  ηνπ ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πλεπψο, θαη 

παξά ην φηη ππάξρνπλ (δηεζλνχο απήρεζεο) νξηζκνί πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ επίδξαζή ηεο κφλν ζηνλ δεκφζην ηνκέα
7
, νξζφηεξν είλαη λα γίλεη 

απνδεθηφ φηη ε δηαθζνξά αθνξά θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δ ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζέηεζε είλαη ζπλεπήο θαη κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο
8

, αιιά θαη κε ηηο 

παξαδνρέο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνχο πξαθηηθήο
9
. Με βάζε ηα αλσηέξσ ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξηρζεί φηη:  

«Γηαθζνξά είλαη ε θαηάρξεζε εμνπζίαο (απφ πξφζσπα πνπ 

ππεξεηνχλ ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα) κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε ηδησηηθνχ νθέινπο»
10

. 

Έρνληαο πιένλ εληνπίζεη ηνλ θνηλφ ηφπν πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εληαία 

αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθζνξάο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νξηζκέλεο αλαγθαίεο 

παξαδνρέο, πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο.  

 

1.2 ΚΑΠΟΗΔ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

1.2.1 Ζ Πνιηηηθή Αλαγθαηφηεηα ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο  

  

Δ δηαθζνξά κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο απφ απηνχο είλαη λα 

ηδσζεί σο έλα θαηλφκελν «αιινίσζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ εμνπζίαο θαη 

                                                 
7
 Ώπηφο ν πεξηνξηζκφο γίλεηαη δεθηφο ι.ρ. ζε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Αηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ: IMF, Staff Discussion Notes, Corruption: Costs and Mitigating Strategies (2016), 3.  
8
 ΐι. ηα άξ. 7 θαη 8 ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο γηα ηελ δηαθζνξά, 

αιιά θαη ηα άξ. 21 θαη 22 ηεο χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ. ΐι. επί ηνπ ζέκαηνο Κατάθα-

Γθκπάληη, Πνηληθή θαηαζηνιή ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ΠνηλΥξ 2010, 3 

επ. 
9
 χκθ. κε ην απφ 3/12/2012 έγγξαθν εξγαζίαο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαθζνξά, (εηζεγεηήο: Salvatore Iacolino, ζει. 3) «ην παξαδνζηαθφ αληηθείκελν ησλ κέηξσλ 

θαηαπνιέκεζεο έρεη δηεπξπλζεί, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε δηαθζνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γεγνλφο 

πνπ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην ζχλνιφ ηνπ». 
10

 Ώπηφο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Αηαθζνξάο, ζην Φπιιάδην ελεκέξσζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

εμσηεξηθφ, θαη έρεη δηαλεκεζεί ζε πάξα πνιινχο θνξείο, θαη έρεη αλαξηεζεί πνιιαπιψο ζην 

δηαδίθηπν (βι. ελδ. http://www.isth.gr/images/uploads/files/flyer-diaf.pdf - ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Εαηξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο). Οπζηαζηηθά φκνηνο είλαη θαη ν νξηζκφο ηεο Αηεζλνχο 

Αηαθάλεηαο. ΐι. Transparency International, The anti-corruption plain language guide (2009), 14: 

Corruption Definition: ―The abuse of entrusted power for private gain‖. 
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ησλ πνιηηψλ»
11

. Πξφθεηηαη γηα εμφρσο ζνβαξή απεηιή δηάβξσζεο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ εμνπζίαο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα πξέπεη λα δηαβαζηεί ε παξαθάησ αλαθνξά ζηνπ Πξννηκίνπ ηεο 

χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά, φρη σο απιή δηεγεκαηηθή αλαθνξά, 

αιιά σο νδεγφ γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηε 

ζχγρξνλε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα:  

«Ζ δηαθζνξά ζπληζηά απεηιή γηα ην θξάηνο ηνπ δηθαίνπ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ππνλνκεχεη ηε ρξεζηή δηνίθεζε, ηε δίθαηε κεηαρείξηζε 

θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ, παξεκπνδίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ θαη ησλ εζηθψλ ζεκειίσλ ηεο θνηλσλίαο»
 12

. 

 

1.2.2 Ζ Οηθνλνκηθή Αλαγθαηφηεηα Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο 

 

Δ δηαθζνξά, φκσο, έρεη θαη πξφδειε νηθνλνκηθή δηάζηαζε. ε επξσπατθφ επίπεδν, 

αλαθέξνληαη ππνινγηζκνί ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην 

θφζηνο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Έλσζε αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 120 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ εηεζίσο, ή αιιηψο ζην 1,1% ηνπ ΏΒΠ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο
13

. Εδηαίηεξα 

ελαξγείο θαη ζαθείο είλαη ζην παξφλ ζεκείν νη ζπλνπηηθέο αιιά πιήξεηο αλαπηχμεηο 

ηνπ εγρεηξηδίνπ Βλεκέξσζεο Βθνξηαθψλ θαη Φνξνινγηθψλ Βιεγθηψλ γηα ηε 

Ασξνδνθία θαη ηε Αηαθζνξά, πνπ έρεη θαηαξηηζηεί απφ ηνλ Ο.Ο..Ώ. ην 2013 θαη 

έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ ην Βιιεληθφ Ελζηηηνχην Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ 

ην 2015, απφ ην νπνίν αμίδεη λα παξαηεζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα
14

:  

«[Σα εγθιήκαηα δηαθζνξάο] Γελ είλαη εγθιήκαηα ρσξίο ζχκαηα, θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπλεπάγνληαη έλα βαξχ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο. 

Γσξνδνθία θαη δηαθζνξά δηακνξθψλνπλ έλα άληζν πεδίν αληαγσληζκνχ γηα έληηκεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηξαπκαηίδνπλ βαζηά ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, ηφζν ησλ αλεπηπγκέλσλ, 

φζν θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ. Μπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε επηθίλδπλα θαη 

θαηψηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζε κηα αγνξά, ζε εθηφο 

πξνδηαγξαθψλ νηθνδνκηθά πιηθά γηα ρξήζε ζε θαηαζθεπή ππνδνκψλ, βάδνληαο έηζη 

ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία θαη επεκεξία, θαη λα ζηεξήζνπλ πνιχηηκνπο πφξνπο απφ 

ηελ παηδεία, ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. ην ηέινο, φινη καο πιεξψλνπκε 

ηνλ ινγαξηαζκφ». 

Πεξαηηέξσ, φκσο, ππάξρεη θαη κία αθφκα νηθνλνκηθή πηπρή θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο, ε νπνία έρεη θαηαζηεί επίθαηξε απφ ηε δεκνζηνλνκηθή δπζπξαγία ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ: ζα πξέπεη λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε πφξσλ, 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηήο. Αηφηη 

νη πφξνη είλαη πεπεξαζκέλνη, θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζα ην επηζπκεηφ 

                                                 
11

 Καηά ηελ πνιχ ζεκαληηθή δηαηχπσζε ηνπ Μπηηδηιέθε, φ.π., 596.  
12

 Δ χκβαζε έρεη θαηαξηηζηεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο θαη έρεη θπξσζεί κε ηνλ 

λ. 3560/2007 (ΦΒΚ Ώ΄ 103/14-5-2007). 
13

 ΐι. ην έγγξαθν εξγαζίαο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαθζνξά, (εηζεγεηήο: 

Salvatore Iacolino, ζει. 3). 
14

 ει. 10. 
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απνηέιεζκα, ηφζν σο πξνο ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ε θνηλή γλψκε γηα ηε δηαθζνξά, 

φζν θαη σο πξνο ην δεκνζηνλνκηθφ αληίθξηζκα, άκεζν ή έκκεζν. 

 

1.2.3 Ζ ρέζε Γηαθζνξάο θαη Καθνδηνίθεζεο 

 

Βηδηθφηεξα σο πξνο ηε δηαθζνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα, είλαη ρξήζηκε ε ζπζρέηηζε 

ηεο έλλνηαο κε απηήλ ηεο θαθνδηνίθεζεο
15

. Χο πξνο ηελ έλλνηα απηή είλαη πνιχ 

ρξήζηκνο ν νξηζκφο ηνπ Βπξσπαίνπ Αηακεζνιαβεηή, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

«πεξίπησζε θαθήο δηνίθεζεο ζεκεηψλεηαη φηαλ έλα δεκφζην φξγαλν παξαιείπεη λα 

ελεξγήζεη ζχκθσλα κε έλαλ θαλφλα ή κηα αξρή ε νπνία ην δεζκεχεη». Δ έλλνηα ηεο 

θαθνδηνίθεζεο είλαη επξχηεξε κελ ηεο δηαθζνξάο, αιιά απφ ηελ άιιε έρεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηειεπηαίαο, δηφηη βξίζθνληαη ζεκαληηθά ζεκεία 

επαθήο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ
16

. Έηζη, αλ πξνζεγγηζηεί ε πξάμε δηαθζνξάο πξηλ ηελ 

ηέιεζε ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ νπνία έγηλε ε αζέκηηε πξνζέγγηζε σο δηαδηθαζία, ηφηε 

ππάξρεη θαθνδηνίθεζε, αθνχ πξνθαλψο δελ ηεξήζεθαλ νη αξρέο θαη νη θαλφλεο πνπ 

δεζκεχνπλ ηε δηνίθεζε. Ώπφ ηελ άιιε, ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ζπληζηά απηφ 

θαζαπηφ θαθνδηνίθεζε, αθνχ ε ελέξγεηα ήηαλ παξάλνκε. Πνιχ ζεκαληηθή, φκσο, 

είλαη θαη ε θαθνδηνίθεζε σο ππφζηξσκα ηεο δηαθζνξάο. Αειαδή φηαλ ε δηνίθεζε 

θαζπζηεξεί ζπλήζσο λα ηειεί ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο, δελ ππάξρεη δηαθάλεηα ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ειιείπεη ε ηεθκεξίσζε ησλ ελεξγεηψλ θαη δελ ππάξρεη ε 

απαηηνχκελε δεκνζηφηεηα θαη ν λφκηκνο έιεγρνο. Σα πεξηζψξηα γηα αζέκηηε 

ζπλαιιαγή, ζπλεπψο γηα δηαθζνξά είλαη πνιχ κεγάια. Βπνκέλσο ε ειεγμηκφηεηα 

ηεο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο απνηειεί θξίζηκν κέγεζνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. 

 

1.2.4 ρέζε Γηαθζνξάο θαη (Γηεζλνχο) Οξγαλσκέλεο Δγθιεκαηηθφηεηαο 

 

σζηά έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθζνξάο είλαη α) ε 

αζέκηηε ζπλαιιαγή, β) ε αληαιιαθηηθή ζρέζε, θαη γ) ε ιεηηνπξγία ηεο ζρέζεο ζην 

παξαζθήλην κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηδηνηειείο ζθνπνχο θαη ζπκθέξνληα 
17

. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο νη πξάμεηο δηαθζνξάο εθθεχγνπλ ηνπ απινχ εγθιήκαηνο. Δ 

δηαζχλδεζε ηεο δηαθζνξάο κε ηε θνξνδηαθπγή, ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε άιια θαηλφκελα δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο 

είλαη απφιπηα μεθάζαξε, αξθεί λα αλαηξέμεη θαλείο ζηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα. 

Βπίζεο, ε δηεζλήο πηπρή ηεο δηαθζνξάο νδεγεί θαη ζε έλα αθφκα ζπκπέξαζκα. 

Παξά ην φηη ε αξρηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθζνξάο ζηα δηεζλή fora 

                                                 
15

 ΐι. ζρεηηθά ηε ζπλνπηηθή αλάπηπμε ηεο Βελεηζαλνπνχινπ, Καθνδηνίθεζε θαη δηαθζνξά ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε (2014), 13-14. 
16

 Σε ζπζρέηηζε δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο αλαγλσξίδεη θαη ην Βζληθφ ρέδην θαηά ηεο 

δηαθζνξάο «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ», πνπ εθδφζεθε ην 2013 απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αηαθάλεηαο θαη 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο, ζει. 38. Χο αίηηα ηεο θαθνδηνίθεζεο 

επηζεκαίλνληαη νη πειαηεηαθέο αληηιήςεηο, ε θαηαζηξαηήγεζε λφκσλ θαη νη δηαθξίζεηο, ε 

πνιπλνκία, νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, ή αηηκσξεζία, ε αλνρή (ζηα θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη νη 

αλαβνιέο) 
17

 ΐι. ηελ πεηζηηθή δηαηχπσζε ηνπ Μπηηδηιέθε, φ.π. 597.  
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ζπζρέηηδε ηελ έλλνηα κε ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ε δηεζλήο πξαγκαηηθφηεηα 

ελ ηέιεη θαηέδεημε φηη α) ε δηαθζνξά επεξεάδεη εμίζνπ ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, 

θαη β) φηη πνιχ ζπρλά ε δηαθζνξά αμηνπνηείηαη αθξηβψο γηα ηε κεηαθνξά πινχηνπ 

απφ ηελ νηθνλνκηθή πεξηθέξεηα ηνπ πιαλήηε ζηα νηθνλνκηθά θέληξα απηνχ
18

.  

1.3 ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΚΑΗ 

Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ 

  

1.3.1 Οη εκαληηθφηεξεο Γηεζλείο πκβάζεηο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο 

 

Έρνληαο σο νδεγφ ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, πξνθχπηεη ρσξίο ακθηβνιία φηη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο δελ απνηειεί δήηεκα κίαο κφλν ρψξαο αιιά δηεζλέο 

θαηλφκελν κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζηηο νηθνλνκίεο 

φισλ ησλ ρσξψλ. Δ δηαπίζησζε απηή θαη ε αλάγθε δηεζλνχο αξσγήο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ε νπνία γίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθή ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο, νδήγεζε  ηα Κξάηε ζηελ ππνγξαθή κίαο 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο, νδήγεζε ηα θξάηε ζηελ ππνγξαθή κηαο  

ζεηξάο Αηεζλψλ πκβάζεσλ κε θχξην ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο. ην δηεζλέο πιέγκα 

πξνζηαζίαο εληάζζνληαη: α) ε χκβαζε ηνπ Ο.Ο..Ώ. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο αιινδαπψλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 21/11/1997 

θαη θπξψζεθε απφ ηε ρψξα καο κε ην λφκν 2656/1998
19

, β) Οη πκβάζεηο Πνηληθνχ 

θαη Ώζηηθνχ Αηθαίνπ γηα ηε Αηαθζνξά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο, πνπ 

ππεγξάθεζαλ ζην ηξαζβνχξγν ζηηο 27/01/1999 θαη 04/11/1999, ελψ θπξψζεθαλ 

κε ηνπο λφκνπο 3560/2007 θαη 2957/2001 αληίζηνηρα
20

, γ) Δ χκβαζε ηνπ Ο.Δ.Β. 

ελάληηα ζηε Αηαθζνξά, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 9/12/2003 θαη θπξψζεθε απφ ηε 

ρψξα καο κε ην λφκν 3666/2008
21

. 

Βίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη ηα δηεζλή απηά θείκελα δελ 

απνηεινχλ κφλν ζεσξεηηθέο εμαγγειίεο αιιά πιαηζηψλνληαη θαη απφ ζεζκηθά 

φξγαλα, επηθνξηηζκέλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο θαη 

ελζσκάησζεο ησλ δηεζλψλ δεζκεχζεσλ, φπσο θαη κε ην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο 

εζληθψλ πνιηηηθψλ γχξσ απφ δεηήκαηα δηαθζνξάο. Σα ζεζκηθά απηά φξγαλα, ζηα 

νπνία κεηέρεη κε αληηπξνζψπνπο θαη ε ρψξα καο, παξαθνινπζνχλ ηηο εζληθέο 

εμειίμεηο, ζπληάζζνπλ πεξηνδηθά εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πξνο ηα θξάηε κέιε, 

απεπζχλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Βηδηθφηεξα, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο ηνπ Ο.Ο..Ώ ιεηηνπξγεί απφ ην 1994 ε νκάδα 

εξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ 

                                                 
18

 ΐι. ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο the Guardian ην άξζξν ηνπ Aditya Chakrabortty κε 

ηίηιν «Corruption can no longer be dismissed as a developing world problem», 10/5/2016 (εκεξ. 

αλάθηεζεο:16/5/2016).  
19

 ΦΒΚ Ώ΄ 265/1-12-1998. ΐι. θαη http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm  
20

 ΦΒΚ Ώ΄ 103/14-5-2007 θαη ΦΒΚ Ώ΄ 260/12-11-2001 ΐι. θαη 

www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173 θαη 

www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174 
21

ΦΒΚ Ώ΄ 105/10-6-2008. ΐι. θαη 

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf 
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(OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions)
22

, γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηεο χκβαζε ηνπ Ο.Δ.Β ιεηηνπξγεί ε νκάδα 

επηζθφπεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο (Implementation Review Group)
23

, ελψ 

ζην πιαίζην ησλ πκβάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο ιεηηνπξγεί ε Οκάδα 

θξαηψλ θαηά ηεο Αηαθζνξάο (Group of states against corruption- GRECO)
24

.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη θπξψζεη ε ρψξα καο θαη 

απνηεινχλ πιένλ εζσηεξηθφ δίθαην κε απμεκέλε ηππηθή ηζρχ, ε Βιιάδα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά θαη ζε άιια δηεζλή θφξα θαη νξγαληζκνχο ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, φπσο είλαη ε Οκάδα Αξάζεο 

γηα ην Οηθνλνκηθφ Έγθιεκα (FATF - Financial Action Task Force)
25

, ε νπνία 

εηδηθεχεηαη ζε δεηήκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ε Αηεζλήο Ώθαδεκία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο (IACCA- 

International Anti-Corruption Academy)
26

. Σέινο, αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ηνλ Ενχλην 

ηνπ 2011 κε πξσηνβνπιία ηεο Βπηηξνπήο, δεκηνχξγεζε έλα κεραληζκφ (EU Anti-

Corruption Report) γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Β.Β. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 

δεκνζηεχηεθε ε πξψηε έθζεζε ηεο Β.Β. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ελψ 

ε δεχηεξε έθζεζε αλακέλεηαη λα δεκνζηεπηεί ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.   

 

1.3.2 Ζ εκαζία πνπ Γίλεηαη ζην Γηεζλέο Πιαίζην Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Γηαθζνξάο απφ ηελ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ..  

 

Ώπφ ηελ αλάπηπμε πνπ κφιηο πξνεγήζεθε πξνθχπηεη κε ελάξγεηα φηη νη δηεζλείο 

Οξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη ε ρψξα έρνπλ δηακνξθψζεη έλα αξθεηά ππθλφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ζηελ Βιιεληθή 

Πνιηηεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηε λνκνζεζία ηεο κε βάζε απηέο ηηο 

ζπζηάζεηο ησλ ελ ιφγσ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ. Πξάγκαηη, νη δηεζλείο ζπκβάζεηο 

θαηά ηεο δηαθζνξά ζπληζηνχλ πνιχ αμηφινγα θαη επαξθή εξγαιεία γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, δηφηη α) ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα, ε 

νπνία μεπεξλά ηηο ελδερφκελεο παξνδηθέο κεηαβνιέο ηεο εγρψξηαο πνιηηηθήο, θαη β) 

ππάξρνπλ κέζνδνη κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο, κέζσ 

κεραληζκψλ δηεζλνχο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο 

κε ηα δηεζλή πξφηππα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο έρεη απνηππσζεί θαη ζην 

εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 

Έρνληαο σο βάζε ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ήδε απφ ηελ ίδξπζή ηεο 

παξαθνινπζεί κε ζπλέπεηα ην δηεζλέο γίγλεζζαη ζην πεδίν αξκνδηφηεηάο ηεο θαη 

ζπκκεηέρεη ζε απηφ, κε ζθνπφ ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ εξγαιείσλ θαη πξαθηηθψλ, 

ψζηε λα ππάξρεη ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα. Πξέπεη δε λα ζεκεησζεί 

φηη πνιχηηκνο αξσγφο ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. είλαη ην θαζ‘ χιελ αξκφδην 

ηκήκα ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Αηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο, 

Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, ήηνη ην Σκήκα Βπξσπατθήο Έλσζεο 

                                                 
22

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο βι. http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/anti-

briberyconvention/oecdworkinggrouponbriberyininternationalbusinesstransactions.htm 
23

 Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Οκάδαο βι. https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-sessions.html 
24

 Γηα πεξηζζφηεξα βι. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/about_en.asp 
25

 Γηα πεξηζζφηεξα βι. http://www.fatf-gafi.org/ 
26

 Γηα πεξηζζφηεξα βι. http://www.iaca.int/ 
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θαη Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ, κε ην νπνίν ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. έρεη άξηζηε ζπλεξγαζία ήδε 

απφ ηελ ίδξπζή ηεο. 

 

1.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα 

θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο γηα έλα ζχγρξνλν 

δεκνθξαηηθφ θξάηνο δηθαίνπ. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ηδξχζεθε ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ηελ 

νπνία ζα παξνπζηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

Α΄ ΜΔΡΟ 

1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  

1.1 ΑΠΟΣΟΛΖ-ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Δ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Με απηφ ηνλ ζηφρν θαη κε βάζε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4320/2015 (ΦΒΚ. Ώ΄29/19-03-2015), κε 

ηνλ νπνίν, κεηαμχ άιισλ, ηδξχζεθε ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδεη 

δηνηθεηηθά ηνλ αξκφδην ζε ζέκαηα δηαθζνξάο Τπνπξγφ Βπηθξαηείαο. 

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, βαζηθφο ιφγνο ζεζκνζέηεζεο ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ππήξμε ε παξαδνρή φηη ε «θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο απνηειεί 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

Κξάηνπο θαη πνιηηψλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ρξεζηή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, 

θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Μηα ζπζηεκηθή 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαθζνξάο απαηηεί ηε δηακφξθσζε 

κηαο νινθιεξσκέλεο  δεκφζηαο πνιηηηθήο, ε νπνία λα επεκβαίλεη ηφζν ζηελ πξφιεςε, 

φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, µέζσ ζπλεθηηθψλ δξάζεσλ, ηνλ 

εληνπηζκφ πθηζηάκελσλ εζηηψλ δηαθζνξάο θαη εμάιεηςε απηψλ, πνηληθή δίσμε θαη 

επηβνιή θπξψζεσλ, επαηζζεηνπνίεζε θαη αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

αληίιεςεο ζηα ζρεηηθά ζέκαηα αιιά θαη ηζρπξνχο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ην επξχ θάζκα ησλ σο άλσ επεκβάζεσλ εκπιέθεηαη ην ζχλνιν ησλ Τπνπξγείσλ θαη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα, 

φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, είλαη ε δηαζπνξά ησλ ππεξεζηψλ θαη ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη ζσκάησλ πνπ επηθνξηίδνληαη µε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, 

ε ππαγσγή ηνπο ζε δηάθνξεο δνκέο θαη Τπνπξγεία, ε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ 

θαη ε έιιεηςε νπζηαζηηθνχ ζπληνληζκνχ δξάζεο ηνπο, µε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε 

δπζιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. Με ηελ παξνχζα ξχζκηζε, δεκηνπξγείηαη, µε ηε δνκή Γεληθήο 

Γξακκαηείαο, ζεζκηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν, µε αξκνδηφηεηεο επνπηείαο, ειέγρνπ, 

θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ, ιήςεο πξσηνβνπιηψλ ζε πνιηηηθφ θαη λνκνζεηηθφ 

επίπεδν γηα ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, δνκψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλεο µε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο».  

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2015, κε ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα αξηζκ. 71/2015, φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο θαη νη δνκέο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ηέζεθαλ ππφ ην Τπνπξγείν 

Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ. Ώθνινχζσο, ζχκθσλα κε 



 

22 

 

ηελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζκ. Y 30 (ΦΒΚ. ΐ΄2183 / 12.10.2015), ε 

επνπηεία ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. αλαηέζεθε ζηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αηθαηνζχλεο, 

Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ. 

Δ επηινγή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα ππεηζέιζεη ν Τπνπξγφο Βπηθξαηείαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ν Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο σο θαζνιηθφο δηάδνρνο ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ πξψελ Βζληθνχ πληνληζηή, θαηαδεηθλχεη ηε βνχιεζε ηεο γηα κηα 

ηζρπξή θαη αμηφπηζηε ζπληνληζηηθή ππεξεζία θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, κε ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Ώ) Μηα ππεξεζία πνπ παξέρεη ηα απαηηνχκελα ερέγγπα ακεξνιεςίαο θαη 

αλεμαξηεζίαο, φπσο επηβάιινπλ ε επξσπατθή θαη δηεζλήο λνκνζεζία θαη βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ν Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο απνιακβάλεη πιήξνπο 

αλεμαξηεζίαο, κε ηελ έλλνηα φηη αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη 

είλαη ππφινγνο κφλνλ απέλαληη ζε απηφλ θαη ην Κνηλνβνχιην, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 81 παξ. 1 ηνπ Βιιεληθνχ πληάγκαηνο, θαζψο θαη κε ην άξζξν 41, παξ. 3 

ηνπ Πξνεδξηθνχ Αηαηάγκαηνο αξηζκ. 63/2005.  

  

ΐ) Μηα πην ιεηηνπξγηθή ππεξεζία, θαζψο ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ππεξβαίλνπλ απηέο ηνπ πξψελ Βζληθνχ πληνληζηή γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, κε ηελ έλλνηα φηη ν Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 

Αηθαηνζχλεο έρεη πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο γηα ηελ άξζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ 

επίιπζε δεηεκάησλ επηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ. 

Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ: 

i) Μία απφ ηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. είλαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπο,  φπσο απηέο θαηαδεηθλχνληαη απφ ην Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην. 

ii) χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 4320/2015, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο, ππεξεζίεο θαη δνκέο :  

α. Σνπ ψκαηνο Βπηζεσξεηψλ Βιεγθηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (.Β.Β.Α.Α.), 

β. Σνπ ψκαηνο Βπηζεσξεηψλ Αεκνζίσλ Έξγσλ (.Β.Α.Β.),  

κεηαθέξζεθαλ ζηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α..   

iii) χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 4320/2015, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. αλαπηχζζεη 

πξνγξάκκαηα ζπληνληζκέλεο δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην 

πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο. Βλεξγνπνηψληαο ηελ ελ ιφγσ αξκνδηφηεηα, ν 

Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην 

ιαζξεκπφξην, έρεη ήδε νξγαλψζεη κηθηά θιηκάθηα δηεμαγσγήο ειέγρσλ, ηα νπνία 

επαλδξψλνληαη απφ θνηλέο νκάδεο αμησκαηηθψλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη 

ειέγρνπ, θαη δξνπλ απνηειεζκαηηθά ήδε  απφ ηελ άλνημε ηνπ 2015. 

iv) Οη ζχλδεζκνη νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί ζηελ άξζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ επίιπζε δεηεκάησλ 

επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ειεγθηηθψλ 

ζσκάησλ. Βπηπιένλ, κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηνπο, κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ νη 

απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο.  
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1.2 ΚΤΡΗΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

απνηειεί ηε ζπληνληζηηθή ππεξεζία θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο 

ζε εζληθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα:  

I) Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ελ γέλεη, θαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4320/2015, σο ηζρχεη: 

«α. αλαιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζην ζπληνληζκφ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο, θαη παξέρεη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο. 

β. νξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο 

(AFCOS), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (EE, 

EUPATOM) αξηζ. 883/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

11ε επηεκβξίνπ ηνπ 2013 (EE L248). 

γ. ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζεζκηθά φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ θξαηψλ, γηα ηελ εθπφλεζε, αλάιεςε, ρξήζε, 

πινπνίεζε, πξνγξακκάησλ - ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ θαη ηε ιήςε ηερληθήο βνήζεηαο  γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη 

ηεο απάηεο. 

δ. αίξεη ζπγθξνχζεηο θαη επηιχεη δεηήκαηα επηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ, κεηαμχ 

ππεξεζηψλ ή θνξέσλ  πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, 

πξνηείλνληαο ηηο ζρεηηθέο ιχζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζή ηνπο.[…]». 

ΕΕ) χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ: 

«ηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο κεηαθέξνληαη, κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο, ππεξεζίεο θαη δνκέο ηνπο: α. Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  (.Δ.Δ.Γ.Γ.). β. Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(.Δ.Γ.Δ.»)». 

ΕΕΕ) χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015 θαη ηζρχεη: 

«ηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο 

γξαθεία: α) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.), β) Γξαθείν ζπληνληζκνχ 

δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο, γ) 

Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ, θαη δ) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π.».  

ηε Γεληθή Γξακκαηεία ιεηηνπξγνχλ, επίζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο: 

α. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

β. Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.). 

γ. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο. 
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ΕV) χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ: 

«Ζ Γεληθή Γξακκαηεία εθπνλεί πξνγξάκκαηα ζπληνληζκέλεο δξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά ηα απεπζχλεη ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη, 

θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο». 

V) χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ: 

«Ζ Γεληθή Γξακκαηεία ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη θάζε άιιε 

αξρή, ππεξεζία, δνκή θαη ειεγθηηθφ κεραληζκφ αξκφδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα». 

VI) χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ: 

1. Ο αξκφδηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη δίσμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο [θαη ήδε, ζχκθ. κε ην π.δ. 71/2015, Τπνπξγφο 

Γηθαηνζχλεο]: 

α. Καηαξηίδεη ζπληνληζκέλα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη ειέγρεη ηελ πινπνίεζή ηνπο απφ 

ηνπο ειεγθηηθνχο θαη δησθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηα ζψκαηα ηεο Γηνίθεζεο. 

β. Αζθεί ηνλ επηρεηξεζηαθφ έιεγρν ηεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ ψκαηνο 

Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.), ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ησλ Τπνπξγείσλ, ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

(.Δ.Τ.Τ.Π.) θαη ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηε δξάζε ηνπο, θαζνξίδεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο δξάζεσλ θαη ηνπο αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα 

ζπληνληζκέλσλ ή επηκέξνπο ειέγρσλ θαη δηνξίδεη απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

Τπνπξγνχο ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα .Γ.Ο.Δ. θαη ηνπο επηθεθαιήο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ. […]. 

γ. «Δθπξνζσπεί ηελ Κπβέξλεζε ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη φξγαλα ή/θαη ππεξεζίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ θξαηψλ γηα δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. 

2. «Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

.Γ.Ο.Δ. θαη ν Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ελεξγνχλ απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ, θαηά ηελ παξάγξαθν 

1, Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο». 

VΕI) χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ: 

«Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε 

ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

δξάζεο, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ πινπνίεζε ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ, ηε 

δεκηνπξγία επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ηε 

δηακφξθσζε θαη ελίζρπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη θάζε άιιν δήηεκα γηα ηνλ 

θαιχηεξν ζπληνληζκφ δξάζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. Γηα ηηο ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

ππάγνληαη ή ζπληνλίδνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία, εθπνλείηαη εληαίνο 

πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ θαη θαζνξίδνληαη ε αλαγθαία ζηειέρσζή ηνπο θαη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπληνληζκέλεο εληαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο ηνπο». 

VΕIΕ) χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ: 



 

25 

 

«Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο 

εμεηδηθεχεηαη ε δηνηθεηηθή δνκή, θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη 

ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο». 

ΕΥ) χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ: 

«Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ ΗΓ΄, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄ 107), 

πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε ζέζεο θαη ηε ιεηηνπξγία Δζληθνχ πληνληζηή γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο, φπσο ηζρχνπλ, θαηαξγνχληαη». 

Δ ίδξπζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., κε ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πξψελ Βζληθνχ πληνληζηή Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο, 

δίλνληαο ζηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ ελ γέλεη ηελ αξκνδηφηεηα αλάιεςεο ζρεηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, θαζψο θαη επηρεηξεζηαθέο, ζπληνληζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ηεο 

Βζληθήο ηξαηεγηθήο,  θαηαδεηθλχνπλ ηελ ακεηαθίλεηε θαη ηζρπξή βνχιεζε ηεο 

Κπβέξλεζεο, ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη νιφθιεξεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, λα 

επηρεηξήζεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε εθζηξαηεία πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο 

θαη λα αληηκεησπίζεη ηα θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο απνηειεζκαηηθφηεξα. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη, εθηφο απφ ην πξναλαθεξζέλ λνκηθφ πιαίζην, κηα επηηξνπή 

πςειά ηζηάκελσλ πξνζψπσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζπζηάζεθε κε ηελ ππ‘ αξηζκ. Τ 

135 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΒΚ. ΐ΄ 711/17.3.2016), ζηελ νπνία 

πξνεδξεχεη ν Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο θαη κέιε ηεο είλαη: 

α) ν Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, 

β) ν Τθππνπξγφο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, 

γ) ν Τθππνπξγφο Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο, 

δ) ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πξσζππνπξγνχ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ, 

ε) ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο, 

ζη) ν Γεληθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο.
27

 

Δ ελ ιφγσ Βπηηξνπή: 

α) Υαξάζζεη ηελ Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη 

αλαιακβάλεη θάζε πξσηνβνπιία, πνπ ζθνπεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρεδίνπ. 

β) πληνλίδεη ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία θαη ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ζπκβάιεη ζηε 

δηαζθάιηζε θάζε κέζνπ θαη πφξνπ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ. 

γ) Βηζεγείηαη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη ηελ κέγηζηε απφδνζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

δ) Βηζεγείηαη κέηξα αληηκεηψπηζεο δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 

ε) Βπνπηεχεη ηε δξάζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη εηζεγείηαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ ειέγρσλ. 

                                                 
27

 ΐι. αθφκε θαη ηελ πξνεγεζείζα απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΒΚ ΐ΄ 1564/24-7-2015). 
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Πεξαηηέξσ, ε Βπηηξνπή ππνβάιιεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έθζεζε ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο. 

Δ ζχζηαζε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο θαηαδεηθλχεη εθ κέξνπο ηεο Κπβέξλεζεο ηε 

ζπζηεκηθή, ζπλνιηθή θαη νξηδφληηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο δηαθζνξάο, θαζψο δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

θπξηφηεξσλ εκπιεθφκελσλ δνκψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.   

 

1.3 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΣΔΛΔΥΧΖ 

 

ην άξζξν 17Ώ ηνπ λφκνπ 4320/2015, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην αξ.32 παξ 4 ηνπ 

λφκνπ 4325/2015, πξνβιέπεηαη ε ζηειέρσζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. απφ ηξηάληα (30) 

ππαιιήινπο, εθ ησλ νπνίσλ δεθαπέληε (15) είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, 

απνζπαζκέλνη απφ άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ελψ ην ππνιεηπφκελν πξνζσπηθφ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Δ ζηειέρσζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. αλαιχεηαη σο εμήο: 

α) Μφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, νη νπνίνη απνζπψληαη πξνζσξηλά ζηε Γξακκαηεία,  γηα πεξίνδν ηξηψλ 

εηψλ, ε νπνία δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη, θαη σο εθ ηνχηνπ, κε ηελ απφζπαζή ηνπο 

δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε, 

β) Μεηαθιεηνί ππάιιεινη, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Σν θίλεηξν ηνπ λνκνζέηε, πίζσ απφ ηε ζηειέρσζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. παξά ηελ 

πξνθιεζείζα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ήηαλ ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. κε 

πξνζσπηθφ εηδηθψλ πξνζφλησλ ζε πνηθίινπο ηνκείο (επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο), πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηα εθηελή ηνπο θαζήθνληα. 

Σν νξγαλφγξακκα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. πξφθεηηαη λα αλαζρεδηαζηεί θαη νινθιεξσζεί, 

ζην πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ νξγαλνγξακκάησλ ησλ Τπνπξγείσλ. Δ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. απνζθνπεί ηδίσο ζηελ 

νξηζηηθή απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο, ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαγγειηψλ, ηε ζπκκεηνρή ζε Βπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα (πξνδηαγξαθέο, ζπγρξεκαηνδφηεζε, αίηεζε ζπκκεηνρήο, θιπ). 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. απνηειείηαη απφ είθνζη επηά (27) ζηειέρε 

πνπ ππεξεηνχλ ζηε  Γεληθή Γξακκαηεία θαη ηέζζεξα (4) ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα. Πξφθεηηαη γηα απνζπαζκέλνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία θαη πςειή ηερλνγλσζία ζην αληηθείκελν ηνπο  θαη 

κεηαθιεηνχο ππαιιήινπο κε πςειή εμεηδίθεπζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ηνκέα 

θαη ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν.  

Βηδηθφηεξα :  

α. απφ ηα 31 ζηειέρε, 29 είλαη ΠΒ, έλα (1) είλαη ΣΒ θαη  έλα (1) ΑΒ. 
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β. απφ ηα αλσηέξσ 29 ζηειέρε, δεθαηέζζεξα (14) είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηέζζεξα (4) Αηδαθηνξηθνχ. Βπίζεο ηξεηο (3) είλαη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο. 

γ. ην ζχλνιφ ηνπο, δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα άλεηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο ζηηο παξαθάησ επηά (7) γιψζζεο. Ώγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, 

Εζπαληθά, Εηαιηθά, Ρσζηθά θαη νπεδηθά. 

δ. Σν ζχλνιν ησλ ζηειερψλ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα εηδηθνηήησλ (Ννκηθνί, 

Πνιηηηθνί Βπηζηήκνλεο, Οηθνλνκνιφγνη, Κνηλσληθνί Βπηζηήκνλεο, θ.ά.) κε 

πξνυπεξεζία ζε Βιεγθηηθά ψκαηα, .Α.Ο.Β., Β..Π.Ώ., Β.Α.Β.Λ., Ώζηπλνκηθέο 

Τπεξεζίεο, Ο.Σ.Ώ., θνξείο δηθαηνζχλεο, Παλ/κηα, ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο, εξεπλεηηθά θέληξα θιπ.  

Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην αλζξψπηλν  δπλακηθφ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

απνηειείηαη απφ ζηειέρε κε πςειά πξνζφληα  θαη ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία.  

 

1.4 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. 

 

 ηελ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) Γξαθεία, (φπσο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά θαησηέξσ ππφ θεθ. 1.2 Γ΄Μέξνο), σο εμήο : 

1) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ψκαηνο 

Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο (.Α.Ο.Β.) 

2) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 

Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο 

3) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Μνλάδσλ 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ 

4) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ψκαηνο 

Βπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Β.Τ.Τ.Π).  

Βπηπιένλ ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο δχν Γξαθεία:  

1) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

2) Γξαθείν Αηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο 

 

Βληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., φπσο απηέο πξνβιέπνληαη 

ζηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν θαη γηα ιφγνπο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο, έρεη γίλεη, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Οξγαλσηηθή 

Ανκή ηεο Τπεξεζίαο, κηα ιεηηνπξγηθή θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, πνπ απνζθνπεί 

ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζεκάησλ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο λνκνζεηηθνχ έξγνπ, δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θιπ.  

Δ εμεηδίθεπζε ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο, ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ νξγαλνγξακκάησλ ησλ 

ππνπξγείσλ ζπλνιηθά. 
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Β΄ ΜΔΡΟ 

1. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

1.1ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ – ΤΝΣΟΜΖ 

ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ε Οκάδα Αξάζεο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαη νη 

ειιεληθέο αξρέο ζπκθψλεζαλ ζε έλαλ νδηθφ ράξηε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο σο βάζε γηα κηα νινθιεξσκέλε εζληθή ζηξαηεγηθή. Βηδηθφηεξα ν ελ 

ιφγσ Οδηθφο Υάξηεο πξνέβιεπε: 

Ώ. Σε ζέζπηζε κηαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

κε πνιηηηθή δέζκεπζε. 

ΐ. Σελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ. 

Γ. Σελ ελίζρπζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

Α. Σελ ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο δεκφζηαο 

αθεξαηφηεηαο. 

Β. Σελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δηεξεχλεζεο θαη ηεο δίσμεο ηεο δηαθζνξάο, ηδίσο 

ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ. 

Σ. Σελ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ν Οδηθφο Υάξηεο είρε ζπλππνγξαθεί απφ πέληε (5) Τπνπξγεία θαη 

απνηέιεζε ηελ πξψηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε κίαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο θαηά 

ηεο δηαθζνξάο κε νξίδνληα ηξηεηίαο. 

ηηο αξρέο ηνπ 2013, νη ειιεληθέο αξρέο, βαζηδφκελεο ζηνλ ελ ιφγσ ράξηε, 

ζπκθψλεζαλ, ζε κηα εζληθή ζηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαη ζρεηηθφ ρέδην Αξάζεο. Σελ πξσηνβνπιία γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

ελ ιφγσ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρέδην θαηά ηεο Αηαθζνξάο, κε ηελ νλνκαζία: 

«ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ -  ΒΝΏ ΒΘΝΕΚΟ ΥΒΑΕΟ ΑΡΏΔ ΓΕΏ ΣΔΝ 

ΚΏΣΏΠΟΛΒΜΔΔ ΣΔ ΑΕΏΦΘΟΡΏ», είρε ν ηφηε Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο, 

Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ Γ. νχξιαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έγηλε 

δπζηπρψο κφλν ζε δηαθεξπθηηθφ επίπεδν, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γ. νχξια έλα 

ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

δηαθζνξάο ζηε ρψξα θαη ηεο αλάγθεο γηα θαηάιιειν ζπληνληζκφ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα. 
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Αεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ ρέδην πξνέβιεπε αξρηθά ηε ζχζηαζε ηεο ζέζεο Βζληθνχ 

πληνληζηή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ηνλ Ενχλην ηνπ 2013, ζε 

πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο, ηε ζέζε ηνπ Βζληθνχ πληνληζηή θαηέιαβε ν 

επίηηκνο εηζαγγειέαο ηνπ Ώξείνπ Πάγνπ θ. Εσάλλεο − ππξίδσλ Σέληεο. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2015 ζπζηήζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο, ε νπνία πηνζέηεζε ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο  ηνπ 

Ν. 4320/2015, ε θαηάξγεζε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Βζληθνχ πληνληζηή ζθφπεπε ζηε 

δεκηνπξγία κίαο εμίζνπ αλεμάξηεηεο αιιά πην απνηειεζκαηηθήο δηνηθεηηθά 

ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε απνδνηηθφηεηα ζηνλ ηδηαίηεξα 

επαίζζεην ηνκέα ηεο δηαθζνξάο. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε Βζληθή ηξαηεγηθή απνηειεί κηα πνιχπιεπξε, πνιπηνκεαθή 

θαη πνιπεπίπεδε απάληεζε ζην ζχλζεην θαη πνιχκνξθν θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο. 

Σν ρέδην Αξάζεο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ σο άλσ αλαθεξφκελε Βζληθή 

ηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή, δειαδή ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ, θαζψο θαη ηε ζεηξά απφ ελέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

πξνο ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Αηεζλνχο Αηαθάλεηαο «Αείθηεο 

Ώληίιεςεο Αηαθζνξάο» γηα ην 2015, ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπληνληζηηθήο 

ππεξεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κε ηελ ηνπνζέηεζε ππνπξγνχ 

αξκφδηνπ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο ε Βιιάδα βειηίσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηεο 

ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, θαηαιακβάλνληαο ηελ 58ε ζέζε, ζε ζχλνιν 168 ρσξψλ, 

απφ ηελ 69ε ζηελ νπνία είρε θαηαηαγεί ην 2014. 

1.2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ 

ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ  

 

Οη βαζηθνί άμνλεο (ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο) ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Πξφιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, φπσο απνηππψλνληαη ζην ζρεηηθφ 

ρέδην Αξάζεο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Βζληθφ ρέδην θαηά ηεο Αηαθζνξάο 

«ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ», είλαη έληεθα (11) θαη απνηεινχλ ηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή, δειαδή 

ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνο ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ην επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην δξάζεσλ πεξηιακβάλεη ζαξάληα επηά 

(47) ζηφρνπο (Objectives), ζηνπο νπνίνπο ζπκππθλψλνληαη νη νγδφληα ελλέα (89) 

ζηφρνη ηνπ αξρηθνχ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ «Αηαθάλεηα». ηνπο ζηφρνπο 

απηνχο αληηζηνηρνχλ πιείνλεο ελέξγεηεο (actions), θαζψο θαη ζρεηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.  
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χκθσλα κε ην ζηφρν 10 «Βπηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ζπλερή βάζε θαη 

ζρεηηθά κε λέα κέηξα θαη εξγαιεία», ν νπνίνο ζπλδέεηαη κεηαμχ άιισλ κε ηελ εμήο 

ελέξγεηα «2. Παξνπζίαζε αλαζεσξεκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηεο δηαθζνξάο ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο», πξνβιέπεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαηά ηεο δηαθζνξάο ζε εηήζηα βάζε.  

ε πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ήδε απφ ηελ Άλνημε ηνπ 2015 ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο είρε μεθηλήζεη ηελ επεμεξγαζία 

ηεο αλαζεψξεζεο ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία 

Τπνζηήξημεο Αηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (Structural 

Reform Support Service – εθεμήο «SRSS»), ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Ώχγνπζην 

ηνπ 2015.  

Καηά ηελ αλαζεψξεζε, ειήθζεζαλ ππφςε ε δηεζλήο εκπεηξία, νη πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη κε επηηπρία ζε άιιεο ρψξεο θαη ελ γέλεη νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα 

ηα πξφζθνξα κέζα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο Αηαθζνξάο. Σν ελ ιφγσ 

επηθαηξνπνηεκέλν ηξαηεγηθφ ρέδην, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ήδε απφ ην 

επηέκβξην ηνπ 2015 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο καο (www.gsac.gov.gr),  

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ελέξγεηεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ 

πξφιεςε θαη πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζε επίπεδν ρψξαο θαη απνηειεί ηελ 

εθαξκνδφκελε εζληθή ζηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο. 

πγθεθξηκέλα ην λέν ζρέδην δξάζεσλ πεξηιακβάλεη ζαξάληα επηά (47) ζηφρνπο 

(Objectives), ζηνπο νπνίνπο ζπκππθλψλνληαη νη νγδφληα ελλέα (89) ζηφρνη ηνπ 

αξρηθνχ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ «Αηαθάλεηα». ηνπο ζηφρνπο απηνχο 

αληηζηνηρνχλ πιείνλεο ελέξγεηεο (actions), θαζψο θαη επίθαηξα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

Οη ελέξγεηεο απηέο αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα θαζήθνληα 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο, ζηελ Βθαξκνγή ηνπ 

Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ, ζηελ αλίρλεπζε ησλ ηνκέσλ πςεινχ θηλδχλνπ 

δηαθζνξάο θαη ηελ θαηάξηηζε εηδηθψλ ηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο, ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ειέγρσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο, ζηε δηαρείξηζε 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, ζηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, ζηνπο θψδηθεο 

δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηε ινγνδνζία θαη ζηηο αλαθνξέο ζπκκφξθσζεο, 

ζηε ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ελάληηα ζηε δηαθζνξά, ζε 

επηθνηλσληαθέο δξάζεηο.  

Αεδνκέλεο ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο πξφβιεςεο πεξί αλαζεψξεζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζε εηήζηα βάζε, ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ήδε 

επεμεξγάδεηαη ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ, ε νπνία ζα 

νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Ενπιίνπ ηνπ 2016. 

 

Οη ελέξγεηεο απηέο αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα: 

 

Αξκνδηφηεηεο Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα 

ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο 

 

Ο πξψηνο βαζηθφο άμνλαο πεξηιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα : 
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α. ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη ζχζηαζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο δηαθπβέξλεζεο, κε 

ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αξρψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο,  

β. ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ειέγρσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη ηεο 

ζπλαθνχο λνκνζεζίαο, 

γ. ηε δεκηνπξγία κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο, 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαδηθαζία, 

δ. ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη πφξσλ ησλ αξρψλ επηβνιήο λφκνπ κε ζθνπφ 

ηνλ έιεγρν θαη ηε δίσμε ησλ νηθνλνκηθψλ αδηθεκάησλ θαη αδηθεκάησλ δηαθζνξάο. 

 

Τινπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ «ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ» 

 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ άμνλα, ε Βζληθή ηξαηεγηθή ζεσξείηαη σο κηα Πνιηηηθή 

Παξαθαηαζήθε, πνπ επηδηψθεη: 

α. ηε δηαζθάιηζε θπξηφηεηαο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη πνιηηηθή 

ππνζηήξημε γηα ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή κε ηελ έγθξηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

β. ηελ πνιηηηθή πηνζέηεζε ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ», 

γ. ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ππνζέζεηο θαη δξάζεηο θαηά ηεο δηαθζνξάο, 

ψζηε λα ελεκεξσζεί ε Κπβέξλεζε θαη ην Βιιεληθφ Κνηλνβνχιην γηα ηηο ελέξγεηεο 

πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Δ Βιιεληθή Κπβέξλεζε 

ιακβάλεη ππφςε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

«ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ». 

Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα βαζηθφ άμνλα, ν αξκφδηνο Τπνπξγφο έρεη ην 

δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε: 

Ώ. Πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

θαη ελαξκφληζήο ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Βιιάδα. 

ΐ. Παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο Βιιάδα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Ο.Ο..Ώ., ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο θαη ηεο 

χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο. 

Γ. Λήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζχκθσλα κε ηηο 

ζπζηάζεηο. 

Α. Βπηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ζπλερή βάζε ζρεηηθά κε λέα κέηξα θαη 

εξγαιεία. 

 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ Σνκέσλ Τςεινχ Κηλδχλνπ 

 

Δ Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο πεξηέρεη 

πξσηνβνπιίεο γηα: 

Ώ. Βλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

(Μ.Β.Β.). 

ΐ. Βλίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε. 

Γ. Βμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ ηνκέσλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηελ εθδήισζε 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, φπσο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, νη ππεξεζίεο πγείαο, ηα 
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δεκφζηα έξγα, ακπληηθέο πξνκήζεηεο θαη ζπκβάζεηο, θξαηηθά θαη Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο δάλεηα επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ.  

Α. Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. έρεη, επίζεο, εμνπζηνδνηεζεί λα παξέρεη έλα εληζρπκέλν ζχζηεκα 

γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δήισζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη ηα αζπκβίβαζηα απφ αηξεηνχο 

αμησκαηνχρνπο, θαζψο θαη γηα ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θπξψζεσλ γηα εζθαικέλεο αλαθνξέο. 

 

Δθπαηδεπηηθέο Γξάζεηο 

 

Μεγάινο αξηζκφο κέηξσλ ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο, έρεη, θαηά θχξην ιφγν, ραξαθηήξα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. πγθεθξηκέλα: 

Ώ. Βλίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 

ΐ. Βλίζρπζε ηεο εζληθήο ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα.  

Γ. Βλίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ λέσλ. Παξαθνινχζεζε ηεο ζηάζεο ηνπ θνηλνχ 

απέλαληη ζε ζέκαηα ινγνδνζίαο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

Α. Ώλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηνλ 

καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  

Β. Βθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ Γεληθφ Βπηζεσξεηή Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη ην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Βπηηξφπνπ ηνπ Κξάηνπο, ηα ζψκαηα 

επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, ην .Α.Ο.Β. θαη ηηο λεφηεξεο δνκέο ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο, ηελ Οηθνλνκηθή Ώζηπλνκία, ηνπο Οηθνλνκηθνχο Βηζαγγειείο, ηελ Ώξρή 

γηα ην Ξέπιπκα θαη φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. Βπίζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηάξηηζε ησλ δηθαζηψλ. 

 

Παξαθνινχζεζε Φνξέσλ Γηαθζνξάο  

Δ ηξαηεγηθή θαηά ηεο Αηαθζνξάο ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ θαη : 

Ώ. ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε ηέζζεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο. ε πξψην 

επίπεδν ελίζρπζε ησλ νξγαληζκψλ ειέγρνπ εληφο ησλ ππνπξγείσλ, ζε δεχηεξν 

επίπεδν δηαζθάιηζε ηεο γεληθήο επηζεψξεζεο ησλ θνξέσλ, ζε ηξίηε θάζε 

εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ θαη ζε ηειηθφ ζηάδην νξηνζέηεζε ηεο ΐνπιήο αλαθνξηθά πάληα κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

ΐ. ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. 

Βλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ θνξέσλ. 

Παξαθνινχζεζε ηεο ζηάζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα ινγνδνζίαο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ 

Γ. ηε βειηίσζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη σο πξνο 

ηηο ππνζέζεηο αιιά θαη σο πξνο ηνπο ρξφλνπο παξαγξαθήο ησλ αδηθεκάησλ. 
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Ώπνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ σο έλα κέζν γηα λα 

κεησζεί ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ. 

Α. ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξεπλψλ ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο 

θνξνινγηθή δηνίθεζε, πγεία θαη πνιενδνκία. 

 

Γηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε δξάζεσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο 

 

ζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθζνξάο, ην ρέδην Αξάζεο πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά απφ κέηξα, πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ: 

α. Βλεξγή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο λενδηνξηζζείζεο Βπηηξνπήο ηξαηεγηθήο γηα ην 

Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο.  

β. Βλίζρπζε αληαιιαγήο πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ εξεπλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη δσξνδνθία κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δησθηηθψλ κεραληζκψλ. 

  

Δλίζρπζε ηεο Ννκνζεζίαο 

 

Πιεζψξα λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαηνρπξψλεηαη ζην ζρέδην δξάζεο, νη νπνίεο 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηαδηαθά , φπσο νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ : 

Ώ. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ δηαθζνξάο θαη απάηεο, 

πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

ΐ. ηε βειηίσζε ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηα 

αδηθήκαηα ηεο δηαθζνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εγθιήκαηα ησλ ―ιεπθψλ 

θνιιάξσλ‖. 

Γ. ηελ ελίζρπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε βειηίσζε αληηκεηψπηζεο 

θαη πνηληθνπνίεζεο ησλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο. 

Α. ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ γηα ηελ αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Β. ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβαίαο 

δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

Κψδηθεο Γενληνινγίαο 

 

Δ Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο πεξηέρεη 

πξσηνβνπιίεο γηα: 

Ώ. Έκπξαθηε αλάιεςε απνθαζηζηηθνχ ξφινπ απφ ην Κνηλνβνχιην γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  

ΐ. Έκπξαθηε απφδεημε πνιηηηθήο βνχιεζεο ηεο θπβέξλεζεο λα μεθηλήζεη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ειέγρνληαο ζε πξψηε θάζε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο. 

Γ. Ώπνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαθάλεηα, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

Α. Τηνζέηεζε Κσδίθσλ Αενληνινγίαο θαη Δζηθήο γηα φινπο ηνπ δεκφζηνπο θαη 

ηνπηθνχο ιεηηνπξγνχο. 
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Β. Βηζαγσγή ειέγρσλ αθεξαηφηεηαο ζηνπο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο. 

Σ. Τηνζέηεζε πξνηχπσλ θαη θσδίθσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο ελψζεηο 

ηνπο. 

 

 Λνγνδνζία θαη πκκφξθσζε 

 

Δ επηθνηλσληαθή ηξαηεγηθή θαηά ηεο Αηαθζνξάο ζηνρεχεη θαη : 

Ώ. ηελ εκπέδσζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ΐ. Ίδξπζε θεληξηθνχ κέξνπο ή κνλάδαο φπνπ νη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαθζνξά 

ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα αλαιχνληαη.  

Γ. Xξήζε βξαβείσλ θηλήηξσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηε κείσζε 

ηεο δηαθζνξάο. 

 

χκπξαμε Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα 

 

ε φ, ηη αθνξά ηε πλέξγεηα Αεκφζηνπ- Εδησηηθνχ Σνκέα, ην ζρέδην δξάζεο 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ κέηξα πνπ θξίλνληαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί : 

Ώ. Ο ζρεδηαζκφο θαη Βθαξκνγή πιαηζίνπ πλέξγεηαο Αεκφζηνπ-Εδησηηθνχ Σνκέα 

Βλάληηα ζηε Αηαθζνξά (ΑΕΣΒΑ). 

ΐ. Δ δεκηνπξγία απμεκέλεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Μέζσλ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. 

  

Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο ηνπ Κνηλνχ 

 

Δ Βζληθή ηξαηεγηθή Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο, πεξηιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 

γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

 

1.3 ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Δ δηαθζνξά απνηειεί απεηιή γηα κηα ζχλλνκε θνηλσλία, ππνλνκεχεη ηελ 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ, ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζε ζρέζε 

κε ηελ αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εκπνδίδεη ηελ πγηή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

απνζαξξχλεη ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κεηψλεη ηηο επελδχζεηο (εγρψξηεο θαη 

μέλεο). Γη‘ απηφ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο πξέπεη λα είλαη 

ζπζηεκηθή, δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζηελ πξφιεςε φζν θαη ζηελ θαηαζηνιή ηνπ ελ 

ιφγσ θαηλνκέλνπ. 
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Δ πηνζέηεζε ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ απνηέιεζε ηε ξεηή παξαδνρή ηνπ 

ππάξρνληνο ειιείκκαηνο ζηελ πνιηηηθή θαηά ηεο δηαθζνξάο θπξίσο σο πξνο ηνλ 

ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη δεπηεξεπφλησο σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζηνιήο. 

1.3.1 Πξφιεςε θαη Αλίρλεπζε ηεο Γηαθζνξάο 

Δ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ απνηξνπή ησλ αηηηψλ ηεο δηαθζνξάο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αληίιεςεο ζηα ζρεηηθά ζέκαηα, ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Αεδνκέλνπ φηη κέρξη ηελ πεξίνδν πηνζέηεζεο ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ Αξάζεο θαηά 

ηεο Αηαθζνξάο είρε ήδε δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ, 

φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Βηζαγγειέα θαηά ηεο 

Αηαθζνξάο, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Βηζαγγειέα, ηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Ώξρήο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Βζφδσλ απφ Βγθιεκαηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Βιέγρνπ ησλ Αειψζεσλ 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Βπηηξφπνπ ηνπ Βιεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ηνπ Γεληθνχ Βπηζεσξεηή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ηεο Κεληξηθήο 

Βπηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε μεπιχκαηνο 

παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θι.π., ην ρέδην 

Αξάζεο ζπκπεξηέιαβε κία πιεζψξα κέηξσλ πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα.  

Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δξάζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηνλ ζπληνληζκφ φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο κε 

ζηφρνπο ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο, πέξαλ ησλ δξάζεσλ ησλ 

ειεγθηηθψλ ζσκάησλ. Βηδηθφηεξα νη ελ ιφγσ δξάζεηο εληζρχνπλ ηνπο θχθινπο ηεο 

άκπλαο, πξνβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην Βζληθφ ρέδην, 

εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, αζπκβηβάζησλ θαη ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ, ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ δεκφζηνη ππάιιεινη, αηξεηνί δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί, θαζψο θαη κέιε ηεο θπβέξλεζεο. Βπηπιένλ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηε δηαθάλεηα ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηνδνηψλ θαη ηελ πηνζέηεζε θσδίθσλ δενληνινγίαο. Βπίζεο, πξνβιέπνπλ 

ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

αλαθνξηθά κε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο, ηελ 

παξφηξπλζή ηνπο λα απαηηνχλ ινγνδνζία θαη ελεκέξσζε, ηελ πξνηξνπή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζε ζπκκφξθσζή ηνπ κε θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 



 

36 

 

βνεζνχλ ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, πξνο φθεινο ηεο πγηνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία βιάπηεηαη απφ ηε δηαθζνξά.  

1.3.2 Καηαζηνιή ηεο Γηαθζνξάο 

Δ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πθηζηάκελσλ εζηηψλ δηαθζνξάο, ζηελ εμάιεηςε απηψλ, ζηελ πνηληθή δίσμε, ζηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ, ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαη δξάζε ησλ ζρεηηθψλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ην 

ρέδην Αξάζεο. 

Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δξάζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή ελφο 

εληζρπκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξφιεςε, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ άξζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ αζπκβίβαζησλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηξεηψλ αμησκαηνχρσλ, ηελ  

θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ εγθιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ αμησκαηνχρσλ ζε δηεζλείο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ηε βειηίσζε ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηα αδηθήκαηα ηεο δηαθζνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εγθιήκαηα ησλ «ιεπθψλ θνιιάξσλ», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηπρψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζπιία ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Κπβέξλεζεο.  

 

1.3.3 Πνιηηηθή ηήξημε 

 

χκθσλα κε ηελ Βζληθή ηξαηεγηθή θαηά ηεο Αηαθζνξάο κία απνηειεζκαηηθή 

πνιηηηθή εγεζία ζηε κάρε θαηά ηεο Αηαθζνξάο επηηπγράλεη «ηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε πίζηε ηνπ θφζκνπ θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ζηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο ζα κεηαηξαπνχλ ζε θνηλή θαη ακνηβαία δέζκεπζε γηα 

κεδεληθή αλνρή ζηε δηαθζνξά θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο».  

 

Σν ρέδην Αξάζεο απφ ηελ αξρή έιαβε ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε ηεο Κπβέξλεζεο 

θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ζπλερίδεη λα απνιακβάλεη ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηνπο.  

 

Βπηπιένλ, ε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ Ώλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, ζα ζπλνδεπηεί 

απφ ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ζπλερήο πνιηηηθή 

ζηήξημε ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

 

Ώθνινχζσο, ε παξνχζα πξψηε εηήζηα έθζεζε ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Αηθαηνζχλεο Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, ζα ππνβιεζεί ζην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηήξημε γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (βι. ηφρν 8). Βπίζεο, ζα δεκνζηεπηεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.. 
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2. ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΤΣΑΖ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. ΚΑΗ ΔΦΔΞΖ - 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΝΔΡΓΔΗΔ  

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Αηεζλνχο Αηαθάλεηαο
28

 κε ηνλ ηίηιν «Αείθηεο 

Ώληίιεςεο Αηαθζνξάο» γηα ην έηνο 2015
29

, ε Βιιάδα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο, πνπ βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηε βαζκνινγία θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θαηάηαμε. 

Βηδηθφηεξα, γηα ην έηνο 2012  είρε θαηαιάβεη ηελ 94ε ζέζε, ην έηνο 2013 ηελ 80
ε
, 

ην έηνο 2014 ηελ 69
ε
, θαη ην έηνο 2015 ηελ 58ε ζέζε. Ώληίζηνηρα, γηα ην έηνο 2012 

ε βαζκνινγία, πνπ έιαβε ε ρψξα καο, ήηαλ 36 βαζκνί έλαληη ηνπ έηνπο 2015 πνπ 

έιαβε 46 βαζκνχο.  

Δ ελ ιφγσ βειηίσζε νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ 

δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ λνκνζεηηθψλ θαη 

ζεζκηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε εζληθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα ζην πιαίζην απηφ, 

εληάζζνληαη εμειίμεηο επίνπ δηθαίνπ, φπσο ε πηνζέηεζε Κψδηθα Αενληνινγίαο 

κειψλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζεζκηθέο κεηαβνιέο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, φπσο, ε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αηαχγεηα (Ν. 

3861/2010 γηα ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν), κε ηε κεηαγελέζηεξε 

ζεζκηθή ελίζρπζε ησλ αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ (άξζξν 23 λ. 4210/2013), ε εηζαγσγή 

ησλ λέσλ ζεζκψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ εηζαγγειέα (άξζξν 2 παξ. 1 λ. 3943/2011) θαη 

ηνπ εηζαγγειέα δηαθζνξάο (άξζξν 2 παξ. 1 λ. 4022/2011 θαη άξζξν 76 λ. 

4139/2013), ε απζηεξνπνίεζε ησλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα αδηθήκαηα 

δηαθζνξάο (λ. 4254/2014), ε ίδξπζε ηεο αλεμάξηεηεο Ώξρήο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ Βγθιεκαηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη Βιέγρνπ ησλ Αειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (λ. 

3932/2011), ε ίδξπζε ηεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, (ΠΑ 9/2011), ε δεκηνπξγία ηνπ 

Βζληθνχ πληνληζηή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (λ. 4152/2013) θαη ε 

κεηέπεηηα δηαδνρή ηνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο, 

ην ζεκείν απηφ, παξαηίζεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπο, θαζψο θξίλεηαη ζθφπηκν 

ζηελ πξψηε εηήζηα έθζεζε, πνπ δεκνζηεχεη ε ρψξα καο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη εμήο ζεκειηαθέο εμειίμεηο: 

                                                 
28

 Δ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (Transparency International), TI, είλαη έλαο κε θπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο, πνπ ζπληάζζεη θαη δεκνζηνπνηεί ηξεηο εθζέζεηο, ζπγθξηηηθνχο θαηαιφγνπο γηα ηε 

δηαθζνξά παγθνζκίσο, κε ηνπο εμήο ηίηινπο:  

"Αείθηεο Ώληίιεςεο γηα ηε Αηαθζνξά" (CPI) (θαηά ρψξα).  

"Αείθηεο ρξεκαηηζκνχ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ παξαγφλησλ (θαηά ρψξα) - (BPI) θαη 

"ΐαξφκεηξν Παγθφζκηαο Αηαθζνξάο". 
29

Δ Έθζεζε παξνπζηάδεη ηελ αληίιεςε, πνπ ππάξρεη γηα ηε δηαθζνξά ζην Αεκφζην Σνκέα ζε 168 

ρψξεο, βι. ζρεη. http://www.transparency.gr/ti-kanoume/metrontas-tin-diafthora/  
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2.2 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ -ΦΖΦΗΘΔΝΣΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ 

 

2.2.1 Δπέθηαζε ησλ Αλαθξηηηθψλ Γπλαηνηήησλ ζε Πεξηπηψζεηο Βαξηάο 

Οηθνλνκηθήο Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη Γηαθζνξάο  

 

Μία πνιχ ζεκαληηθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ήηαλ ε ζέζπηζε ηνπ άξ. 65 ηνπ λ. 4356/2015 

(ΦΒΚ Ώ 181/24-12-2015). χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πξάμεσλ θαθνπξγεκαηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ππάγνληαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Βηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο ή ηνπ Βηζαγγειέα 

Βγθιεκάησλ Αηαθζνξάο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ 

Κψδηθα Πνηληθήο Αηθνλνκίαο, εθφζνλ ην απνδεηθηηθφ κέζν αθνξά πιεξνθνξίεο ή 

ζηνηρεία, ζηα νπνία νη αλσηέξσ εηζαγγειείο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17Ώ παξ. 8 εδάθην α΄ ηνπ λ. 2523/1997 θαη ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 

5 εδάθην α΄ ηνπ λ. 4022/2011 (άξ. 65 παξ. 1 ηνπ λ. 4356/2015). Δ ρξήζε ηνπ 

παξαπάλσ απνδεηθηηθνχ κέζνπ θαηά ηελ παξαπνκπή θαη ηε δίθε γίλεηαη δεθηή 

εθφζνλ θξηζεί αηηηνινγεκέλα φηη: α) ε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ θηήζε ηνπ 

είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε θαηά ην είδνο, ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ έθηαζε απφ ηε 

βιάβε ή ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθάιεζε ε εξεπλψκελε πξάμε, β) ε απφδεημε ηεο 

αιήζεηαο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά αδχλαηε θαη γ) ε πξάμε κε ηελ νπνία ην απνδεηθηηθφ 

κέζν απνθηήζεθε δελ πξνζβάιιεη ηελ αλζξψπηλε αμία (άξ. 65 παξ. 2 ηνπ λ. 

4356/2015). 

Δ δηάηαμε θξίζεθε αλαγθαία πξνθεηκέλνπ, άκεζα, ζηηο πεξηπηψζεηο 

θαθνπξγεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Βηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο ή ηνπ 

Βηζαγγειέα Βγθιεκάησλ Αηαθζνξάο λα δνζεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ, ππφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ 

θαζεζηψο, ζα κπνξνχζε λα εκπνδηζηεί, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ 

δηεξεχλεζεο θαη ηηκψξεζεο πξάμεσλ κεγάιεο απαμίαο φπσο θαθνπξγεκάησλ 

κεγάιεο θνξνδηαθπγήο. Παξάιιεια, ε δηάηαμε πξνβαίλεη ζε ηζνξξνπεκέλε 

ζηάζκηζε, ψζηε αθελφο κελ λα ηθαλνπνηείηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πνπ απαηηεί ηελ 

απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνλ θνιαζκφ ησλ δξαζηψλ ησλ πην πάλσ 

θαθνπξγεκαηηθψλ πξάμεσλ ππφ ηε δηαθχιαμε ηνπ θχξνπο ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

αθεηέξνπ λα δηαζθαιίδνληαη νη βαζηθέο εγγπεηηθέο γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν 

δηθαηνθξαηηθέο αξρέο, ψζηε ηα ππφ αμηνπνίεζε απνδεηθηηθά κέζα λα κελ 

πξνέξρνληαη απφ ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ ζα είραλ δηθαίσκα νη αξκφδηεο αξρέο ή 

ε πξάμε θηήζεο ηνπο λα κελ είλαη δπζαλάινγεο βαξχηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

εξεπλψκελε πξάμε ή λα ζπλδένληαη κε απφιπηα αλαγθαίεο απνδεηθηηθά ελέξγεηεο, 

αθνχ ε απφδεημε ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά αδχλαηε, ή λα κελ πξνζβάιινπλ ηελ 

αλζξψπηλε αμία. 

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο αθνξνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα 

άξ. 17Ώ παξάγξαθνο 8 εδάθην α‘ ηνπ λ. 2523/1997 θαη 2 παξάγξαθνο 5 εδάθην α‘ 
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ηνπ λ. 4022/2011. χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο απηέο πνπ ηζρχνπλ, ν αλαθξηηήο, ν 

Βηζαγγειέαο Βγθιεκάησλ θαηά ηεο Αηαθζνξάο θαη νη Οηθνλνκηθνί Βηζαγγειείο, 

έρνπλ πξφζβαζε ζε θάζε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν πνπ αθνξά ή είλαη ρξήζηκν γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

θνξνινγηθνχ, ηξαπεδηθνχ θαη άιινπ απνξξήηνπ. Πιένλ θαη θάησ απφ πνιχ 

απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2, επεθηείλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο απνδεηθηηθψλ κέζσλ θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξ. 

177 ΚΠΑ, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ απνδεηθηηθά κέζα αθνξνχλ ζηα σο άλσ, 

πεξηνξηζηηθψο αλαθεξφκελα ζηνηρεία. 

Γηα λα ζπκβεί απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα πξναζπηζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ 

λνκηθνχ µαο πνιηηηζκνχ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αηηηνινγεκέλε δηθαζηηθή απφθαζε 

πνπ ζα αηηηνινγεί πιήξσο φηη ε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη µε ηελ θηήζε απηνχ ηνπ 

πιηθνχ είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε θαηά ην είδνο, ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ έθηαζε 

απφ ηε βιάβε ή ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθάιεζε ε εξεπλψκελε πξάμε. Δ πιήξεο 

αδπλακία ηεο απφδεημεο ηεο αιήζεηαο ρσξίο ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ απνηειεί ηε 

δεχηεξε πξνυπφζεζε. Καη ηξίηνλ, ε πξάμε µε ηελ νπνία απνθηήζεθε απηφ ην 

απνδεηθηηθφ κέζν λα κελ πξνζβάιιεη ηελ αλζξψπηλε αμία. Έρνπλ ζπλεπψο ηεζεί 

φιεο νη δηαζθαιίζεηο, ψζηε λα επεθηαζεί ε δπλαηφηεηα δηεξεπλήζεσο πνιχ 

ζεκαληηθψλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο θαη βαξείαο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο.  

 

2.2.2 Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ γηα ηηο Γειψζεηο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. 

 

Με ην λφκν 4389/2016 (ΦΒΚ Ώ΄94) θαη ην λφκν 4396/2016 (ΦΒΚ Ώ΄111) 

ηξνπνπνηήζεθε ε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

θαη ηηο δειψζεηο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ (λ. 3213/2003, φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί 

απφ ην λ. 4281/2014) κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ εμήο βαζηθψλ λνκνζεηηθψλ 

ζηφρσλ: 

 

α) Σελ απνθφξηηζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ (ηνπ άξ. 3 Ώ ηνπ λ. 3213/2003) απφ ην 

ηεξάζηην βάξνο παξαιαβήο θαη επεμεξγαζίαο δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, 

κέζσ ηεο κεηαθνξάο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο σο άλσ αξκνδηφηεηαο ζηελ Γ΄ 

Μνλάδα Βιέγρνπ ησλ Αειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (ε νπνία ππάγεηαη 

ζηελ αλεμάξηεηε «Ώξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Βζφδσλ απφ 

Βγθιεκαηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη 

Βιέγρνπ ησλ Αειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο»). Πιένλ ε επηηξνπή ζα 

ειέγρεη κφλν ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 

(πξσζππνπξγφο, αξρεγνί πνιηηηθψλ θνκκάησλ, βνπιεπηέο, επξσβνπιεπηέο, 

ππνπξγνί, αλαπιεξσηέο ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί, πεξηθεξεηάξρεο, δήκαξρνη, 

γεληθνί γξακκαηείο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη φζνη δηαρεηξίδνληαη ηα 

νηθνλνκηθά ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ) κε απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ 

ηεο.  

β) Σελ αλαζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξ. 3Ώ ηνπ λ. 3213/2003, κε παξάιιειε 

αχμεζε ησλ, αλεμαξηήησλ απφ πνιηηηθή επηξξνή, κειψλ ηεο. Πιένλ, απμάλνληαη ηα 
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κέιε ηεο απφ επηά (7) ζε ελλέα (9). Σα λέα κέιε πνπ πξνζηίζεληαη είλαη έλαο 

χκβνπινο Βπηθξαηείαο, σο ηαθηηθφ κέινο θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, σο ηαθηηθφ 

κέινο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Σα πξφζσπα απηά έρνπλ απμεκέλν θχξνο θαη 

είλαη απνιχησο αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή επηξξνή, θαζηζηψληαο ηελ 

ήδε θαηαμησκέλε ζχλζεζε ηεο Βπηηξνπήο αθφκε πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε σο πξνο 

ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ακεξνιεςία ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα κε 

θνηλνβνπιεπηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο απμάλνληαη ζε έμη (6), έλαληη κφλν ηξηψλ (3) 

κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Πεξαηηέξσ, θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε ηπρφλ επηξξνή 

ησλ βνπιεπηψλ ζα είλαη αθφκε κηθξφηεξε, θξίζεθε ζθφπηκε ε απεκπινθή ησλ 

Ώληηπξνέδξσλ ηεο ΐνπιήο απφ ηε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο. Έηζη, ρξέε Πξνέδξνπ 

ηεο Βπηηξνπήο ζα εθηειεί ν/ε Πξφεδξνο ηεο Βηδηθήο Μφληκεο Βπηηξνπήο Θεζκψλ 

θαη Αηαθάλεηαο, ελψ ζα κεηέρνπλ θαη δχν βνπιεπηέο, πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ κεγαιχηεξσλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ 

θπβέξλεζε θαη ηελ αληηπνιίηεπζε αληίζηνηρα. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επηηξνπή 

απνθηά αθφκα πεξηζζφηεξα ερέγγπα γηα ηελ επηηπρή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

γ) Σελ έγθαηξε θαη πιήξε εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Οκάδαο Κξαηψλ θαηά ηεο 

δηαθζνξάο (GRECO), ε νπνία ηδξχζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Βπξψπεο.  

 

Βηδηθφηεξα:  

i. Με ην λφκν 4396/2016 (ΦΒΚ Ώ΄111) αίξεηαη πιένλ ε αζάθεηα ηεο έλλνηαο 

«εμσρψξηαο εηαηξείαο» θαη ιακβάλεηαη ππ‘ φςηλ ε ζχζηαζε v. (ηη) ηεο GRECO 

θαζψο ζπλδένληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3213/2003 κε ηε λπλ ηζρχνπζα θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 65 ηνπ λ. 4172/2013. Πιένλ, γηα ιφγνπο 

απμεκέλεο δηαθάλεηαο απαγνξεχεηαη ζηα πνιηηηθά πξφζσπα ε ζπκκεηνρή ζηε 

δηνίθεζε ή ζην θεθάιαην εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ έδξα πξαγκαηηθή ή θαηαζηαηηθή 

ζηελ αιινδαπή είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε παξέλζεηα πξφζσπα, ελψ ζηηο 

θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3213/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4396/2016, απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή 

ζηε δηνίθεζε ή ζην θεθάιαην εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή ή θαηαζηαηηθή έδξα 

ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ζην θνξνινγηθφ ηνκέα ή ζε θξάηνο, πνπ έρεη 

πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 

4172/2013. 

ii. Λακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ηελ θαηά ιαηηληθή αξίζκεζε ζχζηαζε viii. ηεο GRECO, 

φπσο απηή απνηππψζεθε ζηνλ ηέηαξην θχθιν αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο θαη 

πηνζεηήζεθε θαηά ηελ 68
ε
 Οινκέιεηα ηεο GRECO πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 15-19 

Ενπλίνπ 2015, πιένλ ηα πνιηηηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 3 

Ώ ζα πεξηιακβάλνπλ ζηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηηο δαλεηαθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο εκεδαπά θαη αιινδαπά πηζησηηθά θαη ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 

ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη θπζηθά πξφζσπα, αιιά 

θαη θάζε νθεηιή πνπ πξνέξρεηαη απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο, 

θφξνπο θαη ηέιε πξνο ην Αεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, 

ηέιε πξνο Ννκηθά Πξφζσπα Αεκνζίνπ Αηθαίνπ θαη εηζθνξέο πξνο νξγαληζκνχο 



 

41 

 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ππεξβαίλνπλ ηα πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ θαηά ηελ 

31ε Αεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

iii. Λακβάλνληαο ππ‘ φςηλ θαη ηελ ππφ ιαηηληθή αξίζκεζε ix. ζχζηαζε ηεο Οκάδαο 

θξαηψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο (GRECO), νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο Βπηηξνπήο λα 

ππνβάιιεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ζηελ Βπηηξνπή Θεζκψλ θαη Αηαθάλεηαο 

ηεο ΐνπιήο θαη ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ. Δ έθζεζε αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν φινη νη πνιίηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ην έξγν ηεο επηηξνπήο  εθπιεξψλνληαο  ηελ αλάγθε ινγνδνζίαο 

ηεο επηηξνπήο.  Βπίζεο αληίζηνηρε ππνρξέσζε θαζηεξψλεηαη θαη γηα φια ηα φξγαλα 

πνπ ιακβάλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. 

 

δ) Σνλ θαζνξηζκφ επηπιένλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ νη δειψζεηο 

ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ ερέγγπσλ δηαθάλεηαο. Πιένλ νη 

θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνπο Γεληθνχο θαη Βηδηθνχο Γξακκαηείο ηεο  

ΐνπιήο θαη ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνπο Πξνέδξνπο, ηνπ Ώληηπξνέδξνπο, ηνπο 

Γεληθνχο Γξακκαηείο απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ηνπο Αηνηθεηέο θαη ηνπο 

δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο Ν.Π.Α.Α., δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίνπο 

νξγαληζκνχο, ηνπο δηθαζηηθνχο θαη εηζαγγειηθνχο ιεηηνπξγνχο ησλ Ώλσηάησλ 

Αηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο, ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηνπο Ώληηπξνέδξνπο ηνπ Ν..Κ. ηνπο 

ηδηνθηήηεο, ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο, ηνπο Πξνέδξνπο, θαη ινηπά πξφζσπα 

δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο επηρεηξήζεσλ Μέζσλ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο, θαη ηνπο 

αξρεγνχο θαη ππαξρεγνχο ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-

Βιιεληθήο Ώθηνθπιαθήο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

 

ε) Σνλ ζαθέζηεξν θαη πιεξέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 

πξέπεη λα δειψλνληαη ζηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο,  πάληνηε κε 

ζεβαζκφ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πιένλ, κεηαμχ άιισλ, ζα 

δειψλνληαη ε κίζζσζε ζπξίδσλ (φρη ην πεξηερφκελν απηψλ) θαη ηα θηλεηά κεγάιεο 

αμίαο, εθφζνλ ε αμία απηψλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000 

€). Παξάιιεια ηξνπνπνηήζεθαλ νη  πξνυπνζέζεηο δεκνζίεπζεο ησλ δειψζεσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, (ψζηε λα γίλνληαη θαη νη 

απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο). Οη δειψζεηο ζα δεκνζηεχνληαη γξήγνξα θαη ζα 

παξακέλνπλ δεκνζηεπκέλεο γηα επηά (7) έηε.  

 

ζη) Σελ άκεζε επηηάρπλζε ηεο ππνρξεσηηθήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. Βληφο δχν κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4389/2016 

ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζα ηξέρεη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ, κε 

απνηέιεζκα ηνλ ηαρχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ δειψζεσλ.  

 

 δ) Σνλ νξηζκφ απζηεξφηεξσλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο ζπκπιεξψζεσλ, θαη ηελ 

θαζηέξσζε πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο είλαη δπλαηή (απζηεξά θαη‘ εμαίξεζε θαη 
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αλαγθαζηηθά κε επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ) ε ππνβνιή εθπξφζεζκεο 

δήισζεο.  

 

ε) Σελ πξφβιεςε εηδηθψλ ηκεκάησλ πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηα αδηθήκαηα ησλ 

δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζηηο εηζαγγειίεο Ώζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο.  

 

ζ) Σε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο Γ΄ κνλάδαο ηεο Ώξρήο ηνπ άξ. 7 ηνπ λ. 3691/2008 ζε 

πξνζσπηθφ, ψζηε λα δχλαηαη λα θέξεη ζε πέξαο απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηεο. 

Κξίζεθε αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο ζε ζηειέρσζε, αξρηθά ηεο ίδηαο κε δχν επηπιένλ 

κέιε θαη θαηφπηλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηήο απφ δεθαπέληε (15) ζε ηξηάληα (30) 

άηνκα. 

 

Με ηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3213/2003 γηα ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηηο δειψζεηο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ απμάλεηαη ε δηαθάλεηα, 

εληζρχεηαη νη αθεξαηφηεηα ησλ ζεζκψλ θαη εληείλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κεραληζκψλ ππνδνρήο θαη ειέγρνπ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.  

 

2.3 ΚΧΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ 

(ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΉΠΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ)  

 

Έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Πξφιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ Οδηθφ 

Υάξηε γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζην κεηαγελέζηεξν θείκελν ηεο 

Βζληθήο ηξαηεγηθήο θαηά ηεο Αηαθζνξάο «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ» θαη ζην αλαζεσξεκέλν 

ρέδην Αξάζεο, απνηειεί ν ζηφρνο 34: «Έκπξαθηε αλάιεςε απνθαζηζηηθνχ ξφινπ 

απφ ην Κνηλνβνχιην»,  ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμήο ελέξγεηα: «Τηνζέηεζε 

Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηα κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Κψδηθαο Αενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ θαη ε ζχληαμή ηνπ απνηέιεζε 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηεο Βπηηξνπήο Αενληνινγίαο ηεο ΐνπιήο. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο κε ζρεηηθά ππνκλεζηηθά 

έγγξαθα, επεζήκαλε ηα ρξνληθά φξηα ηεο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηαο πξνο πινπνίεζε 

ηεο δξάζεο 34 ηνπ εθαξκνδφκελνπ ρεδίνπ Αξάζεο θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο 

επεμεξγαζίαο, ν ελ ιφγσ θψδηθαο πηνζεηήζεθε απφ ηε ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ ηνλ 

Μάξηην ηνπ έηνπο 2016, ζηνρεχνληαο ζηελ δεκηνπξγία ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

απηνπξνζηαζίαο θαη απηνδέζκεπζεο. 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο, ν νπνίνο ςεθίζηεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο ΐνπιήο 

(ΦΒΚ 67 Ώ΄/18-4-2016), ζεζκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο θαη 

πεξηιακβάλεη έληεθα (11) άξζξα, ζηα νπνία νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ ηη ζπληζηά 

«ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ», πνηα απφ ηα δψξα πνπ δέρνληαη βνπιεπηέο είλαη 

"παξνρέο θαη σθειήκαηα», ελψ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ «ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ πξνο ίδηνλ φθεινο». Με ηνλ ελ ιφγσ θψδηθα 
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ζεζπίζηεθε επηπιένλ κία ζεηξά ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ησλ βνπιεπηψλ πνπ ζε 

πεξίπησζε παξαβίαζήο ηνπο επηζχξνπλ κία ζεηξά απφ πεηζαξρηθέο πνηλέο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα θζάλνπλ κέρξη θαη ηελ έθπησζε απφ ην αμίσκα. 

 

2.4 ΤΠΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΥΔΓΗΑ ΝΟΜΟΤ 

 

2.4.1 Σξνπνπνίεζε Ν. 4320/2015- Ηδξπηηθφο Νφκνο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ.  

 

Οη λέεο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο, φπσο έρνπλ ζπληαρζεί εμεηδηθεχνπλ νξηζκέλεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015, φπσο ηζρχεη θαη αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.. Κξίλνληαη δε αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο θαζψο δπλάκεη απηψλ:  

 

Ώ) Με ζθνπφ ηελ απφιπηε δηαθάλεηα πξνβιέπεηαη ε απφζπαζε ελφο εηζαγγειηθνχ 

ιεηηνπξγνχ γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ θαηαγγειηψλ. 

Βηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ε απφζπαζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Ώλψηαηνπ Αηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ελφο εηζαγγειηθνχ ιεηηνπξγνχ, κε βαζκφ Ώληεηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηξηεηία, ν νπνίνο ζα ειέγρεη 

ηελ λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ θαη ζα επνπηεχεη ηελ δηαδηθαζία 

θαηαρψξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηαβίβαζεο ησλ θαηαγγειηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 

ΐ) Καζνξίδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

πινπνίεζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο. 

Βηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη θαηαξρήλ Γξαθείν θαηαγγειηψλ αλαθνξηθά: i) κε 

ππνζέζεηο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ii) κε ππνζέζεηο 

παξαηππηψλ, ππνλνηψλ απάηεο θαη απάηεο ζηα δηαξζξσηηθά ηακεία, σο αξκφδηαο 

αξρήο θαηά ην άξζξν 7 παξ. 1 ζηνηρ. β΄ ηνπ παξφληνο λφκνπ (AFCOS). Με 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα εθδίδεηαη θαλνληζκφο κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία ππνδνρήο, θαηαρψξηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ θαηαγγειηψλ ζηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά ζψκαηα, φπσο θαη ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο απηψλ. 

Ώθνινχζσο πξνβιέπεηαη ην Γξαθείν Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαζψο επίζεο ην Γξαθείν Βπξσπατθψλ 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ θαη Βπξσπατθψλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Σν ελ ιφγσ 

Γξαθείν πξνηείλεη, επεμεξγάδεηαη θαη ζρεδηάδεη δξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ, 

δηαθξαηηθψλ θαη ινηπψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία ή νη επνπηεπφκελνη απφ απηήλ θνξείο. Βπίζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

επξσπατθνχο θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο».. 

 

Γ) πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ δχλαηαη λα απνζπαζηνχλ 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο.  
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2.4.2 Σξνπνπνίεζε Ν. 4304/2014– Υξεκαηνδφηεζε Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ  

 

Μία απφ ηηο βαζηθέο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε Γεληθή Γξακκαηεία 

θαηά ηεο  Αηαθζνξάο ήηαλ ε επαλεμέηαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηνπ δεκνζίνπ ειέγρνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα χςηζηεο ζεκαζίαο 

γηα ην δεκφζην βίν, θαζψο ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ πνηφηεηα ηεο Αεκνθξαηίαο 

θαη ηελ πγηή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηελ επαλάθηεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο.  

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε Γεληθή Γξακκαηεία έιαβε 

ηδηαηηέξσο ππφςε  ηηο 16 ζπζηάζεηο πνπ είρε απεπζχλεη ζηε ρψξα καο, ε επηηξνπή 

ηεο Οκάδαο Κξαηψλ θαηά ηεο Αηαθζνξάο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο (Group  of 

States Against Corruption –«GRECO») ζε εθαξκνγή ηεο χζηαζεο Rec (2003) 4 

ηεο επηηξνπήο ππνπξγψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Οη ζπζηάζεηο απηέο 

ελζσκαηψζεθαλ ελ κέξεη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην λφκν 4304/2014 (ΦΒΚ 

Ώ΄234), ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ηνλ λφκν 3023/2002, αθήλνληαο σζηφζν αξξχζκηζηα 

νξηζκέλα θαίξηα δεηήκαηα, φπσο είλαη ε δηαθάλεηα ζηηο ηξαπεδηθέο δαλεηνδνηήζεηο, 

απέλαληη ζε θφκκαηα θαη ζπλαζπηζκνχο θνκκάησλ, ε αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ 

ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο θαη ε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ππνρξέσζε 

δεκνζηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνκκάησλ αιιά θαη ησλ πνξηζκάησλ 

ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο Βιέγρνπ ηεο ΐνπιήο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκα ζηνπο πνιίηεο.  

 

ζνλ αθνξά ην δήηεκα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλεηνδνηήζεσλ απέλαληη ζην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ν ππέξνγθνο θαη αλεμέιεγθηνο ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηα πξνεγνχκελα έηε ζηεξίρζεθε ζε κία 

επηζθαιή πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ηεο ιατθήο βνχιεζεο. Έηζη, ηα πνιηηηθά θφκκαηα 

ιάκβαλαλ δάλεηα κε εγγχεζε ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε φρη κφλν ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο αιιά θαη ησλ επφκελσλ εηψλ, κε βάζε ην εθινγηθφ πνζνζηφ πνπ 

θαηείραλ εθείλε ηε ζηηγκή. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο ήηαλ ε 

ππεξρξέσζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ απέλαληη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

κε ην νπνίν ζπλδένληαλ κε ηξφπνπο κε δηαθαλείο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θξίζεθε 

αλαγθαία ε επεμεξγαζία ελφο λένπ ζρεδίνπ λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ θαλφλεο 

δηαθάλεηαο ζηελ ηξαπεδηθή δαλεηνδφηεζε, λα εμνκνησζεί ε λνκηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ κε ηα ππφινηπα λνκηθά πξφζσπα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο, πξνζηαηεχνληαο ζπλάκα ηνλ ζεζκηθφ ηνπο ξφιν θαη λα ξπζκηζηνχλ 

νξηζκέλα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο 

λνκηθνχ πιαηζίνπ.  
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2.4.3 Τπφ Δπεμεξγαζία ρέδην Νφκνπ γηα ηελ χζηαζε πληνληζηηθνχ 

Μεραληζκνχ 

  

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο-ζηφρνο 4 (ελέξγεηα 1) ηνπ 

Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο 

επεμεξγάζηεθε ζρέδην λφκνπ γηα ηε ζεζκνζέηεζε θαη θαζηέξσζε ελφο κεραληζκνχ 

ζπληνληζκνχ θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο έξεπλεο ησλ εγθιεκάησλ 

δηαθζνξάο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ αληίζηνηρα. Ο ελ ιφγσ  κεραληζκφο 

απνηειεί έλα ζχζηεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο 

ζπληνληζκφο, ν θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ  ζεκαληηθφηεξσλ αξκφδησλ γηα ππνζέζεηο εγθιεκάησλ δηαθζνξάο δησθηηθψλ 

θαη ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ,  ήηνη ην  ψκα Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο, ηε 

Αηεχζπλζε Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΒΛ.Ώ. θαη ηε Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο 

Ώζηπλνκίαο, αιιά θαη ηελ αξκφδηα ελ γέλεη γηα ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, 

Γεληθή Γξακκαηεία Αεκνζίσλ Βζφδσλ.  

 

ην πιαίζην απηφ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. πξφηεηλε ηε ζχζηαζε Βζληθήο Βπηηξνπήο 

πληνληζκνχ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Βγθιήκαηνο, κε παλειιαδηθή αξκνδηφηεηα.  Κχξην έξγν ηεο Βπηηξνπήο απνηειεί ε 

νηθνδφκεζε κίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ειεγθηηθά ζψκαηα 

κέζα απφ ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κε θχξην ζηφρν 

ηελ επηηάρπλζε ησλ εξεπλψλ ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο θαη νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. 

Δ ελ ιφγσ Βπηηξνπή ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαζνξηζκνχ, ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν, ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ δξάζεσλ ησλ ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη ζπλαξκφδηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Ώπηφ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξνρήο 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηνπο ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ ησλ ελ ιφγσ 

εγθιεκάησλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε κεζφδνπο αλάιπζεο θηλδχλσλ, ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο θαη άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ.  

 

Δ ζπγθξφηεζε ηεο Βπηηξνπήο ζα γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη 

ε ακεξνιεςία θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ κειψλ ηεο θαη ρνξεγείηαη ζε απηήλ ε 

απαξαίηεηε αλεμαξηεζία, έηζη ψζηε ε Βπηηξνπή λα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηα 

θαζήθνληά ηεο απνηειεζκαηηθά θαη «ρσξίο αλάξκνζηε επηξξνή», θαηά ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή δηαηχπσζε ηνπ άξ. 6 ηεο χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θαηά 

ηεο Αηαθζνξάο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λφκνπ 3666/2008 (ΦΒΚ Ώ΄ 

113). 

 

2.4.4 Τπφ Δπεμεξγαζία ρέδην Νφκνπ γηα ηε χζηαζε Δληαίνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (Δλνπνίεζε Διεγθηηθψλ σκάησλ) 

 

Με ην ππφ επεμεξγαζία ζρέδην λφκνπ πξνηείλεηαη ε ζπγρψλεπζε ησλ θχξησλ 

ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε δεκηνπξγία ελφο Βληαίνπ 

ψκαηνο Βπηζεψξεζεο θαη Βιέγρνπ (ζην εμήο Β..ΒΠ.Β), ζην νπνίν ζα 
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ελζσκαησζνχλ νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ, πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη 

δηάζπαξηεο ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ Β..ΒΠ.Β : α) ζα 

εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα αιιεινεπηθάιπςεο ησλ ειέγρσλ, β) ν πξνγξακκαηηζκφο 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζα γίλεηαη πιένλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, γ) ζα δηαζθαιηζζεί ε 

εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην εχξνο ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο, θαη δ) ζα δεκηνπξγεζεί έλα 

εληαίν θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ έιεγρν 

ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  

Δ βαζηθφηεξε ζηφρεπζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ, αθνξά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ, δεδνκέλνπ φηη ε αξκνδηφηεηα ηνπ Β..ΒΠ.Β ζα 

εθηείλεηαη ζε φια ηα αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ζηηο παξερφκελεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ζηε δε δχλακή ηνπ ζα πεξηιεθζνχλ επηζεσξεηέο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

θαη επηζηεκνληθψλ εμεηδηθεχζεσλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ πνηθίιεο 

ππνζέζεηο, ρσξίο λα πθίζηαηαη ε αλάγθε πξφζιεςεο εκπεηξνγλσκφλσλ ή άιισλ 

εηδηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

ζψκαηνο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, ε νπνία έρεη εμαγγειζεί πνιιέο θνξέο ζην 

παξειζφλ ζπληζηά, πέξαλ φισλ ησλ άιισλ θαη βαζηθή πξφηαζε ησλ δηεζλψλ 

θνξέσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, φπσο ε 

Οκάδα Κξαηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο Βλάληηα ζηε Αηαθζνξά (GRECO) 

θαη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο (Ο.Ο..Ώ.).  

χκθσλα κε ην ππφ επεμεξγαζία ζρέδην λφκνπ, κεηαμχ άιισλ: α) πξνζδηνξίδεηαη ε 

θχζε θαη ε κνξθή ηνπ λένπ θνξέα, (εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη ηα πξνο 

ζπγρψλεπζε ζψκαηα ειέγρνπ, ε απνζηνιή ηνπ, ην εχξνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, νη 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ζηειέρσζήο ηνπ), β) 

ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ (εηδηθφηεξα  ξπζκίδνληαη ηα 

ζέκαηα δηνηθεηηθήο θαη λνκηθήο ππνζηήξημήο ηνπ, πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ επηθεθαιήο ηνπ θνξέα, θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ),  

γ) πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ θνξέα, θαζψο θαη  ε 

ζπλδξνκή ηνπ ζε έξεπλεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο, δ) 

ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο επνπηείαο ηνπ Β..ΒΠ.Β απφ ηνλ Βηζαγγειέα Βθεηψλ 

Ώζελψλ, ε) εηζάγεηαη κηα θαηλνηνκία, θαζψο πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε, ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ, ελφο κεραληζκνχ άκεζεο ελεξγνπνίεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο, ζηνλ νπνίν δίλνληαη 

αξκνδηφηεηεο αλαθξηηηθήο θχζεο (Σνκέαο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο),  ζη) επηρεηξείηαη ε νκαιή κεηάβαζε απφ ην ππάξρνλ θαζεζηψο ζηε λέα 

δνκή ειέγρσλ πνπ ζπζηήλεηαη κε ην Β..ΒΠ.Β θαη δ) ιακβάλεηαη κέξηκλα ηφζν γηα 

ηελ θαιχηεξε δηεπζέηεζε ησλ εθθξεκνηήησλ φζν θαη γηα ηελ νξζή θαη δίθαηε 

αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ. 
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2.4.5 Καηαγγειία Γπζιεηηνπξγηψλ (Whistleblowing) 

 

Σα πξφζσπα πνπ απνθαιχπηνπλ θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο -νη επνλνκαδφκελνη θαη 

whistleblowers- δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, 

θαζψο ε απνθάιπςε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε εξεπλψλ πνπ νδεγνχλ ελ 

ηέιεη ζε δηψμεηο. Χζηφζν, ε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ 

θφζηνο γηα ηνπο whistleblowers, θαζψο εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, φπσο 

ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε εκπινθή ηνπο ζε δηθαζηηθέο δηακάρεο ή αθφκε θαη 

ε απεηιή θαηά ηεο δσήο ηνπο ή θαηά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Δ ειιεληθή λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλν λνκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο ηνπ whistleblowing. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη θάπνην πξφζσπν 

πνπ ζα απνθαζίζεη λα θαηαγγείιεη δελ απνιακβάλεη πξνζηαζίαο ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε, δεδνκέλνπ φηη ελππάξρνπλ ζε απηή δηάζπαξηεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ
30

.  

Οη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο είλαη:νη γεληθέο  δηαηάμεηο ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ θαηαρξεζηηθή απφιπζε θαη ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ην  άξζξν 281 ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα πεξί θαηάρξεζεο 

δηθαηψκαηνο, πνηληθέο δηαηάμεηο φπσο ι.ρ. ην  άξζξν 252 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πεξί 

παξαβίαζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ απνξξήηνπ, ην άξζξν 371 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πεξί 

παξαβίαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο, ην άξζξν 40 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο 

Αηθνλνκίαο πεξί ηεο ππνρξέσζεο ηδησηψλ λα θαηαγγέιινπλ ζηηο αξρέο αμηφπνηλεο 

πξάμεηο πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπο, θαζψο θαη ην άξζξν 9 ηνπ λ. 

2928/2001 γηα ηελ πξνζηαζία καξηχξσλ πνπ ζπκβάιινπλ νπζησδψο ζηελ 

εμάξζξσζε εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

αθνξά ηνπο  whistleblowers είλαη ην λέν άξζξν 45ΐ ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο 

Αηθνλνµίαο ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην λ. 4254/2014.  

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, κε ηελ πξνζζήθε απηή ε ρψξα µαο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο θαη ηδίσο ζην άξζξν 33 ηεο 

χµβαζεο ηνπ ΟΔΒ θαηά ηεο Αηαθζνξάο (2003), πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 3666/2008 

θαη ζην άξζξν 22 ηεο χµβαζεο ηνπ Πνηληθνχ Αηθαίνπ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 

Βπξψπεο (1999), πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 3560/2007,  θαζψο θαη ζε ζρεηηθέο 

ζπζηάζεηο πνπ έρνπλ απεπζχλεη ζηε ρψξα νη αξµφδηνη δηεζλείο νξγαληζµνί θαη ηδίσο 

ν Οξγαληζµφο Οηθνλνµηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο (ΟΟΏ) ζην πιαίζην ηεο 

Σξίηεο Ώμηνιφγεζεο γηα ηελ εθαξµνγή ηεο χµβαζεο ηνπ ΟΟΏ γηα ηελ 

θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηηο δηεζλείο επηρεηξεµαηηθέο ζπλαιιαγέο .  

πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν παξέρεηαη πξνζηαζία απφ αδηθαηνιφγεηε µεηαρείξηζε 

ζε πξφζσπα ηα νπνία, ρσξίο λα εµπιέθνληαη ηα ίδηα ζηελ ηέιεζε εγθιεµάησλ 

δηαθζνξάο, θαη ρσξίο λα απνβιέπνπλ ζε ίδηνλ φθεινο, ζπµβάιινπλ νπζησδψο 

                                                 
30

 ΐι. ζρεηηθά θαη ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λφκνπ 4254/2014,ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη φηη  ε 

ειιεληθή έλλνµε ηάμε δηαζέηεη ήδε δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηέηνησλ πξνζψπσλ, σζηφζν απηέο 

βξίζθνληαη εγθαηεζπαξµέλεο ζε πνιιαπιά λνµνζεηήµαηα θαη ζπλήζσο αγλννχληαη ηφζν απφ ηνπο 

εθαξµνζηέο ηνπ δηθαίνπ φζν θαη απφ ηνπο ελδηαθεξφµελνπο πνιίηεο. 



 

48 

 

ζηελ απνθάιπςε ησλ ελ ιφγσ εγθιεµάησλ µε πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηεο 

αξµφδηεο δησθηηθέο Ώξρέο («µάξηπξεο δεµνζίνπ ζπµθέξνληνο» «whistleblowers»).  

 Με ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 45ΐ ΚΠΑ. ηα ελ ιφγσ πξφζσπα µπνξνχλ µε πξάμε 

ηνπ αξµφδηνπ εηζαγγειέα ή ηνπ Βηζαγγειέα Βγθιεµάησλ Αηαθζνξάο λα ιαµβάλνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ «µάξηπξα δεµνζίνπ ζπµθέξνληνο» θαη λα απνιαχνπλ εηδηθήο 

πξνζηαζίαο γηα φζν ρξφλν θέξνπλ ηελ σο άλσ ηδηφηεηα.  

 Βπίζεο ζεζπίδεηαη ππέξ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ε δπλαηφηεηα νξηζηηθήο 

απνρήο απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζε βάξνο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 

θαηαηεζεί ελαληίνλ ηνπο (αµπληηθή) θαηαγγειία πεξί ηειέζεσο εθ µέξνπο ηνπο 

ςεπδνξθίαο, ςεπδνχο θαηαµήλπζεο ή θαη ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο  

Βπίζεο κε ην λ. 4254/2014, πξνβιέπεηαη θαη ε δηνηθεηηθή πξνζηαζία ησλ δεµνζίσλ 

ππαιιήισλ(λέν άξζξν 26 ηνπ Κψδηθα Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο Αεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ), ψζηε λα µελ ππφθεηληαη ζε δπζµελή µεηαρείξηζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηθαζηηθήο δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη: α) ε 

απαγφξεπζε θάζε δπζµελνχο ππεξεζηαθήο µεηαρείξηζεο ζε πεηζαξρηθέο ή µε 

δηαδηθαζίεο ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ πξνζιάβεη ηελ ηδηφηεηα ησλ µαξηχξσλ 

δεµνζίνπ ζπµθέξνληνο, β) ε πξνζηαζία ηεο αλσλπµίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ζπλέβαιαλ νπζησδψο ζηελ απνθάιπςε θαη δίσμε πξάμεσλ δηαθζνξάο, γ) ε 

αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απνδείμεσο ζε πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο ππέξ ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ζπλέβαιαλ νπζησδψο ζηελ απνθάιπςε θαη δίσμε πξάμεσλ 

δηαθζνξάο, θαη δ) ε παξνρή θηλήηξσλ ζε ππαιιήινπο γηα ηελ απνθάιπςε πξάμεσλ 

δηαθνξάο.  

Χζηφζν νη σο άλσ δηαηάμεηο είλαη αηειείο, ραξαθηεξίδνληαη απφ αζάθεηα θαη ην 

ππνθεηκεληθφ πεδίν εθαξκνγήο απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

whistleblowers απφ πξάμεηο αληεθδίθεζεο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

πεξηνξίδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.   

Δ Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο επεμεξγάδεηαη ηε βειηίσζε 

ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Αξάζε 28, ελέξγεηεο 4 θαη 5 ηνπ Βζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο) θαζψο θαη ηε ζέζπηζε 

θαη εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ πξνζηαζίαο καξηχξσλ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. Βηδηθφηεξα,  ε πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζα 

ελαξκνληζηεί κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σξίηε θάζε ηεο έθζεζεο 

πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ΟΟΏ θαηά ηεο δσξνδνθίαο (εηδηθφηεξα 

παξάγξαθνη 199-205, ζει 54-55). Βπίζεο ζα ιεθζεί ππφςε ην άξζξν 9 ηεο 

χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο γηα ζέκαηα αζηηθνχ δηθαίνπ πεξί 

δηαθζνξάο θαζψο θαη ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2957/2001 (ν λφκνο κε ηνλ νπνίν ε 

αλσηέξσ χκβαζε πηνζεηήζεθε). ηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο καξηχξσλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα, ζα ιεθζεί ππφςε ε ζχζηαζε CM/Rec(2014)7 ηεο  επηηξνπήο ησλ 

ππνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο. 
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3. ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΗ ΤΣΑΔΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ (ΣΔ , Ο.Ο..Α., 

Ο.Ζ.Δ.)  

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

πσο αλαιπηηθά αλαπηχρζεθε ήδε απφ ηελ Βηζαγσγή ηεο παξνχζαο έθζεζεο
31

, ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο δελ είλαη πεδίν πνπ μεθηλά «εθ ηνπ κεδελφο». 

Ώληηζέησο, ην πιέγκα ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο πνπ πεγάδεη απφ ηηο ζπζηάζεηο ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ππ‘ αξηζκ. 11.3 δξάζε ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ πξνβιέπεη ηελ «ηαθηηθή αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο, άιισλ 

δηαηάμεσλ θαη άιισλ κέηξσλ ψζηε λα ππάξμεη ζπκκφξθσζε κε ηα δηεζλή πξφηππα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο».  

Οη βαζηθνί δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο είλαη ε ιεηηνπξγνχζα ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο 

Οκάδα Κξαηψλ ελάληηα ζηελ Αηαθζνξά (GRECO), ν Ο.Δ.Β. θαη ν Ο.Ο..Ώ.. Γηα 

κηα ζπλνπηηθή, αιιά θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πιήξε, θαηαγξαθή ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε ρψξα ζην πεδίν ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ν αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ
32

. Δ ζεκαζία πνπ δίλεηαη 

απφ ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζην δηεζλέο πιαίζην θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο έρεη 

επηζεκαλζεί ήδε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Βδψ ζα παξνπζηαζηνχλ 

νη πξνζαξκνγέο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ζε πην ηερληθφ επίπεδν. 

 

3.2 ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ- ΟΜΑΓΑ ΥΧΡΧΝ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖΝ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

ηα πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ πκβάζεσλ Πνηληθνχ θαη Ώζηηθνχ Αηθαίνπ γηα ηελ 

Αηαθζνξά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο
33

 ιεηηνπξγεί ε Οκάδα ρσξψλ θαηά ηεο 

Αηαθζνξάο, γλσζηή δηεζλψο σο GRECO (the Group of States Against Corruption). 

Σν έξγν ηεο GRECO βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηηο αξρέο ηεο ακνηβαίαο αμηνιφγεζεο ζε 

ζέκαηα δηαθζνξάο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή εθαξκνγή απφ ηα θξάηε ησλ δχν 

παξαπάλσ δηεζλψλ πκβάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηηπρή αμηνιφγεζε ησλ 

θξαηψλ, θαζνξίδνληαη γχξνη αμηνιφγεζεο, επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

ήκεξα εθθξεκνχλ ν ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο γχξνο αμηνιφγεζεο, ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ ε GRECO έρεη πηνζεηήζεη πιήζνο ζπζηάζεσλ, ηηο νπνίεο ε ρψξα νθείιεη λα 

                                                 
31

 ΐι. αλσηέξσ, ππφ 1.3. 
32

 ηελ ζειίδα κε ηίηιν «Αηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Τπνπξγείν Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ». 
33

 Οη πκβάζεηο απηέο έρνπλ θπξσζεί κε ηνπο λ. 3560/2007 θαη 2957/2001 αληίζηνηρα. 
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πηνζεηήζεη, ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ θαη ηε δηαηχπσζε ηεο ππνπαξ. 5.3. ηεο παξ. Γ 

ηνπ άξ. 3 ηνπ λ. 4336/2015.  

Οη ζπζηάζεηο ηεο Οκάδαο Κξαηψλ θαηά ηεο Αηαθζνξάο είραλ θαη έρνπλ κεγάιε 

επίδξαζε ηφζν: α) ζηελ ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ δειψζεηο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο αξρηθά κε ηα άξ. 222 επ. ηνπ λ. 4281/2014 θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., κε ηα άξ. 172 επ. ηνπ λ. 4389/2016 θαη ην 

ηέηαξην άξζξν ηνπ λ. 4396/2016. β) ζηελ ςήθηζε θαη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Κψδηθα 

Αενληνινγίαο ησλ Μειψλ ηνπ Βιιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ (ΦΒΚ Ώ΄ 67/18-4-2016). 

Βπίζεο, ζην πιαίζην ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ 3
νπ

 θχθινπ αμηνιφγεζεο ηεο GRECO 

επίθεηηαη άκεζα ε ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ.   

 

3.3 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ 

 

Δ χκβαζε ηνπ Ο.Δ.Β. έρεη θπξσζεί κε ηνλ λ. 3666/2008. Πνιιέο απφ ηηο ξπζκίζεηο 

ηεο έρνπλ ππάξμεη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηεο 

δηαθζνξάο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε θαζηέξσζε ηνπ άξ. 237ΐ 

ηνπ ΠΚ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (κε ηνλ 

λ. 4254/2014) αιιά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξ. 51 ηνπ λ. 3691/2008 (κε ηνλ ίδην 

λφκν), θαηά ην νπνίν πξνβιέπνληαη θπξψζεηο ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη 

ζε αδηθήκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ξχζκηζε 

ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 26 ηεο χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ). 

Παξάιιεια, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηελ ππνρξεσηηθή ελζσκάησζε ηεο ππ‘ αξηζκ. 2014/42/Β.Β. νδεγίαο ζρεηηθά κε ηε 

δέζκεπζε θαη ηε δήκεπζε νξγάλσλ θαη πξντφλησλ εγθιήκαηνο ζηελ Βπξσπατθή 

Έλσζε (βι. ζρεηηθά ην άξ. 31 ηεο χκβαζεο). 

 

3.4 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Δ χκβαζε ηνπ Ο.Ο..Ώ. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ 

δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 2656/1998
34

. Δ ζηφρεπζε κελ ηεο 

ζχκβαζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, αθνχ δελ απνζθνπεί ηφζν ζηελ πξνζηαζία ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αιιά ζηελ πξνζηαζία ηνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ. Βλ ηνχηνηο πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ θείκελν αλαθνξηθά κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηε ρψξα, ιακβαλνκέλσλ ππ‘ φςηλ ησλ 

απζηεξψλ κελ, ηδηαηηέξσο ζεκαληηθψλ δε ζπζηάζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ δηεζλή 

νξγαληζκφ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο
35

. εκαληηθφ κέξνο ησλ 

ζπζηάζεσλ ηνπ Ο.Ο..Ώ. είρε πηνζεηεζεί κε ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 4254/2014. 

                                                 
34

 ΐι. Υαηδεθψζηα, ελ Κατάθα-Γθκπάληη (επηζη. επηκ.), «Οηθνλνκηθφ έγθιεκα & δηαθζνξά ζην 

δεκφζην ηνκέα», η. 1 (2014) 679. 
35

 Πξφζβαζε ζε απηέο ηηο αμηνινγήζεηο ππάξρεη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/greece-oecdanti-briberyconvention.htm . 
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Καηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο αλαθνξάο  ηνπ Ο.Ο..Ώ. γηα ηε Φάζε 3bis
36

 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζθνπεχεη λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ζηφρν  ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινηπψλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ  απηήο, κε έκθαζε, κεηαμχ άιισλ 

ζηελ αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο κάξηπξεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δ 

απήρεζε ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Ο.Ο..Ώ. ήηαλ σο πξνο ηελ πξψηε πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο, επθξηλέζηεξε ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή πνπ 

πηνζέηεζε θαη εθάξκνζε ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ε νπνία ζηελ παξνχζα έθζεζε ζα 

απνηππσζεί ζην κέξνο ηεο παξνπζίαζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηεζλνχο δσξνδνθίαο. 

 

4. ΔΗΓΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΔΚΓΖΛΧΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

4.1 ΣΟΜΔΗ ΔΤΑΛΧΣΟΗ ΣΖΝ ΓΗΑΦΘΟΡΑ  

4.1.1 Οη Δπάισηνη Σνκείο θαηά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Σν δήηεκα ηνπ εληνπηζκνχ ηνκέσλ πνπ είλαη επάισηνη ζηελ δηαθζνξά, απνηειεί 

έλα νξζνινγηθφ αίηεκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε Έθζεζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηελ Αηαθζνξά έηνπο 2014  εληνπίδεη, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο αλαθνξψλ απφ ηα 

θξάηε-κέιε, ηνπο εμήο ηνκείο:  

1) Αηαθζνξά κηθξήο θιίκαθαο. 

2) Κίλδπλνη δηαθζνξάο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

3) Βπηιεγκέλνη επάισηνη ηνκείο 

Βδψ ε έκθαζε δίλεηαη ηδίσο ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ πγεία, ζηελ θνξνινγηθή 

δηνίθεζε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ (πνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

επάισηνο ζηε δηαθζνξά). 

4) Δ αθεξαηφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 

5) Δ δσξνδνθία αιινδαπψλ αμηνκαηνχρσλ. 

6) Οη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. 

7) Οη ζρέζεηο ηεο δηαθζνξάο κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα 

 

4.1.2 Ηδηαηηέξσο Δπάισηνη Σνκείο θαηά ηελ Έθζεζε ηνπ ΓΔΓΓ 

 

                                                 
36

 Σν θείκελν απηήο κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/Greece-Phase-3bis-Report-EN.pdf  
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χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΓΒΑΑ έηνπο 2014, ε Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε 

απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ ηνκέα εκθάληζεο έληνλσλ θξνπζκάησλ 

δηαθζνξάο, ελψ νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ε θαθνδηνίθεζε ζηελ 

Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε είλαη θπξίσο νη πνιενδνκίεο, ην πεξηβάιινλ, νη κεηαθνξέο, 

ηα δεκνηηθά έξγα, νη άδεηεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Πεξαηηέξσ εμίζνπ πξνβιεκαηηθφο είλαη ν ηνκέαο ηεο Τγείαο, σο πξνο ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θπξίσο ην ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκείσλ σο 

πξνο ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. 

4.1.3 Πξνζδηνξηζκφο ησλ Δπάισησλ Σνκέσλ θαηά ην ρέδην Γηαθάλεηα θαη ηνλ 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ θαηά ηεο Γηαθζνξάο. 

 

χκθσλα κε ην θείκελν ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ» αλαθέξεηαη φηη «νη κειέηεο δείρλνπλ 

φηη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ε θαθνδηνίθεζε θαη ε δηαθζνξά 

ζηελ Διιάδα είλαη ηεο Τγείαο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Πνιενδνκίαο, ησλ 

Δθνξηψλ, θαζψο θαη ζηνλ ρσξίο ειέγρνπο ρψξν ησλ κε Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. 

Δίλαη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή ε δηνίθεζε κε ηνλ πνιίηε. Ζ 

δηνίθεζε ζηνπο ηνκείο απηνχο έρεη απμεκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ηθαλέο λα 

νδεγήζνπλ ζηε δηαθζνξά ηφζν ηε δηνίθεζε, φζν θαη ηνλ πνιίηε».  

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην  ηφρν 14 ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά 

ηεο Αηαθζνξάο, πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα:  

ηφρνο 14: «1) Δμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ ηνκέσλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηελ 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, φπσο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, νη ππεξεζίεο πγείαο, 

ηα δεκφζηα έξγα, ακπληηθέο πξνκήζεηεο θαη ζπκβάζεηο, θξαηηθά θαη ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο δάλεηα επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ. 2) Καζηέξσζε θαλφλσλ θαη 

αξρψλ επί ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά ή ζεζκηθά φξγαλα ζα πξέπεη λα βαζίζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο αλαθνξηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, 3) Αλάπηπμε μεθάζαξεο ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ αιιά θαη γηα ηελ ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ ηνκέσλ πςεινχ θηλδχλνπ, 

4) Δθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία 

κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ». 

 χκθσλα κε ην ρέδην Αξάζεο θαηά ηεο Αηαθζνξάο έρνπλ απνηππσζεί σο ηνκείο 

πςεινχ θηλδχλνπ ε Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αηνίθεζε, ε Τγεία, ηα Αεκφζηα 

Έξγα, ε Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, νη  Αεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ε Άκπλα. 

4.1.4 Καηάξηηζε Δηδηθψλ ηξαηεγηθψλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο  

 

Οκάδεο Βξγαζίαο έρνπλ ζπζηαζεί ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ επηά (7) ηνκείο 

πςεινχ θηλδχλνπ: 

- Μεηαμχ ησλ πξψησλ ηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηελ εδξαίσζε ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Βζληθή 

ηξαηεγηθή, είλαη νη ιεπηνκεξείο ηνκεαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε Φνξνινγηθή θαη 

Σεισλεηαθή Αηνίθεζε, πνπ θαηαξηίζηεθαλ  απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ εηζεγκέλν Κψδηθα Αενληνινγίαο. Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή 

ε αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επεμεξγάδεηαη ζρέδην 

αλαζεψξεζεο απηνχ, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ 



 

53 

 

έρνπλ επέιζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε θνξνινγηθή θαη ηεισλεηαθή λνκνζεζία, 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ.  

  - Βπηπιένλ, κηα νκάδα εξγαζίαο ζπζηήζεθε, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Βληαίαο 

Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα 

ηελ πηνζέηεζε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 2016-2020. Δ 

ελ ιφγσ νκάδα εξγαζίαο επεμεξγάζηεθε ην ζρέδην ηεο έθζεζεο, ε νπνία θαηφπηλ 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, εγθξίζεθε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ήδε απφ ην ηέινο 

Μαξηίνπ 2016. εκεηψλεηαη φηη ζε έλα απφ ηα θχξηα θεθάιαηά ηεο αλαιχεηαη 

ζπγθεθξηκέλε ηνκεαθή ζηξαηεγηθή, κε ηνλ ηίηιν «Καιή Αηαθπβέξλεζε» θαη έρεη 

ζπληαρζεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α..  Δ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή 

(αλαθεξφκελε ζηα δεκφζηα έξγα, πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο), έρεη ιάβεη, κεηαμχ 

άιισλ, ππφςε ηηο ζπζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο Β.Β. γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, έηνπο 2014, θαζψο επίζεο ηελ έθζεζε πνπ 

ππνβιήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ ην έηνο 2014, ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά 

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

Ώλαθνξηθά κε ινηπέο (κε θαηαξηηζκέλεο) εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ζα αλαδεηεζεί 

ηερληθή βνήζεηα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπο. 

ην ελ ιφγσ αίηεκα παξνρήο  ηερληθήο βνήζεηαο, ζα δνζεί εμφρσο έκθαζε ζηελ 

Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, θαζψο θαη ζηα θξαηηθά δάλεηα επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ 

(π.ρ. δεκφζηεο επελδχζεηο), έλαληη ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο θνξνινγηθήο θαη 

ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο θαη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπνπ νη ήδε ππάξρνπζεο 

ζηξαηεγηθέο, ζα πξέπεη πεξαηηέξσ λα αμηνινγεζνχλ, αλαζεσξεζνχλ,  θαη 

εθαξκνζηνχλ.  

Έρεη επίζεο δεηεζεί ε ζχληαμε ελφο Βγρεηξηδίνπ, πνπ αλαιχεη ηα βήκαηα πξνο ηελ 

θαηάξηηζε Βηδηθψλ Βζληθψλ ηξαηεγηθψλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, 

πξνο ππνζηήξημε, εθφζνλ ρξεηαζηεί, ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαηά ηελ εθπφλεζε 

ησλ εηδηθψλ ηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο. Βηδηθφηεξα, ην ελ ιφγσ Βγρεηξίδην ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ην Τπνπξγείν Βζληθήο Άκπλαο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο ζηξαηεγηθήο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ πξνκεζεηψλ, αιιά θαη θάζε άιιν Τπνπξγείν, ην νπνίν ππνρξενχηαη 

λα δηακνξθψζεη ζρεηηθή ηνκεαθή ζηξαηεγηθή.  

εκεηψλεηαη φηη ε ηερληθή βνήζεηα ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα εξγαιεία,  γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

4.1.5 Πξνυπνζέζεηο Απνηειεζκαηηθήο Δθαξκνγήο ησλ Δηδηθψλ ηξαηεγηθψλ 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ελ γέλεη είλαη:  

i. Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ησλ δεζκεχζεσλ θαη εμακεληαία 

αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.  

ii. πλεξγαζία κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο, γηα ηελ ηεξάξρεζε λέσλ αλαγθψλ 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε δξάζεσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη.  

iii. Βληνπηζκφο πηζαλψλ ζεκείσλ δηαθηλδχλεπζεο ηεο ζπλεπνχο πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο, θαη πξνζδηνξηζκφο επηπηψζεσλ θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο.  

iv. Ώμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ δεζκεχζεσλ, έηζη ψζηε λα 

θαηαγξαθνχλ φια ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχλ θαζπζηεξήζεηο ή 

πξνβιήκαηα θαη λα αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  
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Βπηζεκαίλεηαη φηη ε επηηπρία ηεο εηδηθήο ζηξαηεγηθήο, ζε επίπεδν ξεαιηζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο, εμαξηάηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

i. Πηινηηθέο εθαξκνγέο / ρέδην Μεηάβαζεο απφ ην πθηζηάκελν ζην λέν 

κνληέιν ιεηηνπξγίαο  

ii. Τπνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ κνληέισλ ιεηηνπξγίαο.  

iii. Βπηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ κνληέισλ 

ιεηηνπξγίαο – πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημή ηνπ  

iv. Αηθηχσζε ηνπ Ώλζξψπηλνπ δπλακηθνχ / Αηαρείξηζε ηεο αιιαγήο  

4.2 ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

4.2.1 Δηζαγσγή 

 

Δ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, κεηά απφ δηάθνξεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, 

ζήκεξα βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν κε ζπζζσξεπκέλν πινχην νξγαλσηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ εκπεηξηψλ. Ώπαηηείηαη σζηφζν, φπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηελ Κ.Β.Α.Β., 

κηα επαλαηνπνζέηεζε ηεο πνξείαο ηεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή θαη ρξήζηκε ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ, πξνο φθεινο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη έλαο εθ λένπ πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηεο, κε βάζε 

ηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο, ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηεο εδαθηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειιεληθή θαη ηελ επξσπατθή εκπεηξία. 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, κε βάζε αθελφο ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ πιαίζην, θαη αθεηέξνπ ηα 

κεγάια αλνηθηά δεηήκαηα ηεο απνθέληξσζεο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη αθεξαηφηεηαο πεξηθεξεηαθψλ ζεζκψλ ζηε ρψξα καο, 

επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηελ  

νινθιήξσζε ηνπ ζεζκνχ, ζα ελαξκνλίδνπλ ηελ Ώπηνδηνίθεζε κε ηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ζα ηεο πξνζδίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζχγρξνλνπ 

πνιηηηθνχ νξγαληζκνχ ζε έλα απνθεληξσκέλν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα. 

4.2.2  Ζ Γηαθζνξά ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 

Εζρπξφ αξλεηηθφ παξάγνληα επίηεπμεο ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο ζπλνιηθήο 

δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, απνηειεί κηα εκπεδσκέλε αληίιεςε γηα ηελ άζθεζε 

ηεο δηνίθεζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ  αδπλακία ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ λα 

θαζνξίζεη έλα ηνπηθφ ζχζηεκα πξνηεξαηνηήησλ, κε ηε ζπκκεηνρή αιιά θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πνιηηψλ κέζα απφ αλνηρηέο πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο. Βπηπιένλ, θαζίζηαηαη 

ζαθέο φηη αλ δελ αλαπηχζζνληαη νπζηαζηηθέο, ηζρπξέο θαη απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ δήκνπ θαη ησλ νπζηαζηηθψλ ηνπηθψλ ηνπ εηαίξσλ, ηνπηθψλ  

επηρεηξήζεσλ, θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα,  ν δήκνο δελ κπνξεί λα εγεζεί κε επηηπρία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη έλα πιέγκα αιιειεμαξηήζεσλ, δηαπιεθφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ,  πνπ ιεηηνπξγεί πέξα απφ ηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη 
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κεγεζχλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

4.2.3 Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο θαη 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 

Παξά ην  γεγνλφο φηη, κέρξη ζήκεξα, έρεη γίλεη πνιχο ιφγνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο ζηνπο Ο.Σ.Ώ., απνηειεί σζηφζν θνηλή παξαδνρή φηη απηέο  

πξνζέθξνπζαλ ζε ζνβαξέο εγγελείο αδπλακίεο θαη απνζπαζκαηηθφηεηα, πνπ 

εληνπίδνληαη ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ζπληειεζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο, δει. θαλνληζηηθφ πιαίζην, δνκέο, δηαδηθαζίεο, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, εγεζία. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο, ψζηε λα πξνσζήζεη έλα πνιπδηάζηαην πξφγξακκα 

δξάζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο.  

 ηφρνη θαη Γξάζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο Γηαθζνξάο 

πλδεφκελνη κε ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ζηνλ Σνκέα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο  

 

Σν Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο πεξηέρεη ηνπο 

αθφινπζνπο ζηφρνπο θαη δξάζεηο, πνπ είηε ζπλαθνξνχλ είηε ζηνρεχνπλ εηδηθά ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, σο εμήο:  

Ώ) ηφρνο 12: «Βλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ κνλάδσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ», ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμήο ελέξγεηα: «Οη Μνλάδεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα ππνβάιινπλ ηαθηηθά εθζέζεηο ζρεηηθά κε ππνζέζεηο 

ππφλνηαο δηαθζνξάο θαη ζα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ. Δ ηαθηηθή δηαβνχιεπζε 

κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο θαη ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ 

αξκφδηνπ ζπλδέζκνπ». 

ΐ) ηφρνο 13: «Βλίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε», ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε 

ηηο εμήο ελέξγεηεο: «1) Δ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο βαζηθνχο ελδηαθεξφκελνπο ζα ππνβάιεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ζηηο Αεκφζηεο Τπεξεζίεο, ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηελ 

Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε. 2) Οη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ αξκφδην 

Τπνπξγφ Βπηθξαηείαο. 3) Πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο γηα ηελ πηζαλή εθαξκνγή ησλ 

πξνηάζεσλ απηψλ ζα γίλεη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο». 
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Γ) ηφρνο 14: «1) Βμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ ηνκέσλ πςεινχ θηλδχλνπ 

ζηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, φπσο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, νη ππεξεζίεο 

πγείαο, ηα δεκφζηα έξγα, ακπληηθέο πξνκήζεηεο θαη ζπκβάζεηο, θξαηηθά θαη ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο δάλεηα επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ. 2) Καζηέξσζε θαλφλσλ θαη 

αξρψλ επί ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά ή ζεζκηθά φξγαλα ζα πξέπεη λα βαζίζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο αλαθνξηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, 3) Ώλάπηπμε μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο αμηνιφγεζεο 

θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ αιιά θαη γηα ηελ ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ ηνκέσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ,  4) Βθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ 

ηα αξκφδηα Τπνπξγεία κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ», ν νπνίνο ζπλδέεηαη 

κεηαμχ άιισλ κε ηηο εμήο ελέξγεηεο: «1) Πξνζδηνξηζκφο ησλ εππαζψλ πεξηνρψλ 

εκθάληζεο δηαθζνξάο ζην εζσηεξηθφ ησλ δνκψλ ηεο Γεληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

ρψξαο. Ώλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ δξάζεο κε ζπληνληζκέλεο θαη απνδεθηέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηηο 

κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Βηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε 

κεζνδνινγία», 2) Τπνβνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο ηεο ζπλνιηθήο απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο εκθάληζεο θαηλνκέλσλ 

δηαθζνξάο αλά θνξέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο) θαη 

ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο αλά ηνκέα. 3) Τηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα θάζε ηνκέα θαη εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 4) Κάζε 

νξγαληζκφο ή Τπνπξγείν ζα αλαπηχμεη έλα νξζφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

αλαθνξάο απνηειεζκάησλ θαη εηήζηαο αλαθνξάο απηψλ. Κάζε νξγαληζκφο ή 

Τπνπξγείν ζα ππνβάιιεη εθζέζεηο ζε ηαθηηθή βάζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο», 5) Βγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ». 

Α) ηφρνο 37:«Τηνζέηεζε Κσδίθσλ Αενληνινγίαο θαη Δζηθήο γηα φινπο ηνπ 

δεκφζηνπο θαη ηνπηθνχο ιεηηνπξγνχο», ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμήο ελέξγεηα: 

«Τηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο γηα ηνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο απφ ην Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο». 

Β) ηφρνο 40:«Τπνρξέσζε ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ», ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε 

ηελ εμήο ελέξγεηα: «Καζηέξσζε ππνρξέσζεο Πεξηθεξεηψλ θαη ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο λα ππνβάιινπλ εηήζηα έθζεζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπο». 

Σ) ηφρνο 41:«Ώμηνιφγεζε ησλ αηηηψλ γηα ηελ έιιεηςε εθαξκνγήο ησλ 

απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη πξνηάζεηο ζεξαπείαο 

απηψλ ησλ ειιείςεσλ», ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμήο ελέξγεηα: «Δ Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο ζα ιάβεη γλψζε ησλ εθζέζεσλ 

απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, ησλ Τπεξεζηψλ θαη άιισλ 
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θνξέσλ. Δ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο ζα πξνηείλεη 

ηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο θαη άιιεο θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ε εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο». 

Πξαγκαηνπνίεζε πλαληήζεσλ κε Δκπιεθνκέλνπο Φνξείο 

 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α επεδίσμε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε Ώξρέο θαη Τπεξεζίεο Βιέγρνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηνπο βαζηθνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ζηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο. Βπηπιένλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ελδεηθηηθά κε ηνπο αθφινπζνπο θνξείο 

ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, αξκφδηα 

ζψκαηα ειέγρνπ, Ώξρέο θαη Τπεξεζίεο, ΜΚΟ: Βιεγθηηθφ πλέδξην, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Αεκνζίσλ Βζφδσλ, Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο, Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο, ψκα 

Βπηζεσξεηψλ Βιεγθηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (.Β.Β.Α.Α.), Κεληξηθή Έλσζε 

Αήκσλ Βιιάδαο, Βιιεληθή Βηαηξεία Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη Ώλάπηπμεο, 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Βπηρείξεζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο, Αηεζλήο Αηαθάλεηα. 

ην πιαίζην απηφ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. πξαγκαηνπνίεζε επίζεο ζπλάληεζε εξγαζίαο κε 

ην πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Βπηρείξεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο
37

, 

νπφηε θαη ηέζεθαλ ππφςε νη εηδηθέο ηεο πξνηάζεηο, εγρεηξίδηα δξάζεο θαη άιιν 

ζρεηηθφ πιηθφ. Πεξαηηέξσ, πξνέβε ζηε ζπλζεηηθή αλάιπζε εθζέζεσλ 

πκπαξαζηαηψλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη πκπαξαζηαηψλ ηνπ Αεκφηε θαη ηεο 

Βπηρείξεζεο Ο.Σ.Ώ. Ώ΄ ΐαζκνχ θαη δηαπίζησζε φηη ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη 

δηαθνξεηηθφο, ππάξρνπλ σζηφζν νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζεζκνχ. 

                                                 
37

 Ο Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Βπηρείξεζεο είλαη ν αλεμάξηεηνο θνξέαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηιχνληαη πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο, θαηφπηλ 

θαηαγγειίαο άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Δ έλλνηα ηεο ―θαθνδηνίθεζεο‖ είλαη 

επξεία, θαζψο πεξηιακβάλεη φρη αλαγθαζηηθά παξάλνκεο ή παξάηππεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, αιιά 

νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά βιάπηεη ηελ θαιή ζρέζε ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Δ απνζηνιή ηνπ πκπαξαζηάηε είλαη ε αληηθεηκεληθή δηακεζνιάβεζε, κε ζηφρν 

ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Αεκφηε θαη ηεο Βπηρείξεζεο ησλ Ο.Σ.Ώ. Ώ΄ ΐαζκνχ έρεη σο απνζηνιή, 

πέξαλ απφ ηελ έγθαηξε θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο ησλ 

δεκνηηθψλ αξρψλ, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη 

ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ δεκάξρνπ θαη άιισλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ απφ ηε ζπζζψξεπζε 

αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ. Μέζσ ηνπ ζπκπαξαζηάηε, ζα απνηξέπνληαη πξφζζεηεο 

δηαδηθαζίεο (πξνζθπγέο ζε ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηε δηθαηνζχλε), επεηδή πνιιά 

πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο ζα επηιχνληαη ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ηνπ ΟΣΏ, κε απνηέιεζκα ηελ 

εμνηθνλφκεζε δηαδηθαζηψλ, πφξσλ, ρξφλνπ, ρξήκαηνο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηαιαηπσξίαο ησλ 

πνιηηψλ. 
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χζηαζε Άηππεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Καηάξηηζε Δηδηθήο ηξαηεγηθήο 

γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Βπηπιένλ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζχζηεζε άηππε νκάδα εξγαζίαο, απνηεινχκελε απφ 

ζηειέρε ηεο, κε έξγν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηπρψλ ηεο θαηαξηηδφκελεο εηδηθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ 

ζπλαληήζεσλ, πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ σο άλσ νκάδα εξγαζίαο, θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ηεο εηδηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ  Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, σο ηνκέα 

πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο δηαθζνξάο, ε νπνία πξφθεηηαη λα δηακνξθσζεί θαη λα 

εθαξκνζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ λνκνζεηηθέο, 

θαλνληζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δξάζεηο, θαζψο επίζεο επηθνηλσληαθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο.  

εκεηψλεηαη φηη ε Σερληθή ΐνήζεηα πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζεί απφ ηνλ ΟΟΏ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ θαηάξηηζε ηεο 

ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο. 

ην πιαίζην απηφ, κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4368/16 (ΦΒΚ 21 Ώ/21-02-2016) «Μέηξα 

γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζπζηάζεθε ζην 

Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο Βπηηξνπή γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο. ΐαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βπηηξνπήο είλαη ε δεκηνπξγία επηηειηθνχ θξάηνπο 

θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ακθφηεξα ηα επίπεδα κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ 

επηπέδσλ ηεο Αηνίθεζεο θαη ηεο Ώπηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο εγγχηεηαο ηεο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. 

Βηδηθφηεξα, έξγν ηεο Βπηηξνπήο είλαη ε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ζεζκηθή θαη 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο ζπλνιηθά θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε 

ηελ Κεληξηθή θαη ηελ Ώπνθεληξσκέλε Αεκφζηα Αηνίθεζε, θαζψο θαη ε 

επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε πξνο ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ πξφηαζεο γηα ηελ 

αλακφξθσζή ηνπ, θαζψο θαη ε επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε πξνο ηνλ αξκφδην 

Τπνπξγφ πξφηαζεο γηα ηελ αλακφξθσζή ηνπ, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ζρεηηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ. 

ην πιαίζην ηεο Βπηηξνπήο θαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζσηεξηθψλ θαη 

Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο, α) κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη έσο θαη ηέζζεξηο (4) 

Οκάδεο Βξγαζίαο γηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, β) ζπγθξνηείηαη 

επηπιένλ Οκάδα Βξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαπεξία θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  
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Καη΄ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ, κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 19976/ 

17/6/2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο 

(ΦΒΚ 318, η. Τ.Ο.Α.Α.), απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ ηεο σο 

άλσ Βπηηξνπήο. Βπηζεκαίλεηαη φηη κε ηε ζχλζεζε ηεο ελ ιφγσ Βπηηξνπήο, 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ηεο ππεξεζηαθήο δνκήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ε ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, θαζψο θαη εθπξνζψπσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο δχν βαζκνχο απηνδηνίθεζεο, έηζη ψζηε λα δηαηππσζνχλ φιεο νη 

απφςεηο θαη λα αμηνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ 

αζρνινχκελσλ ππφ θάζε ηδηφηεηα κε ηα ζέκαηα ηεο Ώπηνδηνίθεζεο.  

Δ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο ζα αμηνπνηήζεη ηελ 

θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ 

νξγάλσζε θαη ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαηά 

ηα αλσηέξσ, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο θαη ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο Βπηηξνπήο, θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηεο εηδηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ Βζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηνπ.   
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4.2.4 Άμνλεο ηεο Καηαξηηδφκελεο Δηδηθήο ηξαηεγηθήο ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ 

 

χκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, νη βαζηθέο πηπρέο ηεο θαηαξηηδφκελεο εηδηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, ζρεδηάδνληαη σο εμήο: 

Δλίζρπζε ησλ Ηθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  

Οη κεραληζκνί ειέγρνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν 

θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο δηαθζνξάο, ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζα 

πξνσζήζεη, φζνλ αθνξά ζηνπο Ο.Σ.Ώ. Ώ΄ ΐαζκνχ, ηε ζχζηαζε Μ.Β.Β.
38

, εθφζνλ ε 

αλαγθαηφηεηα ηεθκεξηψλεηαη απφ θξηηήξηα, φπσο ην κέγεζνο ηνπ θνξέα (π.ρ. 

αξηζκφο ππαιιήισλ) ή πιεζπζκηαθά θξηηήξηα (π.ρ. αξηζκφο θαηνίθσλ ή δεκνηψλ) ή 

δηαθξίζεηο ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο (π.ρ. ππνρξέσζε Αήκσλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ γηα ηελ πξφζιεςε πκπαξαζηάηε ηνπ Αεκφηε θαη ηεο Βπηρείξεζεο).  

Πεξαηηέξσ δε, θαηαγξάθεηαη δηεζλψο αχμεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ επηηεινχληαη εμ 

απνζηάζεσο, κε ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο θαη  γεληθφηεξα κε ηε ρξήζε Δ/Τ, 

παξάκεηξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 

δπλαηφηεηα ζχζηαζεο εληαίαο Μ.Β.Β. γηα κηθξνχο Αήκνπο, πνπ δελ πιεξνχλ ηα 

πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα ζχζηαζεο απηνηεινχο Μνλάδαο. Σα αλσηέξσ, κεηαμχ 

άιισλ, απνηέιεζαλ αληηθείκελν πξφζθαηεο ζπλάληεζεο εξγαζίαο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Αήκσλ Βιιάδαο, φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε ηαχηηζε απφςεσλ. 

Δλίζρπζε ηεο Αθεξαηφηεηαο ζε Όιεο ηηο Γηαδηθαζίεο ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Α. Καηάξηηζε Κψδηθα γεληθψλ αξρψλ Αενληνινγίαο θαη Δζηθήο αηξεηψλ νξγάλσλ 

Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο. πσο απνθαζίζηεθε θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε 

ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηελ Κ.Β.Α.Β., ν ελ ιφγσ θψδηθαο ζα θαηαξηηζηεί απφ 

θνηλνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ζηνπο αηξεηνχο ηεο Σ.Ώ. ζε αλνηρηή 
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 Δ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ ζπλαξηάηαη απφ ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο δηνηθεηηθήο δνκήο 

ζπλαξηάηαη ηεο επάξθεηαο πνπ δηαζέηεη λα δηαρεηξίδεηαη εχξπζκα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη δνκέο δηνίθεζεο φπσο είλαη ι.ρ. ε πςειή δηαθηλδχλεπζε θαη ε αβεβαηφηεηα. 

Μέζσ ηέηνησλ κνλάδσλ δεκηνπξγνχληαη νη αλαγθαίνη φξνη γηα εθπφλεζε δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

είλαη ζηξαηεγηθφο φξνο κηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ηεο ζε 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Δ πξφβιεςε ηέηνησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζεκαηνδνηεί ηελ ιεηηνπξγηθή 

αλαβάζκηζε ησλ νξγαλνγξακκάησλ πξνζδίδνληαο ζε απηά ηνλ αλαγθαίν δπλακηζκφ.  Δ απνζηνιή 

ηεο σο θεληξηθήο αξρήο, αξκφδηαο γηα ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, έγθεηηαη πξσηίζησο ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθνχ 

ξφινπ πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο νξγαληζκνχο, ψζηε απηνί λα θαζίζηαληαη πην παξαγσγηθνί θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηε 

ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο.  
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εθδήισζε, πξνθεηκέλνπ  λα πηνζεηεζεί απφ ην ζχλνιν απηψλ θαη λα απνηειέζεη 

πεγή έκπλεπζεο θαη απηνδέζκεπζεο.  

Β. Ώλάδεημε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαθάλεηαο θαη αλνηρηήο δηνίθεζεο: ΐαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζηνπο δήκνπο, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, θαζψο θαη πξαθηηθέο, φπσο ε 

πηνζέηεζε «δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο» ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε 

αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ησλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ε πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο πιεξνθνξίεο, ε επαξθήο ζήκαλζε θ.α. 

Γ. Ώλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ «πκθψλνπ Ώθεξαηφηεηαο», ην νπνίν απνηειεί έλα 

εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. Με απηφ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη θακία πιεπξά δελ ζα απαηηήζεη ή ζα απνδερηεί δσξνδνθία θαη δελ ζα 

ζπκπξάμεη κε αληαγσληζηέο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο. Ώλ ππάξμνπλ παξαβάζεηο, ηφηε επηβάιινληαη 

θπξψζεηο, πνπ θηάλνπλ αθφκε θαη ζηελ άξλεζε ππνγξαθήο ζπκβνιαίνπ, ζηε ιχζε 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ζηνλ απνθιεηζκφ δηαγσληδφκελνπ απφ κειινληηθνχο 

δηαγσληζκνχο. 

Γ. Υαξηνγξάθεζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ: Καηάξηηζε δηαγξακκάησλ ξνήο 

δηαδηθαζηψλ, μεθηλψληαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

(π.ρ. ζπρλφηεηα εθαξκνγήο, πιήζνο σθεινχκελσλ, νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, 

ζπλαξκνδηφηεηεο, βαζκφο θηλδχλνπ).  

Δ. πκκεηνρηθφο Πξνυπνινγηζκφο
39

: Ώπνηειεί δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα κηα αλνηθηή, ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο πνπ ζα επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, δηαδηθαζία ε νπνία πξνζηδηάδεη 

κε ηελ άκεζε θαη αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία. 

Σ. Αηαθάλεηα θαη ινγνδνζία: Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, πνπ πνιιέο 

θνξέο ζθφπηκα ζπγρένληαη. Δ απηνδηνηθεηηθή αξρή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ε 

δηαρείξηζε είλαη δηαθαλήο, θπξίσο δεκνζηνπνηψληαο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο, θαη λα ινγνδνηεί ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ελεξγεηψλ. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέξνο ησλ πφξσλ πνπ ζα 

ζπγθεληξψλνληαη ηνπηθά ηφζν κεγαιχηεξε ζα πξέπεη λα είλαη ε βάζε ηεο 

ινγνδνζίαο.  
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 Σν κνληέιν ηνπ πκκεηνρηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ  ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην Πφξην 

Ώιέγθξε ηεο ΐξαδηιίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 θαη απφ ηφηε έρεη δηαδνζεί ζε πάλσ απφ 

1.000 πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. «Φαληαζηείηε κηα πφιε φπνπ νη πνιίηεο ηεο απνθαζίδνπλ ζπιινγηθά 

γηα ην πφηε ζα ρηηζηεί έλα θαηλνχξην ζρνιείν, πνχ ζα ρσξνζεηεζεί έλα πάξθν θαη πνηα πξνγξάκκαηα 

ζα πινπνηνχληαη ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηεο. Φαληαζηείηε κηα πφιε φπνπ ρηιηάδεο θάηνηθνί 

δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, θχινπ, θαη εζληθφηεηαο ζπλαληψληαη ηαθηηθά γηα λα ρηίζνπλ έλα θαιχηεξν 

θνηλφ κέιινλ… φια απηά ζην φλνκα ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ» (Lerner 2004).  
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Ε. Δ δεκνζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ 

λεπξαιγηθέο ζέζεηο, απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε ηεο 

ινγνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο απηνδηνίθεζεο, εμαζθαιίδεη απμεκέλε δηαθάλεηα 

θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλίρλεπζε πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ παξάλνκνπ πινπηηζκνχ, 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, αζπκβίβαζηνπ, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηεξεχλεζε πηζαλψλ πξαθηηθψλ δηαθζνξάο. 

Ζ. χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ: Δ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαιχπηεηαη απφ ηε 

γεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο ή απφ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφιεςεο θαη αλίρλεπζεο ηεο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ 

κεραληζκψλ ειέγρνπ. Οη δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

απνηεινχλ «πξνλνκηαθφ πεδίν» γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ θαη απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα επάισηνη (π.ρ. εληνπηζκφο δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζπλήθζεζαλ γηα ηδησηηθφ φθεινο, εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο). 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ, ηδηαίηεξε βαξχηεηα είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ κέζσλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λ΄ 

αληηκεησπηζζεί ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο ζηνπο  Οξγαληζκνχο  Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο,  επηθεληξψλνληαο ζηα εμήο: 

i. Βληνπηζκφο φισλ ησλ ηνκέσλ «πςεινχ θηλδχλνπ» δηαθζνξάο (π.ρ θιάδνο 

θαηαζθεπψλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ θ.ι.π) κε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή φισλ 

ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, κε εμεηδίθεπζε ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Ο.Σ.Ώ . Εδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ, κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ,πξνθεηκέλνπ λα 

εθνδηαζηνχλ κε ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ δηαθζνξάο. 

ii. Καηάξηηζε ξεαιηζηηθψλ, επίθαηξσλ νηθνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, κε 

έιεγρν φινπ ηνπ θάζκαηνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηνπο θχθινπ θαη 

ηαπηφρξνλε ελίζρπζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ινγνδνζίαο κε 

εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη φισλ ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηα 

ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη ζεκαληηθφ λα επηηαρπλζεί θαη ε ζχζηαζε ηεο Ώπηνηεινχο 

Τπεξεζίαο Βπνπηείαο Ο.Σ.Ώ . 

iii. Πιήξεο ραξηνγξάθεζεο φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζε επίπεδν 

Ο.Σ.Ώ ζε ζπλδπαζκφ κε ελνπνίεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Βθαξκνγή 

πςειψλ πξνηχπσλ δηαθάλεηαο θαη εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θχθιν ησλ δηαδηθαζηψλ. Βλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ θαζεζηψηνο 

επηβνιήο θπξψζεσλ. 
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iv. Τπνβνιή Βθζέζεσλ Πεπξαγκέλσλ. Οη Ο.Σ.Ώ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

Βηήζηεο Βθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ ζηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α (άξζξ. 11 λ.4320/2015) 

φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο, αλά θνξέα θαη αλά ηνκέα 

ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, δεδνκέλα ηα νπνία ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζην 

ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο αιιά θαη ζηηο απαξαίηεηεο 

λνκηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ πξσηνβνπιίεο θαη αιιαγέο 

πνπ θξίλεηαη φηη πξέπεη λ΄ αλαιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνκέλσλ. 

 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, κε φξακα θαη πνιηηηθή βνχιεζε, πνπ εζηηάδεη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ πνιηηψλ θαη Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, 

ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ αιιά θαη 

ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο, εξγάδεηαη πξνσζψληαο ηελ θαηλνηνκία, ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε. 

 

4.3  ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ  

4.3.1 χζηεκα Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ 

Πιεξσκψλ 

 

Με ην άξζξν 62 ηνπ Ν.4170/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4211/2013 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4387/2016, δεκηνπξγήζεθε ζηελ Βιιάδα 

χζηεκα Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ.  

Σν χζηεκα Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ 

θαζηζηά δπλαηή ηελ άκεζε θαη ηαρεία πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ, θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο. 

Πξφζβαζε ζην χζηεκα Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ 

Πιεξσκψλ έρνπλ νη παξαθάησ Τπεξεζίεο θαη Ώξρέο: 

i. Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αεκνζίσλ Βζφδσλ.  

ii. Σν ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Βηδηθήο Γξακκαηείαο .Α.Ο.Β. 

iii. Δ Οηθνλνκηθή Ώζηπλνκία. 

iv. Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Βίζπξαμεο Ώζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ 

ηνπ ΕΚΏ- ΒΣΏΜ. 

v. Ο Βηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο. 

vi. Ο Βηζαγγειέαο Βγθιεκάησλ Αηαθζνξάο. 

vii. Δ Ώξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο – FIU. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε Βιιάδα είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο ηεο Β.Β. πνπ ήδε 

δηαζέηνπλ ηέηνην ή αληίζηνηρν χζηεκα Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη 

Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ. 
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4.3.2 Τπνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ηνπ Γξαθείνπ  Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο 

 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηξία (3) λέα Ώπηνηειή Σκήκαηα Βιέγρνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ 

ζην Κέληξν Βιέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Β.ΦΟ.ΜΒ.Π.), 

απνζηνιή ησλ νπνίσλ είλαη: 

i. Δ δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θπζηθψλ πξνζψπσλ φιεο ηεο 

Βπηθξάηεηαο, θαηφπηλ παξαγγειηψλ ηνπ Βηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ 

Βγθιήκαηνο, γηα ηνλ εληνπηζκφ εηζνδεκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ δελ έρνπλ δεισζεί, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ii. Δ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηελέξγεηα φισλ ησλ ηχπσλ ειέγρνπ, κε 

ηελ νξζή θαη πνηνηηθή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ Αηεχζπλζε Βιέγρσλ. 

 

iii. Δ ηήξεζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηελ 

Αηεχζπλζε Βιέγρσλ θαη ε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο 

Φνξνινγηθήο Αηνίθεζεο. 

Πεξαηηέξσ, βάζεη πξφζθαηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο (ΦΒΚ ΐ 1055/14-04-

2016), πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε δχν Σκεκάησλ ζην Γξαθείν ηνπ Βηζαγγειέα 

Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ, δπλάκεη ηεο δηάηαμεο 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4274/2014 (Ώ΄ 147), σο αθνινχζσο: 

i. Σκήκα Βπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο θαη 

ii. Σκήκα Γξακκαηείαο. 

Δ ιεηηνπξγία ησλ δχν λέσλ απηψλ Σκεκάησλ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη άκεζα. 

4.4 ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ  

 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζηα θαπληθά πξντφληα, ην 

νπνίν απνηειεί λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σν ελ 

ιφγσ λνκνζρέδην ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαπλνχ θαη βηνκεραλνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ θαπλνχ  θαη θάζε πξντφληνο πνπ δηαθηλείηαη εληφο απηήο. Δ επέκβαζε 

απηή ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί, 

ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ε ιεγφκελε «γθξίδα» πεξηνρή ησλ πξντφλησλ 

θαπλνχ πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ αγνξά.  

Βηδηθφηεξα, κε ην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ, α) θαζηεξψλεηαη ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο 

ζε θάζε ζηάδην ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ, β) 

δεκηνπξγείηαη κεηξψν εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαπληθψλ, ζην νπνίν ζα 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο άδεηεο, απφ ηελ παξαγσγή έσο ηελ ηειηθή 



 

65 

 

θαηαλάισζε γ) πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε εθαξκνγή κέηξσλ επηκέιεηαο απφ ηηο 

θαπλνβηνκεραλίεο (ζχζηεκα «know your client»), δ) ζεζπίδεηαη ε  απαγφξεπζε 

δηαζπλνξηαθψλ πσιήζεσλ θαπλνχ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ε) πξνβιέπεηαη 

ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο θαη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθνχ αζθαιείαο γηα φια ηα 

πξντφληα θαπλνχ. Δ ππνρξέσζε απηή πηνζέηεζεο ζπζηεκάησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε θίλεζε ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνξξέεη απφ ηελ Βπξσπατθή Οδεγία 40/2014,  ζη) 

πξνβιέπεηαη ε  ζχζηαζε Αηππνπξγηθνχ πληνληζηηθνχ Βπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ζηα πξφηππα άιισλ ρσξψλ. Σν Κέληξν απηφ 

ζα ιεηηνπξγεί σο εληαία εζληθή κνλάδα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ζε 

ζέκαηα δίσμεο ιαζξεκπνξίνπ ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Βηδηθφ Φφξν 

Καηαλάισζεο (ΒΦΚ). ην πιαίζην απηφ ζα ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο ειεγθηηθέο θαη 

δησθηηθέο αξρέο θαη ζα ηειεί ζε δηεπαθή κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. (Σεισλεηαθή Τπεξεζία, 

Ώζηπλνκία, Ληκεληθφ ψκα, .Α.Ο.Β., ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, Τπεξεζία Βζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Γ.Γ.Α.Β, Γεληθή Γξακκαηεία Βκπνξίνπ). 

 

4.5 ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ  

 

4.5.1 Ζ Ίδξπζε ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ) 

 

Δ  Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ έρεη αξκνδηφηεηα λα αλαπηχμεη θαη λα πξναγάγεη ηελ εζληθή 

ζηξαηεγηθή, πνιηηηθή θαη δξάζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, λα 

δηαζθαιίζεη ηε δηαθάλεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλνρή θαη ελαξκφληζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, λα βειηηψλεη δηαξθψο 

ην λνκηθφ πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη λα παξαθνινπζεί 

ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  

ε απηφ ην πιαίζην, ε Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ αλαιακβάλεη έλα ζπληνληζηηθφ, επνπηηθφ θαη 

επηβιέπνληα ξφιν. Βπηδηψθεη ηελ ελνπνίεζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. Βπηπιένλ, επηδηψθεη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

 

4.5.2 Πεληαεηέο ηξαηεγηθφ ρέδην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (2016-2020) 

 

Δ Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ, ζε ζπλεξγαζία κε θεληξηθνχο θπβεξλεηηθνχο θνξείο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α εμέδσζε ην πεληαεηέο ζηξαηεγηθφ ζρέδην ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (2016-2020). Ώπηφ ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην είλαη απνηέιεζκα 

δηαβνχιεπζεο κε ηνπο αξκφδηνπο επαγγεικαηηθνχο/θνηλσληθνχο θνξείο θαη 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, θαη παξαδφζεθε ζηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε θαη ζηηο 

Βπξσπατθέο Ώξρέο.  

Σν αληηθείκελν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο εληαίνπ, απινπνηεκέλνπ 
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θαη ζπκπαγνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ζθνπεχνληαο ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ, αλαπηχζζνληαο κηα δηαθαλή, αληαγσληζηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε νηθνλνκηθά, 

αλαπηπμηαθά, θνηλσληθά θαη άιια δεηήκαηα ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.  

Σν πεληαεηέο ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλεη ηκήκα ην 

νπνίν δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο εηδηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ε πινπνίεζή ηνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ εζληθή πνιηηηθή θαηά ηεο δηαθζνξάο.  

 

4.5.3 εκαληηθνί Σνκείο Αλάπηπμεο ηνπ Πεληαεηνχο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ζηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο 

 

Σέζζεξα θχξηα αληηθείκελα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην πεληαεηέο ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο: 

 

Α) Απινπνίεζε θαη Απνηειεζκαηηθή Δθαξκνγή ηνπ Ννκηθνχ Πιαηζίνπ 

 

Σν πξψην είλαη ε απινπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, σο έλα εξγαιείν θαηά ηεο Αηαθζνξάο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν 

ζθνπνχο: 

 

Ε) Σε λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηνζέηεζεο ησλ λέσλ 

επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη    

ΕΕ) Σελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνηθεηηθψλ/κε ελδίθσλ 

κέζσλ. 

 

Σν λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην έρεη σο ζθνπφ λα απινπνηήζεη, εθζπγρξνλίζεη θαη λα 

θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, θαηαξγψληαο φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο, ελψ εμαζθαιίδεη κηα νκαιή 

κεηάβαζε ζην λέν θαζεζηψο, απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ εδξαίσζε θαη 

εθαξκνγή απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο.  

 

Βπηπιένλ, ην θιεηδί γηα κηα επηηπρή πνιηηηθή ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα έλλνκεο πξνζηαζίαο. Δ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

έλλνκεο πξνζηαζίαο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πξνδηθαζηηθψλ ελδίθσλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά ζην ζηάδην ηεο έθδνζεο πξνδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, 

απφ έλα αλεμάξηεην ζε ζρέζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζψκα. 

 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, νινθιεξψζεθε ε δηαβνχιεπζε ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο,  θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηαηέζεθε πξνο επεμεξγαζία  ζηελ Κ.Β.Ν.Β. Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο 

παξνχζαο είρε ήδε νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή επεμεξγαζία . 
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Βπηπιένλ, ην λέν ζχζηεκα έλλνκεο πξνζηαζίαο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζην 

βηβιίν IV ηνπ λφκνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  

 

Β) Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 

Σν δεχηεξν είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Βπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Β.) γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ώπφ ηελ 8-8-2015 φιεο νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα θαηαρσξνχλ ζην Κεληξηθφ Διεθηξνληθφ Μεηξψν 

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΔΜΑΔ), αλεμαξηήησο αμίαο, φια ηα απαξαίηεηα 

δεδνκέλα γηα ηε δεκνζίεπζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  Ώπηή ε δεκνζηφηεηα 

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Οη ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

 

Γ) Πξναγσγή ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο 2020/ Δλίζρπζε ηνπ Αληαγσληζκνχ 

θαη ηεο Οηθνλνκηθήο χγθιηζεο 

 

Σν ηξίην είλαη ε πξναγσγή ηεο Βπξσπατθήο πνιηηηθήο 2020/ Βλίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο.  ε απηφ ην πιαίζην ππάξρνπλ ηξεηο 

ζηφρνη: πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξάζηλεο 

ζπκβάζεηο, θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ΜΜΒ. 

 

Γ) Δλίζρπζε ησλ Αξρψλ Καιήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ Ώξρψλ Καιήο Αηαθπβέξλεζεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα: δηαθάλεηα θαη ζπκκεηνρή, ρξεζηή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ  θαη αθεξαηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ, αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ . Δ Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ ζα πξέπεη λα είλαη  ε θεληξηθή Ώξρή γηα 

ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

4.5.4 χλδεζε θαη Αθνινπζία κε ηηο Γξάζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο 

 

Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πεληαεηέο ζηξαηεγηθφ ζρέδην ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζπκβάιινπλ νπζησδψο ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. εκεηψλεηαη δε φηη 

βξίζθνληαη ζε ζχλδεζε θαη αθνινπζία κε ηηο δξάζεηο ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο πνπ πινπνηείηαη ππφ ηνλ ζπληνληζκφ 

ηεο ΓΒ.Γ.Κ.Ώ.Α. θαζψο κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη:  

http://www.eprocurement.gov.gr/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx@?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ct
http://www.eprocurement.gov.gr/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx@?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ct
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Ώ) ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

ΐ) ηελ ελίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Γ) ηελ πηνζέηεζε θσδίθσλ δενληνινγίαο γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο θαη ηνπηθνχο 

ιεηηνπξγνχο. 

Α) ηελ παξνρή ελφο εληζρπκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. 

Β) ηελ εμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ ηνκέσλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηελ 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

ζηα δεκφζηα έξγα.  

Σ) ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ θαη αξρψλ επί ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά ή ζεζκηθά 

φξγαλα ζα πξέπεη λα βαζίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  

Γ) ηελ αλάπηπμε μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ αιιά θαη γηα ηελ ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ ηνκέσλ πςεινχ θηλδχλνπ,  

Δ) ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ.  

Θ) ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηξηεηνχο ζπλέξγεηαο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ 

ηνκέα ελάληηα ζηε δηαθζνξά (ΑΕΣΒΑ). 

 

4.5.5 Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 

 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Β.Κ.Α.Α.Ώ., εθαξκφδεη 

ήδε, απφ ην επηέκβξην ηνπ 2015, έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηνλ ηίηιν 

«ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΑΔΜΟΕΧΝ ΤΜΐΏΒΧΝ/ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΝΟΜΕΚΟΤ 

ΠΛΏΕΕΟΤ», ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ επίηεπμε ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ζχζηεκα αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο ζηνλ ίδην ηνκέα.  

Ώπηφ ην εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο  ηελ 

δπλαηφηεηα λα πηζηνπνηνχλ ηα ζπρλά ιάζε θαη παξαηππίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζψκαηα πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, λα αλαγλσξίδνπλ πεξηπηψζεηο πνπ επλννχλ ηε δηαθζνξά θαη 

ηελ απάηε θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο λέεο δηαηάμεηο ησλ Βπξσπατθψλ Οδεγηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (Οδεγίεο   

2014/23/EC, 2014/24/EC, 2014/25/EU). 

4.5.6 Λνηπέο Δλέξγεηεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ζηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο 

 

Δ Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο 

λφκν, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε λνκηκφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζην ζχζηεκα 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη εθδψζεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε πξάμεσλ 
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δηαθζνξάο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Βπηπιένλ ε ΒΏΏΑΔΤ 

γλσζηνπνίεζε ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Αεκνζίνπ κηα ελδεηθηηθή ιίζηα κε ηηο 

ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο κνξθέο δηαθζνξάο θαη ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο (red flags).  

 

5. ΜΔΗΕΟΝΔ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

5.1 ΔΝΗΥΤΖ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Δ ΌΛΔ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΣΗ 

ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

5.1.1 Γεκφζηα Αθεξαηφηεηα θαη Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο «ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ» 

 

Σν θείκελν ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ», πεξηιακβάλεη πιείζηεο αλαθνξέο ζηε δεκφζηα 

αθεξαηφηεηα. 

πγθεθξηκέλα:  

Ε. ηελ Δηζαγσγή αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα:  

«Ζ δηαθζνξά έρεη θαηαζηεί απεηιή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, 

γηα ηελ θνηλσληθή καο ζπλνρή θαη ηελ εζληθή καο ππφζηαζε. […] 

Σέηνην ζρέδην είλαη ε “ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ”, πνπ ζηνρεχεη, κέζα απφ ηξεηο ππιψλεο - 

Δθπαίδεπζε, Απνηξνπή, Πξφιεςε – ζην ζχλνιν ζηελ θνηλσλία, ηε δηνίθεζε (δεκφζηα 

θαη κε) θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. […] 

Δίλαη ην κνλαδηθφ εξγαιείν πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα γηα λα εθηηκεζνχλ νη 

θίλδπλνη δηαθζνξάο, λα ζπληνληζηνχλ νη δξάζεηο θαη λα πξνσζεζνχλ ζε φιν ην 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρψξν, πνιηηηθέο θαη ζρέδηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αλά ηνκέα. 

[…] 

Πξνηείλεηαη ην παξφλ ζρέδην “ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ” λα ιεηηνπξγήζεη σο κία πνιηηηθή 

νκπξέια, πνπ ζα ζηεγάζεη φιεο ηηο θνηλέο δξάζεηο θπβέξλεζεο - θνηλσλίαο πξνο ηε 

δηαθάλεηα θαη ζα πεξάζεη ζηελ θνηλσλία, θαζαξφ ην κήλπκα φηη ε “ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ”:  

i. Ωθειεί πεξηζζφηεξν ηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο  

ii. Βειηηψλεη ην επίπεδν δσήο θαη κεηψλεη ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε ηε 

ζσζηή εμππεξέηεζε απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο  

iii. Απμάλεη ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο ησλ πνιηηηθψλ, ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

iv. Απμάλεη ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ θπβεξλεηηθψλ επηινγψλ  

v. Βνεζά ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ  

vi. Αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πξνζειθχεη επελδχζεηο  

vii. Γπλακψλεη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε  
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viii. Γεκηνπξγεί θιίκα αηζηνδνμίαο θαη ειπίδα ζηνπο πνιίηεο γηα έλα θαιχηεξν 

κέιινλ  

ix. Λεηηνπξγεί σο ζεηηθφ παξάδεηγκα πνπ εζίδεη ηνπο κεγάινπο θαη εθπαηδεχεη ηα 

παηδηά, ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο».  

II. ην Κεθ. 2.3.8. «Καλφλεο Γενληνινγίαο»
40

 ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ 

«ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ» αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα:  

«Ζ δενληνινγία, δειαδή ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ σο πξνο ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ εγεηψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζπληζηά 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο πάζεο θχζεσο 

εμνπζίαο.  

ε κεγάιε έξεπλα ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(Ο.Ο..Α.), γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη ρψξεο ηνπ θφζκνπ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ην ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη 

θπξίσο λα εληζρπζνχλ ε εζηθή θαη ε δενληνινγία. Γη’ απηφ, απεπζχλζεθε πξνηξνπή 

πξνο φιεο ηηο ρψξεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εγθαζηδξχζνπλ ζε φιν ηνλ δεκφζην 

(ηνπιάρηζηνλ) ηνκέα Κψδηθεο Γενληνινγίαο, νη νπνίνη λα εθαξκφδνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ρξεζηή δηνίθεζε.  

Οη Κψδηθεο Γενληνινγίαο, γηα λα έρνπλ απνηέιεζκα, πξέπεη:  

i. Να ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο πξσηνβνπιίεο άιισλ, παξεκθεξψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο ν «Γηεζλήο Κψδηθαο Γενληνινγίαο Κξαηηθψλ 

Αμησκαηνχρσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ» (ςήθηζκα 

51/59 ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1996).  

ii. Να πξνάγνπλ ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ εληηκφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα κεηαμχ 

ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ. ε απηνχο, νη πνιηηηθέο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα εζηθά πξφηππα.  

iii. Οη εζηθέο ζηαζεξέο (ηα φξηα) πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη μεθάζαξα θαη λα 

ζπλδένληαη κε λνκηθέο θπξψζεηο. Να πξνβιέπεηαη ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

απζηεξψλ πεηζαξρηθψλ ή άιισλ κέηξσλ θαηά θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίνη 

παξαβηάδνπλ ηνπο θψδηθεο ή ηα πξφηππα πνπ θαζηεξψλνληαη ζχκθσλα κε 

απηνχο.  

iv. Γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο πξέπεη λα πθίζηαηαη δηαζέζηκε 

θαζνδήγεζε, ε νπνία λα πεξηγξάθεηαη ζπγθεθξηκέλα.  

v. Οη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, φηαλ εθηίζεληαη, θάλνληαο ιάζνο. Οη πνιηηηθνί πξέπεη, 

πξψηνη εθείλνη, λα πξνζεισζνχλ ζηελ ηήξεζε ησλ εζηθψλ θαλφλσλ, γηα λα 

ελζαξξχλνπλ θαη φινπο ηνπο άιινπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο.  

                                                 
40

 ΐι. ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ, ν.π., ζει. 50. 
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vi. Όιεο νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο θαη αλνηρηέο 

ζε δεκφζηα εμνλπρηζηηθή έξεπλα.  

vii. Να πεξηέρνπλ ιεπηνκεξείο θαη μεθάζαξεο νδεγίεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.  

viii. Οη ζχκβνπινη θαη δηαρεηξηζηέο λα δεζκεπζνχλ, σο νθείινπλ, λα δείμνπλ 

πξνζήισζε ζηηο εζηθέο αμίεο.  

ix. Οη ππαιιειηθέο ζπλζήθεο νιφθιεξεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηνπο θψδηθεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο.  

x. Να ελζαξξχλνληαη νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί λα θαηαγγέιινπλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο πξάμεηο δηαθζνξάο, νη νπνίεο πεξηπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

xi. Να απαηηείηαη απφ ηνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο λα δειψλνπλ ζε αξκφδηεο 

αξρέο, κεηαμχ άιισλ, ηηο εμσηεξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζία, 

επελδχζεηο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζεκαληηθά δψξα ή επηδφκαηα, απφ ηα 

νπνία είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε ηα 

θαζήθνληά ηνπο σο θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ.  

xii. Πξέπεη λα ππάξρνπλ αληίζηνηρνη κεραληζκνί ινγνδνζίαο θαη θαηαινγηζκνχ 

επζπλψλ γηα φια ηα αλσηέξσ, ζε φιν ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα».  

5.1.2 Γεκφζηα Αθεξαηφηεηα θαη Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο θαηά ηεο 

Γηαθζνξάο 

 

Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ εθαξκνδνκέλνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζνη:  

Ώ) Ο ζηφρνο 13 : «Δλίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε», ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε 

ηελ εμήο ελέξγεηα : «Ζ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο βαζηθνχο ελδηαθεξφκελνπο 

ζα ππνβάιεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ζηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε»  

ΐ) ε ζχληαμε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη δενληνινγίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

πγθεθξηκέλα ν ζηφρνο 37: «Τηνζέηεζε Κσδίθσλ Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο γηα 

φινπο ηνπ δεκφζηνπο θαη ηνπηθνχο ιεηηνπξγνχο», ζπλδέεηαη κε ηελ εμήο ελέξγεηα: 

«Τηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο γηα ηνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο». 

Γ) Ο ζηφρνο 39 : «Τηνζέηεζε πξνηχπσλ θαη θσδίθσλ απφ επαγγεικαηίεο θαη ηηο 

ελψζεηο ηνπο», ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμήο ελέξγεηα: «Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

ησλ Κσδίθσλ Γενληνινγίαο ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη ηηο ελψζεηο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ινγηζηέο, δηθεγφξνη, 

θηεκαηνκεζίηεο θιπ).» 

ε πινπνίεζε ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ δξάζεσλ, φπσο ήδε αλαπηχρζεθε 

αλσηέξσ ππφ θεθ. 4.2 ΐ΄Μέξνο, ν θψδηθαο δενληνινγίαο γηα ηα κέιε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην ζηφρν 34, πηνζεηήζεθε ηνλ Μάξηην 2016 απφ ηε 

ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ. 

5.1.3 χζηαζε Άηππεο Οκάδαο Δξγαζίαο κε Αληηθείκελν ηε Γεκφζηα 

Αθεξαηφηεηα 

 

Με ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ηνπ εθαξκνδφκελνπ ρεδίνπ 

Αξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηελ 1.4.2016 ζπγθξνηήζεθε ε άηππε 

Οκάδαο Βξγαζίαο, ζπγθξνηνχκελε απφ ζηειέρε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., πξνθεηκέλνπ:  

i. Να απνηππψζεη ηηο πξσηνβνπιίεο, πνπ ζπλήζσο ιακβάλνληαη γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο δεκφζηαο αθεξαηφηεηαο. 

ii. Να αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζηνπο θαλφλεο θαη θψδηθεο δενληνινγίαο. 

iii. Να αλαδεηήζεη ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ ζπκβάζεσλ ή άιισλ ζπλαθψλ 

θεηκέλσλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο 

δενληνινγίαο.  

iv. Να κειεηήζεη ηελ Έθζεζε ηεο Β.Β., έηνπο 2014, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο, λα 

απνηππψζεη ηνπο ππάξρνληεο θψδηθεο δενληνινγίαο ζηνλ δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα ζε εζληθφ επίπεδν.  

v. Να ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ δξάζεσλ 

πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ζηηο 

Αεκφζηεο Τπεξεζίεο, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, θαζψο 

επίζεο γηα ηελ αλάπηπμε ή επηθαηξνπνίεζε γεληθψλ αξρψλ Κψδηθα 

Αενληνινγίαο θαη Δζηθήο γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

vi. Να εμεηάζεη ηε ζθνπηκφηεηα θαηάξηηζεο ελφο αλαζεσξεκέλνπ γεληθνχ 

θψδηθα δενληνινγίαο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη εηδηθψλ θσδίθσλ 

δενληνινγίαο ζηνπο ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ δηαθζνξάο ζε ελδερφκελε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ. 

vii. Να κειεηήζεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηνκεαθψλ θσδίθσλ δενληνινγίαο 

απφ ηα ζρεηηθά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία ζα επηβιέπνπλ ηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπο.  

Καηφπηλ, ηελ 1.6.2016, ε σο άλσ Οκάδα Βξγαζίαο νινθιήξσζε ην έξγν ηεο θαη 

ππέβαιε ην ζρεηηθφ παξαδνηέν, απφ ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίν αλαδεηθλχνληαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: 
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Η. Οη Πξσηνβνπιίεο πνπ πλήζσο Λακβάλνληαη πξνο ηελ Καηεχζπλζε κηαο 

Ζζηθήο Τπνδνκήο 

Οη πξσηνβνπιίεο, πνπ ζπλήζσο ιακβάλνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κίαο εζηθήο 

ππνδνκήο, απνηππψλνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) κε ηε ζπληαγκαηηθή 

πξφβιεςε, β) κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, γ) είηε κε ηε δεκηνπξγία θσδίθσλ 

δενληνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο εθιεγκέλνπο αμησκαηνχρνπο (δειαδή 

ππνπξγνχο, κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη αηξεηνχο ηεο απηνδηνίθεζεο) θαη ηνπο 

δηνξηζκέλνπο ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δ) κε ηε δηαξθή 

επηκφξθσζε, ε) κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Βηδηθφηεξα: 

Α) πληαγκαηηθή Πξφβιεςε 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο πξνβιέπεηαη φηη: 

«1. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη εθηειεζηέο ηεο ζέιεζεο ηνπ Κξάηνπο θαη ππεξεηνχλ 

ην Λαφ νθείινπλ πίζηε ζην χληαγκα θαη αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα».  

Β) Ννκνζεηηθέο Ρπζκίζεηο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ν λενςεθηζζείο λφκνο 4369/2016 αλαθνξηθά κε ην 

«Βζληθφ Μεηξψν Βπηηειηθψλ ηειερψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, βαζκνινγηθή 

δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο 

πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο)», ν νπνίνο ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

πειαηεηαθήο ζρέζεο εμνπζίαο-πνιίηε θαζψο θαη ζηελ απνθνκκαηηθνπνίεζε ηεο 

Αηνίθεζεο, stricto senso, πνπ δεκηνπξγεί παζνγέλεηεο θαη εθηξέθεη ηα θαηλφκελα 

δηαθζνξάο.  

Γ) Γεκηνπξγία Κσδίθσλ Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο 

Δ εκπέδσζε ηεο εζηθήο ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε επηηπγράλεηαη  

φρη κφλνλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο λνκνζεζίαο ή ηεο θσδηθνπνίεζεο απηήο, (θαζψο 

απηή νδεγεί θπξίσο ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ θαηαζηνιή ησλ αλήζηθσλ ζπκπεξηθνξψλ) 

αιιά θπξίσο κέζσ ηεο πξνψζεζεο κίαο πνιηηηθήο πξφιεςεο, κε εμεηδίθεπζε ζε 

επηκέξνπο κνξθέο αθεξαηφηεηαο, ε νπνία επηδξά ζηελ θνπιηνχξα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ζηε ζρέζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  

Γ) Γηαξθήο Δπηκφξθσζε 

χκθσλα κε ην Βζληθφ ρέδην θαηά ηεο Αηαθζνξάο πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφιεςε 

αιιά θαη ηελ θαηαζηνιή θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, απνηειεί ε θαηάξηηζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ιεηηνπξγψλ. εκεηψλεηαη φηη ν ηφρνο 18 

ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο, ζπλδέεηαη κε εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ ππφ θεθ. 7.11 ΐ΄Μέξνο, ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν απαηηείηαη: 
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α) ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε ειεγθηηθνχο 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηφζν ζε ζέκαηα ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, φζν θαη ζε ζέκαηα δηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

β) ε επηκφξθσζε ησλ δηθαζηηθψλ θαη δησθηηθψλ αξρψλ, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζεκηλαξίσλ ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο θαη ελεκέξσζήο ηνπο, πεξί αιιαγψλ ηεο 

πνηληθήο θπξίσο λνκνζεζίαο. 

Δ) Δθπαίδεπζε  

Σν εθαξκνδφκελν αλαζεσξεκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαηά ηεο Αηαθζνξάο, 

πεξηιακβάλεη πιείζηεο δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαηλνκέλσλ 

δηαθζνξάο. ΐαζηθφο ππιψλαο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, απνηειεί ε εθπαίδεπζε 

ηεο λέαο γεληάο, κέζσ εηζαγσγήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, γεληθή ή επαγγεικαηηθή, θαηλνηφκσλ καζεκάησλ, ζρεηηθά κε ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο.  

ηφρν απνηειεί ε εηζαγσγή καζεκάησλ αθεξαηφηεηαο θαη αληηδηαθζνξάο, ηδίσο 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ψζηε λα δηαπαηδαγσγεζνχλ  νη 

λέεο γεληέο ζηηο εζηθέο αμίεο θαη ην πλεχκα ηεο αθεξαηφηεηάο θαη κέζσ ηεο 

Παηδείαο λα αλαηξαπεί ε θνπιηνχξα αλνρήο ηεο δηαθζνξάο. ηνλ ππξήλα ηεο 

παηδείαο, πξέπεη λα βξίζθεηαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ σο πξνο ηνλ θαζνιηθφ 

ζεβαζκφ ζηνπο λφκνπο, θαζψο επίζεο ε θαιιηέξγεηα ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο.  

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Αξάζεο 17, εμεηάδεη ηα αθφινπζα: 

i. Βηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. 

ii. Ώλάπηπμε θαη εηζαγσγή καζεκάησλ θαηά ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

iii. Βθπαίδεπζε θαη ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ δαζθάισλ θαη 

θαζεγεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

iv. Πξνεηνηκαζία θαη εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα 

παηδαγσγηθά επαγγέικαηα. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή κε ηε ζρεηηθή ηερληθή βνήζεηα πνπ ζα παξαζρεζεί απφ ηνλ 

Ο.Ο..Ώ. θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην επφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 

Αξάζεο.  

 

 

 

 



 

75 

 

5.1.4 Τηνζέηεζε Κσδίθσλ Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο  

 

Δηδηθά νη Καλφλεο θαη Κψδηθεο Γενληνινγίαο 

Α. Καλφλεο Γενληνινγίαο  

H εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο ζεζκνχο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε παγησκέλε αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

Ώ) Δ άζθεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δηαθζνξά θαη ηελ 

εθηέιεζε παξάλνκσλ θαη ελ πνιινίο αλήζηθσλ πξαθηηθψλ. 

ΐ) Δ εθηειεζηηθή εμνπζία καδί κε ηα Μ.Μ.Β. θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζεσξνχληαη σο 

νη ππιψλεο κε ηελ ιηγφηεξε αληίζηαζε ζηε δηαθζνξά. 

Γ) Οη πνιηηηθνί ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ/ηνπηθφ επίπεδν «ζεσξνχληαη απφ 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ σο ηδηαίηεξα επεξεαδφκελνη απφ νξηζκέλεο κνξθέο 

δηαθζνξάο. ε κηθξφηεξν βαζκφ, απηφ αθνξά θαη ηνπο δηθαζηηθνχο ζεζκνχο [...]»
41

. 

Οη σο άλσ πάγηεο αληηιήςεηο είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζην Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ»
42

, ηηο εηήζηεο έξεπλεο πνπ 

δηεμάγνληαη απφ ηε Αηεζλή Ώκλεζηία, ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Βπηζεσξεηή 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο
43

, ηηο ζπλερείο απνθαιχςεηο απφ ηνλ ηχπν, αιιά θαη ηηο 

εθζέζεηο εγρψξησλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ, θαη ελ γέλεη δχζθνια 

αλαηξέπνληαη.  

 

Β. Κψδηθεο Γενληνινγίαο 

Οη Κψδηθεο Αενληνινγίαο απνηεινχλ ήπηνπ δηθαίνπ θείκελα, κε δεζκεπηηθήο 

ηζρχνο, πνπ νδεγνχλ ζηελ εθνχζηα ζπκκφξθσζε, πξνζδηνξίδνληαο θαη 

θαηεπζχλνληαο ηελ επηζπκεηή θαη αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ, 

ρσξίο εμσηεξηθή επηβνιή. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κε Κψδηθεο 

Αενληνινγίαο, έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ειάθξπλζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ 

αιιαγή ηεο πθηζηάκελεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο.  

                                                 
41

 ΐι. ηελ Έθζεζε Ώμηνιφγεζεο ηνπ Σεηάξηνπ Κχθινπ γηα ηε ρψξα καο, κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

GRECO, φπσο πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ 68ε χλνδν Οινκέιεηαο ηεο Οκάδαο Υσξψλ θαηά ηεο 

Αηαθζνξάο (ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο (http://www.ministryofjustice.gr). 
42

 Σν Βζληθφ ρέδην θαηά ηεο δηαθζνξάο «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ», εθδφζεθε ην 2013 απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο, 

αλαζεσξήζεθε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο ηνλ Ενχιην ηνπ 

2015, ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4320/2015, σο ηζρχεη, κεηαμχ 

άιισλ αλαιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο.  
43

 ΐι. ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: 

https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/125/EkthesiGEDD2014.pdf 
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Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο, ζε θακία πεξίπησζε, δελ απνηειεί έλα ζχλνιν 

λνκηθψλ θαλφλσλ, αιιά αληίζεηα πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ ηα κέιε ηνπ ζπλφινπ, 

ην νπνίν αθνξά, απνδέρνληαη νηθεηνζειψο θαη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δηέπνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν 

Κψδηθαο Αενληνινγίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζεί ζηα κέιε, ηα νπνία ηνλ 

απνδέρνληαη νηθεηνζειψο θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Βπηπιένλ ζηφρνο 

ηνπ Κψδηθα Αενληνινγίαο δελ είλαη λα αλαπηχμεη ην πεξηερφκελν ησλ Νφκσλ, αιιά 

λα δηεπθξηλίζεη ηελ απφθαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ λα ηεξήζνπλ ηνπο Νφκνπο απηνχο.  

Γ. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Κσδίθσλ Γενληνινγίαο 

Έλαο Κψδηθαο Αενληνινγίαο, ελ γέλεη, έρεη ηα αθφινπζα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

i. Έρεη σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, αμηνπηζηίαο, 

αληηθεηκεληθφηεηαο, ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ελ γέλεη θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

εηδηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ.   

ii. Πξνηξέπεη ζηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο: α) Ώθεξαηφηεηαο, β) 

Ώληηθεηκεληθφηεηαο, γ) Βπαγγεικαηηθήο Εθαλφηεηαο θαη Αένπζαο Πξνζνρήο, 

δ) Βρεκχζεηαο, ε) Βπαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο απηέο 

εμεηδηθεχνληαη θάζε θνξά θαη γεληθφηεξα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο 

iii. Πξνβιέπεη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο  

iv. ηνρεχεη ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ, νη νπνίνη απνζαθελίδνπλ ην πιαίζην 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, θαζψο επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζε φια ηα επίπεδα. 

Κάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεξγεί ζχκθσλα κε απηφλ.  

v. Δ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αξρέο, ππνρξεψζεηο θαη απαγνξεχζεηο πνπ 

εκπεξηέρεη, ζπληζηνχλ αληηεπαγγεικαηηθή πξαθηηθή, ε νπνία θαηαξρήλ 

δπζθεκεί ην δεκφζην ιεηηνχξγεκα.  

vi. Οξηζκέλεο απφ ηηο αξρέο ηνπ Κψδηθα απνξξένπλ απφ λφκνπο ή ζρεηηθέο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε κε ζπκκφξθσζε ζε 

απηνχο, ελδέρεηαη λα απνηειεί επηπιένλ πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 

επηζχξεη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο, αλεμάξηεηα απφ θάζε άιιε ηπρφλ επζχλε 

θαηά ηνπο θείκελνπο λφκνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε κε ζπκκφξθσζε ζε 

απηέο ηηο αξρέο ηνπ Κψδηθα, κπνξεί λα ζπλάγεη αζηηθή ή αθφκε θαη πνηληθή 

επζχλε ηνπ παξαβάηε. 

Γ. Γηνηθεηηθή Ζζηθή, Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Κνπιηνχξα  

Γηα ηελ πξνψζεζε θαη εκπέδσζε ηεο εζηθήο ζηελ δηαθπβέξλεζε, δελ αξθεί κνλάρα 

ε λνκνζεζία θαη νη θσδηθνπνηήζεηο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ πνηληθή θαη 

πεηζαξρηθή επζχλε. Ώληίζεηα, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία λέα έλλνηα ζεζκηθήο 

επζχλεο, ε νπνία ζα εκπινπηίζεη ηελ πνιηηηθή επζχλε, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ 
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επαγγεικαηηζκφ, ήηνη ζηελ επηκειή θαη αληδηνηειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ 

θαζεθφλησλ. Βηδηθφηεξα, κέζσ ηεο ζέζπηζεο εληαίσλ θαλφλσλ εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηε δξάζε ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, επηηπγράλεηαη ε ζπγθξφηεζε 

κίαο εζηθήο ππνδνκήο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε.  

Δ θνπιηνχξα δενληνινγίαο ζπκβάιιεη, εθηφο απφ ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ, ζηελ 

θαιιηέξγεηα ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, πξνάγεη ηελ νκαδηθή εξγαζία 

θαη βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε κηαο ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

Κάζε ελέξγεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα πςειφηεξα πξφηππα 

δενληνινγίαο, αθνχ ν ππάιιεινο ζπκβάιιεη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ,  σο 

θνξέα πνπ παξέρεη πξψηηζηα ππεξεζίεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

 

Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Καλφλεο Γενληνινγίαο 

Ζ χκβαζε γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ηνπ Ο.Ζ.Δ.
44

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο «Κψδηθεο ζπκπεξηθνξάο γηα 

δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο» πξνβιέπεηαη φηη:  

«1. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά, θάζε Κξάηνο Μέξνο πξνάγεη, κεηαμχ άιισλ, 

ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ εληηκφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

ιεηηνπξγψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ λνκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. πγθεθξηκέλα, θάζε Κξάηνο Μέξνο πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη, ζηα πιαίζηα ησλ 

ζεζκηθψλ θαη λνκηθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ, θψδηθεο ή πξφηππα ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ 

νξζή, έληηκε θαη θαηάιιειε εθπιήξσζε ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ».  

 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) 

 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο (Ο.Ο..Ώ.), έρεη επίζεο 

αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ αλαθνξψλ θαη εθδφζεσλ, πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηελ εκπέδσζε ηεο 

εζηθήο ζηε δεκφζηα ππεξεζία αιιά θαη ηε ιήςε κέηξσλ εζηθήο γηα ηελ εκπέδσζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ θπβέξλεζε
45

.  

                                                 
44

 Δ χκβαζε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θαηά ηεο Αηαθζνξάο θπξψζεθε κε ηνλ λ. 3666/2008. Πξφθεηηαη 

γηα πνιχ πιεξέζηεξν ζχζηεκα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, κε ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ζπνπδαία εξγαιεία ζηελ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 

χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ είλαη ην φηη ζε απηήλ έρεη πξνζρσξήζεη (σο λνκηθή νληφηεηα) ε 

Βπξσπατθή Έλσζε, ζπλεπψο απνηειεί ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα φξγαλά ηεο γηα ηεο 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαθζνξάο. 
45

 ΐι. Janos.Bertok, Πξνψζεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο: επηζθφπεζε ηεο 

εκπεηξίαο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηνπ Ο.Ο..Ώ., Βπηζηήκε θαη Κνηλσλία, Σεχρνο 15/2005 

(ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/ article/viewFile/595/595), ζει. 116, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ν Ο.Ο..Ώ. «ζεσξνχκελνο σο έλαο απφ ηνπο πξνεμάξρνληεο δηεζλείο ζεζκνχο, έρεη αλαπηχμεη 

κία νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, ηφζν ζε δεκφζηνπο ζεζκνχο φζν θαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο»  
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Βπηζεκαίλεηαη φηη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα, ην πκβνχιην ηνπ Ο.Ο..Ώ. ελέθξηλε έλα ζχλνιν απφ αξρέο 

δηαρείξηζεο ηεο εζηθήο ζηε χζηαζε γηα ηε ΐειηίσζε ηεο Δζηθήο πκπεξηθνξάο 

ζηηο Αεκφζηεο Τπεξεζίεο
46

 ηνπ 1998. Πην πξφζθαηα, ην 2003, πηνζεηήζεθε ε 

χζηαζε γηα Οδεγίεο Αηαρείξηζεο ηεο χγθξνπζεο πκθεξφλησλ ζηηο Αεκφζηεο 

Τπεξεζίεο
47

, κε ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο κνλαδηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο πξαθηηθήο γηα ηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ.    

 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο  

ην πιαίζην εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο, έρεη αλαπηπρζεί έλαο 

κεραληζκφο ειέγρνπ, ε Οκάδα ρσξψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο, ε GRECO (the 

Group of States Against Corruption), πνπ βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηηο αξρέο ηεο 

ακνηβαίαο αμηνιφγεζεο ζε ζέκαηα δηαθζνξάο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή εθαξκνγή 

απφ ηα θξάηε ησλ δχν δηεζλψλ πκβάζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Βπηηξνπή 

ησλ Τπνπξγψλ, δει. ηεο χκβαζεο Πνηληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ Αηαθζνξά 

θαη ηεο χκβαζεο Ώζηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ Αηαθζνξά. Καηά ηελ 68ε 

χλνδν Οινκέιεηαο ηεο Οκάδαο Υσξψλ θαηά ηεο Αηαθζνξάο (ηξαζβνχξγν, 1-19 

Ενπλίνπ 2015), πηνζεηήζεθε ε Έθζεζε Ώμηνιφγεζεο ηνπ Σεηάξηνπ Κχθινπ γηα ηε 

ρψξα καο, κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο GRECO
48

. 

Με βάζε ηελ ελ ιφγσ έθζεζε, αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ, φηη παξά ην γεγνλφο φηη 

δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο ππφθεηληαη ζε κεραληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαξηέξα θαη ηνπο ζεζκηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ ηελ αθεξαηφηεηά 

ηνπο, ε Βιιάδα εμαθνινπζεί λα ρξεηάδεηαη θσδηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ 

δενληνινγίαο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο γεληθήο επνπηείαο επί ησλ Αηθαζηψλ θαη 

ησλ Βηζαγγειέσλ. 

ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε ζχζηαζε, ην ακέζσο επφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αηθαηνζχλεο θαη 

ηηο Βλψζεηο Αηθαζηψλ, ζα πξνσζήζεη ζρέδην θψδηθα δενληνινγίαο Αηθαζηψλ θαη 

Βηζαγγειέσλ.  

 

Ζ Έθζεζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο έηνπο 2014 

Δ Έθζεζε ηεο Β.Β. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζπζηήλεη κεηαμχ άιισλ 

ζηηο ειιεληθέο αξρέο
49

ηελ: «[…] Θέζπηζε νινθιεξσκέλσλ θσδίθσλ δενληνινγίαο 

                                                 
46

 ΐι. Recommendation on Improving Ethical Conduct in the Public Service 

(http://www.oecd.org/gov/ethics/oecdlegalinstrumentsoncorruptionprevention.htm) 
47

 ΐι. Recommendation on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service 

(http://www.oecd.org/gov/ethics/managingconflictofinterestinthepublicservice.htm). 
48

 ΐι. ζρεηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο (http://www.ministryofjustice.gr). 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δεθαελλέα (19) ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο ζα αμηνινγεζεί απφ 

ηε GRECO, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017.  
49

 ΐι. ζρεηηθά ην Παξάξηεκα γηα ηελ Βιιάδα ηεο Έθζεζεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

δηαθζνξά, ΐξπμέιιεο, 3.2.2014 COM(2014) 38 final - ANNEX 8, (πξνζπειάζηκε θαη ζηελ 
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γηα ηνπο αηξεηνχο αμησκαηνχρνπο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ ινγνδνζίαο γηα πηζαλέο παξαβηάζεηο ησλ ελ ιφγσ θσδίθσλ, 

ζε πεξηπηψζεηο πξαθηηθψλ δηαθζνξάο ή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. […]». 

 

 Τπάξρνληεο Κψδηθεο Γενληνινγίαο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα ζε Δζληθφ Δπίπεδν- 

Πξφζθαηεο Δμειίμεηο  

Ώ) Οη Κψδηθεο Αενληνινγηθήο πκπεξηθνξάο Αεκνζίσλ Τπαιιήισλ, πνπ ηζρχνπλ 

ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, είλαη νη αθφινπζνη:  

1) Κψδηθαο Δζηθήο θαη Αενληνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Μάηνο 

2013)
50

,  

2) Κψδηθαο Αενληνινγίαο ηνπ Ώζηπλνκηθνχ, (π.δ. 254/2004), θαζψο επίζεο  

3)Κψδηθαο Αενληνινγίαο Αεκνζηνλνκηθψλ Βιεγθηψλ [αξηζκ. 

2/40371/ΑΤΒΠ/30.04.2013 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (ΦΒΚ ΐ΄ 1075/30.4.2013)].  

Οη ελ ιφγσ θψδηθεο έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, αμηνπηζηίαο, 

αληηθεηκεληθφηεηαο, ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ελ γέλεη, θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ εηδηθφηεξσλ 

θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ.   

H άηππε Οκάδα Βξγαζίαο επεζήκαλε, επίζεο, φηη ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2012, ην 

Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε, δεκνζίεπζαλ ηνλ «Οδεγφ Οξζήο Αηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο ησλ Αεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ», έλαλ νδεγφ πνπ επί ηεο νπζίαο επαλέιαβε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο, ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο, 

θαζψο θαη ηνπ Βπξσπατθνχ Οδεγνχ Οξζήο Αηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο, ρσξίο λα 

κπνξεί λα ιερζεί φηη ν Οδεγφο απηφο πξνζιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θψδηθα 

δενληνινγίαο ή ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηνπιάρηζηνλ νξίδεηαη απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία.  

Εδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε, επίζεο, ζηνλ Κψδηθα Αενληνινγίαο ησλ Βζσηεξηθψλ 

Βιεγθηψλ
51

, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα πξνάγεη ηελ θνπιηνχξα εζηθήο ζην 

επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο είλαη θαηάιιεινο 

θαη αλαγθαίνο γηα ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο εδξαηψλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα δηαβεβαίσζεο ζεκάησλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Τπάξρνληεο Κψδηθεο Γενληνινγίαο ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα ζε Δζληθφ Δπίπεδν  

                                                                                                                                         

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-

and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_el.pdf), 

ζει. 3. 
50

 ΐι. .φ.π. ππνζεκείσζε αξ. 7. 
51

 ΐι. Κψδηθαο Αενληνινγίαο ησλ Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ, The Institute of Internal Auditors, 2005, 

Βιιεληθή Έθδνζε: Βιιεληθφ Ελζηηηνχην Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ, 2008 

(https://na.theiia.org/standards-guidance/.../Code%20of%20Ethics%20Greek.pdf 
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Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, έλαο κεγάινο αξηζκφο επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη 

ζπιιφγσλ, έρεη θαηαξηίζεη θαη πηνζεηήζεη αληίζηνηρνπο θψδηθεο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο.  

Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη:  

Ώ. Κψδηθαο Εαηξηθήο Αενληνινγίαο
52

  

ΐ. Κψδηθαο Αηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο
53

 

Γ. Κψδηθαο Αενληνινγίαο ησλ Σξαπεδψλ
54

 

Α. Κψδηθαο Βπαγγεικαηηθήο Αενληνινγίαο Λνγηζηψλ-Φνξνηερληθψλ
55

. 

Οη Κψδηθεο Αενληνινγίαο ησλ εθάζηνηε επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ: 

i. Αηαηεξνχλ ηελ θαιή θήκε θαη ηζηνξηθή δηαδξνκή 

ii. Αεζκεχνπλ ηα κέιε γηα ηελ εζηθή, έληηκε θαη αθέξαηε ζπκπεξηθνξά 

iii. Θεζπίδνπλ ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο  

iv. Τηνζεηνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο,  

v. Βδξαηψλνπλ ηελ ακνηβαία δέζκεπζε  

vi. πληεινχλ, ψζηε λα απνθηνχλ ηα κέιε ζπιινγηθή επζχλε γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εζηθή ππφζηαζε, ρσξίο απηφ λα αλαηξεί ην γεγνλφο, 

φηη ην ήζνο θαη ε αθεξαηφηεηα δελ ζπληζηνχλ αηνκηθή επζχλε θαη εζηθή 

ππνρξέσζε ηνπ θαζελφο μερσξηζηά.  

vii. Ώπνηεινχλ ην πξσηαξρηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

θαη θηινζνθίαο.  

viii. πληζηνχλ ηνλ ζπλδεηηθφ ηζηφ ησλ ζρέζεσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη, 

παξάγνληαη θαη εμειίζζνληαη, ηφζν ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε ην 

πξνζσπηθφ θαη ηελ Αηνίθεζε, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κε φινπο 

φζνη αιιειεπηδξνχλ κε ηελ εθάζηνηε Τπεξεζία.  

ix. Ώπνηεινχλ ζπλήζσο, αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Βζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο, ηνλ νπνίν ζπκπιεξψλνπλ, εκπινπηίδνπλ θαη επεθηείλνπλ.  

x. πληζηνχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο θαη ζέηνπλ ην πιαίζην ησλ κεηαμχ ζρέζεσλ, 

γηα ηελ ιήςε ησλ πιένλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ.  

xi. Παξέρνπλ νδεγίεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην έξγν, γίλεηαη κε εζηθφ θαη 

λφκηκν ηξφπν.  

                                                 
52

 ΐι. www.isathens.gr/nomika-themata/iatriki-deontologia.html 
53

 ΐι. www.ministryofjustice.gr/site/?TabId=237&language=el-GR 
54

 ΐι. www.hba.gr/Index.asp?Menu=23 
55

 ΐι. www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17881 
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xii. Σνλίδνπλ ηελ θνηλή αληίιεςε, πεξί ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο επζχλεο, ψζηε 

θάζε ππάιιεινο λα ιεηηνπξγεί κε ηηο πςειφηεξεο αξρέο θαη εζηθά πξφηππα  

xiii. πκβάινπλ ζηελ πηνζέηεζε κίαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, κε θνηλέο αμίεο θαη 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, εληφο θαη εθηφο ηεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αθεξαηφηεηα, ήζνο θαη πξνζσπηθή επζχλε. 

Δ Βπηηξνπή Αενληνινγίαο, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζπλήζσο ζηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο θψδηθεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο, έρεη ζθνπφ λα πξναζπίζεη θαη 

λα επνπηεχζεη ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπκκφξθσζε ζηνλ Κψδηθα Αενληνινγίαο, αιιά 

θαη ηε ζπλερή ζπκπιήξσζε θαη κεηεμέιημή ηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη ε θαηάξηηζε εηδηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ζχκπξαμε κεηαμχ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία 

απνηειεί δξάζε ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο, απνζθνπεί κεηαμχ άιισλ:  

Ε. ηελ πξνψζεζε, εληφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, πλεχκαηνο 

ζπκκφξθσζεο αθελφο κε ηνπο λφκνπο θαη αθεηέξνπ κε ηηο εζηθέο αξρέο θαη αμίεο, 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηδησηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.  

ΕΕ. ηελ πηνζέηεζε ζρεηηθψλ θσδίθσλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο. 

ΕΕΕ. ηελ θαζηέξσζε εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ηεο 

εηαηξηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ αξρψλ δενληνινγίαο. 

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο  

Δ σο άλσ αλαθεξφκελε άηππε νκάδα εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε:  

Ώ) ηη κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ εθαξκνδνκέλνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο 

Αηαθζνξάο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχληαμε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη δενληνινγίαο 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηείηαη, 

ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ε «Τηνζέηεζε Κσδίθσλ Γενληνινγίαο θαη 

Ζζηθήο γηα φινπο ηνπ δεκφζηνπο θαη ηνπηθνχο ιεηηνπξγνχο» (βι. δξάζε 37 ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ ρεδίνπ Αξάζεο), ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ αθφινπζε ελέξγεηα: 

«Τηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο γηα ηνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο». 

ΐ) Σελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε, ε νπνία επεξεάδεη ηδηαίηεξα 

αξλεηηθά ηνπο ηνκείο ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο, θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

θηλεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ ζεζκψλ (θπξίσο ζε επίπεδν θπβέξλεζεο θαη 

θνηλνβνπιίνπ), πξνο ηελ θαηεχζπλζε κίαο εζηθήο ππνδνκήο θξίλεηαη επηηαθηηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί έηη πεξαηηέξσ ε εζηθή ζηελ άζθεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο.  

Γ) ηη ζηελ Βιιάδα δελ ζπγθξνηήζεθε πνηέ έλα ζψκα δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε 

πξφηππα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ θαη 

ηνπ θαζήθνληφο ηνπο, ε ζπκβνιή ησλ Κσδίθσλ Αενληνινγίαο, σο θεηκέλσλ πνπ 

θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ, πξνζδηνξίδνληαο ηελ επηζπκεηή θαη 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ρσξίο εμσηεξηθή επηβνιή,  θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε.  
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Α) Σελ εθαηέξσζελ πίεζε, πνπ δέρεηαη ε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ ζεκεξηλή πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη δπζπξαγίαο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο, φζν θαη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ, δεδνκέλνπ φηη: 

α) ε πνιηηηθή απαηηεί άκεζα απνηειέζκαηα θαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, θαη δε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ,   

β) νη πνιίηεο, απαηηνχλ ηηκσξία ησλ ελφρσλ γηα πξάμεηο δηαθζνξάο, είηε απηνί 

αλήθνπλ ζην ρψξν ησλ εθιεγκέλσλ, είηε ζην ρψξν ησλ δηνξηζκέλσλ αμησκαηνχρσλ, 

ε σο άλσ νκάδα θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

Ε. ζηε αλάγθε ρξήζεο ησλ θσδίθσλ Αενληνινγίαο σο κία αξρηθή γξακκή άκπλαο, 

ΕΕ. ζηελ αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Γξακκαηείαο γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε, θαζηέξσζε θαη 

πξαγκαηηθή πηνζέηεζε θσδίθσλ Αενληνινγίαο, ζε εθαξκνγή ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηεο 

Βζληθήο ηξαηεγηθήο θαηά ηεο Αηαθζνξάο, αλαγλσξίδνληαο θαη ηελ έκθαζε πνπ 

δίλεη ην ζχλνιν ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη νη Αηεζλείο Οξγαληζκνί ζηελ 

πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

III. ζηελ αλάδεημε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δξάζεο ηνπο ζην ππάξρνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, ηελ νπνία ππνγξακκίδνπλ νη δηεζλείο ηάζεηο, 

IV. ζηελ αλάγθε ζηφρεπζεο ζηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο απηνπξνζηαζίαο θαη 

απηνδέζκεπζεο, 

εκεηψλεηαη φηη, ην παξαδνηέν ηεο ελ ιφγσ νκάδαο, πξφθεηηαη λα απνζηαιεί θαη 

ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε, γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε:  

Ε. Με εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο 

Αξάζεο 13, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, ζρεηηθά κε ην 

είδνο ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ζηηο Αεκφζηεο Τπεξεζίεο, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Σνπηθή 

Ώπηνδηνίθεζε.  

ΕΕ. Με εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο, ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ησλ Αξάζεσλ 37 θαη 39, πξνθεηκέλνπ: 

Ώ) Να ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ή επηθαηξνπνίεζε γεληθψλ 

αξρψλ Κψδηθα Αενληνινγίαο θαη Δζηθήο, γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη 

απφ επαγγεικαηίεο θαη ηηο ελψζεηο ηνπο. 

ΐ) Να εμεηαζηεί ε ζθνπηκφηεηα θαηάξηηζεο ελφο αλαζεσξεκέλνπ γεληθνχ 

θψδηθα δενληνινγίαο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη εηδηθψλ θσδίθσλ 

δενληνινγίαο ζηνπο ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ δηαθζνξάο, ζε ελδερφκελε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ.  
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Γ) Να κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηνκεαθψλ θσδίθσλ δενληνινγίαο 

απφ ηα ζρεηηθά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία ζα επηβιέπνπλ ηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπο.  

ΕΕΕ) Με εθπξνζψπνπο ηεο SRSS, πξνθεηκέλνπ, ζην πιαίζην παξνρήο ηερληθήο 

βνήζεηαο απεπζείαο απφ ηελ ηειεπηαία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ 

αλαθεξφκελσλ δξάζεσλ, λα δηαηππσζνχλ νη ζρεηηθέο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπο. 

IV) Με ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε εηδηθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ζχκπξαμε κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

 

5.2 ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΓΗΑΦΘΟΡΑ  

 

χκθσλα κε ην ηφρν 30 ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο, ν 

νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο πξνβιέπεηαη ε «Δλίζρπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

βειηίσζε αληηκεηψπηζεο θαη πνηληθνπνίεζεο ησλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο». 

 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο, κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ν ελ ιφγσ ζηφρνο είλαη 

ε«Αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αχμεζεο 

απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πίεζε ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα». Σν 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ έρεη εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 

1.10.2015 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31.7.2016). 

Με βάζε ηνλ ζπγθεθξηκέλνζηφρν, ε ελδπλάκσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, ηφζν ζε επίπεδν δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, φζν 

θαη ζε επίπεδν δηνηθεηηθήο – ειεγθηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, απνηειεί κηα απφ ηηο 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο. Δ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο αληηκεησπίδεηαη σο κεραληζκφο 

βειηίσζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ πνηλψλ – πξφιεςεο, θαζψο ε πην απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ ζα κεηψζεη ηνλ θφξην θαη ηελ πίεζε, πνπ δέρεηαη ην 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζε πξψηε θάζε, ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε 

ηεο Αηαθζνξάο επηδηψθεη, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο εηδηθψλ ππννκάδσλ θαη 

ζπλδέζκσλ, ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ – πνηλψλ, πνπ 

επηβάιινληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο ησλ αληίζηνηρσλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα Τπνπξγεία θαη ζηνπο 

επνπηεπφκελνπο Φνξείο ηνπο, έηζη ψζηε: 

1. Να αλαζρεδηαζηνχλ νη θπξηφηεξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ, 

ζην πιαίζην απηψλ, λα πεξηνξηζηεί ε παξαγσγή δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, 
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2. λα αληηθαηαζηαζνχλ νη δηνηθεηηθέο αδεηνδνηήζεηο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

«γλσζηνπνίεζεο», γεγνλφο πνπ ζα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

δηθαζηεξίσλ κε αληίζηνηρεο ππνζέζεηο, 

3. λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ νηθεηνζειή απνδνρή 

ηεο παξάβαζεο απφ ην δηνηθνχκελν, πξνθεηκέλνπ λα κελ εμειίζζεηαη ε 

ππφζεζε ζε δηθαζηηθφ επίπεδν (π.ρ. κείσζε πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε 

απνδνρήο ηεο παξάβαζεο, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαβάζεσλ πνπ 

επηζχξνπλ ζπγθεθξηκέλεο θπξψζεηο ζε ηέηνηα πεξίπησζε), θαη λα 

επηηπγράλεηαη απμεκέλε εηζπξαμηκφηεηα. 

 

Α) ηα πιαίζηα απηά ζα αμηνπνηεζνχλ ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε, φπσο ν Υάξηεο Πνξείαο γηα ηελ Μεηαξξχζκηζε ηεο 

Ώδεηνδφηεζεο Βπελδχζεσλ, πνπ πηνζέηεζε ε Κπβέξλεζε ηνλ Οθηψβξην 2015, 

δεδνκέλσλ ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάθακςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, φπνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απζηεξά ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ελεξγεηψλ, πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

 

Βηδηθφηεξα, ζην Υάξηε Πνξείαο-Μέζνδνο Βξγαζίαο πξνβιέπεηαη φηη: 

«Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ θαηεπζχλζεσλ βειηίσζεο ηνπ 

Ν.4262/2014, ζα ζπληαρζεί απφ ηελ Οκάδα Αηαρείξηζεο Έξγνπ
56

 ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα έλα θείκελν-νδεγφο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αξρψλ, νη νπνίεο ζα πεγάδνπλ απφ ην 

λφκν. Σν θείκελν απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νκάδεο εξγαζίαο γηα λα 

πξνηείλνπλ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ππφ ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ΐηνκεραλίαο, ηηο φπνηεο ζεζκηθέο 

αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ηνπο, ζε πξνζαξκνγή ηνπ Ν.4262/2014 (Σέινο 

Εαλνπαξίνπ 2016).» 

 χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπληάρζεθε θείκελν-νδεγφο θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα πηνζεηήζνπλ  νη 

νκάδεο εξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο β΄ θάζεο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ην 

νπνίν ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Οκάδαο Αηαρείξηζεο Έξγνπ. Βηδηθφηεξα, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο α΄ θάζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ 

αδεηνδφηεζε, αθνινπζεί ε β΄ θάζε, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ην κνληέιν ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο εμεηδηθεχνληαο ζε ηνκείο 

θαη βάζεη ησλ αξρψλ, πνπ ζέηεη ν πξναλαθεξφκελνο λφκνο-πιαίζην. 

 

Β) Πεξαηηέξσ, φπσο πξνέθπςε κεηά απφ αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο κε 

ζρεηηθνχο θνξείο, φπσο ην Βιεγθηηθφ πλέδξην, ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ηνλ 

                                                 
56

 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 21 ηεο 14−8−2015, «Ώλαζχζηαζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο 

Οκάδαο Αηαρείξηζεο Έξγνπ γηα ηελ Ώπινχζηεπζε ηεο Ώδεηνδφηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο», (ΦΒΚ Ώ΄96). 
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πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Βπηρείξεζεο, ηε Αηεζλή Αηαθάλεηα Βιιάο, 

ηνπο Βιεγθηηθνχο Μεραληζκνχο, ε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ ηεο Αηνίθεζεο 

γηα ηελ επίιπζε δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη ειιεηκκαηηθή. 

Αεδνκέλνπ φηη ε πξνζθπγή ζηα φξγαλα απηά είλαη θαηά θχξην ιφγν 

ελδηθνθαλήο, ν δηνηθνχκελνο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απιψο αλακέλεη ηελ 

πάξνδν ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθχγεη ζηα 

αξκφδηα δηθαζηήξηα.  

 

ην πιαίζην απηφ εμεηάδεηαη: 

1.Δ ζχζηαζε θαη ελεξγνπνίεζε Βπηηξνπψλ Βπίιπζεο Αηνηθεηηθψλ 

Ώκθηζβεηήζεσλ, νη νπνίεο ζα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο,  

2.ε ζηειέρσζε ησλ Βπηηξνπψλ εμέηαζεο πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ κε 

επαξθέο θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαη κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, 

3. ε δηεχξπλζε ησλ ηξφπσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ,  

4.ε απινχζηεπζε ή θαηάξγεζε πεξηηηψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηθνλνκηθψλ/ 

δηαδηθαζηηθψλ δηαηάμεσλ, 

5.ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ξνήο δηαδηθαζηψλ θαη ε αχμεζε ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθφξεζεο, 

6.ε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε α) ηελ εηζαγσγή αξρψλ θαη 

πξαθηηθψλ θαιήο λνκνζέηεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ λέσλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξεξκελεία ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Αηνίθεζεο 

θαη β) ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο θσδηθνπνίεζεο θαη 

απινπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηή πνπ ζπλδέεηαη κε 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, κεγάιν αξηζκφ σθεινχκελσλ, πςειή 

ζπρλφηεηα ρξήζεο θαη άιιεο παξακέηξνπο, 

7.ε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ (ππνρξεσηηθέο 

ειεθηξνληθέο/δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

είζπξαμε ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο πιαζηηθνχ ρξήκαηνο, 

ηαρχηεηα ζηε δηεμαγσγή ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

δηεμαγσγή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, κε ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, δηαζχλδεζε θαη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξνινγηθψλ 

αξρψλ θαη άιισλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, πξφβιεςε δεκηνπξγίαο κηθηψλ 

θιηκαθίσλ γηα ζνβαξέο ππνζέζεηο, επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο εμέιημεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ (TAXIS) γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

επαθήο ππαιιήισλ – πνιηηψλ. 

 

Γ). Με ην λ. 4312/2014, «Ρχζκηζε δεζκεπκέλσλ ή θαηαζρεκέλσλ ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη κεηξεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», επηρεηξήζεθε λα ξπζκηζηεί ε 

δηαρείξηζε απφ ην Βιιεληθφ Αεκφζην, ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα θαη αξρέο 

θαη ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ελ γέλεη ησλ δεζκεπκέλσλ ή 

θαηαζρεκέλσλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη κεηξεηψλ ή ππνινίπσλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή ησλ κεηξεηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπξίδεο, ζηε 
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δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Ώθφκε, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, γηα 

πξψηε θνξά ζεζπίδεηαη κία κνξθή πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο γηα ηνλ χπνπην ή 

ηνλ θαηεγνξνχκελν, κε ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ην Βιιεληθφ Αεκφζην, ηα 

θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα θαη αξρέο θαη ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

λα ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο γηα ηελ αμίσζεο ή ηε δεκία ηνπο. Πξφθεηηαη γηα 

ξπζκίζεηο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο βαζηθέο ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη 

ππνζηεξίδνπλ ην ηεθκήξην αζσφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζην Βιιεληθφ Αεκφζην, ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα θαη αξρέο θαη ηνπο 

θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο λα έρνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα αιιά θαη λα 

αμηνπνηνχλ κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν ηα ρξήκαηα απηά ζε ρξφλνπο 

ζπληνκφηεξνπο απφ ζπλήζεηο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία.  

Οη πξψηνη κήλεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 4312/2014, δπζηπρψο, δελ κπνξνχλ λα 

θξηζνχλ επηηπρεκέλνη. πγθεθξηκέλα, ην ξπζκηζηηθφ πιέγκα ηδίσο ησλ πξψησλ 

δχν άξζξσλ ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο απνδείρηεθε απνιχησο πεξίπινθν 

θαη, εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ, πξαθηηθά αλεθάξκνζην απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. Εδίσο απφ ηελ άπνςε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ ρξεκάησλ ηα 

νπνία δεζκεχνληαη ιφγσ ηεο ηέιεζεο εγθιεκάησλ (ηδίσο) θαηά ηνπ Βιιεληθνχ 

Αεκνζίνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 19 κελψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηε ζέζε ζε 

ηζρχ ηνπ λ. 4312/2014 είλαη αλχπαξθηα.  

 

Μεηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ γηα ηθαλφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θξίλεηαη έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε αλάιπζε ηεο κείσζεο ησλ πνηλψλ 

πνπ εηζήρζεζαλ κε απηέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε ζέζπηζή 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαη λα ηεθκεξησζεί ε αλαγθαηφηεηα γηα 

πεξαηηέξσ παξεκβάζεηο, ζην πιαίζην επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. ην ζεκείν απηφ 

ζεκεηψλνπκε φηη ηελ ελέξγεηα «3) Πξαγκαηνπνίεζε απαξαίηεησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο κε βάζε 

ηελ αλσηέξα αλάιπζε», ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε Αξάζε 

30 ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αξκφδηνο 

Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο δεζκεχεηαη λα πξνηείλεη ηηο 

απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηεο δηαθζνξάο. Βηδηθφηεξα νη 

ειιεληθέο αξρέο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ησλ 

πνηλψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ην λ. 4312/2014 θαη, εάλ ρξεηαζηεί, ζα πξνβεί ζε 

ζρεηηθή αλαζεψξεζε. 

 

Γ. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζε ηειηθή θάζε βξίζθεηαη ε ζχζηαζε, ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο ηνπ Τπνπξγείνπ  

Αηθαηνζχλεο Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, Οκάδαο Βξγαζίαο, 

κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο θαη ηνπ ψκαηνο 

Βπηζεσξεηψλ Βιεγθηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο γηα ηε αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ 

ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αχμεζεο απηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πίεζε ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα. 

Σν έξγν ηεο Οκάδαο Βξγαζίαο πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο:  
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1) Ώπνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, κε ηε ρξήζε θαη ηπρφλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλάιπζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

2) Ώλάιπζε κείσζεο ησλ πνηλψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ην λ. 4312/2014. 

3) Αηαηχπσζε πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη αχμεζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πίεζε πνπ δέρεηαη ην 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα.  

4) Αηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο ζην ζχλνιφ ηνπ.  

 

5.3 ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ – ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖΝ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ  

 

Σν θείκελν ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ», πεξηιακβάλεη πιείζηεο αλαθνξέο ζηε δεκφζηα 

αθεξαηφηεηα. 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζχκπξαμε Αεκνζίνπ - Εδησηηθνχ Σνκέα, ην ρέδην Αξάζεο 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ κέηξα, πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα: 

 

Ώ. Σελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο πιαηζίνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Αηαθζνξάο κε ηε ζχκπξαμε Αεκνζίνπ- Εδησηηθνχ Σνκέα. 

 

ΐ. Σελ αλάπηπμε δηαθνηλνηηθήο ππνζηήξημεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ηα αλεμάξηεηα κέζα ελεκέξσζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο.    

 

πγθεθξηκέλα ν ηφρνο 45 «ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγή ηξηεηνχο πλέξγεηαο Γεκφζηνπ-

Ηδησηηθνχ Σνκέα Δλάληηα ζηε Γηαθζνξά (.Γ.Η.Σ.Δ.Γ.)», ζπλδέεηαη κε ηηο εμήο 

ελέξγεηεο:  

 

«1) Καηάξηηζε ιεπηνκεξνχο ρεδίνπ Αξάζεο. 2) Ώλάιεςε θνηλψλ ελεξγεηψλ ζε 

ηνκείο ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 3) 

Βηήζηα αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ» θαη 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θνηλψλ δξάζεσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα».  

 

Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε δηακφξθσζε ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ δξάζεο 

ελάληηα ζηε δηαθζνξά ρξνληθήο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ θαη ελ ζπλερεία ε πινπνίεζε 

απηνχ  απνηειεί κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο δξάζεηο ηνπ εθαξκνδφκελνπ Βζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ.  

 

Με ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε ζπκπξάμεηο Αεκνζίνπ θαη Εδησηηθνχ Σνκέα ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηφρσλ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α έρεη μεθηλήζεη 
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ζπλεξγαζία κε ηελ Βηδηθή Γξακκαηεία ΑΕΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ 

θαζψο επίζεο φηη: 

 

Ώ) Οη πκπξάμεηο Αεκνζίνπ – Εδησηηθνχ Σνκέα (ΑΕΣ) είλαη ζπκβάζεηο, νη νπνίεο 

ζπλάπηνληαη κεηαμχ ελφο δεκφζηνπ θαη ελφο ηδησηηθνχ θνξέα, κε ζθνπφ ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ ή/θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

ΐ) Μέζσ ησλ ΑΕΣ: 

i) Σν δεκφζην δηαηεξεί ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ ξφιν θαη δηαηεξψληαο  ηελ 

ηδηνθηεζία ησλ παγίσλ δίλεη ηελ επθαηξία λα πινπνηνχληαη δεκφζηα έξγα αθφκα θαη 

ζε δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. 

ii)Παξάιιεια αμηνπνηείηαη ε ηερλνγλσζία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, ψζηε αθελφο θαηαζθεπάδνληαη πνηνηηθά έξγα θαη αθεηέξνπ παξέρνληαη 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο/ρξήζηεο ησλ έξγσλ απηψλ. 

 

Γ) Οη ΑΕΣ απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ηφλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κνριεχνληαο ηδησηηθνχο πφξνπο ζε αλαπηπμηαθά έξγα κε πνιιαπιαζηαζηηθφ 

φθεινο. 

 

ε ζπλέρεηα ζρεηηθήο ζπλάληεζεο εξγαζίαο κε ζέκα ηελ ελεκέξσζε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ δχν ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ 

αλαθεξφκελσλ δξάζεσλ ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Αηαθζνξάο πνπ ζρεηίδνληαη ζηε ζχκπξαμε Αεκνζίνπ θαη Εδησηηθνχ Σνκέα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο δεηήζεθε έγγξαθε ελεκέξσζε γηα ηα αθφινπζα:  

 

1. Ννκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, (ηδξπηηθφο λφκνο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νξγαλφγξακκα, θαηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ, κε 

αλαθνξά ζε ελδερφκελεο ξεηέο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

απάηεο, δηαθζνξάο).  

2. Απλαηφηεηα νξηζκνχ ζηειερψλ ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο σο κέιε ζε Οκάδα 

Βξγαζίαο, ε νπνία ζα ζπζηαζεί κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε ιεπηνκεξνχο 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε ζπκπξάμεηο 

Αεκνζίνπ θαη Εδησηηθνχ Σνκέα.  

3. Πξνηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ σο άλσ αλαθεξφκελε εηδηθή ζηξαηεγηθή θαηά ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο ΑΕΣ.  

4. Βληνπηζκφο πηζαλψλ εζηηψλ θηλδχλνπ εκθάληζεο δηαθζνξάο,  

5. Βλδερφκελεο δηθιείδεο αζθαιείαο πξνβιεπφκελεο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο αξκνδηφηεηαο ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο. 

6. Σπρφλ ιήςε θαη δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ ζηνλ ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηεο ελ 

ιφγσ Τπεξεζίαο. 

7. Οξηζκφο αξκφδηνπ ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο ζε ζέκαηα δηαθζνξάο.  
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 Ώθνινχζσο γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αθφινπζεο ππεξεζίεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο: 

i) Σελ ειιεληθή Ώξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Αεδνκέλσλ, ψζηε λα εμεηαζηνχλ νη 

πνιηηηθέο θαηαγγειίεο δπζιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ εηαηξείεο εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην.  

 

ii) πλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν Βπηρεηξήζεσλ θαη ΐηνκεραληψλ (Βΐ) ζρεηηθά κε ηε 

βειηίσζε ηνπ Κψδηθα Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζήο ηεο γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην εηαηξείεο. 

 

iii) πλεξγαζία κε ηελ Βπηηξνπή Ώληαγσληζκνχ, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο δηαθζνξάο 

ζηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηελ εγθαηάζηαζε ίζσλ φξσλ αλάκεζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ζηελ εηζαγσγή πνιηηηθψλ αληαγσληζκνχ πνπ απαγνξεχνπλ ηηο 

παξάλνκεο ζπκπξάμεηο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο 

iv) πλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Βξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ παξάλνκε εξγαζία θαη 

αδηαθάλεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ επαθφινπζε εηζθνξνδηαθπγή.  

Βλ γέλεη ν ζηφρνη ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

Ώ) πζηξάηεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο, κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε 

θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο πγηνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δεκφζηαο αθεξαηφηεηαο. 

ΐ) Βλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, σο πξνο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο δηαθζνξάο. 

 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ μεθηλά έλαο ζπζηεκαηηθφο θνηλσληθφο δηάινγνο κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, (ελδεηθηηθά: Βπηζηεκνληθνί Φνξείο, Βπηκειεηήξηα, 

Βπαγγεικαηηθέο Βλψζεηο, Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο, Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα, Μέζα 

Μαδηθήο Βλεκέξσζεο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο) κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ νη 

ηξφπνη θαη ηα κέζα, κε ηα νπνία ζα:  

i) Βπηβιεζεί απνηειεζκαηηθά ε πξνζηαζία ελάληηα ζηε δηαθζνξά ηδησηηθνχ ηνκέα, 

παξέρνληαο έλα άξηζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη έλα θαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο γηα φινπο ηνπο επελδπηέο.  

ii) Βθαξκνζηνχλ θαηλνηφκεο ιχζεηο κέζσ ησλ κειεηψλ πξφιεςεο ζηνπο πεξηζζφηεξν 

επηξξεπείο ζηε δηαθζνξά ηνκείο θαη λα δηαδνζνχλ νη θαιχηεξεο δπλαηέο πξαθηηθέο 

νδεγίεο αλά ηνκέα, φπσο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο, νη θαηαζθεπέο, νη νηθνλνκηθνί 

ηνκείο, θ.ιπ.  

iii) Ώιιάμεη ε ζηάζε ησλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσλία, ψζηε λα κελ αλέρνληαη άιιν ηε 

δηαθζνξά σο ηξφπν δσήο, θαη λα ζηεξίδνπλ ελεξγά ηελ πάιε ελάληηα ζηε δηαθζνξά 

θαηαγγέιινληαο ηελ φρη κφλν εζεινληηθά θαη πξφζπκα, αιιά αθφκα θαη επσλχκσο.  
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ια ηα παξαπάλσ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε εηδηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηε ζχκπξαμε κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηελ πξφιεςε 

θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (an Anti-Corruption Public Private Partnership 

(ACPPP) framework), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

λνκνζεηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο πξσηνβνπιίεο, θαζψο επίζεο θαη εθπαηδεπηηθέο. 

εκεηψλεηαη φηη ε ηερληθή βνήζεηα πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζεί απφ ηνλ Ο.Ο..Ώ. 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα.  

 

5.4 ΔΝΗΥΤΖ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

 

1. ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Σν Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη εηδηθφηεξα 

ν ηφρνο 31 «Δλίζρπζε ησλ κεραληζκψλ γηα ηελ αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ», ζπλδέεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ εμήο ελέξγεηα: «1) Βειηίσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηεζλή πξφηππα (Ο.Ο..Α., 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Ζλσκέλα Έζλε, δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο) γηα ηελ 

αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κέζσ ελίζρπζεο ηεο αλάθηεζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (πάγσκα, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε θιπ) θαη κέζσ δηεξεχλεζεο ηεο 

δπλαηφηεηαο ελερπξηαζκνχ ησλ δεζκεπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο νηθνλνκηθέο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

νθεηιψλ». 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, ήδε ζρεδηάδεη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή 

ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή θαη ε εθ λένπ 

ζρεδηαδφκελε δηαδηθαζία λα θαιχπηεη εχξνο πεξηπηψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ην 

επίκαρν ρξεκαηηθφ αληηθείκελν δχλαηαη ζε θάζε πεξίπησζε, λα έρεη ιάβεη άιιε 

κνξθή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. αθηλήηνπ). 

2. ΤΜΒΑΖ ΣΧΝ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Κεθ. V ηεο χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ 

θαηά ηεο Αηαθζνξάο, φπσο θπξψζεθε κε ην Νφκν 2666/2008 (ΦΒΚ  

113/Ώ'/18.6.2008), ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: α) Δ επηζηξνθή πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απνηειεί ζεκειηψδε αξρή απηήο θαη ηα θξάηε-κέιε παξέρνπλ κεηαμχ 

ηνπο ηελ επξχηεξε δπλαηή ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη ζπλδξνκή ζην πιαίζην απηφ. 

ΐ) Δ πξφιεςε θαη αλίρλεπζε κεηαθνξάο πξντφληνο εγθιήκαηνο. Γ) Μέηξα γηα ηελ 

άκεζε αλάθηεζε πεξηνπζίαο. Α) Μεραληζκνί γηα ηελ αλάθηεζε πεξηνπζίαο κέζσ 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηε δήκεπζε. 
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3. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΝΑΚΣΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

Α. Αλάθηεζε πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Σακείσλ 

χκθσλα κε ην χζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ 2014-2020 (Αηαδηθαζία ΑΕΕΕ_2) 

ν ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νξίδεηαη σο εμήο: «ε 

επηζηξνθή θάζε δαπάλεο, ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο παξαδνζέλ πξντφλ, 

έξγν ή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή απφθαζεο κε ηελ 

νπνία αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο δαπάλεο ή ε επηζηξνθή παξαλφκσο 

θαηαβιεζείζαο δαπάλεο». 

 

Δ ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ην ζπληνληζκφ, ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 2014−2020 (Καλνληζκφο 1303/2013, άξζξν 122, 

παξ.2, λφκνο 4314/2014, άξζξα 22 & 33, ΚΤΏ Αεκνζηνλνκηθψλ Αηνξζψζεσλ), 

απνηεινχλ ην πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ 

ησλ Βπξσπατθψλ Αηαξζξσηηθψλ θαη Βπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΒΑΒΣ). 

 

Οη αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΒΠΏ 2014 - 2020 έρνπλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαηππηψλ 

θαη ηελ επηβνιή ησλ αλαγθαίσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη ηεο επηδίσμεο 

ηεο αλάθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ. ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο 

εζληθνχ ή ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο 

παξάβαζεο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηεο επηπηψζεηο, νη αξκφδηεο αξρέο δηαρείξηζεο, 

δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε αθχξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο πξάμεο απφ ην ΒΠ. Ώθνινχζσο ηα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο 

εζληθέο αξρέο ή ζηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα ή ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο, θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην χζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ. 

 

Δ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, θαηά ηηο νπνίεο ε Ώπφθαζε Αεκνζηνλνκηθήο Αηφξζσζεο 

ζπληζηά θαη Ώπφθαζε Ώλάθηεζεο. Σα αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληα 

πνζά, βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη σο έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη εηζάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ εζφδσλ, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε 

ηελ πξνέιεπζε ηεο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο πνπ αλαδεηείηαη.  

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Βπηηξνπεία ηεο Βπηθξαηείαο ζην 

Βιεγθηηθφ πλέδξην, ήδε εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ ζπλνιηθά 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ  γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ  δηαδηθαζίαο.  

 

Β.  Αλάθηεζε κε Νφκηκνπ Πεξηνπζηαθνχ Οθέινπο ρσξίο Πνηληθή Καηαδίθε  
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Δ Ώλάθηεζε κε Νφκηκνπ Πεξηνπζηαθνχ Οθέινπο ρσξίο Πνηληθή Καηαδίθε (Non-

Conviction-Based Asset Recovery) αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο έλα απφ ηα πιένλ 

κνληέξλα θαη πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

ε φ,ηη αθνξά ζηε ρψξα καο, απηή δηελεξγείηαη ζήκεξα ζηνρεπκέλα γηα ππνζέζεηο 

αλαθξηβνχο ή αλαιεζνχο Αήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο («Πφζελ Έζρεο») 

απφ ηε Γεληθή Βπηηξνπεία ηεο Βπηθξαηείαο ζην Βιεγθηηθφ πλέδξην, ε νπνία  είλαη 

αλψηαηε, αλεμάξηεηε δηθαζηηθή αξρή.  

ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α κε ηε Γεληθή Βπηηξνπεία ηεο 

Βπηθξαηείαο, ε Ώλάθηεζε Με Νφκηκνπ Πεξηνπζηαθνχ Οθέινπο ρσξίο Πνηληθή 

Καηαδίθε δηεπξχλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο ηεο ρψξαο καο κε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, ην πκβνχιην ηεο Βπξψπεο, 

ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηα Δλσκέλα Έζλε θ.ιπ.  

Γ. Γηεζλήο πλεξγαζία γηα ηελ Αλάθηεζε κε λφκηκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο: 

Ε. Δ δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ Ώλάθηεζε Με Νφκηκνπ Πεξηνπζηαθνχ Οθέινπο 

(Asset Recovery), ε πξνζπάζεηα δειαδή ησλ θξαηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ 

αλάθηεζε νηθνλνκηθψλ εθξνψλ, νη νπνίεο πεξηήιζαλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο ρσξίο λα 

πθίζηαηαη λφκηκε αηηία θηήζεο, ζθνπεί ζηελ επίηεπμε δπν θπξίσο ζηφρσλ:  

Ώ) ηελ απφ θνηλνχ επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

ζπλεξγαζίαο, ζπληνληζκέλσλ θνηλψλ δξάζεσλ, θαζψο θαη θνηλψλ εξγαιείσλ θαη 

κεραληζκψλ γηα ηελ Ώλάθηεζε Με Νφκηκνπ Πεξηνπζηαθνχ Οθέινπο. 

ΐ) ηελ αλά πεξίπησζε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάθηεζε κε λφκηκνπ πεξηνπζηαθνχ 

νθέινπο αλά θξάηνο θαη ππφζεζε.  

ΕΕ. Σέηνηεο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο πθίζηαληαη ζε δηάθνξα, λνκηθά θπξίσο, αιιά θαη 

πνιηηηθά δηεζλή πιαίζηα ζπλεξγαζίαο, φπσο ε United Nations Convention against 

Corruption, ε Convention on Combatting Bribery of Foreign Public Officials in 

International Business Transaction ηνπ Organization for Economic Development & 

Cooperation, ε United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 

ε Inter-American Convention against Corruption, ε African Union Convention on 

Prevention and Combatting Corruption and Related Offences, ε Stolen Asset 

Recovery Initiative ηεο World Bank θαη ηνπ United Nations Office on Drugs & 

Crime θ.ιπ.  

Δ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηα δηεζλή απηά fora είηε εμέιηπε εληειψο, είηε ήηαλ 

απνζπαζκαηηθή, κε ρξνληθά θελά εηψλ κεηαμχ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη κε παξνπζία 

θαη εθπξνζψπεζε είηε απφ ηηο θαηά ηφπνπο ειιεληθέο πξεζβείεο, είηε ζπαληφηεξα 

απφ απεζηαικέλν εθπξφζσπν, φρη πάληνηε θαη θαη΄ αλάγθε εηδηθφ ζην αληηθείκελν. 

ΕΕΕ. Γηα ηελ έλαξμε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο καο ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, ε 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. αμηνινγεί σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο αλσηέξσ 

νκάδεο, κε άκεζε  πξνηεξαηφηεηα, ηδίσο, ηηο αθφινπζεο : 



 

93 

 

1. Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery 

Πξφθεηηαη γηα νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία ηδξχζεθε κε ηελ Resolution 1/4 

―Establishment of an intergovernmental working group on asset recovery‖ απφ ηελ 

Conference of the State Parties  ηεο United Nations Convention against Corruption 

(UNCAC), ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ. 4 απηήο. εκεηψλεηαη φηη ε UNCAC έρεη 

178 ζπκβαιιφκελα κέξε, έρεη ππνγξαθεί (10.12.2003) θαη θπξσζεί (17.9.2008) απφ 

ηελ Βιιάδα, έρνληαο ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηηο 14.12.2005.  

2. The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) 

Πξφθεηηαη γηα ζπλεξγαζία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank) θαη ηνπ 

Γξαθείνπ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ησλ Ναξθσηηθψλ & ηνπ 

Βγθιήκαηνο (United Nations Office on Drugs & Crime). ηφρνο ηεο είλαη ε δηεζλήο 

ζπλεξγαζία γηα ηελ εμάιεηςε νηθνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ (safe and 

tax havens), ζηνπο νπνίνπο θπιάζζνληαη θεθάιαηα πξνεξρφκελα απφ κε λφκηκε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δ πξσηνβνπιία StAR παξέρεη δηαξθψο 

επηθαηξνπνηεκέλε ηερλνγλσζία αλάθηεζεο κε λφκηκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηάθνξεο θαη ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο ζην G20 Anti-Corruption Working Group εηδηθά γηα δεηήκαηα Asset 

Recovery.  

Γ. χζηαζε θαη πγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε Αληηθείκελν ηε Βειηίσζε 

ηνπ Πιαηζίνπ γηα ηελ Αλάθηεζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ην πιαίζην επίηεπμεο ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο, ηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζηηγκή βξίζθεηαη πξνο ππνγξαθή ζρέδην ππνπξγηθήο απφθαζεο ζχζηαζεο 

θαη  ζπγθξφηεζεο Οκάδαο Βξγαζίαο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Αεκνζίνπ.  

Ο ζπληνληζκφο ηεο ελ ιφγσ Οκάδαο Βξγαζίαο αλαηίζεηαη ζηε Γεληθή Βπηηξνπεία 

ηεο Βπηθξαηείαο ζην Βιεγθηηθφ πλέδξην, ελψ, πέξαλ ησλ ζηειερψλ ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ζα κεηέρνπλ Αηθαζηηθνί θαη Βηζαγγειηθνί Λεηηνπξγνί, θαζψο θαη 

εθπξφζσπνη ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη Φνξέσλ, φπσο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ (Γ.Λ.Κ., Γ.Γ.Α.Β., Γ.Γ.Π..), ηνπ Γεληθνχ Βπηζεσξεηή Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, ηεο Βηδηθήο Γξακκαηείαο ηνπ .Α.Ο.Β. (Σκήκα Ώλάθηεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη Ώκνηβαίαο ζπλδξνκήο) θαη ηεο Βιιεληθήο 

Ώζηπλνκίαο.  

Σν έξγν ηεο Οκάδαο Βξγαζίαο πξνζδηνξίδεηαη, ζε πξψηε θάζε, σο αθνινχζσο:  

1) Ώπνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη αλάιπζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ.  

2) Αηαηχπσζε πξνηάζεσλ σο πξνο:  

Α. Σε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηεζλή 

πξφηππα (Ο.Ο..Ώ., πκβνχιην ηεο Βπξψπεο, Δλσκέλα Έζλε, δηεζλείο θαιέο 
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πξαθηηθέο), κέζσ ελίζρπζεο ηεο αλάθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πάγσκα, 

θαηάζρεζε, δήκεπζε θ.ιπ.) θαη κέζσ δηεξεχλεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ελερπξηαζκνχ 

ησλ δεζκεπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο νθεηιέο 

πξνο ην Αεκφζην,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ. 

Β. Σελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θνηλήο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

αλάθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

Γ. Σελ ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ δεζκεπκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θνξέα δηαρείξηζεο 

δεζκεπκέλσλ θαη θαηαζρεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Γ. Σελ ελίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ δησθηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ λα 

αλαθέξνπλ ηα δεζκεπκέλα, θαηαζρεκέλα θαη δεκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην 

αξκφδην ηκήκα ηνπ ΑΟΒ. 

 

5.5 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΞΔΠΛΤΜΑ ΜΑΤΡΟΤ 

ΥΡΖΜΑΣΟ 

 

1. ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Σν Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη εηδηθφηεξα 

ν ηφρνο 25 «Βλεξγή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο λενδηνξηζζείζεο Βπηηξνπήο 

ηξαηεγηθήο γηα ην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο», ζπλδέεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

«1) Οινθιήξσζε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδηθφ Υάξηε 

γηα ην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε λέα 

εκεξήζηα δηάηαμε γηα ην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο, 2) χληαμε ηππνινγηψλ ζρεηηθά 

κε μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη δηαθζνξά ιακβάλνληαο ππφςε ηεο εθζέζεηο ηεο 

FATF, 3) Γηεξεχλεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

κεηξψνπ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, 4) Δλίζρπζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ηεο Αξρήο γηα ην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο. 5) Γηνξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ 

εηζαγγειέσλ θαη αλαθξηηψλ γηα ππνζέζεηο νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο». 

 

 

2. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ώλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 25.1., κε ην άξζξν 57 ηνπ Ν. 4370/2016,  

ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 9 «Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο ηξαηεγηθήο θαη  

Πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο  ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο» ηνπ Ν. 3691/2008, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.νξίζηεθε σο έλαο απφ ηνπο 

θνξείο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ Βπηηξνπή ηξαηεγηθήο. 
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πγθεθξηκέλα βάζεη ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ άξζξνπ, ην έξγν ηεο Βπηηξνπήο 

ηξαηεγηθήο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

 

«6. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο ζπλίζηαηαη: 

 

Α) ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εληνπηζκέλσλ αδπλακηψλ ζην γεληθφ κεραληζκφ ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

Β) ηε κειέηε θαη ζρεδηαζκφ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο 

θαη νξγαλσηηθήο θχζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηε ζπκκφξθσζε 

ηεο ρψξαο καο κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη απαηηήζεηο. 

 

Γ) ηελ ελεκέξσζή ηεο γηα ην κειεηεηηθφ έξγν ηνπ Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Φνξέα, 

ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηεο Αξρήο, ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη 

άιισλ θνξέσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε απηψλ ησλ κειεηψλ. 

 

Γ) ηελ εμέηαζε ηξφπσλ ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αξρήο φζνλ αθνξά 

ζηε ζηειέρσζή ηεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο 

κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηελ αχμεζε ησλ αλαθνξψλ χπνπησλ θαη αζχλεζσλ 

ζπλαιιαγψλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

επνπηείαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη νξγάλσζεο άιισλ 

δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ ή δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ απφ απηνχο 

πξνο ηελ Αξρή. 

 

Δ) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ εμειίμεσλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη 

θνξείο, ηδίσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ζην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ζηελ Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial Action 

Task Force F.A.T.F.). Πξνο ηνχην ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ηνλ Κεληξηθφ 

πληνληζηηθφ Φνξέα, πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθπξνζψπεζεο ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη θνξείο, απφ ηελ Αξρή, απφ άιιεο αξκφδηεο αξρέο θαη απφ ηνλ Φνξέα 

Γηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξνπ 11. 

 

Σ) ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο καο κε ηα δηεζλή 

πξφηππα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ ηαρεία θαη 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη 

θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο 

δηαζπνξάο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. 
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Ε) ηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πξνψζεζε δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο. 

 

Ζ) ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηε κειέηε ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ πξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. 

 

Πεξαηηέξσ, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΒΚ ΐ 1851/24-06-

2016), πνπ αθνξά ζηελ Βπηηξνπή ηξαηεγηθήο, νξίζηεθε ν Πξφεδξνο απηήο, ηα 

ηαθηηθά κέιε θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ηαθηηθφ κέινο 

θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ, σο εθπξφζσπνο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α..  

 

3. ΤΝΣΑΞΖ ΣΤΠΟΛΟΓΗΧΝ 

 

Καηά ην έηνο 2016 ζηελ πξνζπάζεηα επίζπεπζεο πινπνίεζεο ηεο Αξάζεο 25.2. 

αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ηππνινγηψλ ζρεηηθά κε μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη 

δηαθζνξά ιακβάλνληαο ππφςε ηεο εθζέζεηο ηεο FATF, μεθίλεζε ζρεηηθή 

πξνεηνηκαζία ζηειερψλ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. θαη θαηφπηλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε 

εξγαζίαο κε εθπξφζσπν ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαη δε ηεο Τπεξεζίαο 

Τπνζηήξημεο Αηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Βιιάδα (SRSS), πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζεζεί ε ελ ιφγσ δξάζε. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ελ 

ιφγσ ζπλάληεζε θαζψο επίζεο θαη ε ζρεηηθή πξνεξγαζία πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

ζα αμηνπνηεζεί ζρεηηθά ηνπο επφκελνπο κήλεο ζε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε ηεο 

Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο Αηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Βιιάδα (SRSS). 

 

4. ΜΖΣΡΧΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ 

Σν κεηξψν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία θαη έρεη ήδε 

δνζεί ζηνπο ζρεηηθνχο κεραληζκνχο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, (ελδεηθηηθά 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθή Ώζηπλνκία, 

.Α.Ο.Β., ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Βίζπξαμεο Ώζθαιηζηηθψλ 

Οθεηιψλ ηνπ Ε.Κ.Ώ.-ΒΣΏΜ, Οηθνλνκηθφο Βηζαγγειέαο, Βηζαγγειέαο Βγθιεκάησλ 

Αηαθζνξάο θαη Ώξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Βζφδσλ απφ 

Βθιεκαηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη 

Βιέγρνπ ησλ Αειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο), ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηηο αλαιπηηθέο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, θάζε θπζηθνχ θαη λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, θαζψο θαη ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ινγηζηηθφ 

ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ. Βηδηθφηεξα κε ηελ αξηζκ. ΠΟΛ 1202/2015 

(ΦΒΚ ΐ΄ 1957/11.9.2015) απφθαζε ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ 

αθνξά ηελ επέθηαζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ 

Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ, φπσο ζεζπίζηεθε κε ην Ν.4170/2013 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.4211/2013 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 107 ηνπ 
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Ν.4387/2016, είλαη δπλαηή ε απνζηνιή θηλήζεσλ ησλ θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, 

δηεπθνιχλνληαο γηα πξψηε θνξά ην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηαρχλεηαη ζεκαληηθά ε δηαδηθαζία ειέγρνπ κεγάισλ 

ππνζέζεσλ θνξνδηαθπγήο, κεηψλνληαο ηφζν ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ 

φζν θαη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο απηψλ. Δ νινθιήξσζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηξψσλ 

Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ απνηειεί έλα 

απνθαζηζηηθφ βήκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ έρεη πξνηαρζεί σο εζληθφο ζηφρνο 

απφ ηελ Βιιεληθή Πνιηηεία.  

 

5.6 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΓΑΠΑΝΔ 

 

1. ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

Σν Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν ηφρνο 3 αλαθέξεηαη ζηε «Γεκηνπξγία κέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή 

δηαδηθαζία», θαη ζπλδέεηαη κεηαμχ άιισλ κε ηελ εμήο ελέξγεηα: « Πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο γηα ηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ», 

κε ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2016. 

 

2. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΒΑΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΓΗΑ ΟΛΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Παξάιιεια, ε ππνρξέσζε ηνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

πινπνίεζε ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ γηα φιε ηε Γεληθή Κπβέξλεζε,  

απνξξέεη απφ ην άξζξν 156 ηνπ λ. 4270/2014, φπσο ηζρχεη θαη ηνλ σο άλσ λ. 

4336/2015 «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο- Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο 

Οηθνλνκηθήο Βλίζρπζεο απφ ηνλ Βπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη 

ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο», θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην άξζξν 3 παξάγξαθνο Γ‘ ππνπαξάγξαθνο 2.4.1 πνπ 

πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ φηη : «Ζ θπβέξλεζε ζα θαηαξηίζεη λέα θξαηηθή 

δηάξζξσζε ηεο νλνκαηνινγίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ινγηζηηθφ ζρέδην 

(επηέκβξηνο 2016) ήηνη εγθαίξσο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

2018.» 
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3.  ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΝΔΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Με ηε κε αξ. 2/76964/0004/2015 Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

(αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΏΑΏ : 7Υ2ΟΔ-21Φ), πξνβιέθζεθε, κεηαμχ άιισλ, ε 

ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη ν νξηζκφο κειψλ Οκάδαο Βξγαζίαο ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

δηακφξθσζε λένπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ ινγηζηηθήο γηα ηε Γεληθή Κπβέξλεζε. 

Σν έξγν ηεο Οκάδαο Βξγαζίαο είλαη: 

α) ε θαηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηα εθαξκνδφκελα ζρέδηα ηνπ θψδηθα θαηάηαμεο 

εζφδσλ-εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ζρέδηα ινγαξηαζκψλ ινγηζηηθήο, β) ε 

ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ε αλάπηπμε Βληαίνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ γηα φινπο ηνπο 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε πιήξε ελαξκφληζε κε λέν εληαίν θψδηθα 

θαηάηαμεο εζφδσλ-εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα, γ) ε 

εμέηαζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε Βπξσπατθφ επίπεδν αλαθνξηθά κε ηα ινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δ) ε αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ησλ 

IPSAS ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα, ε)  ε ππνβνιή πξνηάζεσλ: i) γηα ηνλ ηξφπν 

θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη 

ii) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζαξκνγήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ππνδνκψλ ζηηο λέεο αλάγθεο. 

5.7  ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 

ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΧΝ 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

Ώλ θαη δελ αλαθέξεηαη άκεζα ζην ρέδην Αξάζεο, ε θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ 

εγθιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δσξνδνθίαο αιινδαπψλ αμησκαηνχρσλ, απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ. (ΐι. ζηφρν 11 

«Οινθιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην «ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ». 

Πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη 

ελαξκφληζή ηεο κε ηηο δηεζλείο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα, θαζψο θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηνπ Ο.Ο..Α., ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο χκβαζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Λήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ 

ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο», ηφρν 28 «Βειηίσζε ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηα αδηθήκαηα ηεο δηαθζνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εγθιήκαηα ησλ «ιεπθψλ θνιιάξσλ», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηπρψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζπιία ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Κπβέξλεζεο») 
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ε φ, ηη αθνξά ηε δσξνδνθία αιινδαπψλ αμησκαηνχρσλ, ην ρέδην Αξάζεο 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ κέηξα, πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή, ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ 

ζε δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε  θαιήο 

δηαθπβέξλεζεο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ ρσξίο 

ζηξεβιψζεηο. 

 

ε πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ δξάζεσλ ε ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ: 

 

i) ρεδίαζε θαη πξνψζεζε, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, αλαθνίλσζε πξνο 

φιεο ηηο πξεζβείεο θαη ηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο, 

θαιψληαο ηεο λα ηεο αλαθέξνπλ, φινπο ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί δσξνδνθίαο, πνπ 

κπνξεί λα πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο, νη νπνίνη πηζαλψο ζπλδένληαη κε ηελ Βιιάδα 

θαη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ. Παξφκνηα 

επηζηνιή ζπληάρζεθε θαη απεπζχλζεθε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βλεκέξσζεο θαη 

Βπηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ζηηο απνζηνιέο ηνπ Βζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ζην 

εμσηεξηθφ, θαιψληαο φια ηα γξαθεία ηχπνπ λα ζπιιέγνπλ θαη λα δηαβηβάδνπλ θάζε 

ηζρπξηζκφ πεξί δσξνδνθίαο, πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, κε πηζαλή ζχλδεζε κε ηελ Βιιάδα θαη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζα 

απνζηέιιεη, επίζεο, ζην Γξαθείν ηνπ Βηζαγγειέα, φιεο ηηο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί, ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., έρνπλ ήδε δηαβηβαζηεί ζην γξαθείν ηνπ 

Βηζαγγειέα γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο. Βπί ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, 

αλακέλνπκε πεξαηηέξσ εμειίμεηο. 

 

ii) Πξνεηνίκαζε θαη θπθινθφξεζε ζε φια ηα επαγγεικαηηθά, εκπνξηθά θαη 

βηνκεραληθά επηκειεηήξηα, ηνλ χλδεζκν Βπηρεηξήζεσλ θαη ΐηνκεραληψλ, ηηο 

λαπηηιηαθέο ελψζεηο θαη ηελ Έλσζε Βιιεληθψλ Σξαπεδψλ γηα πεξαηηέξσ δηαλνκή 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, έλα θπιιάδην κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσξνδνθία 

ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Σν θπιιάδην πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα 

ηελ γλσζηνπνίεζε θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζηηο ειιεληθέο αξρέο ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.. Σν θπιιάδην απηφ, πνπ είλαη πξνζπειάζηκν θαη κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ
57

, πξνεηνηκάζηεθε, φπσο θαη ε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Βμσηεξηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί ε βνχιεζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ηδησηψλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ) σο πξνο ην θαηλφκελν ηεο δηεζλνχο 

δσξνδνθίαο
58

.  

 

                                                 
57

 ΐι. ελδεηθηηθά απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Βκπνξηθνχ Βπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά: 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/simantika_nea/loipa/UNCAC-2016.pdf . 
58

 ΐι. ζρεηηθά ηελ ππ‘ αξηζκ. 13 ζχζηαζε ηεο αξκφδηαο νκάδαο εξγαζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη  
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Πεξαηηέξσ ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ππνζηεξίδεη φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη 

απφ άιινπο θνξείο ζηνλ ηνκέα απηφ. Σέηνηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία είλαη απηή 

πνπ έιαβε ην Βιιεληθφ Ελζηηηνχην Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ, ην νπνίν έρεη 

κεηαθξάζεη ζηα ειιεληθά, ην Βγρεηξίδην Βλεκέξσζεο ηνπ Ο.Ο..Ώ., εθνξηαθψλ θαη 

θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ, γηα ηε Ασξνδνθία θαη ηε Αηαθζνξά (2013).  Σν θείκελν 

έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αεκνζίσλ 

Βζφδσλ(ΓΓΑΒ):(http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/oecd.p

df). 

 

Σν Βγρεηξίδην είλαη επίζεο δηαζέζηκν κέζσ ηνπ ελδνδηθηχνπ ηεο ΓΓΑΒ, Αηεχζπλζε 

Βιέγρσλ, ΓΓΑΒ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Βπίζεο, έρεη θπθινθνξήζεη ζε φιε ηελ 

ΓΓΑΒ θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην Γξαθείν ηνπ Βηζαγγειέα 

Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο, ηελ Βιιεληθή Ώξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Βζφδσλ απφ Βγθιεκαηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη Βιέγρνπ ησλ Αειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, ηελ 

Οηθνλνκηθή Ώζηπλνκία θαη άιιεο αξκφδηεο αξρέο. 

 

5.8 Ζ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Χ ΜΔΣΡΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ. 

 

5.8.1 Δμειίμεηο ηεο Πεηζαξρηθήο Γηαδηθαζίαο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα 

Παξά ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζην 

δεκφζην ηνκέα εμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη κε ξπζκνχο κε ηθαλνπνηεηηθνχο. 

πλεπψο, απαηηείηαη ε ζέζπηζε δηαηάμεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηηθψλ ξνψλ, πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαζηεί ηαρχηεξε θαη πην 

δεζκεπηηθή ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη ε άξζε δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ εξκελεπηηθά δεηήκαηα θαη λνκνζεηηθά θελά. 

ην πιαίζην απηφ, ν Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο 

Ώλαζπγθξφηεζεο, ην Ννέκβξην ηνπ 2015, ζπγθξφηεζε επηακειή Οκάδα Βξγαζίαο, 

κε αληηθείκελν ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο δηνηθεηηθήο θσδηθνπνηεκέλεο χιεο 

ηνπ Κψδηθα Αεκνζίσλ Τπαιιήισλ πνπ αθνξά ζηηο πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζνχλ πξνηάζεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή  βειηίσζε ηνπ 

ηζρχνληνο πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Σαπηφρξνλα, ν 

Τπνπξγφο, κε ζρεηηθή εγθχθιηφ ηνπ, επηζήκαλε ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ 

Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ επί ησλ πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

εηζάγνληαη ζηα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα λα έρεη αζθαιή γλψζε φισλ ησλ ζηαδίσλ 

ηεο πνξείαο ησλ πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ θαη δήηεζε απφ απηά λα απνζηέιινπλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία αλά ηξίκελν.  

Ο Πξφεδξνο ηεο  Οκάδαο Βξγαζίαο, ην Αεθέκβξην ηνπ 2015, απέζηεηιε ζε φινπο 

ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο θαη ηα πεηζαξρηθά φξγαλα πξφζθιεζε γηα δηαηχπσζε 

απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ επί ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζην πεηζαξρηθφ 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/oecd.pdf
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/oecd.pdf
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δίθαην. Δ αλσηέξσ Οκάδα νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ην Μάξηην ηνπ 2016 θαη ε 

ηειηθή έθζεζε ππνβιήζεθε ζηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Βζσηεξηθψλ θαη 

Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο. 

Δ ελ ιφγσ Οκάδα Βξγαζίαο, αθνχ θαηέγξαςε ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, πξνέβε ζηελ ελδειερή επηζθφπεζε απηψλ, θαζψο θαη ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη, νκφθσλα, θαηέιεμε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ σο άλσ ηειηθή έθζεζε, πξνθεηκέλνπ 

απηέο λα απνηειέζνπλ ηε βαζηθή χιε γηα ηελ επεμεξγαζία ζρεηηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ 

απφ εηδηθή Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Βπηηξνπή.  

Βηδηθφηεξα, ε Οκάδα Βξγαζίαο πξνέβε ζε λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ θπξίσο ζε παξαπνκπέο κεηαμχ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3528/2007, νη νπνίεο 

έρξεδαλ επηθαηξνπνίεζεο, ελφςεη ησλ αιιεπάιιεισλ ηξνπνπνηήζεσλ 

(αληηθαηαζηάζεσλ, θαηαξγήζεσλ θ.ιπ.) πνπ είρε ππνζηεί ην λνκνζεηηθφ θείκελν, 

ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ, ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ επηκέξνπο δηαηάμεσλ, απφ ηελ άπνςε ηφζν ηεο νπζηαζηηθήο, φζν θαη 

ηεο δηαδηθαζηηθήο ξχζκηζεο, θαζψο θαη ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο δεηεκάησλ 

πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ηνπ κνλίκνπ θαη ηνπ επί ζπκβάζεη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

απηψλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλεηαη έλα πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθφ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην, ην νπνίν δηαζθαιίδεη επαξθψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ, αιιά, ηαπηφρξνλα, ιεηηνπξγεί θαη σο θαηαζηαιηηθφο 

κεραληζκφο γηα ηελ πάηαμε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ είλαη θαη ν επηδησθφκελνο ζθνπφο ηνπ.  

Οη απνρσξήζεηο ππαιιήισλ ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο, πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

αλάθιεζεο δηνξηζκνχ, γηα ην έηνο 2015
59

, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ 

Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ,  έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Αηηηνινγία δηαγξαθήο Αξηζκφο Τπαιιήισλ 

Ώπηνδίθαηε έθπησζε ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο 35 

Ώπφηαμε 28 

                                                 
59

 εκεηψλεηαη φηη ην έηνο 2014, κέζα απφ ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, απνκαθξχλζεθαλ 

695 δεκφζηνη ππάιιεινη,  ελψ 218 απνκαθξχλζεθαλ ην 2013,  133 ην 2012 θαη 77 ην 2011 
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Ώπφιπζε ιφγσ επηβνιήο ηεο πνηλήο νξηζηηθήο 

παχζεο 

123 

Ώπφιπζε ιφγσ αλάθιεζεο δηνξηζκνχ 156 

χλνιν 342  

 

5.8.2  Παξαθνινχζεζε ησλ Πεηζαξρηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

 

Α. Μεηά ηελ αλάζεζε ζην ψκα Βπηζεσξεηψλ – Βιεγθηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

(.Β.Β.Α.Α.) ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνπο θνξείο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, νη ππεξεζίεο θνηλνπνηνχλ ζε απηφ θάζε πξάμε κε ηελ νπνία 

αζθείηαη πεηζαξρηθή δίσμε φπσο επίζεο θαη θάζε πεηζαξρηθή απφθαζε. Γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ην Γξαθείν Ώλάπηπμεο Βθαξκνγψλ 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ .Β.Β.Α.Α. εθπφλεζε θαη έζεζε ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαηά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2014, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ώξρή 

Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην 

νπνίν εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ θαηαρσξίδνπλ ζηνηρεία γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο εθθίλεζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, έθδνζεο πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο ή άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο ζε βάξνο ππαιιήισλ.  

Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 2016, ν Βηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ .Β.Β.Α.Α. απέζηεηιε εγθχθιην 

ζε φινπο ηνπο θνξείο αξκνδηφηεηάο ηνπ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνβνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαρψξηζε 

δεδνκέλσλ πξνφδνπ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ. ηνηρεία 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξσηνβάζκησλ θαη Αεπηεξνβάζκησλ Πεηζαξρηθψλ 

πκβνπιίσλ θαηά ην έηνο 2015 παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

 

ΑΠΟ 1-1-2015  ΔΧ ΚΑΗ  31-12-2015 

 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΤΜΒΟΤΛΗΑ 

 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ 

ΔΚΚΡΔΜΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

ΟΡΗΣΗΚΔ 

ΠΑΤΔΗ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

2.185 675 122 

 

ΑΠΟ 1-1-2015  ΔΧ ΚΑΗ  31-12-2015 
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ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΚΚΡΔΜΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

ΟΡΗΣΗΚΔ 

ΠΑΤΔΗ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

249 413 69 

 

 

Β. Ο Γεληθφο Βπηζεσξεηήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Γ.Β.Α.Α.), σο πεηζαξρηθφ φξγαλν 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δηεμάγεη ν ίδηνο ή κε ηνπο Βηδηθνχο Βπηζεσξεηέο πνπ 

ππεξεηνχλ ζην Γξαθείν ηνπ ή ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ, 

Έλνξθε Αηνηθεηηθή Βμέηαζε (ΒΑΒ) θαη ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα αζθήζεη ή λα 

δηαηάμεη ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ιήςε άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, 

ελψ κπνξεί λα αζθεί θαη έλζηαζε θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ 

ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ. Δ πεηζαξρηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.Β.Α.Α. αθνξά θαη 

ηνπο ηαηξνχο ηνπ Β..Τ., ηα κέιε Α.Β.Π. ησλ Ώ.Β.Ε., ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

Σ.Β.Ε. θαζψο θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο 

Γ.Β.Α.Α. έρεη επίζεο δηθαίσκα πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Βπηθξαηείαο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ 

πνπ επηβάιινπλ ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο πξνζσξηλήο παχζεο θαη ηνπ 

ππνβηβαζκνχ κε αίηεκα ηελ επηβνιή ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθή παχζεο. 

Ο Γ.Β.Α.Α. ελεκεξψλεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο πνηληθέο δηψμεηο πνπ αζθνχληαη απφ 

ηνπο αξκφδηνπο εηζαγγειείο θαηά ππαιιήισλ, νξγάλσλ ή ιεηηνπξγψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, θαζψο θαη γηα ηα παξαπεκπηηθά βνπιεχκαηα θαη ηηο θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο απηψλ. Καηφπηλ ησλ σο άλσ θνηλνπνηήζεσλ, φηαλ ηα πνηληθά 

αδηθήκαηα απνηεινχλ θαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, ν Γ.Β.Α.Α. παξεκβαίλεη 

εγγξάθσο σο πξνο ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ δησθνκέλσλ θαη ηελ παξάζηαζε, 

φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ, σο πνιηηηθψο 

ελαγφλησλ. Βθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πνηληθέο ππνζέζεηο, ζην Γξαθείν ηνπ Γ.Β.Α.Α. 

θνηλνπνηνχληαη πνηληθέο δηψμεηο γηα ζνβαξά πνηληθά αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ζε 

άιιεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ αιιά θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη νξγάλσλ 

δηνίθεζεο (αηξεηψλ, αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ, ιηκεληθψλ, κειψλ Α.Β.Π. Ώ.Β.Ε. θαη 

θαζεγεηψλ Ώ.Σ.Β.Ε., ππξνζβεζηψλ θιπ ). 

Καηά ην 2014 θνηλνπνηήζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ Γ.Β.Α.Α. 2203 πεηζαξρηθέο 

απνθάζεηο πνπ εμέδσζαλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 765 

απνθάζεηο θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο Γ.Β.Α.Α. ππέβαιε έλζηαζε 

ζε 128 θαη 21 πεξηπηψζεηο αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ εθ λένπ νη 

αληίζηνηρεο ππνζέζεηο απφ ην αλψηεξν πεηζαξρηθφ φξγαλν. Σν 2014 ν Γ.Β.Α.Α. 

άζθεζε ηξείο πξνζθπγέο θαηά ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ δεπηεξνβάζκησλ 
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πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζην ζχλνιφ ηνπο απνθάζεηο ηνπ 

Κεληξηθνχ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ Εαηξψλ Β..Τ., ελψ άζθεζε πεηζαξρηθή δίσμε 

θαηά 22 ππαιιήισλ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΓΓ 
ΠΛΖΘΟ 

ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ 

ΠΏΡΒΜΐΏΔ ΓΒΑΑ ΓΕΏ ΒΝΏΡΞΔ / ΒΠΕΠΒΤΔ 

ΠΒΕΘΏΡΥΕΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ 
1.827 

ΏΕΣΔΜΏ ΓΒΑΑ ΓΕΏ ΠΏΡΏΣΏΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

ΏΓΧΓΔ 
41 

 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. αλαγλσξίδνληαο ηνλ πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο πξφθεηηαη λα ζπζηήζεη 

ζρεηηθή νκάδα εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ζηειέρε ηεο ίδηαο, ηνπ Γ.Β.Α.Α. θαη ηνπ 

.Β.Β.Α.Α., πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη θαη λα εηζεγεζεί πεξαηηέξσ βειηηψζεηο απηήο.  

 

5.9 ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΘΟΡΑ  

 

χκθσλα κε ηελ πλζήθε «Γελεχε 06» (GE 06)
60

, ε Βιιάδα νινθιήξσζε, θαηά ηηο 

δεζκεχζεηο ηεο, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κεζφδνπ εθπνκπήο ηειενπηηθνχ θαη 

ξαδηνθσληθνχ ζήκαηνο απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ. Καζψο δελ ππήξρε λνκνζεηηθφ 

πιαίζην γηα ηνπο παξφρνπο εθπνκπήο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο 

επξπεθπνκπήο, ήηαλ αλαγθαία ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ 

παξφρσλ πεξηερνκέλνπ κέζσ κηαο αλνηρηήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σελ ίδηα 

πξαθηηθή ησλ αδεηνδνηήζεσλ κέζσ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ αθνινχζεζαλ πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Εηαιία, ε Πνξηνγαιία, ε Κχπξνο, ε Ρνπκαλία θαη ε 

Εζπαλία, πνπ είραλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζε φξνπο δηαθάλεηαο θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. Πεξαηηέξσ, ην Βπξσπατθφ Αίθαην θαη νη ζρεηηθέο Οδεγίεο (φπσο ε 

Οδεγία 2010/13Β.Β. θαη νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο) δεζκεχνπλ ηα θξάηε κέιε 

θαη ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο ηνπο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνιπθσλία, ηε δηαθάλεηα, ηνλ 

ειεχζεξν αληαγσληζκφ θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηειεζεαηή, ελψ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία νθείιεη λα ιάβεη ππφςε φηη ε 

απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θάζκαηνο δελ πξέπεη λα νδεγεί ζε εθπνκπέο 

κεγαιχηεξεο ηζρχνο, πνπ πξνθαινχλ παξεκβνιέο κεηαμχ γεηηνληθψλ πνκπψλ άιισλ 

ρσξψλ. Δ αλαγθαηφηεηα, ινηπφλ,  ξχζκηζεο φισλ ησλ αλσηέξσ, νδήγεζε ζηελ 
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 Με ηελ αλάπηπμε ηεο Βπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο (DVB-T) θαη ηνπ Φεθηαθνχ Ραδηνθψλνπ 

(T-DAB), έγηλε θαλεξφ φηη ε πλζήθε ηεο ηνθρφικεο ηνπ 1961 (ST61), πνπ πξνέβιεπε ηνπο 

θαλνληζκνχο γηα ηελ εθπνκπή αλαινγηθνχ ζήκαηνο, δελ είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζεη ζηηο λέεο 

εμειίμεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Μάην ηνπ 2006 ζηε Γελεχε, ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε, ζπκθψλεζαλ ζε 

κία λέα ζπλζήθε, ηε πλζήθε ¨Γελεχε 06¨ (GE06),πνπ θαζνξίδεη πιένλ ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη ηνπ ςεθηαθνχ ξαδηνθψλνπ. 
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ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4339/2015, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο ησλ παξφρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο 

επξπεθπνκπήο ειεχζεξεο ιήςεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο θαη θαη‘ 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα δηαζθαιηζηεί ε λνκηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή ηεο ηειεφξαζεο. 

ΝΟΜΟ 4339/2015 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Μ.Μ.Δ.
61

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4339/2015 ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ 

παξφρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεχζεξεο 

ιήςεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

λνκηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή ηεο ηειεφξαζεο. Παξάιιεια, κε ηελ αδεηνδφηεζε 

δηαζθαιίδεηαη ε πνιπθσλία, ε αληηθεηκεληθή θαη κε ίζνπο φξνπο κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ θαη εηδήζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο ηεο ηειεφξαζεο 

θαη ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ ηεο 

αμίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε θαη' επηηαγή ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

πληάγκαηνο. Βπίζεο, κε ηνλ άλσ λφκν επηηπγράλεηαη κηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε 

ζηνλ ρψξν ησλ ςεθηαθψλ δηθηχσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ κε ζηφρν αθελφο κελ ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο δηθηχνπ επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο ζην ζχλνιν ηεο 

επηθξάηεηαο, αθεηέξνπ δε ηελ δηαζθάιηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζπλζεθψλ εθείλσλ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ πιένλ δηαθαλή, απνδνηηθφ 

θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ε αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Βιιάδα.  

εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ λνκνζεηηθή πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηεο Ώδεηνδφηεζεο 

Παξνρψλ Πεξηερνκέλνπ Βπίγεηαο Φεθηαθήο Σειενπηηθήο Βπξπεθπνκπήο 

Βιεχζεξεο Λήςεο ζπληειέζηεθε θαηφπηλ λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ Βπηθξαηείαο. 

5.10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΗΑΘΔΖ ΠΟΡΧΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

Σν Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν ηφρνο 15 πεξηιακβάλεη ηελ: «Δθπφλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο 

γηα αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο ησλ θνξέσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, ψζηε 

λα δηαπηζησζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη λα βνεζεζεί ν κειινληηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο δηάζεζεο πφξσλ». Ο ελ ιφγσ ζηφρνο  ζπλδέεηαη κε ηηο εμήο 

ελέξγεηεο: «1) Οη αλάγθεο ησλ πφξσλ ζα ππνβάιινληαη ζηνλ αξκφδην Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηε ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. 

κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ θαη κέζσ ησλ ππφινηπσλ αξρψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο. 2) Ο 

αξκφδηνο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη ε ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. ζα αλαιχνπλ ηε 

ζπλνιηθή θαηάζηαζε θαη ζα ππνβάιινπλ ηπρφλ πξνηάζεηο ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηελ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ.» 
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ΐι. αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4339/2015. 
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Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο, ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο δηαπίζησζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ 

θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ κειινληηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, απέζηεηιε ην κε αξ. πξση. 1145/11-4-2016 έγγξαθφ 

ηεο πξνο ηηο αξκφδηεο : 

i. Αηθαζηηθέο Ώξρέο 

ii. ψκαηα Βπηζεψξεζεο θαη Βιέγρνπ 

iii. Τπεξεζίεο Βπηζεψξεζεο  

iv. Αηνηθεηηθέο θαη Βιεγθηηθέο Τπεξεζίεο 

v. Αησθηηθέο Τπεξεζίεο 

vi. Βιεγθηηθέο Ώξρέο 

vii. Ώλεμάξηεηεο Αηνηθεηηθέο Ώξρέο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεο γλσξίζνπλ, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηηο αλάγθεο 

ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηηο αλάγθεο ζε πιηθνχο πφξνπο, πιηθνηερληθή ππνδνκή 

(ελδεηθηηθά: νρήκαηα, Δ/Τ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θ.α.), ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, θαζψο θαη λα ηεο γλσζηνπνηήζνπλ, εάλ γηα ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

αλάγθεο, έρεη ππνβιεζεί εθ κέξνπο ηνπο αίηεκα, γηα έληαμε ηνπο ζε θάπνην 

ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα.   

ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ, ππέβαιαλ ζρεηηθή γξαπηή ελεκέξσζε νη αθφινπζεο 

ππεξεζίεο:  

1. Βηζαγγειέαο Βγθιεκάησλ Αηαθζνξάο 

2. ψκα Βπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο  

3. ψκα Βπηζεσξεηψλ Βιεγθηψλ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Αηθηχσλ (.Β.Β.Τ.Μ.Β.) 

4. ψκα Βπηζεσξεηψλ Αεκνζίσλ Έξγσλ (.Β.Α.Β.) 

5. Αηεχζπλζε Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αεκνζίσλ 

Βζφδσλ 

6. Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο 

7. Αηεχζπλζε Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο & Ώηγαίνπ 

8. Α/λζε Οηθνλνκηθήο Βπνπηείαο θαη Βπηζεψξεζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βξγαζίαο, Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Ώιιειεγγχεο  

 

Tα βαζηθά ζεκεία ησλ αλαγθψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ελ ιφγσ ελεκεξσηηθά 

ζεκεηψκαηα, είλαη ηα αθφινπζα: 

I. Βπηηαθηηθή αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ηνπιάρηζηνλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο θαη Κ.Τ.Ώ., 

εθφζνλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ, ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά, αιιά θαη ζηειέρσζεο ηνπο θαηά πνιχ πέξαλ απηψλ, 
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ιφγσ ηεο αλάδεημεο, πιένλ, ηεο εμέρνπζαο θαη πνιπζρηδνχο δξάζεο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. 

 

II. Ώπαίηεζε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηνπο 

ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο επηθεληξσκέλεο ζηα πνιπκεξή αληηθείκελα ηνπο, ζε 

εμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ζηελ αληαιιαγή πξαθηηθψλ ζε εζληθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 

III. Βμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, πνπ απαηηείηαη λα 

δηαζέηεη θάζε ζχγρξνλε Τπεξεζία,  ήηνη :  

 

Ώ) Καηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή, πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ππεξεζίεο 

αζθάιεηαο θαη ζπληήξεζεο, βαζηθφ εμνπιηζκφ γξαθείνπ, αξρείνπ θαη 

ρψξσλ ππνδνρήο.  

ΐ) Κιαζηθή ηερλνδνκή (δίθηπν «ΤΓΒΤΞΕ», ηειεθσληθφ 

θέληξν/ζπζθεπέο, δίθηπν νκηιίαο/δεδνκέλσλ, ζηαζεξνί Δ/Τ, εθηππσηέο, 

ζαξσηέο, θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, ζπζθεπέο ηειενκνηνηππίαο, 

θαηαζηξνθείο εγγξάθσλ), κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο. 

 

Γ) Γεληθέο εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα Δ/Τ, κε ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο ινγηζκηθνχ θαη θφζηε ζπλδξνκήο («Office», Διεθηξνληθφ 

Πξσηφθνιιν, internet) 

 

Α) Βηδηθέο εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα Δ/Τ, κε ηα θφζηε ζπλδξνκεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο (Οπηηθφο 

Ώλαγλψζηεο OCR ABBYY FineReader, Glink - VIP Terminal Emulator, 

ζχλζεην πξφγξακκα DTP επεμεξγαζίαο εηθφλαο, θεηκέλνπ θαη νπηηθήο 

αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ) θαη εμεηδηθεπκέλεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο 

ινγηζκηθνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη έξεπλα ζχλζεησλ θαη 

πνιπάξηζκσλ δεδνκέλσλ. 

 

Β) Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αηαρείξηζεο Τπνζέζεσλ, 

Ώλάθηεζεο θαη Έμππλεο Ώλάιπζεο Πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ άκεζε αλάθηεζε 

θαη απηφκαηε δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ απφ πνιιέο θαη 

εηεξνγελείο πεγέο, κε πξνζαξκνζκέλν θαηαιιήισο εμεηδηθεπκέλν 

ινγηζκηθφ,  γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Βηζαγγειέα Βγθιεκάησλ 

Αηαθζνξάο, θαζψο θαη φινο ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο (hardware, backup, 
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PCs, δηθηχσζε, δνκεκέλε θαισδίσζε), θφζηε ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο.  

 

Σ) Βμεηδηθεπκέλν θαη ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, πνπ απαηηείηαη 

γηα ηα θέληξα επηρεηξήζεσλ, ηηο απνζηνιέο εθηφο έδξαο θαη ηα κηθηά 

θιηκάθηα ειέγρνπ (θνξεηνί Δ/Τ, ηειεθσληθά θέληξα, νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ, ζπζθεπέο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο 

κε απφξξεηα λνχκεξα ζπλδέζεσλ, εηδηθά ηερληθά κέζα παξαθνινχζεζεο θαη 

θαηαγξαθήο, ρεηξνθίλεηνη ζαξσηέο, ειεθηξνληθέο θνξεηέο ζπζθεπέο 

αλίρλεπζεο θαπζίκσλ, νπζηψλ θαη αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη κεηάιισλ θαη 

ραξηνλνκηζκάησλ). 

 

Γ) Ορήκαηα (επηβαηεγά κεγάινπ θπβηζκνχ, πφιεο, ηχπνπ jeep, ηχπνπ van, 

κνηνζπθιέηεο, εμνπιηζκφο) πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

αλσηέξσ απνζηνιψλ. 

IV. Βπίηεπμε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε νξγαλσηηθφ, 

ζεκαζηνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν, γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ θαη ηε δηαζχλδεζε 

ηνπο κε ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

νκνηφκνξθε πξφζβαζε ζην πιηθφ θαη ε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε κεγάινπ 

εχξνπο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

V. Πξνκήζεηα βηβιίσλ, ζπγγξακκάησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εθδφζεσλ. Πέξαλ 

ησλ αλσηέξσ, επηπιένλ, ε Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο έρεη 

θαηαξηίζεη «Βμεηδηθεπκέλν Πξνγξακκαηηθφ Πιάλν Αξάζεο» γηα ηηο δξάζεηο 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πνιπεηέο Πξφγξακκα 2014-2020 ηνπ 

Σακείνπ Βζσηεξηθήο Ώζθάιεηαο (ISF),  ην νπνίν κεηαμχ άιισλ 

πεξηιακβάλεη αλάγθεο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη εθπαηδεχζεηο θαη ην 

νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν «ΤΣΔΜΏ ΤΛΛΟΓΔ, ΏΝΏΛΤΔ ΚΏΕ 

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟΤ ΒΓΚΛΔΜΏΣΟ», κε 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο έσο 852.190,55€. 

 

Ο Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο 

πεξηγξαθφκελεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ζα ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

ζηελ Κπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί γηα πξψηε θνξά έγθαηξα θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα εχξεζεο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςή ηνπο απφ 

ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ ή απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, πάληνηε 

θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ νηθεία Τπεξεζία.  
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5.11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

 

Ο ηφρνο ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη 

κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο είλαη ν ζηφρνο 18, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη ηα 

αθφινπζα:  

 

«1) Αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηνλ καθξνπξφζεζκν 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.     

                                                

2) Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηνπ Κξάηνπο, ηα ζψκαηα 

επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, ην ΓΟΔ, ηελ Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία, ηνπο Οηθνλνκηθνχο 

Δηζαγγειείο, ηελ Αξρή γηα ην Ξέπιπκα θαη φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ε θαηάξηηζε ησλ δηθαζηψλ». 

 

Ο ελ ιφγσ ζηφρνο ζπλδέεηαη κε ηηο εμήο ελέξγεηεο θαη ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο: 

 

«1) Αλάπηπμε ελφο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο». (κε έλαξμε πινπνίεζεο ηελ 1.9.2015  θαη ιήμε 

πινπνίεζεο ηελ 30.9.2015), «2) Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απαξηίδεηαη απφ ηξία 

επίπεδα. ην πξψην ζηάδην επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ εξεπλεηψλ. ην δεχηεξν επίπεδν πεξηιακβάλεηαη ε ζε βάζνο θαηάξηηζε 

πνπ απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ειεγθηψλ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα, κεζφδνπο θαη ηερληθέο νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε νξγαληζκφ. Σν 

ηξίην επίπεδν αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα κηα 

νξηζκέλε νκάδα επαγγεικαηηψλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο θαη ζε ηξέρνπζεο 

έξεπλεο» (κε έλαξμε πινπνίεζεο ηελ 1.1.2016 θαη ιήμε πινπνίεζεο ηελ 30.06.2017), 

«3) Έλα εηδηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ζα πξέπεη λα 

απεπζχλεηαη ζηνπο δηθαζηέο ή ηνπο εηζαγγειείο, ην νπνίν φκσο ζα ιακβάλεη ζνβαξά 

ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζεζκνχ ηεο Γηθαηνζχλεο» (κε έλαξμε πινπνίεζεο ηελ 

1.1.2016 θαη ιήμε πινπνίεζεο ηελ 30.06.2017). 
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1. ΚΤΡΗΑ ΤΜΒΑΖ ΜΔΣΑΞΤ Δ.Δ. ΚΑΗ ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

Σν Φζηλφπσξν ηνπ 2015, ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ηεο Φηλιαλδίαο, ε θχξηα ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Φηλιαλδίαο ζηελ Βιιάδα, γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ππαιιήισλ θαη δηθαζηψλ ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο. πγθεθξηκέλα, ε παξερφκελε ηερληθή βνήζεηα αλαθέξεηαη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ/επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ 

ζα απεπζχλεηαη ζε ειεγθηηθέο, δησθηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ 

δηαθζνξάο. Απλάκεη ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, ε Βιιάδα ζπκθσλήζεθε λα ιάβεη απφ 

ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ηεο Φηλιαλδίαο, 

ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ 800.000,00 Βπξψ.  

 

εκεηψλεηαη φηη ε θπβέξλεζε ηεο Φηλιαλδίαο, κε βάζε ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

αλάκεζα ζε επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, απνδέρηεθε ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηεο 

Β.Β., πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ηνλ Βηαίξν Μεηαξξχζκηζεο (Reform Partner) ηεο 

Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο, ζην πιαίζην  πινπνίεζεο ελφο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο, ήηνη εθείλνλ πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε.  

 

Βπηζεκαίλεηαη φηη, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε ήδε 

μεθηλήζεη απφ ην έηνο 2014 θαη ν ξφινο ηεο SRSS, ζε φιε απηήλ ηελ δηάξθεηα, ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.  

 

2. ΤΜΒΑΖ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΣΖ ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ ΚΑΗ HAUS 

 

Σν Φζηλφπσξν ηνπ 2015, ππεγξάθε ε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηνπ θηλιαλδηθνχ ηλζηηηνχηνπ HAUS, 

κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ππαιιήισλ θαη δηθαζηψλ ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Βιιάδα, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ θχξηα ζχκβαζε.  

θνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο απνηεινχλ νη εμήο: Ώ) Βλίζρπζε ησλ 

ηθαλνηήησλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, θαζψο επίζεο ησλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ,  

ΐ) Ώλάπηπμε ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 
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3. ΤΜΒΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΖ ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ (HAUS) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ(Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  )  

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

 

Σελ 9
ε
 Μαξηίνπ 2016, ππεγξάθε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Βζληθήο ρνιήο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ηεο Φηλιαλδίαο (HAUS), ζε ζπλεξγαζία κε ην Βζληθφ Κέληξν 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο (Β.Κ.Α.Α.Ώ.  ), δπλάκεη ηεο νπνίαο ε 

αηηνχκελε ηερληθή βνήζεηα ζπλίζηαηαη: 

 

Ε) ηνλ ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ηα αθφινπζα, κεηαμχ άιισλ, 

ραξαθηεξηζηηθά: α)  έληαμε αλαθνξψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο (case studies), 

φπνπ είλαη εθηθηφ, β)   ζηφρεπζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ 

ειέγρνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο, ηφζν ζηνλ πξνιεπηηθφ, φζν θαη ζηνλ 

θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, γ)  ζθφπεπζε ζηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο επί ζεκάησλ 

δηαθζνξάο, δ)  θαιιηέξγεηα ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ, κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ 

θνξέσλ θαη  ησλ δηθαζηηθψλ θαη δησθηηθψλ αξρψλ αληίζηνηρα, ζηελ Βιιάδα, δ) ζ 

δεκηνπξγία  ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο. 

 

ΕΕ) ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ην νπνίν ζα επηηπγράλνληαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα θαησηέξσ: α) ε εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα ζψκαηα επηζεψξεζεο/ειέγρνπ ηνπ δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, ηφζν ζε ζέκαηα ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φζν θαη ζε ζέκαηα 

δηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, β) ε επηκφξθσζε ησλ δηθαζηηθψλ θαη δησθηηθψλ 

αξρψλ, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο θαη ελεκέξσζήο 

ηνπο πεξί αιιαγψλ ηεο πνηληθήο θπξίσο λνκνζεζίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηε ζχκβαζε απηή, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ 

ηεο) θαη ζην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ησλ δπν θνξέσλ πξνβιέπνληαη ηδίσο ηα 

αθφινπζα:  

α) Δ ζπλεηζθνξά ηνπ θηλιαλδηθνχ νξγαληζκνχ HAUS ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία θαη δηεζλή ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο.  

β) Δ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ ζηφρσλ, ην πεξηερφκελν  θαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηψλ.  

γ) Οη σθεινχκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αεκνζίνπ κε θχξην Αηθαηνχρν («Main 

Beneficiary») ηελ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

 

Β. ΦΟΡΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 

Φνξείο πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, είλαη νη αθφινπζνη: 

 

Ε) Σν Βζληθφ Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο (Β.Κ.Α.Α.Ώ.  ), ην 

νπνίν απνηειεί ηνλ εζληθφ ζηξαηεγηθφ θνξέα αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σν φξακα ηνπ 

ελ ιφγσ θνξέα, επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, πνπ δηαζθαιίδεη πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο, πξνο φθεινο ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

ΕΕ) Σν Φηλιαλδηθφ Ελζηηηνχην Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (HAUS Finnish Institute of 

Public Management Ltd), ην νπνίν εθπαηδεχεη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη 

βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ζπκκεηέρνληαο επίζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο. Σν ελ ιφγσ ηλζηηηνχην, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 

θαηάξηηζεο, αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε Φηλιαλδία, παξέρνληαο ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, γηα ην ζχλνιν ηεο Φηλιαλδηθήο Αηνίθεζεο. 

 

Γ. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ  

 

Ε) Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ππαγφκελε ζηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο 

θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, απνηειεί ηνλ Κχξην Αηθαηνχρν ηνπ έξγνπ ((«Main 

Beneficiary»), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.1 ηνπ Μλεκνλίνπ πκθσλίαο ηεο ελ ιφγσ 

ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπλνιηθή πινπνίεζε ηεο Βζληθήο 

ηξαηεγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δξάζεο 

18 ηνπ εθαξκνδφκελνπ αλαζεσξεκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ). 

 

ΕΕ) Οη ινηπέο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα θαηαπνιέκεζεο 

ηεο Αηαθζνξάο, απνηεινχλ ηνπο ελ δπλάκεη ινηπνχο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο. 

 

Γ. ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

 

Καηά ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε:  

α) πγθξνηήζεθε ε πληνληζηηθή Βπηηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελ γέλεη 

πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

ηελ Βπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί 

HAUS θαη Β.Κ.Α.Α.Ώ.  , ε SRSS, ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο σο «Main Beneficiary», ε Βιιεληθή Ώζηπλνκία, ην Τπνπξγείν 

Αηθαηνζχλεο, ε Βζληθή ρνιή Αηθαζηψλ, ν Γεληθφο Βπηζεσξεηήο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη ε ΓΓΑΒ/Αηεχζπλζε Βζσηεξηθψλ Βιέγρσλ. 

  

β) πγθξνηήζεθαλ αληίζηνηρεο νκάδεο εξγαζίεο, κε αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνπ πιηθνχ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θάζε ζεκαηηθή 

ελφηεηα έγηλε απφ εκπεηξνγλψκνλεο ζε θάζε  πεδίν εμεηδίθεπζεο. Οη 



 

113 

 

εκπεηξνγλψκνλεο – experts πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο νκάδεο απηέο,  

ππνδείρζεθαλ απφ  ηνπο θνξείο πνπ απαξηίδνπλ ηε πληνληζηηθή Βπηηξνπή. 

 

ηνλ ζρεδηαζκφ θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλεηαη νξηδφληηα ελφηεηα 

πεξηερνκέλσλ, κε αληηθείκελν ηηο γεληθέο έλλνηεο θαη νξηζκνχο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο, ηελ δηεζλή εκπεηξία θαη ην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην,  πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ ρψξα. 

 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο, πξνβιέθζεθε φηη ηελ πξψηε κέξα 

ζα παξνπζηάδεηαη ε ειιεληθή εκπεηξία θαη πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δηαθζνξάο, κε φξνπο ελ γέλεη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κεραληζκψλ ειέγρνπ, πεδίσλ 

αξκνδηφηεηαο,  θιπ,  κε εθπαηδεπηέο αληηζηνίρσο Έιιελεο, εηδηθνχο ζην θάζε πεδίν. 

Δ δεχηεξε κέξα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ζα πινπνηείηαη απφ μέλνπο εθπαηδεπηέο, 

θαζ‘ ππφδεημηλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Οξγαληζκνχ HAUS, νη νπνίνη θαη ζα κεηαθέξνπλ 

ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή εκπεηξία.   

 

ΟΜΑΓΔ-ΣΟΥΟΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 

Οη νκάδεο-ζηφρνη πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα 3.4 ηνπ ζρεηηθνχ Μλεκνλίνπ πκθσλίαο, είλαη: 1) Αηθαζηέο θαη 

Βηζαγγειείο, 2) Ώζηπλνκηθνί θαη Ώλαθξηηηθνί ππάιιεινη, 3) Σν πξνζσπηθφ ησλ 

ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, 4) Σν πξνζσπηθφ ησλ ζσκάησλ επηζεψξεζεο 

θαη ειέγρνπ, πνπ έρνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ, 5) Σν πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηνπο ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο δηαθζνξάο, φπσο απηνί 

πξνζδηνξίδνληαη ζηε δξάζε 14 ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο 

Αηαθζνξάο, 6) Σν πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.). 

 

Δ.ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΧΝ 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΧΝ, ΓΗΧΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ 

 

Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο είλαη δνκεκέλν ζε ηξία (3) επίπεδα, ελψ ελδεηθηηθά ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην πξψην κφλνλ επίπεδν αλήιζε πεξίπνπ 

ζηνπο πεληαθφζηνπο εβδνκήληα  (570) θαηαξηηδφκελνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

θαη δηθαζηέο, ελψ θαη γηα ηα ηξία επίπεδα ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζηνπο ρίιηνπο 

(1000) θαηαξηηδφκελνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη δηθαζηέο. 

 

Βηδηθφηεξα, ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ειεγθηηθψλ, δησθηηθψλ 

θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ, έρεη σο αθνινχζσο: 
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1) 1ν Δπίπεδν-Δλίζρπζε ηεο γλψζεο (εκεξνκελία νιφθιεξσζεο 

30.06.2016)  

 

Σν ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απεπζχλζεθε ζε έλα επξχ θνηλφ, σο 

απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, 

κε επηπιένλ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ηελ αληαιιαγή 

ζρεηηθψλ εκπεηξηψλ. 

Σν Βπίπεδν 1 ζπκπεξηέιαβε δψδεθα (δηήκεξα) επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, (έμη (6) 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πινπνηνχκελεο ζε δχν θχθινπο) εθ ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελ ηέιεη έληεθα (11), ελψ ην δσδέθαην, ιφγσ αδπλακίαο 

ζπκκεηνρήο ησλ δηθαζηψλ, εμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπο ηελ ελ 

ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν, αλαβιήζεθε γηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016).  

 

ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζαλ, ηδίσο, ε ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ αηφκσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ δηαθζνξάο επί ζεκάησλ δηαθζνξάο, επί 

ηνπ  ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο ππνρξέσζεο πνπ 

έρνπλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ, ε αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ 

θνξέσλ ζηελ Βιιάδα θαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο. Εδηαίηεξε έκθαζε 

δφζεθε ζηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ αηφκσλ, ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 

2) 2ν Δπίπεδν – πγθεθξηκέλα ζέκαηα (εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

31.12.2016) 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα απεπζχλεηαη ζε πην εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δησθηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ.  

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Βπηπέδνπ 2, είλαη ε αχμεζε ηεο γλψζεο 

θαη ε εηο βάζνο εθπαίδεπζε κηθξφηεξσλ νκάδσλ ππαιιήισλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ,  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε, δηεξεχλεζε 

θαη ε δίσμε ησλ εγθιεκάησλ δηαθζνξάο, παξέρνληαο δηάθνξεο δπλαηφηεηεο 

θαηάξηηζεο, εζηηαζκέλεο ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο, πνπ κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ππεξεζία.  

 

Σν Βπίπεδν 2 αλαθέξεηαη ζε έλα πην εζηηαζκέλν θνηλφ, ην νπνίν ζα απνηειείηαη 

απφ ππαιιήινπο ή δηθαζηέο πνπ θαηά πξνηίκεζε αθνινχζεζαλ ην 1ν επίπεδν ηεο 

θαηάξηηζεο θαη νη νπνίνη έρνπλ κηα ηδηαίηεξε εκπεηξία εξγαζίαο ζηα ζέκαηα 

δηαθζνξάο ή έρνπλ αλαιάβεη  θαζήθνληα έξεπλαο ή δίσμεο ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα 

ηεο παξνχζαο  θαηάξηηζεο.  
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3) 3ν Δπίπεδν – πγθεθξηκέλα ζέκαηα (εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

30.6.2017) 

 

Σν ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε έλα, αθφκε πην πεξηνξηζκέλν, 

αξηζκφ επηιεγκέλσλ επαγγεικαηηψλ θαη αθνξά θαηάξηηζε ζην ρψξν εξγαζίαο, επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ θαη επί εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο, 

θαηά πξνηίκεζε, ελδείθλπηαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη επαξθψο ην 1ν ή/θαη ην 2ν 

Βπίπεδν Καηάξηηζεο. Οη ζπλεδξίεο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ πξαγκαηηθέο 

πεξηπηψζεηο έξεπλαο ή δίσμεο πξνο επεμεξγαζία, εθφζνλ ηνχην είλαη δπλαηφλ.  

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ, πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αλίρλεπζε ησλ αδηθεκάησλ δηαθζνξάο (δει. ειεγθηηθά φξγαλα, 

θνξνινγηθή δηνίθεζε, αζηπλνκία, δησθηηθέο θαη  δηθαζηέο αξρέο), κε ζθνπφ ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε δηάθνξεο εγρψξηεο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο, ζε 

ζπλερή βάζε θαη ζε ζρέζε κε ζπληνληζκέλεο δξάζεηο, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο 

δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο. 

 

Σ. ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Δ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ιακβάλεη ρψξα ζηελ Ώζήλα. 

 

Ε. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΧΣΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ  

 

χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πξψην επίπεδν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

1. Δ θαηάξηηζε ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ απεπζχλζεθε ζε ζπλνιηθά 565 ζηειέρε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηνκείο 

2. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε άμνλα ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ, εηδηθνηήησλ θαη 

πεδίσλ αξκνδηφηεηαο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη θαη σο μερσξηζηέο νκάδεο 

ζηφρνπ 

3. Αηακνξθψζεθαλ νη αθφινπζεο έμη (6) ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο: 

Θεκαηηθή ελφηεηα 1:  δηθαηνζχλε θαη αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην 

ηνκέα  

Θεκαηηθή ελφηεηα 2: κεραληζκνί ειέγρνπ θαη δίσμεο ππνζέζεσλ δηαθζνξάο 

Θεκαηηθή ελφηεηα 3: κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

Θεκαηηθή ελφηεηα 4: ζεζκηθφ πιαίζην θαη κεραληζκνί ειέγρνπ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ 

Θεκαηηθή ελφηεηα 5:  ε πξφιεςε ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ δηαθζνξάο 

Θεκαηηθή ελφηεηα 6: γεληθή εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 
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4. Οη έμη (6) ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

δηήκεξεο δηάξθεηαο θαη θάζε κηα πινπνηήζεθε δηο, παξέρνληαο επειημία 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ σθεινχκελσλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ σθεινχκελσλ, πνπ είρε ηεζεί σο ζηφρνο. 

 

5. Δ αλάπηπμε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε άμνλα ηελ 

εηδηθή νκάδα ζηφρνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, (φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

παξάξηεκα 2 ηεο ζχκβαζεο), πξνζαξκνδφκελε ζηηο εηδηθέο αλάγθεο 

θαηάξηηζεο ηεο εθάζηνηε νκάδαο ζχκθσλα κε ηνλ ππεξεζηαθφ ξφιν θαη ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο.  

 

6. ε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νξηδφληηα θαη γηα φιεο ηηο νκάδεο ζηφρνπ, 

ζπκπεξηιήθζεθε επηκέξνπο ελφηεηα, αλαθεξφκελε ζηελ θαηάξηηζε ηφζν ζε 

γεληθέο έλλνηεο θαη νξηζκνχο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, φζν θαη 

ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε ρψξα. 

 

7. Γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ε πξνηεηλφκελε Οκάδα - ηφρνο ήηαλ ελδεηθηηθή 

θαη φρη πεξηνξηζηηθή, θαζψο ζπκπεξηέιαβαλ θαη ζηειέρε άιισλ ππεξεζηψλ 

κε ζπλαθέο αληηθείκελν. 

 

8. Σν πεξηερφκελν θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο ζπκπχθλσζε πεξηζζφηεξα ζέκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ηηο νκάδεο ζηφρνπ, ρσξίο λα εμαληιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα.  

 

Ζ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ  

 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο δξάζεηο ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ Βζληθνχ ρεδίνπ Αξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, 

ζπλέβαιε, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Β.Κ.Α.Α.Ώ., ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζπλνςίδνληαη 

σο εμήο: 

α) ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ εληφο 

ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ. 

β) ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ 18 ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ Αξάζεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ απηνχ.    

 

5.12 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ – ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ 

ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ  

 

Α. ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Δ ππνρξέσζε γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία έρεη σο βάζε ηεο ηελ Βζληθή 

ηξαηεγηθή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ε νπνία φπσο αλαιπηηθά 
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πεξηγξάθεθε αλσηέξσ ππφ θεθ. 2.2 Ώ΄Μέξνο θαηέζηε δεζκεπηηθή κε ηελ ζρεηηθή 

κλεία ζηελ παξάγξαθν Γ. 3 ηνπ Ν. 4336/2015, θαη ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, εγγπάηαη 

ην δηθαίσκα φισλ ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ λα ελεκεξψλνληαη επί εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ ζεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθζνξά. 

Οη ζηφρνη ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε επηθνηλσληαθέο δξάζεηο είλαη νη αθφινπζνη:  

Ώ. ηφρνο 17: 

«1) Δλίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 2) Δλίζρπζε ηεο εζληθήο ζπλαίλεζεο ζρεηηθά 

κε ηελ αθεξαηφηεηα. 3) Δλίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ λέσλ. Παξαθνινχζεζε ηεο 

ζηάζεο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζε ζέκαηα ινγνδνζίαο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.». 

Ο ελ ιφγσ ζηφρνο ζπλδέεηαη κε ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

«1) Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. ζηελ νπνία ζα δεκνζηεχνληαη ηαθηηθά 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξάζεηο θαηά ηεο δηαθζνξάο, 

2) Σαθηηθέο ελεκεξψζεηο ηνπ θνηλνχ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ θαη 

ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο (δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο), 

3) ρεδηαζκφο θαη πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ αθεξαηφηεηα ηα νπνία 

ζα απεπζχλνληαη ζε λένπο αλζξψπνπο». 

ΐ. ηφρνο 21  

«1) Δλίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. 2) Δλίζρπζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ θνξέσλ. 3) Παξαθνινχζεζε ηεο 

ζηάζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα ινγνδνζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ». 

Ο ελ ιφγσ ζηφρνο ζπλδέεηαη κε ηηο εμήο ελέξγεηεο θαη ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο: 

 «1. Γηεμαγσγή εηήζησλ δεκνζθνπήζεσλ θαη εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο. ε απηέο ηηο 

δεκνζθνπήζεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο αξρέο, λα γλσξίδνπλ ηε ζέιεζε ησλ 

πνιηηψλ, ψζηε λα παξέρνπλ πνηνηηθφηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 2) Όιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πνιίηεο ζα 

πξέπεη λα παξέρνληαη δεκνζίσο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ.. 3) Αλάπηπμε 

ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ κε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θάζε ππφζεζεο. 4) Αλάπηπμε κίαο εηήζηαο επηθνηλσληαθήο 

θακπάληαο θαηά ηεο δηαθζνξάο, κέζσ ηεο νπνίαο ζα επαηζζεηνπνηείηαη ε θνηλή 

γλψκε, αιιά θαη ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ». 
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Γ. ηφρνο 46 

«Γεκηνπξγία απμεκέλεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δηαθζνξάο». 

Ο ελ ιφγσ ζηφρνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμήο ελέξγεηα: 

«Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο σο θχξησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο.» 

χκθσλα επνκέλσο κε ην επηθαηξνπνηεκέλν ρέδην Αξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο, κηα πιεζψξα πξφζζεησλ δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηαδηαθά, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Βιιάδα, ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεψλ ηεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε 

ηελ δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο λα αγσληζηεί θαηά ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία απνηειεί 

ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ. 

 

Β. Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ Χ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, πξνθχπηεη φηη ε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή δηέπεηαη 

απφ ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο δξάζεηο ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη 

απνηειεί θπζηθή απφξξνηα ηεο ππνρξέσζεο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α λα παξέρεη ελεκέξσζε 

ζηνπο πνιίηεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο, δεδνκέλνπ φηη ε επηθνηλσλία 

κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 

ζηνρεχνληαο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ πνξεία γηα ηελ εκπέδσζε 

ηεο θνηλσληθήο αλαγθαηφηεηαο ζηε κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο.  

Ώληίζηνηρα ε σθειηκφηεηα ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηελ νηθνλνκία ελ γέλεη ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα 

θαηαλνεηή ζε θάζε πηζαλή εθαξκνγή επηθνηλσλίαο. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 

ηξαηεγηθή εκπεξηέρεη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη αλάινγα 

κε ηε δξάζε. Ώπηή ε πιεξνθνξία, γηα λα κεηαδνζεί απνηειεζκαηηθά, ρξεηάδεηαη 

θαηάιιειε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή, ψζηε λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα θαηαζηεί 

θαηαλνεηή απφ ην επξχ θνηλφ. 

 

Γ. ΚΤΡΗΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ 

 

i. ην πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζηνρεχεη, κεηαμχ 

άιισλ, ζηα αθφινπζα: 

ii. Σαθηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη 

λα θηλεηνπνηεζνχλ ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο, λα παξνηξπλζνχλ ζηελ 
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αλαδήηεζε θαη απαίηεζε ινγνδνζίαο θαη ελεκέξσζεο, αιιάδνληαο 

αληηιήςεηο θαη δεκηνπξγψληαο κία θνπιηνχξα αθεξαηφηεηαο.  

iii. πλεθηίκεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ απφςεσλ θαη αλεζπρηψλ ηνπ 

πνιίηε.· 

iv. Βπεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο, ηεο Βιιάδαο θαη ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ηεο δηαθζνξάο επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ πνιηηψλ.· 

v. Βπηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο ζε εζληθφ ή ηνπηθφ πιαίζην, κέζσ ησλ κέζσλ 

καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

vi. Πξνβνιή ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α θαη ν κεραληζκφο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

vii. Γλσζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο δηαθζνξάο ζε νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη εζηθφ επίπεδν. 

viii. Πξνζδηνξηζκφ ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη πξνψζεζή ηνπο σο ππξήλα 

αιιαγήο λννηξνπίαο ζηελ θνηλσλία, κε άμνλα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, 

ινγνδνζίαο θαη αθεξαηφηεηαο. 

ix. Βπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη θηλεηνπνίεζή ηνπο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

δηαθζνξάο.   

x. Βλίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θνηλσλίαο γηα απαίηεζε ρξεζηήο δηαρείξηζεο 

θαη ινγνδνζίαο.  

xi. Παξφηξπλζή ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειίεο (εθφζνλ απηέο είλαη 

ζνβαξέο θαη ηεθκεξησκέλεο) θαη λα απαηηνχλ ινγνδνζία θαη ελεκέξσζε. 

xii. ζεζε ηεο θνηλσλίαο λα αληηζηέθεηαη θαη λα πξνιακβάλεη ηε δηαθζνξά  

xiii. χκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, 

δπλάκεη ηεο νπνίαο νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο ζε φια ηα επίπεδα, ζα παξνηξχλεηαη ν 

επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ζηε ζπκκφξθσζε πξνο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, πξνο ην ζθνπφ ηεο 

δεκηνπξγίαο πγηνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ επλνεί ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

Γ. ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΚΟΗΝΟΤ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Καησηέξσ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθψο, ελέξγεηεο πξφζθνξεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο 

άλσ αλαθεξφκελσλ ζηφρσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο 

ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, Μάξηηνο 2015 έσο Ενχλην  2016. 

Η. ΔΚΓΟΖ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ 

Δ παξνχζα εηήζηα έθζεζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α γηα ηα πεπξαγκέλα, ηηο δηαπηζηψζεηο, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ έηνπο αλαθνξάο απηήο, 

απνηειεί έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, δηαζέηεη 
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ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, επεξεάδεη ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ θαη βειηηψλεη ηε 

δηεζλή εηθφλα ηεο ρψξαο καο. 

 

ΗΗ. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΟΜΒΟΤ - 

ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2015 ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α απέθηεζε ηε δηθή ηεο 

ηζηνζειίδα (http://www.gsac.gov.gr), ε νπνία παξέρεη κεηαμχ άιισλ ηηο αθφινπζεο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο: 

 

Ώ. Τπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο, ήηνη παξνρή ηαμηλνκεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α,  ν επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί 

θαη λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε: 

i. Σε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

ii. Σα ζψκαηα έιεγρνπ .Β.Α.Α. θαη .Β.Α.Β., ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο  ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α 

iii. Σν εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεο θαηά ηεο δηαθζνξάο  

iv. Σνπο θνξείο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηε 

ρψξα. 

v. Σηο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

vi. Ώλαθνηλψζεηο/Αειηία Tχπνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ππεξεζία, ηνλ 

αξκφδην Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αηθαηνζχλεο θ. Αεκήηξην Παπαγγειφπνπιν, 

αιιά θαη ηνλ Τπνπξγφ Βπηθξαηείαο, θ. Παλαγηψηε Νηθνινχδε, θαηά ην 

παξειζφλ. 

vii. Βλεκεξσηηθφ πιηθφ θαη παξνπζηάζεηο ησλ εκεξίδσλ πνπ έρνπλ δηνξγαλσζεί 

κέρξη ζήκεξα. 

 

ΐ. Τπεξεζίεο επηθνηλσλίαο, ήηνη δπλαηφηεηα ιήςεο απαληήζεσλ ζε απιά 

εξσηήκαηα  ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο.  

 

Γ. Τπεξεζίεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ήηνη δπλαηφηεηα ππνβνιήο επψλπκσλ θαη 

αλψλπκσλ θαηαγγειηψλ ζρεηηθέο κε πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο, θαζψο επίζεο 

ππνζηήξημεο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.  

Βπηζεκαίλεηαη φηη αληίζηνηρε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά θαηαγγειίεο 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. εηδηθά γηα  ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα,   παξέρεηαη θαη απφ ηνλ ηζηνηφπν ηνπ 

ΒΠΏ (https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraud.aspx), θαζψο ε  ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, 

είλαη ε αξκφδηα εζληθή Ώξρή ππνδνρήο θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα/ έξγα, σο ε εζληθή πληνληζηηθή Τπεξεζία 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο (AFCOS) δπλάκεη ηνπ άξζξ. 7 παξ. β ηνπ Ν. 

4320/15, σο ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

http://www.gsac.gov.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraud.aspx
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Καλνληζκνχ (EE, ΒΤΡΏΣΟΜ) αξηζ. 883/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2013 (Β.Β. L248). 

  

Σνλίδνληαη αθφκε ηα αθφινπζα:  

 

i) Δ σο άλσ αλαθεξφκελε ηζηνζειίδα ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε. 

 

ii) Δ δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ειάρηζην θφζηνο, κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ έκπεηξνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απηήο. Πιένλ, 

αλαβαζκίζηεθε ηφζν ζε επίπεδν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, φζν θαη ζε 

επίπεδν πεξηερνκέλνπ, παξέρνληαο : α) ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

ειεθηξνληθήο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εκεξίδεο πνπ νξγαλψλεη ε 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., β) ηε δπλαηφηεηα καδηθήο απνζηνιήο ελεκεξσηηθψλ 

δειηίσλ (newsletters) γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δξάζε ηεο.  

 

Α. Εζηφηνπνο Αεκφζηαο πδήηεζεο (Forum) Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

 

Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή βξίζθεηαη ήδε ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., έλαο ηζηφηνπνο δεκφζηαο ζπδήηεζεο (Forum), πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα forum ζπδήηεζεο ησλ ζηειερψλ ησλ ΜΒ.Β., πνπ ζα επηιχεη άκεζα ηπρφλ 

δπζιεηηνπξγίεο ή ακθηζβεηήζεηο, ζα παξέρεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζα θάλεη θηήκα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαιέο πξαθηηθέο, 

πιεξνθνξίεο, έγγξαθα ή άιιν πιηθφ πνπ θάπνην κέινο δηαζέηεη. Γλσκνδνηηθφ 

αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή, ζα έρεη ε Αηαξθήο Κεληξηθή 

Βπηηξνπή Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ πνπ αλαιπηηθά αλαθέξεηαη αλσηέξσ ππφ θεθ. ….  

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζηαζηαθέο έληππεο εγθχθιηεο νδεγίεο, 

επηηπγράλεηαη ε άκεζα δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη θαη ε ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαζψο ζα αμηνπνηείηαη ν ρξφλνο πνπ έρεη 

δηαζέζεη θαη ε γλψζε πνπ έρεη απνθηήζεη ην θάζε ζηέιερνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

 

εκεηψλεηαη φηη ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ζα επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ 

θσδηθψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηήξημεο 

πζηεκάησλ ηεο  ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ελψ νη φπνηεο αλαξηήζεηο ή ελέξγεηεο ππφθεηληαη 

ζηελ έγθξηζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ. 
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ΗΗΗ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΣΟΝ ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ  ΚΑΗ 

ΔΚΓΟΖ ΥΔΣΗΚΧΝ ΓΔΛΣΗΧΝ ΣΤΠΟΤ 

 

Ώ.ΤΝΒΝΣΒΤΞΔ ΣΏ ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΜΜΒ 

 

Ώλάκεζα ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπλεληεχμεσλ πνπ έδσζαλ ηφζν ν αξκφδηνο 

Τπνπξγφο, φζν θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζηνλ εζληθφ έληππν, πεξηνδηθφ θαη 

ειεθηξνληθφ Σχπν ηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ηελ θνηλή γλψκε είλαη 

ηα αθφινπζα:  

- O Βζληθφο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ. 

- Οη ιίζηεο ειέγρνπ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη παξάλνκνπ πινπηηζκνχ θαη 

εηδηθφηεξα ε Λίζηα «Μπφξγηαλο». 

- Δ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ Βιιεληθψλ Ώξρψλ κε ην γεξκαληθφ 

θξαηίδην ηεο ΐφξεηαο Ρελαλίαο – ΐεζηθαιίαο. 

- Σν λνκνπαξαζθεπαζηηθφ  έξγν ηεο  ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α κε έκθαζε ζηηο αιιαγέο 

πνπ ελ ηέιεη έγηλαλ ζηνλ έιεγρν ηνπ πφζελ έζρεο, αιιά θαη ζε απηέο πνπ 

πξνσζνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ. 

- Δ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, κε έκθαζε ζηα θαπληθά πξντφληα, κε αηρκή 

θαη ηηο επηηπρίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ππφ 

ηνλ  ζπληνληζηηθφ ξφιν ηεο Γξακκαηείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ OLAF. 

- Ο ζπληνληζηηθφο ξφινο ηεο Γξακκαηείαο, φζνλ αθνξά ζηνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο. 

- Αηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζθαλδάισλ πνπ απνθαιχπηνληαη κεηά απφ 

πνξίζκαηα ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ή πνηληθέο δηψμεηο πνπ αζθήζεθαλ απφ ηα 

αξκφδηα εηζαγγειηθά φξγαλα. 

 

ΐ. ΤΝΒΝΣΒΤΞΔ ΣΏ ΑΕΒΘΝΔ ΜΜΒ 

 

Εδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη, επίζεο, ζε ζπλεληεχμεηο, πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 

Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ 

θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ζηνλ δηεζλή έληππν, πεξηνδηθφ θαη ειεθηξνληθφ Σχπν 

πνπ επίζεο αλαθέξζεθαλ ζηα παξαπάλσ ζέκαηα, κε ηελ πξνζνρή ηνπο λα 

ζηξέθεηαη θπξίσο ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΕΓΏ – ΏΝΒΛ γηα ηελ 

πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζε φια ηα επίπεδα.  

 

Γ. ΑΒΛΣΕΏ ΣΤΠΟΤ  

 

Βμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αδηάιεηπηε 

απνδειηίσζε, ζπγγξαθή Αειηίσλ Σχπνπ, αλαθνηλψζεσλ θαη θεηκέλσλ πξνβνιήο 

ησλ δξάζεσλ θαη ηεο εμέιημεο ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο.  
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Έλαο κεγάινο αξηζκφο Αειηίσλ Σχπνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ επξχ θνηλνχ γηα ηελ ηαπηφηεηα, ηηο δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ έξγνπ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.. 

Βπίζεο εθδφζεθαλ Αειηία Σχπνπ απφ ηελ Βπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Ώπάηεο (OLAF) αλαθεξφκελα ζην έξγν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ζηνλ ηνκέα 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπληθψλ πξντφλησλ.  

Δ απφδνζε ηεο Γξακκαηείαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

ππνγξακκίζηεθε θαη επηζήκσο απφ ηελ Βπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ώπάηεο (OLAF), πνπ αλαθέξζεθε ζηηο επηηπρίεο πνπ είρε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α..  

Βλδεηθηηθά : 

i. ε Αειηίν Σχπνπ πνπ εθδφζεθε απφ ηελ OLAF, ηελ Παξαζθεπή 5 

Φεβξνπαξίνπ 2016, ππνγξακκίδεηαη ε ζπκβνιή ηεο ππεξεζίαο καο ζηηο 

επηρεηξήζεηο εληνπηζκνχ θαη θαηάζρεζεο ησλ ιαζξαίσλ ηζηγάξσλ, θαζψο ην 

Ώηγαίν ήηαλ ν ζηφρνο ησλ δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο OLAF 

θαηά ην έηνο αλαθνξάο. 

πσο ππνγξακκίδεηαη ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε: Υάξε ζηε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηελ Διιεληθή Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο 

(ειιεληθή ππεξεζία AFCOS), ειιεληθά θαη θππξηαθά ηεισλεία θαηέζρεζαλ, 

33 εθαηνκκχξηα ηζηγάξα ζηα ηέιε ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Μία επηπιένλ θαηάζρεζε 

ζρεδφλ 21 εθαηνκκπξίσλ ηζηγάξσλ είρε ήδε ιάβεη ρψξα ζην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηαζρεζέλησλ ηζηγάξσλ ζηελ 

Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν πξφζθαησλ εξεπλψλ ζε πάλσ απφ 

55 εθαηνκκχξηα. 

ii. ε Αειηίν Σχπνπ πνπ εθδφζεθε απφ ηελ OLAF, ηελ Παξαζθεπή 10 Ενπλίνπ 

2016, ππνγξακκίδεηαη ε ζπκβνιή ηεο ππεξεζίαο καο ζηηο επηρεηξήζεηο 

εληνπηζκνχ θαη θαηάζρεζεο ιαζξαίσλ ηζηγάξσλ, ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

πσο ππνγξακκίδεηαη ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε : Οη πην ζεκαληηθέο 

θαηαζρέζεηο έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία. Υάξε ζηε ζηελή 

ζπλεξγαζία ηεο OLAF κε ηελ Διιεληθή Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο (ειιεληθή ππεξεζία AFCOS),ηα ειιεληθά 

ηεισλεία θαηέζρεζαλ 50 εθαηνκκχξηα ηζηγάξα ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά απφ ηνλ 

Μάξηην έσο ηνλ Απξίιην. 

 

 

IV.ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΜΔΧ 

ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ, ΖΣΟΗ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΟΤ  

 

πλεληεχμεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα δφζεθαλ ζε 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ θαη 

πξνβιήζεθαλ/κεηαδφζεθαλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο αλακεηαδφζεηο, κε επίθεληξν 
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ην λνκνπαξαζθεπαζηηθφ έξγν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ηε δηαρείξηζε ησλ ιηζηψλ ειέγρνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη παξάλνκνπ πινπηηζκνχ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ.  

 

V. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΖΜΔΡΗΓΧΝ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ.   

 

i. Ζκεξίδα κε ζέκα «Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: Παξεκβάζεηο θαη Νέεο 

Πξννπηηθέο» 

ηηο 4.3.2016 ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. πξαγκαηνπνίεζε Δκεξίδα κε ζέκα «Μνλάδεο 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ: Παξεκβάζεηο θαη Νέεο Πξννπηηθέο». ηφρνο ηεο ήηαλ ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ν ξφινο πνπ ζα 

δηαδξακαηίζνπλ ζηελ κάρε γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. ηελ εκεξίδα θιήζεθαλ 

θαη ζπκκεηείραλ λα ζπκκεηάζρνπλ Γεληθνί Αηεπζπληέο θαη Αηεπζπληέο φισλ ησλ 

Τπνπξγείσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ Μνλάδσλ 

θαη ηνπ ξφινπ ηνπο, ελψ παξεπξέζεθαλ επίζεο ππάιιεινη ησλ Μνλάδσλ 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο θαη ηηο πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ Βζσηεξηθνχ 

Βιέγρνπ.  

ηελ εθδήισζε απεχζπλαλ ραηξεηηζκφ νη θ.θ. Υξηζηφθνξνο ΐεξλαξδάθεο 

Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο, Σέξελο 

Κνπίθ, Τθππνπξγφο παξά ησ Πξσζππνπξγψ, ε θα Μαξία Παπαζπχξνπ, Γεληθφο 

Βπηζεσξεηήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ν θ. Γηψξγνο ΐαζηιεηάδεο, ΓΓ γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, εθ κέξνπο θαη ηνπ θ. Αεκήηξε Παπαγγειφπνπινπ, 

Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο.  

ΐαζηθνί νκηιεηέο ηεο εκεξίδαο ήηαλ νη θ Εσάλλεο Φίινο, Ώλ. Πξχηαλεο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαζεγεηήο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, Κσλζηαληίλνο 

Σξηαληαθπιιίδεο, κέινο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βζσηεξηθψλ 

Βιεγθηψλ, Εσάλλεο Κάξθαιεο, Ώληεπίηξνπνο Βπηθξάηεηαο, πχξνο Μπφιθαο, 

Α/ληεο ηεο Α/λζεο ηνπ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αεκνζίσλ 

Βζφδσλ. 

πλνπηηθά ην ζρέδην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο αλαθνξηθά κε ηηο Μνλάδεο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ην νπνίν 

παξνπζηάζηεθε ζηελ εκεξίδα, πεξηιακβάλεη: 

Ώ) Σνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

ψζηε λα αζθνχληαη κφλν απηέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ ζθνπφ ηνπο. 

ΐ) Σελ παξνρή εηδηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο ππεξεηνχληεο ζηηο Μνλάδεο απηέο. 

Γ) Σελ παξνρή ζπλερνχο επηκφξθσζεο θαη δπλαηφηεηαο επηθαηξνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.  
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Α) Σε δηάζεζε ρξήζηκσλ εξγαιείσλ (βάζεηο δεδνκέλσλ, νδεγνί, εξσηεκαηνιφγηα, 

θχιια ειέγρνπ) πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο κε πξσηνβνπιία ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α..  

Β) Σε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε εθπξφζσπν ησλ Τπνπξγψλ ή 

ησλ αλσηάησλ νξγάλσλ ηεο Αηνίθεζεο, θαζψο ππάγνληαη ζε απηνχο απεπζείαο. 

Σ) Σελ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ 

ζρεδηάδεηαη ε ππνζηήξημή ηνπο κέζα απφ «αλνηρηή εγθχθιην», δειαδή on line 

δηαδηθαζία πνπ ζα επηιχεη επηηφπνπ ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ή ακθηζβεηήζεηο. 

Γ) Σε δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ 

ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θνηλή δξάζε, ε 

αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ε δηαβίβαζε θαηαγγειηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θάζε κεραληζκνχ θαη ε πηνζέηεζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

ii. Ζκεξίδα κε ζέκα «Ζ Δηαηξηθή Δπζχλε ζην Γηεζλέο Ννκηθφ πεξηβάιινλ-

θέςεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί» 

ην πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ  Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά 

ηεο Αηαθζνξάο  πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Εδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ε Γεληθή Γξακκαηεία πξαγκαηνπνίεζε 

ζηηο 10/5/2016 Δκεξίδα κε ζέκα «Δ Βηαηξηθή Βπζχλε ζην Αηεζλέο Ννκηθφ 

πεξηβάιινλ-θέςεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί». ΐαζηθφο νκηιεηήο ήηαλ ν θ. Drago 

Kos, Πξφεδξνο Οκάδαο Βξγαζίαο Καηά ηεο Ασξνδνθίαο Ο.Ο..Ώ., ελψ 

ζπκκεηείραλ θαη νη θα Μαξία Γαβνπλέιε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Ννκηθήο ρνιήο 

Β.Κ.Π.Ώ., Μέινο  ηνπ Α.. Οκάδαο Βξγαζίαο Καηά ηεο Ασξνδνθίαο Ο.Ο..Ώ., 

Βπηθεθαιήο ηεο Βιιεληθήο Ώληηπξνζσπείαο ζηνλ Ο.Ο..Ώ., ν πξφεδξνο ηεο 

Αηεζλνχο Αηαθάλεηαο Βιιάδαο, ν Πξφεδξνο ηνπ Βιιεληθνχ θαη ΐηνκεραληθνχ 

Βπηκειεηεξίνπ θαη ε Πξφεδξνο ηνπ Βιιεληθνχ Αηθηχνπ γηα ηελ Βηαηξηθή 

Κνηλσληθή Βπζχλε. Βπίζεο παξέκβαζε έθαλε ν Καζεγεηήο Βγθιεκαηνινγίαο ηνπ 

Παλ/κηνπ ηεο ΐνζηψλεο θ. Παζζάο, σο εθπξφζσπνο ηνπ Αηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

I.AC.A. (International Anti-Corruption Academy) 

ινη νη παξαπάλσ νκηιεηέο ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα θαη αλεπηπγκέλν αίζζεκα επζχλεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

νηθνλνκία ελ γέλεη.  

ηελ Δκεξίδα πξνζθιήζεθαλ εθπξφζσπνη ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

επηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο θαη γεληθφηεξα ηδηψηεο θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. H 

Δκεξίδα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο εηδηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ αθνξά ηε 

ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο.  
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VI. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΜΝΖΜΟΝΗΟΤ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ 

ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔ ΣΟΝ 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΡΖΝΑΝΗΑ-ΒΔΣΦΑΛΗΑ 

 

Δ ζπλεξγαζία ησλ Ώξρψλ ηνπ γεξκαληθνχ θξαηηδίνπ κε ηηο Βιιεληθέο Ώξρέο 

επηζθξαγίζηεθε επίζεκα κε ηελ επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο 

ΐφξεηαο Ρελαλίαο ΐεζηθαιίαο, θ. Νφξκπεξη ΐάιηεξ Μπφξγηαλο, ζηελ Ώζήλα θαη 

ηελ ππνγξαθή ζηηο 16.1.2016, θνηλήο δήισζεο πξνζέζεσο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

πιεπξψλ. Δ ειιεληθή πιεπξά εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ 

Αηθαηνζχλεο Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, θ. Αεκήηξε 

Παπαγγειφπνπιν θαη ηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Σξχθσλα 

Ώιεμηάδε. 

 

Τπελζπκίδεηαη φηη ηελ άλνημε ηνπ 2015 ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ΐφξεηαο 

Ρελαλίαο-ΐεζηθαιίαο, θ. Νφξκπεξη ΐάιηεξ-Μπφξγηαλο, πξνζθέξζεθε λα 

βνεζήζεη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζηε κάρε ηεο θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο, ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο, Ανζέληνο φηη ην  θξαηίδην ηεο 

νκνζπνλδηαθήο δεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο δηαζέηεη ηνλ πην ζχγρξνλν θαη 

απνδνηηθφ θνξνειεγθηηθφ θαη θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ ηεο Γεξκαλίαο, ε 

αληαπφθξηζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ήηαλ άκεζε.  

Δ Λίζηα Μπφξγηαλο, φπσο έγηλε γλσζηφ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

αξρέο ηνπ θξαηηδίνπ ηεο ΐφξεηαο Ρελαλίαο - ΐεζηθαιίαο, έκειε λα εμειηρζεί ζε 

κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηηπρίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηελ πιένλ πξνβεβιεκέλε 

– κέρξη ηψξα – δξάζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.. 

  

VII. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ 

 

 Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπλαληήζεσλ ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο, 

Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ησλ 

ζηειερψλ ηεο Τπεξεζίαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο επηθεθαιήο θαη 

πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ δηθαζηηθψλ, ειεγθηηθψλ, 

δησθηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, αλεμάξηεησλ θαη επνπηηθψλ Ώξρψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

νξγάλσλ, ζσκάησλ, θαη ππεξεζηψλ επηζεψξεζεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν 

ησλ θνξέσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 

ηφρνο ησλ ζπλαληήζεσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αιιεινεπηθαιππηφκελσλ 

αξκνδηνηήησλ, ε ζεξαπεία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο θελψλ, ε απνηχπσζε ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ε δηεπθφιπλζε θαη ν 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο. Οη ζπλαληήζεηο θξίζεθαλ εμαηξεηηθά γφληκεο θαη παξαγσγηθέο θαη 

έρνπλ ήδε απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ειεγθηηθψλ 

θνξέσλ. 
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VIII. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΖΜΔΡΗΓΔ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

 

Δ ζπκκεηνρή ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ησλ ζηειερψλ ηεο 

Τπεξεζίαο ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο άιισλ θνξέσλ, ζε εζληθφ επίπεδν, 

εμαζθάιηζαλ ηελ πξνζσπηθή επαθή απηψλ κε ζηειέρε ηνπ Αεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, πνιίηεο, θιπ., θαη ηνπο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζήο ηνπο 

ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ γφληκνπ δηαιφγνπ.  

 

Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο: 

 

i. Υαηξεηηζκφο ζηελ Δκεξίδα «Καηαπνιεκψληαο ηε Γηαθζνξά ζε εζληθφ, 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν», πνπ δηνξγάλσζε ν Βξεπλεηηθφο κηινο 

Φνηηεηψλ Ννκηθήο – ΒΟΦΝ, ζηηο 27/11/2015, ζηελ αίζνπζα Βπξψπε ηεο 

Ννκηθήο ΐηβιηνζήθεο. 

ii. Υαηξεηηζκφο ζηελ Δκεξίδα κε ζέκα «Ο ξφινο ηνπ Δ.Δ.ΓΓ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ ζπκβνιή ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ζηελ πξνψζεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαθάλεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε» πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζηηο 26/05/2016, ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. 

iii.  Υαηξεηηζκφο ζηε Αηεκεξίδα κε ζέκα «Διεγθηηθφ πλέδξην θαη Γήκνη – 

Ννκηκφηεηα, Γηαθάλεηα, Απνηειεζκαηηθφηεηα»  πνπ δηνξγάλσζε ε Κεληξηθή 

Έλσζε Αήκσλ Βιιάδαο ζε ζπλεξγαζία  ην Βιεγθηηθφ πλέδξην, ζηηο 14 & 15 

Ώπξηιίνπ 2016, ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηεο Ώζήλαο. 

iv. πκκεηνρή ζε πάλει ζπδήηεζεο πνπ δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ Spirits EUROPE, ηεο Έλσζεο Παξαγσγψλ Ώιθννινχρσλ 

Πνηψλ Βπξψπεο, ζηηο 7 Ενπλίνπ 2016, πνπ απνηειεί ην επίζεκν θιαδηθφ 

φξγαλν αληηπξνζψπεπζεο ηεο βηνκεραλίαο αιθννινχρσλ πνηψλ ζε επίπεδν 

Β.Β. 

v. πκκεηνρή ζηελ Ώλνηρηή πλεδξίαζε ηνπ πλδέζκνπ Βιιήλσλ Παξαγσγψλ 

Ώπνζηαγκάησλ θαη Ώιθννινχρσλ Πνηψλ κε ηίηιν: «Λαζξεκπφξην & Φφξνη, 

πλίγνπλ ηελ εγρψξηα παξαγσγή αιθννινχρσλ πνηψλ. Μφλε δηέμνδνο ε 

εμσζηξέθεηα». 

 

 

IX. ΓΖΜΟΚΟΠΖΔΗ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟΗΟ ΚΑΗ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Ώ. ΑΔΜΟΚΟΠΔΒΕ  

χκθσλα κε ηνπο  σο άλσ αλαθεξφκελνπο ζηφρνπο 21 θαη 46 ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ 

θαηά ηεο Αηαθζνξάο, έρεη ήδε απνθαζηζζεί ε δηεμαγσγή εηήζησλ δεκνζθνπήζεσλ 

απφ ηνλ Ο.Ο..Ώ., ζην πιαίζην παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο πξνθεηκέλνπ,  λα 
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εμαρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ζπκπεξάζκαηα, πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ 

αληηπξνζσπεπφκελνπ πιεζπζκνχ. 

ΐ. ΑΕΒΞΏΓΧΓΔ ΒΡΒΤΝΏ Β ΤΝΒΡΓΏΕΏ ΜΒ ΣΟ ΠΏΝΣΒΕΟ 

ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ  

ην πιαίζην ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ ζηφρσλ 21 θαη 46 ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ 

θαηά ηεο Αηαθζνξάο, αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ κε ζηφρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο θακπάληαο, ε 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθφ παλεπηζηήκην ζρεδηάδεη πεηξακαηηθέο 

έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αιιαγή ζηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο αγνξάο παξάλνκσλ πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε ηαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ αληίιεςε ηνπ 

θφζκνπ, ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ, παξέρεηαη 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο ε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε 

θακπάληα, ε νπνία κε κεηξήζηκν θαη θαηά ζπλέπεηα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ζα 

πεηχρεη ηε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ.  

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. έρεη σο ζηφρν ηελ δηεμαγσγή αμηφπηζησλ εξεπλψλ, σο πξνο ηε 

κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ, πνπ δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζε απιή 

θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ θαη απφςεσλ ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πιεζπζκνχ, αιιά ζα 

δηεξεπλνχλ ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, ζε φ,ηη αθνξά 

ζπγθεθξηκέλα ηελ αγνξά ιαζξαίσλ πξντφλησλ.  

Μέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζα δηεξεπλεζεί ε «ζρέζε» αλάκεζα ζηηο 

πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο, ζπκπεξηθνξέο, έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα αλαπαξαρζνχλ 

θαη λα θαηαζηεί εθηθηή, κέρξη έλα βαζκφ, ε πξφβιεςε ησλ γεγνλφησλ, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ.                                        

Δ έξεπλα ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ, ζρεδηάδεηαη κε 

ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα παξακείλνπλ ζηαζεξνί φινη νη παξάγνληεο, εθηφο απφ 

απηνχο, πνπ ζεσξνχληαη, φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ θαίξηα θαη 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ εκθάληζε αιιά θαη ζηε δπλακηθή ηνπ ππφ δηεξεχλεζε 

θαηλνκέλνπ, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο ηνπ 

πφηε εκθαλίδεηαη, αιιά θαη πφηε θαη πσο κεηψλεηαη, ε δήηεζε ησλ παξάλνκσλ 

πξντφλησλ. Θα ειεγρζεί ην αίηην/αίηηα ησλ ππφ δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο 

θαη ην πξνθαινχκελν θαηλφκελν.  

Δ δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ζα εληνπίζεη ηηο ζρέζεηο αηηίνπ – αηηηαηνχ. 

πγθεθξηκέλα δχν ή πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, πνπ ζα έρνπλ νξίζεη νη 

επηζηήκνλεο, ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ, ζα κειεηεζνχλ 

ηαπηφρξνλα, γηα λα θαζνξηζηνχλ ηφζν νη κεκνλσκέλεο επηδξάζεηο ηνπο, φζν θαη ε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο επί ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ. Σν Πάληεην Παλεπηζηήκην 

πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζρεδηάδεη θαη πεηξάκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα 

έρνπλ παξαπάλσ κεηαβιεηέο απφ απηέο πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εδψ.  
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Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κία απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία 

καο ζηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ 2016, αλαθνξηθά κε ηηο πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο γηα ηερληθή βνήζεηα, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο θαηά ηεο 

Αηαθζνξάο, κέζσ ζπκβάζεσλ κηθξήο αμίαο ηεο Β.Β., ζρεηίδεηαη κε ην αλσηέξσ ζέκα. 

 

X. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ Ο.Ο..Α. ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΥΔΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

 

Δ Γεληθή Γξακκαηεία έρεη αηηεζεί ηερληθή βνήζεηα, απφ ηνλ Ο.Ο..Ώ., γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο ελ γέλεη, πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα απμεζεί ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζηε 

δηαθζνξά, γηα ηελ θνηλσλία.  

 

XI. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, θαη κέρξη ηεο ιήςεο ζρεηηθήο ηερληθήο 

βνήζεηαο απφ ηνλ Ο.Ο..Ώ., δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο, πηνζεηψληαο 

ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 

Ώ ρεδηαζκφο θαη δηελέξγεηα δεκνζθνπήζεσλ θαη εξεπλψλ σο πξνο ηελ αληίιεςε 

θαη ηε ζηάζε  ηεο θνηλήο γλψκεο θαη εηδηθψλ νκάδσλ θνηλνχ ζην θαηλφκελν ηηο 

δηαθζνξάο θαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ηε ζπλζέηνπλ.  

 

ΐ. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζηνλ εζληθφ ράξηε θαηά ηεο 

Αηαθζνξάο, ζε ζρέζε κε ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο θαη 

φξγαλα κε ζπληνληζηηθέο ή εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο (positioning)   

 

Γ. Πξνζδηνξηζκφο ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ νκάδσλ θνηλνχ - ζηφρνο ζε ζρέζε κε ην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

 

Α. Βθπφλεζε ηνπ βαζηθνχ κελχκαηνο. Ήδε ην ζχλζεκα πνπ πηνζεηήζεθε είλαη ην 

αθφινπζν: «ρεδηάδνπκε, Τινπνηνχκε, Σνικάκε», ην νπνίν απνηππψλεη ηε 

ζηξαηεγηθή απφθαζε θαη βνχιεζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. λα πξνρσξήζεη κε ηφικε ζηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ, πνπ εληάζζνληαη ζε κηα νινθιεξσκέλε δπλακηθή ζηξαηεγηθή 

θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί θαηφπηλ εμαληιεηηθνχ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο κε ηνπο 

ζπλαξκφδηνπο ή εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζε αληίζεζε κε φηη ζπλέβαηλε πνιιέο θνξέο 

ζην παξειζφλ, φπνπ ε πινπνίεζε δξάζεσλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ πξνρεηξφηεηα θαη 

απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ζηφρεπε ζηε πξφζθαηξε ζεηηθή αληίιεςε ηεο θνηλήο 

γλψκεο, ρσξίο λα ζπλεθηηκάηαη ε παξάκεηξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο αλζξψπηλσλ θαη θαη΄ 

επέθηαζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  
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Β. Αηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο, ε νπνία ζα 

επηηεπρζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο 

απφ ηνλ Ο.Ο..Ώ..  

 

Σ. πλερήο αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, αλαηξνθνδφηεζε, αλαπξνζαξκνγή 

θαη επηθαηξνπνίεζε θξίζηκσλ παξακέηξσλ. 

 

5.13 ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. ΜΔ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΔΗ 

 

5.13.1 πλεξγαζία ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. κε ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ηδξχζεθε σο αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή κε ην λ. 

2477/1997 (ΦΒΚ Ώ' 59) θαη έρεη σο απνζηνιή ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

ησλ Ν.Π.Α.Α. θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ πνιίηε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. 

Έρεη επίζεο σο απνζηνιή ηνπ ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ 

πξνζψπσλ ρσξίο δηάθξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο, αλαπεξίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Σν Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη εηδηθφηεξα 

ν ηφρνο 20 «πκκφξθσζε ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηα ζψκαηα επηζεψξεζεο θαη 

ειέγρνπ θαη ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκφξθσζε είλαη 

ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν», ζπλδέεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηηο εμήο ελέξγεηεο: « 1) 

Δηδηθά κέηξα θαη δξάζεηο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ 

κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηα ζψκαηα 

επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ζπκκφξθσζε είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνλ λφκν. 2) Ζ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη 

ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ.». 

ην πιαίζην άζθεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εξγαζίαο θιηκαθίνπ ηεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 κε ην 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη Βηδηθνχο Βπηζηήκνλεο ηεο Ώξρήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλάληεζεο παξνπζηάζηεθε ν ζπληνληζηηθφο ξφινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ζε 

ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ελψ ε Ώξρή 

παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Δ εηθφλα ηεο Ώξρήο γηα ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ 

πνιηηψλ, ηηο νπνίεο ιακβάλεη, θαη νη νπνίεο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 
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αθνξνχλ θαηαγγειία θαθνδηνίθεζεο. Δ θαθνδηνίθεζε θαη ε δηαθζνξά ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε δελ είλαη βέβαηα ηαπηφζεκεο έλλνηεο αιιά ζπλαληψληαη ζην ζεκείν φπνπ 

ε θαθνδηνίθεζε δηεπθνιχλεη θαη ππνζάιπεη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο. χκθσλα κε 

ηελ Ώξρή, έρεη παξαηεξεζεί φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαθνδηνίθεζεο, νη 

νπνίεο ελνρνπνηνχληαη ηδηαίηεξα γη απηφ. Σέηνηεο είλαη νη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο, ε 

πνιπλνκία, ε γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε, ε αδηαθάλεηα ζηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο θά.  

Ε. ην πιαίζην απηφ, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαηά ηε ζπλάληεζε εμέθξαζε ηε 

βνχιεζε λα ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά ζηελ εζληθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κε ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο:  

Α. Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

Παξά ην φηη ε ειιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε δηαηείλεηαη φηη είλαη κία αλνηρηή 

δηνίθεζε, ζηελ πξάμε δηαπηζηψλεηαη ε δπζθνιία γηα πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ε εκπινθή ηνπ ζε πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Σν 

αζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην, νη παξάιιειεο αξκνδηφηεηεο θαη νη πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίεο ζπληζηνχλ θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο (ππάιιειν θαη πνιίηε) επθαηξία 

ζπλαιιαγήο. Βπηπιένλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ανξηζηίαο ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, αλαθχπηεη ζηελ πξάμε ε αλάγθε κεζνιάβεζεο ηδησηψλ- επαγγεικαηηψλ, 

αλάκεζα ζηνλ πνιίηε θαη ηε Αηνίθεζε, ε νπνία κεζνιάβεζε ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

πξνβιέπεηαη θαη λνκνζεηηθά.  

Β. Δπίηαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πεηζαξρηθψλ ειέγρσλ 

Δ επηηεδεπκέλε παξακέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ, πνπ παξαηεξείηαη ζε ηνκείο 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα εκθάληζε δηαθζνξάο θαη ε θαζπζηέξεζε επηβνιήο ησλ 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε ηδηψηεο απνηεινχλ ζαθή έλδεημε γηα χπαξμε δηαθζνξάο. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη παξαπέκςεη ήδε ζηνλ Βηζαγγειέα πεξηπηψζεηο 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

Γ. Δθπαίδεπζε πνιηηψλ θαη ππαιιήισλ ζηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο πνπ απνζαξξχλεη 

ηε δηαθζνξά 

Δ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νκαδνπνίεζε απηψλ θαη 

ηε δηαπίζησζε φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπο ζα επηιχνληαλ, εάλ νη πνιίηεο θαη νη 

ππάιιεινη νξηνζεηνχζαλ ηε ζρέζε ηνπο, γλσξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν πκβνχιην ηεο Βπξψπεο, ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

δηαθζνξάο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

κέζα απφ ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηνπο κέζα απφ θψδηθεο δενληνινγίαο  

Γ. Αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο 
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Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη δηεζλείο νξγαλψζεηο θαη νη ππεξεζληθνί θνξείο 

(Ο.Δ.Β., πκβνχιην ηεο Βπξψπεο, Βπξσπατθή Έλσζε, Ο.Ο..Ώ. θιπ), έρνπλ 

κειεηήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο θαη έρνπλ 

ζπληάμεη εθζέζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο επηθεληξψλνληαη θαη ζηε ρψξα καο. 

ΕΕ. Δ κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη θαηά θνηλή νκνινγία έλα δχζθνιν εγρείξεκα, 

γηαηί νη πεξηπηψζεηο πνπ θηάλνπλ ζηε δηθαηνζχλε είλαη έλα κφλν κηθξφ πνζνζηφ 

ησλ παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο 

επίνξθνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα εζηηαζηεί ζε ηνκείο ή αθφκα θαη ζε 

ππεξεζίεο, φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα χπαξμε αζέκηησλ ζπλαιιαγψλ. Σέηνηεο 

ελδείμεηο είλαη, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρεηξίζηεθε ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ε δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ππέξ ηδησηψλ 

θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ, ε θαζπζηέξεζε ησλ ειέγρσλ ή ηεο επηβνιήο 

θπξψζεσλ, ε θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, ψζηε θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο 

λα εκθαλίδνληαη κελ σο ζχλλνκεο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππνθξχπηνπλ 

κεξνιεπηηθέο ππέξ ηδησηψλ πξάμεηο. Με βάζε ηηο ελδείμεηο απηέο, νη κεραληζκνί 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο θαη λα παξέκβνπλ 

ζηνρεπκέλα. 

ΕΕΕ. Σν ζέκα ησλ επηθαιππηφκελσλ ειέγρσλ, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ 

ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, είλαη έλα πξφβιεκα πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ζπρλά θαη απαζρφιεζε ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Οθείιεηαη, θαηά 

ηελ Ώξρή, ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αλαπφθεπθηεο ή κε επηθαιχςεηο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ, θαη ζπλεπάγεηαη απψιεηεο ζε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο 

πφξνπο. Δ αμηνιφγεζε ησλ θαηαγγειηψλ ησλ πνιηηψλ πξηλ απφ ηελ πξνψζεζή ηνπο 

γηα έιεγρν, ζα κπνξνχζε λα είλαη κέξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απνθπγήο ηέηνησλ 

θαηλνκέλσλ. Σέηνηα αμηνιφγεζε, κε αμηφπηζηνπο δείθηεο, εθαξκφδεηαη ήδε ζε 

ειεγθηηθά ζψκαηα θαη έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνσζνχληαη γηα έιεγρν νη πην 

ζνβαξέο θαη αμηφπηζηεο ππνζέζεηο. Δ αξκνδηφηεηα ηεο Ώξρήο λα δεηεί ηε ζπλδξνκή 

ηνπ ψκαηνο Βπηζεσξεηψλ Βιεγθηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ή άιισλ ειεγθηηθψλ 

ζσκάησλ ηεο Αηνίθεζεο δελ έρεη αζθεζεί κέρξη ζήκεξα, φκσο ππήξμαλ πνιιέο 

πεξηπηψζεηο άηππεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, θπξίσο φηαλ ν 

πνιίηεο απεπζχλεηαη παξάιιεια ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο.  

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. αλαγλσξίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ 

ηνπ ξφινπ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ, πξνγξακκαηίδεη θαηά ηνλ 

επφκελν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθήο θαη ηαθηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη απνδνηηθά 

ηελ πνιχηηκε εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη κέρξη ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαθνδηαρείξηζεο θαη δηαθζνξάο, θαζψο επίζεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο θαη 

πξνηάζεηο ηνπ, φπσο δηαηππψλνληαη ζηηο εηήζηεο θαη εηδηθέο εθζέζεηο ηνπ.  
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5.13.2 πλεξγαζία ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. κε ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα -Διιάο (ΓΓ-Δ) 

χκθσλα κε ην Ν.4320/15 (ΦΒΚ Ώ΄ 29), «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, «ε Γεληθή Γξακκαηεία ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε θαη θάζε άιιε αξρή, ππεξεζία, δνκή θαη ειεγθηηθφ κεραληζκφ αξκφδην γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα». 

ην πιαίζην απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016, ζην πιαίζην ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο 

εκπεηξίαο ηεο θαη ηνπ δηαιφγνπ κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο, ζηειέρε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Πξφεδξν θαη 

ζηειέρε ηεο Αηεζλνχο Αηαθάλεηαο - Βιιάο, ην νπνίν απνηειεί ην ειιεληθφ ηκήκα 

ηεο νξγάλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

Ε. Εδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ «πκθψλνπ 

Ώθεξαηφηεηαο», ην νπνίν απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Με απηφ θαζνξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε 

απαγφξεπζε απαίηεζεο ή απνδνρήο δψξσλ θαη ηεο ζχκπξαμεο κε αληαγσληζηέο, 

ηφζν θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο. Ώλ 

ππάξμνπλ παξαβάζεηο, ηφηε επηβάιινληαη θπξψζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

αθφκε θαη άξλεζε ππνγξαθήο ζπκβνιαίνπ, ιχζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

απνθιεηζκφο δηαγσληδφκελνπ απφ κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο. εκεηψλεηαη φηη 

έρεη ήδε αξρίζεη ε εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ Ώθεξαηφηεηαο ζε δεκφζηνπο θνξείο 

ηεο ρψξαο καο (π.ρ. Πεξηθέξεηα Ώηηηθήο) θαη αλακέλνληαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα. 

ΕΕ. Σν θιηκάθην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ελεκεξψζεθε επίζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Ώθεξαηφηεηαο απφ ηε Αηεζλή Αηαθάλεηα – Βιιάο,  ην 

νπνίν απνηειεί έλα πιαίζην αλάιπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεζκψλ κηαο 

ρψξαο φζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Καηά ηε 

ζπδήηεζε αλαδείρζεθε φηη έλα Βζληθφ χζηεκα Ώθεξαηφηεηαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά, παξέρεη πξνζηαζία θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

γεληθφηεξν αγψλα θαηά ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο, ηεο παξαλνκίαο θαη ηεο 

ππεμαίξεζεο ζε φιεο ηηο κνξθέο.  

Αεδνκέλνπ φηη ε δηαθζνξά ζηελ Βιιάδα έρεη αλαδεηρζεί ζε πεγή πνιπάξηζκσλ 

δπζιεηηνπξγηψλ, ε νιηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Ώθεξαηφηεηαο 

(ΒΏ), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά, απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ηφζν γηα ηε ΑΑ-Β φζν θαη γηα ηε ρψξα καο. Δ Βιιάδα ηαιαλίδεηαη απφ δηαθζνξά 

κεγάιεο θιίκαθαο, θπξίσο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, γεγνλφο πνπ φρη κφλνλ πιήηηεη ηελ 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ, αιιά επίζεο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εηθφλα ηεο ρψξαο 
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ζηε δηεζλή ζθελή. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη κφλν ην ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην πνπ 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, αιιά θπξίσο ζα πξέπεη λα αιιάμεη ε λννηξνπία πνπ 

ζπληεξεί ηε δηαθζνξά. 

Ώπνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε θαηάιεμε ζηηο αθφινπζεο θπξίσο 

δηαπηζηψζεηο:  

Ώ) Οη θπξίαξρεο θνηλσληθέο νκάδεο πξνζπαζνχλ λα δηαθζείξνπλ ηελ θνηλσλία, 

πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα απνθηήζεη ζηάζε αλνρήο απέλαληη ζηηο παξαλνκίεο θαη 

ηα ζθάλδαια.  

ΐ) Σν θφζηνο ηεο δηαθζνξάο είλαη ηεξάζηην.  

Γ) Δ νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα θαη ε νπηζζνδξφκεζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαθζνξά, 

επηθέξνπλ ζνβαξφ πιήγκα θαη ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, δεδνκέλνπ φηη είλαη νη 

άλζξσπνη κε ρακειά εηζνδήκαηα πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν ζε απηφ ην 

πεξηβάιινλ.  

Α) Σν πξφβιεκα ηεο δηαθζνξάο ζηελ Βιιάδα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θξίζε αμηψλ. 

ΕΕΕ. Καηά ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε ε ρξήζε εξγαιείσλ απηναμηνιφγεζεο ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, φπσο ην εξσηεκαηνιφγην εηήζηαο απηναμηνιφγεζεο, ην νπνίν 

απνηειεί έλα πιαίζην αλαθνξάο, πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζηφρεπζεο γηα ηα ζηειέρε 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

IV. Δ Αηεζλήο Αηαθάλεηα – Βιιάο δηεξεχλεζε ην βαζκφ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

θαηά ηηο νπνίεο νη δήκαξρνη, αληηδήκαξρνη θαη επηθεθαιήο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

Ο.Σ.Ώ. ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θαη λα αλαξηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, 

γηα θάζε ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο, δήισζε «πφζελ έζρεο». Σα ζρεηηθά επξήκαηα 

έγηλαλ ζηελ ζπλέρεηα αληηθείκελν έξεπλαο απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζηνπο 100 

κεγαιχηεξνπο δήκνπο, νπφηε θαη δηαπηζηψζεθε φηη ν κέζνο φξνο ζπκκφξθσζεο γηα 

ην ζχλνιν ησλ δήκσλ πνπ εξεπλήζεθαλ είλαη 29%. ε 22 απφ ηνπο 100 δήκνπο 

εκθαλίδεηαη λα κελ έρεη αλαξηεζεί θακία δήισζε απφ ην δήκαξρν θαη ηνπο 

αληηδεκάξρνπο γηα ηελ ηξηεηία 2011 - 2013,  ελψ ππάξρεη κφλν έλαο δήκνο φπνπ ν 

δήκαξρνο θαη νη πέληε αληηδήκαξρνη έρνπλ αλαξηήζεη επί ηξία ζπλαπηά έηε ηηο 

δειψζεηο ηνπο ζην Αηαδίθηπν. Δ πιεηνςεθία ησλ πεξίπνπ 30 αηξεηψλ νη νπνίνη 

ηνπνζεηήζεθαλ δεκνζίσο σο πξνο ην δήηεκα ζεψξεζαλ δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο 

ηελ πξφβιεςε ηνπ λφκνπ. Πάλησο, θνηλή απάληεζε φζσλ απέξξηςαλ σο 

δεπηεξεχνπζα ηελ αλάξηεζε ηνπ «πφζελ έζρεο» είλαη φηη ν «ιαφο ειέγρεη ηνπο 

αηξεηνχο», ελψ ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη αηξεηνί δελ γλψξηδαλ 

ηελ αλάγθε λα αλαξηάηαη ε δήισζε ηνπ «πφζελ έζρεο» ζην Αηαδίθηπν ή πνπ 

πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαζηήκαηνο ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. 
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Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. αλαγλσξίδνληαο ηελ ελεξγή ζπκβνιή ηεο Αηεζλνχο Αηαθάλεηαο – 

Βιιάο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

δηαθζνξάο πξνγξακκαηίδεη θαηά ηνλ δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο ηε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε απηήλ πξνθεηκέλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ινηπνχο κε θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαζψο θαη κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ελ γέλεη, 

λα ζρεδηάζνπλ, αλαπηχμνπλ θαη πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 

5.14 ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Δ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο Αηαθζνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηφρνπ 2: «Παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

ειέγρσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη ηεο ζπλαθνχο λνκνζεζίαο», επηρείξεζε λα 

ζπιιέμεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο γηα ηα έηε  2014 θαη 

2015 απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ειεγθηηθψλ θαη δησθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα δηαθζνξάο, φπσο ι.ρ. απφ ηελ Βηζαγγειία Αηαθζνξάο, ηελ 

Οηθνλνκηθή Ώζηπλνκία, ηελ Τπεξεζία Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Ώζηπλνκίαο, 

ηελ Ώξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Βζφδσλ απφ Βγθιεκαηηθέο 

Αξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Βιέγρνπ ησλ 

Αειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. Σα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο (βι. 

παξάξηεκα). 

6. ΛΖΦΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

Α. ΛΖΦΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ Ο.Ο..Α. 

Σν θαινθαίξη ηνπ έηνπο 2015, ζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4336/2015 (ΦΒΚ Ώ 

94/14.08.2015), ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Β.Β. ε 

αμηνπνίεζε κέξνπο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΣΒΥΝΕΚΔ 

ΐΟΔΘΒΕΏ», γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσλεζεηζψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
62

  

 

Καηφπηλ ηνχηνπ, ν Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ θαη ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε ιήςεο 

ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο, ππνβάιινληαο έλα νινθιεξσκέλν αίηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα πληνληζκνχ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Έξγνπ. 

                                                 
62

 χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Καλ. 1303/2013, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνυπνινγηζκνχ ηερληθήο βνήζεηαο απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία γηα ην έηνο 

2016. 
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Όζηεξα απφ πνιχκελεο δηαβνπιεχζεηο, κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ θαη ηεο Β.Β. 

κέζσ ηεο SRSS, θξίζεθε φηη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθφο Ώλάπηπμεο θαη 

πλεξγαζίαο ζπληζηά ηνλ θαηαιιειφηεξν δηεζλή νξγαληζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Βιιάδα ζε δεηήκαηα δηαθζνξάο.  

Δ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζχκθσλα κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ  

Γεληθή Γξακκαηεία αθνξά ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:  

i. Βθζπγρξνληζκφο Βζσηεξηθψλ θαη Βμσηεξηθψλ Μεραληζκψλ Βιέγρνπ 

(Αξάζεηο 1, 2, 12, 19 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

ii. Ώλάπηπμε Βηδηθψλ ηξαηεγηθψλ ζηνπο Σνκείο Τςεινχ Κηλδχλνπ 

Βκθάληζεο Αηαθζνξάο (Αξάζεηο 4, 14, 18, 24 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

iii. Τπνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε 

Σεο Αηαθζνξάο (Αξάζεηο 9, 10 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο) 

iv. Βπηθνηλσληαθή ηξαηεγηθή (Αξάζεηο 17, 21 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

v. Πξνζηαζία Μαξηχξσλ Αεκνζίνπ πκθέξνληνο (Whistleblowers Protection) 

(Αξάζε 28 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

vi. χζηεκα Αηαρείξηζεο Καηαγγειηψλ (Αξάζε 21.3 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

vii. Κψδηθεο Αενληνινγίαο (Αξάζεηο 37 θαη 39 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

viii. Πφζελ Έζρεο, χγθξνπζε πκθεξφλησλ, Υξεκαηνδφηεζε Πνιηηηθψλ 

Κνκκάησλ (Αξάζε 16 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

ix. χκπξαμε Αεκνζίνπ θαη Εδησηηθνχ Σνκέα ζηελ Ώληηκεηψπηζε ηεο 

Αηαθζνξάο (Αξάζεηο 45 θαη 46 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

x. Ώλάθηεζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Αξάζε 31 ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο)  

xi. Βθπαίδεπζε Σεο Νέαο Γεληάο ηελ Πξφιεςε Σεο Αηαθζνξάο (Αξάζε 17.3 

ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο) 

Όζηεξα απφ κία πεξίνδν δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ Ο.Ο..Ώ. θαη ηελ SRSS, σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο, ηελ εμεηδίθεπζε 

ησλ ζρεηηθψλ παξαδνηέσλ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ε 

χκβαζε αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί εληφο ηνπ κελφο Ενπιίνπ 2016 κε ρξνληθφ 

νξίδνληα έλαξμεο εξγαζηψλ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2016.  

Χο γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηεζεί: «Ζ αχμεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ε κείσζε 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο ηερληθήο ελδπλάκσζεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο». εκεηψλεηαη φηη γηα θάζε ηειηθφ παξαδνηέν, έλαο αξηζκφο δξάζεσλ 

έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πξνο πινπνίεζε (π.ρ. εγρεηξίδηα, ζεκηλάξηα, εθπαηδεχζεηο, 
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θ.ι.π.), ελψ ην έξγν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδέζκεπζεο ηεο 

απαξαίηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Σέινο, γηα θάζε ηειηθφ παξαδνηέν πξνβιέπεηαη ε 

ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζεο πξνφδνπ, ε νπνία ζα εληαρζεί ζηελ ηειηθή έθζεζε 

αμηνιφγεζεο κε αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηεο ηερληθήο βνήζεηαο.  

 

Β. ΛΖΦΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΔΧ ΣΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΗΚΡΖ ΑΞΗΑ ΜΔ ΣΖΝ Δ.Δ. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2015, Δ Γεληθή Γξακκαηεία, δηα ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ αηηήζεθε, 

νκνίσο, ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Β.Β., κέζσ ππνγξαθήο 

ζπκβάζεσλ κηθξήο αμίαο (small value contracts), πνπ δηαηίζεληαη γηα απηφλ ην ζθνπφ, 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Καλ. 1303/2013. 

 

ε απηφ ην πιαίζην, πηζαλνί πάξνρνη ηερληθήο βνήζεηαο δχλαληαη λα είλαη 

Βκπεηξνγλψκνλεο Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Β.Β., θαζψο θαη δεκφζηα ή ηδησηηθά εκεδαπά 

ή αιινδαπά ηδξχκαηα ή νξγαληζκνί. 

Σν Φζηλφπσξν ηνπ 2015 θαη ηνλ Μάην ηνπ 2016 ε Τπεξεζία καο σο ΐαζηθφο 

Αηθαηνχρνο έιαβε ηα παξαδνηέα ησλ αθφινπζσλ δχν ζπκβάζεσλ πνπ είραλ 

ππνγξαθεί θαηά ην έηνο 2014: 

α) Σελ θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία 

επηθαηξνπνηήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία καο θαη πξφθεηηαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα καο. 

εκεηψλεηαη φηη ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ηαθηηθήο επηθαηξνπνίεζεο 

ηεο ελ ιφγσ θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηεο δηαθζνξάο ζε εηήζηα βάζε, ζε 

πινπνίεζε ηεο ίδηαο δξάζεο, ε νπνία ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ αθφινπζε ελέξγεηα: 

«2) Σαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ εληχπσλ δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο». 

β) Σελ «Παξνρή Σερληθήο Βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ηδησηηθνχ 

Σνκέα ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

Βιιάδα», ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα καο, ζε πινπνίεζε ηεο Αξάζεο  45 

«ρεδηαζκφο θαη Βθαξκνγή ηξηεηνχο πλέξγεηαο Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα Δλάληηα 

ζηε Γηαθζνξά (ΓΗΣΔΓ)» ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ αθφινπζε ελέξγεηα «1) 

Καηάξηηζε ιεπηνκεξνχο ρεδίνπ Γξάζεο». 

Καη ηα δχν σο άλσ παξαδνηέα εθπνλήζεθαλ απφ νκάδα εξεπλεηψλ ηεο Βπξσπατθήο 

Ώθαδεκίαο γηα ηε ΐηψζηκε Ώλάπηπμε θαη ηα Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα, ε νπνία είλαη 

ακηγψο κε θεξδνζθνπηθφο, αλεμάξηεηνο θαη θνηλσθειήο Βξεπλεηηθφο θαη 

Βθπαηδεπηηθφο Οξγαληζκφο. 
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Πεξαηηέξσ, ζηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ 2016, ε Τπεξεζία καο ππέβαιε εκπξφζεζκα 

πέληε πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ιήςεο 

ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, κέζσ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Β.Β., 

ζπκβάζεσλ κηθξήο αμίαο (small value contracts), ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζέκαηα: 

Ώ) Έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε δηαθζνξά ζην 

δεκφζην ηνκέα. 

ΐ) Παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ειέγρσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο ζπλαθνχο 

λνκνζεζίαο. 

Γ) Δ Αηθαζηηθή Ώζηπλνκία. 

Α) Ώλάθηεζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ρσξίο πνηληθή θαηαδίθε. 

Β) «πζηήκαηα Βζσηεξηθψλ Αηθιίδσλ Ώζθαιείαο θαη Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ» γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Ώλακέλεηαη ε ηειηθή κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ θαη 

ε  νξηζηηθνπνίεζε ησλ φξσλ ησλ ζρεδίσλ ζχκβαζεο θαη αθνινχζσο ε ζχλαςε 

απηψλ. 

 

Γ. ΛΖΦΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΧΝ ΣΖ Δ.Δ. 

(STRUCTURAL REFORM SUPPORT SERVICE – SRSS)  

 

Ώπφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ SRSS, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο, ε 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ άκεζε ππνζηήξημε ηεο, 

ρσξίο πξφζζεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο.  

Οη ελ ιφγσ ζηφρνη, φπσο έρνπλ ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη ππνζηεξίδνληαη πιένλ απφ 

ηελ SRSS είλαη νη αθφινπζνη:  

Ώ)  Τπνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ππνζέζεηο θαη δξάζεηο θαηά ηεο δηαθζνξάο ψζηε 

λα ελεκεξσζεί ε Κπβέξλεζε θαη ην Βιιεληθφ Κνηλνβνχιην γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (ζηφρνο 9).  

ΐ) Βπηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ζπλερή βάζε ζρεηηθά κε λέα κέηξα θαη 

εξγαιεία» (ζηφρνο 10).  

Γ) Οινθιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην  «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ». 

Πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη 

ελαξκφληζήο ηεο ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ζηφρνο 11). 
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Α) Βλίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, 2) Βλίζρπζε ηεο εζληθήο 

ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα, 3) Βλίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ λέσλ. 

Παξαθνινχζεζε ηεο ζηάζεο  ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζε ζέκαηα ινγνδνζίαο θαη ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ (ζηφρνο 17). 

Β) Βλεξγή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Βπηηξνπήο ηξαηεγηθήο γηα ην Ξέπιπκα Μαχξνπ 

Υξήκαηνο θαη ηεο Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο 

(ζηφρνο 25). 

Σ) Ώμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ δηαθζνξάο θαη απάηεο, πνπ 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (ζηφρνο 27). 

Γ) Έκπξαθηε αλάιεςε απνθαζηζηηθνχ ξφινπ απφ ην Κνηλνβνχιην  (ζηφρνο 34). 

Δ) Ώπνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαθάλεηα, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ (ζηφρνο 36). 

Θ) Τηνζέηεζε Κσδίθσλ Αενληνινγίαο θαη Δζηθήο γηα φινπο ηνπ δεκφζηνπο θαη 

ηνπηθνχο ιεηηνπξγνχο (ζηφρνο 37). 

Ε) Τηνζέηεζε πξνηχπσλ θαη θσδίθσλ απφ επαγγεικαηίεο θαη ηηο ελψζεηο ηνπο 

(ζηφρνο 39). 

ΕΏ) Ώμηνιφγεζε ησλ αηηηψλ γηα ηελ έιιεηςε εθαξκνγήο ησλ απαξαίηεησλ 

ελεξγεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη πξνηάζεηο ζεξαπείαο απηψλ ησλ 

ειιείςεσλ (ζηφρνο 41).  

Εΐ) Ίδξπζε θεληξηθνχ κέξνπο ή κνλάδαο φπνπ νη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαθζνξά 

ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα αλαιχνληαη  (ζηφρνο 42). 

ΕΓ) Ώλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο θαηά ηεο 

δηαθζνξάο- Βχθνιε πξφζβαζε ζε έληππα δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο κέζσ 

ηζηνζειίδαο (ζηφρνο 47). 

Γ. ΛΖΦΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ηελ Άλνημε ηνπ έηνπο 2015  έιαβε μερσξηζηή ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε εθαξκνγή ηνπ ηφρνπ 18 ηνπ Βζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο. 

Βηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο, έλα πξφγξακκα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο έρεη ήδε νξηζηηθνπνηεζεί θαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε έρεη 

ππνγξαθεί, σο εμήο:  
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i) ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βμσηεξηθψλ ηεο Φηλιαλδίαο, 

ii) πινπνηείηαη απφ ηελ Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ηεο Φηλιαλδίαο 

(HAUS), ζε ζπλεξγαζία κε ην Βζληθφ Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Β.Κ.Α.Α.Ώ.  ) 

iii) απεπζχλεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

7. ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΘΟΡΑ – ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Ώλνηθηή Αεκφζηα 

Αηνίθεζε θαη Αηαθπβέξλεζε, ε ρψξα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ παγθφζκηα 

πξσηνβνπιία γηα ηελ Ώλνηθηή Αηαθπβέξλεζε (Open Government Partnership, OGP 

(www.opengovpartnership.org). Σν OGP πξνσζεί ζπγθεθξηκέλεο θπβεξλεηηθέο 

δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε. ηελ παξνχζα θάζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε 

ηνπ δεχηεξνπ δηεηνχο Βζληθνχ ρεδίνπ Αξάζεο 2014-2016 γηα ηελ Ώλνηθηή 

Αηαθπβέξλεζε.  

Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 2016 ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ Ώλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο θαη Βζληθνχ 

Βθπξνζψπνπ ζηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ γηα ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε OGP 

(Open Government Partnership), ζρεηηθά κε ηo σο άλσ αλαθεξφκελν εζληθφ ρέδην 

Αξάζεο γηα ηελ Ώλνηθηή Αηαθπβέξλεζε 2014 – 2016, θαη εμεηάδνληαο επηζηακέλσο 

ηφζν ην εζληθφ ρέδην Αξάζεο γηα ηελ Ώλνηθηή Αηαθπβέξλεζε 2014 – 2016, φζν 

θαη ην Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, 

επηζεκάλακε ηελ αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη δξάζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρεδίσλ Αξάζεσλ.  

Βλδεηθηηθά ε αιιεινεπηθάιπςε εληνπίζηεθε θπξίσο ζηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο θαη 

δξάζεηο ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο: 

1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 26. Με ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε επηζηνιή 

ελεκεξψζακε ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ σο άλσ 

δξάζεσλ θαη ζέζακε ηελ Τπεξεζία ζηε δηάζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα πεξαηηέξσ 

ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ ηα ελ ζέκαηη ζρέδηα δξάζεο λα ελαξκνληζηνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγηθή, απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρήο πινπνίεζή 

ηνπο.  

http://www.opengovpartnership.org/
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ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. Δ 

ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ, ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ 

ΔΡΓΑΗΑ  

 

ηειέρε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. έρνπλ ζπκκεηάζρεη  ζηηο αθφινπζεο 

λνκνπαξαζθεπαζηηθέο Βπηηξνπέο θαη Οκάδεο Βξγαζίαο: 

Α. «χζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ Οκάδαο Δξγαζίαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, κε αληηθείκελν ηε δηαηχπσζε λέσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηε 

δηεξεχλεζε ηερληθψλ θαη λνκηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαη εθηχπσζε 

ησλ έλζεκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο ζηα θαπληθά πξντφληα» (ΏΑΏ: 7ΛΣΝΔ-13Ρ). Δ ελ 

ιφγσ Οκάδα Βξγαζίαο έρεη νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη έρεη ππνβάιιεη ην 

ζρεηηθφ πφξηζκα. 

ΐ. «χζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ Δπηηξνπήο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

γηα ηε ζπγγξαθή ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε απ’ επζείαο αλάζεζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ εξεπλψλ θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ» (ΏΑΏ: ΧΠΟΠΔ-ΑΚΑ). Δ ελ ιφγσ 

Βπηηξνπή  έρεη νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη έρεη ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ 

πφξηζκα. 

Γ. «χζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ παξνρή 

γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ηνπ 

ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΔΓ ΓΟΔ)» (ΏΑΏ: ΧΛΜ7Δ-ΥΑΓ).  Δ 

ελ ιφγσ Οκάδα Βξγαζίαο έρεη νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη έρεη ππνβάιιεη ην 

ζρεηηθφ πφξηζκα. 

Α. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ‘ αξηζ. 90646/12.12.2014 (ΦΒΚ ηα ΐ΄3439/22.12.2014) 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ 

«χζηαζε θαη ζπγθξφηεζε εηδηθήο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο κε αληηθείκελν 

ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2014/42/Δ.Δ. ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε 

δέζκεπζε θαη ηε δήκεπζε νξγάλσλ θαη πξντφλησλ εγθιήκαηνο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο αηηηνινγηθήο έθζεζεο, ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο 

ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ πίλαθα αληηζηνίρηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κε ην ζρέδην 

λφκνπ δηαηάμεσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο.»  ΦΒΚ ΐ /586/09-04-2015. Οη 

εξγαζίεο ηεο ελ ιφγσ εηδηθήο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε. 

Β. «χζηαζε θαη ζπγθξφηεζε εηδηθήο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο κε αληηθείκελν 

ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο «Οδεγίαο 2014/41/Δ.Δ. ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο 

Απξηιίνπ 2014 πεξί ηεο 

επξσπατθήο εληνιήο έξεπλαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο», ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ πίλαθα αληηζηνίρεζεο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κε ην ζρέδην λφκνπ δηαηάμεσλ  κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο.» ΦΒΚ 
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ΐ΄/2490/18-09-2014. Οη εξγαζίεο ηεο ελ ιφγσ εηδηθήο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο 

επηηξνπήο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

8. ΟΜΑΓΔ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ  

 

ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή δελ έρνπλ ζεζπηζηεί θαλφλεο ζρεηηθνί κε ηε ξχζκηζε 

επαθψλ κε νκάδεο ζπκθεξφλησλ (lobby groups) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

ηηο απνθάζεηο ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Καη΄ εμαίξεζε, σο δηάηαμε πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ θελψλ, κπνξεί λα αλαθεξζεί ε παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ Κψδηθα Αενληνινγίαο ησλ βνπιεπηψλ, ε νπνία 

εηζάγεη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη γεληθψο, 

ηξίησλ κεξψλ ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. Δ ελ ιφγσ δηάηαμε εμαζθαιίδεη 

κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο εξγαζίαο απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο 

θαη θηλδχλνπο θαηάρξεζεο εμνπζίαο. 

 

ην πιαίζην απηφ, ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2016 ε  Γεληθή Γξακκαηεία θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Αηαθζνξάο ζπκκεηείρε κε ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηεο ζηελ έγγξαθε δηαβνχιεπζε, ε 

νπνία δηεμάγεηαη απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή γηα ηε Ννκηθή πλεξγαζία (CDCJ) 

επί ηνπ ζρεδίνπ χζηαζεο ηεο Βπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο, 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην λνκνζεζίαο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (lobbying) ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο 

ιήςεο απνθάζεσλ (public decision making). 

Γ΄ ΜΔΡΟ 

1.ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΦΟΡΔΧΝ 

ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

 

1.1 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΜΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ 

ΆΛΛΧΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ  

 

Σν εζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν ηφρνο 1 πξνβιέπεη ηελ : «Έλαξμε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε εζληθφ επίπεδν. χζηαζε θαη 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

αξρψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κέζσ: 1 ) […],  2 ) απνηειεζκαηηθνχ 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ηφζν γηα ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ πνηληθψλ εξεπλψλ φζν θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη επηθαιχςεηο θαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία θαη, […]», ν νπνίνο 

κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ηελ αθφινπζε ελέξγεηα: «7) εηήζηα αλαζεψξεζε θαη 

δεκνζίεπζε ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ αξρψλ». 
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ε πινπνίεζε ηεο σο άλσ δξάζεο, ε ραξηνγξάθεζε ησλ θνξέσλ κε αξκνδηφηεηα 

κεηαμχ άιισλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θαηαξηίζηεθε γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνλ Βζληθφ πληνληζηή θαηά ηεο Αηαθζνξάο, ζην πιαίζην ηνπ Βζληθνχ 

ζρεδίνπ «ΑΕΏΦΏΝΒΕΏ» θαη ζεσξήζεθε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο δξάζεο 5 ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ ηελ πεξίνδν εθείλε ρεδίνπ Αξάζεο. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δξάζε 1.7 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ρεδίνπ Αξάζεο, ε 

πξναλαθεξφκελε αξρηθή ραξηνγξάθεζε αλαζεσξήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππψζεη κε ηνλ πιεξέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν ησλ θνξέσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο, (Βιεγθηηθέο Αεκφζηεο Τπεξεζίεο, ψκαηα Βπηζεψξεζεο θαη Βιέγρνπ, 

Βηζαγγειηθέο, Αηθαζηηθέο θαη Ώλεμάξηεηεο Ώξρέο), ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ 

άιισλ, ηηο ζπληειεζκέλεο αιιαγέο, θαηά ην έηνο 2014, ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο 

ησλ ππνπξγείσλ, θαη θπξίσο ηνπο νξγαληζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ, πνπ εθδφζεθαλ 

δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ. Δ αλσηέξσ αλαζεσξεκέλε 

ραξηνγξάθεζε βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ήδε απφ 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015.  

Σειηθφο ζηφρνο ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ δηθαζηηθψλ, ειεγθηηθψλ, δησθηηθψλ,  

δηνηθεηηθψλ, αλεμάξηεησλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ, 

ζσκάησλ, θαη ππεξεζηψλ επηζεψξεζεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν ησλ θνξέσλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, είλαη αθελφο ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη 

αθεηέξνπ ν εληνπηζκφο ησλ αιιεινεπηθαιππηφκελσλ αξκνδηνηήησλ θαη ε 

ζεξαπεία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο θελψλ, ε απνηχπσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ, θαη ελ ηέιεη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ε δηαθζνξά ζηνλ Αεκφζην 

Σνκέα, ηφζν ζε πξνιεπηηθφ φζν θαη ζε θαηαζηαιηηθφ επίπεδν. 

Δ χιε έρεη δηαλεκεζεί ζε πέληε θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

εχρξεζηε. Δ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηηο δηθαζηηθέο αξρέο. Δ δεχηεξε θαηεγνξία 

απνηππψλεη φξγαλα, ζψκαηα, ππεξεζίεο επηζεψξεζεο, ειεγθηηθέο θαη δησθηηθέο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο. Δ ηξίηε είλαη εζηηαζκέλε ζε κία ζεηξά δηνηθεηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ ε ηέηαξηε αθνξά ζηηο αλεμάξηεηεο 

δηνηθεηηθέο αξρέο. Σέινο, κία ζεηξά επνπηηθψλ θνξέσλ έρεη απνηειέζεη κία 

ηειεπηαία πέκπηε θαηεγνξία.  

1.2 ΓΡΑΦΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. 

 

Σα παξαθάησ Γξαθεία ιεηηνπξγνχλ ζηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

9 ηνπ Ν.4320/2015, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη:  

α) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ψκαηνο 

Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο (.Α.Ο.Β.),  

β) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Αηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο,  

γ) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Μνλάδσλ 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ, θαη  
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δ) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ .Β.Τ.Τ.Π. 

Σα απνζπαζκέλα ζηειέρε ησλ Τπεξεζηψλ (Liaison Officers) πνπ ππεξεηνχλ ζηε 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ζηελ 

απνκάθξπλζε ηεο επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ δησθηηθψλ 

θαη ειεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ώξρψλ. Βπηπιένλ, νη πξνηάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ αλάιεςε λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Σα σο άλσ Γξαθεία πληνληζκνχ έρνπλ δσηηθή ζεκαζία θαη ηελ εθπιήξσζε 

βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., σο αθνινχζσο: 

i.Αηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ θαη Ώξρψλ. 

ii.Πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

iii.Αηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ OLAF. 

εκεηψλεηαη φηη ε δηππεξεζηαθή ζπλεξγαζία αθνξά ζηηο παξαθάησ δησθηηθέο θαη 

ειεγθηηθέο Τπεξεζίεο θαη Ώξρέο: 

i.Βηδηθή Γξακκαηεία .Α.Ο.Β. 

ii.Τπεξεζίεο ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Α/λζεο 

Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο θαη ηεο Α/λζεο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. 

iii.Σεισλεηαθή Τπεξεζία. 

iv.Ληκεληθφ ψκα – Βιιεληθή Ώθηνθπιαθή. 

v.ψκαηα Βπηζεψξεζεο θαη Βιέγρνπ. 

vi.Μνλάδεο θαη Τπεξεζίεο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ. 

vii.Αηνηθεηηθέο Βιεγθηηθέο Ώξρέο. 

viii. χκθσλα κε ηα άξζξα 7, παξ. 1
 
α θαη 1 δ , 9 10, 11, ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο (4320/15, ΦΒΚ 

Ώ΄29), θαζψο επίζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Βζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ζηφρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δξάζε ηνπ Γξαθείνπ 

πληνληζκνχ Αξάζεο θαη Βπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Αηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, ήηνη :  

ix. ηφρνο 1 : «Έλαξμε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε εζληθφ επίπεδν. χζηαζε θαη έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αξρψλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κέζσ: […] απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ηφζν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

πνηληθψλ εξεπλψλ φζν θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ, ψζηε 

λα απνθεχγνληαη νη επηθαιχςεηο θαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία […]», ν 

νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, ζπλδέεηαη κε ηηο εμήο ελέξγεηεο : πληνληζκφο ησλ 

ππνζέζεσλ δηαθζνξάο θαη ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζε φιεο ηηο αξρέο θαηά ηεο 

δηαθζνξάο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη 

επηθαιχςεηο θαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ζσκάησλ 

ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. […].Σαθηηθή παξαθνινχζεζε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπληνληζκνχ κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ 
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ιεηηνπξγνχλ ζηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αλαηξνθνδφηεζε θαη 

πξνηάζεηο θαη απφ ηνπο εηζαγγειείο. Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο 

επαλίδξπζεο θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ αξρψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο». 

x. ηφρνο 19 : «Δλίζρπζε ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε ηέζζεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο. ε πξψην 

επίπεδν ελίζρπζε ησλ νξγαληζκψλ ειέγρνπ εληφο ησλ ππνπξγείσλ, ζε δεχηεξν 

επηπεδν δηαζθάιηζε ηεο γεληθήο επηζεψξεζεο ησλ θνξέσλ, ζε ηξίηε θάζε 

εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επηβνιήο 

ηνπ λφκνπ θαη ζε ηειηθφ ζηάδην νξηνζέηεζε ηεο Βνπιήο αλαθνξηθά πάληα κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξά.» ν νπνίνο δηαξζξψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, 

ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

xi. «Δπίπεδν 1: Γηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο εμνξζνινγηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ, 

κεηαξξχζκηζε θαη αλακφξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ επηζεψξεζεο θαη 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ησλ αξρψλ ειέγρνπ […].  

xii. Δπίπεδν 2: Σν έξγν ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. είλαη λα εληζρχζεη ην ζπληνληζκφ ησλ 

ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη, απινπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζέηνληαο έλα 

ηππνπνηεκέλν πιαίζην ειέγρνπ ψζηε νη εθάζηνηε επηζεσξεηέο λα παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δλίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ..[…]». 

xiii. Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ πληνληζκνχ Αξάζεο 

θαη Βπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, 

ήδε απφ ηελ άλνημε ηνπ 2015 επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηεο δξάζεο ηεο, απφ 

ηελ νπνία αλακέλεηαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο 

ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο.  

1.3 ΜΗΚΣΑ ΚΛΗΜΑΚΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΑΘΡΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΔΦΚ   

Με βάζε ην ππ. Ώξηζκ. Πξση. ΒΜΠ. 06/17.05.2015 έγγξαθν ηνπ πξ. Τπνπξγνχ 

Βπηθξαηείαο, αξκφδηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηε δίσμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ιεηηνπξγνχλ κηθηά θιηκάθηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, 

κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ 

ζπλαθψλ κε απηφ θαηλνκέλσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ. Σα κηθηά θιηκάθηα, 

δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη  απαξηίδνληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ 

.Α.Ο.Β., ηεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, ηεο Α/λζεο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Γ.Γ.Α.Β., ηεο Τπεξεζίαο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηεο 

Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο.   

ηφρνη ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ θιηκαθίσλ είλαη:   
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α) Δ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ γηα ηελ πάηαμε ηνπ παξάλνκνπ 

εκπνξίνπ θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ ΒΦΚ.  

β) Ο έιεγρνο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαθζνξάο πνπ εθδειψλνληαη θαη απνδίδνληαη 

θπξίσο ζηελ θαηάηκεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο αιιά θαη ζηελ εληνπηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο (θπξίσο ην ηειεπηαίν αθνξά ηηο πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο).  

γ) Δ ελ γέλεη αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. 

 

1.3.1 πκκεηνρή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ ζηα Μηθηά 

Κιηκάθηα Διέγρνπ  

 

Δ Γελ. Αηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη ΒΦΚ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηα 

κηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ κε ηηο εμήο ππεξεζίεο:  

α) Σηο Κηλεηέο Οκάδεο Βιέγρνπ (Κ.Ο.Β.) ησλ Σεισλείσλ  

β)  Σν Σκήκα Θαιαζζίσλ Βιέγρσλ ζηελ ΒΛ.Τ.Σ Ώηηηθήο  

γ) Σηο Βιεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΒΛ.Τ.Σ) Ώηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο  

δ) Σα ηκήκαηα Παξαπνηεκέλσλ θαη Αίσμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Σεισλεία.  

Οη Κηλεηέο Οκάδεο Βιέγρνπ ιεηηνπξγνχλ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαη δίσμε θαηά ηελ δηαθίλεζε αγαζψλ θαη 

πξντφλησλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζηνλ ΒΦΚ (θαπληθά, 

αιθννινχρα, ελεξγεηαθά πξντφληα), γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία (φπια, 

λαξθσηηθά, παξαπνηεκέλα είδε θιπ) θαη γεληθφηεξα ηελ πάηαμε ησλ παξαβάζεσλ 

ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. Βίλαη αξκφδηεο λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο θαηά ηε 

δηαθίλεζε αγαζψλ θαη πξντφλησλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κε απφδνζεο Β.Φ.Κ. 

(θαπληθά, αιθννινχρα, ελεξγεηαθά πξντφληα), γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

(φπια, λαξθσηηθά, παξαπνηεκέλα είδε θ.ιπ.), γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαβνιήο ηειψλ 

ηαμηλφκεζεο (νρήκαηα κε μέλεο πηλαθίδεο) θαη γεληθφηεξα ηελ πάηαμε ησλ 

παξαβάζεσλ ηνπ Σεισλεηαθνχ θψδηθα. Ήδε  ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξηο (4) Κηλεηέο 

Οκάδεο Βιέγρνπ ζηα Σεισλεία Σ΄ Πεηξαηά, Ώ΄ Θεζζαινλίθεο,  εξξψλ θαη 

Δγνπκελίηζαο θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί  λα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) αθφκα 

Κηλεηέο Οκάδεο Βιέγρνπ, νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο 

φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο Βιιεληθήο Βπηθξάηεηαο.  

Σν ηκήκα Θαιαζζίσλ Βιέγρσλ ζηελ ΒΛ.Τ.Σ Ώηηηθήο  είλαη αξκφδην γηα 

ηελ  επηρεηξεζηαθή ρξήζε ησλ δχν αληη-ιαζξεκπνξηθψλ πινίσλ ηεο Γεληθήο 

Αηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη ΒΦΚ. Σα ηκήκαηα ζαιαζζίσλ ειέγρσλ ζα ιεηηνπξγνχλ 

φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη ζα είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ηεισλεηαθψλ 
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ειέγρσλ θαη ηελ ελ γέλεη δίσμε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ζηα ειιεληθά ρσξηθά 

χδαηα,  ζηελ παξάθηηα δψλε, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ «ιηκέλσλ».  

Οη Βιεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΒΛ.Τ.Σ) Ώηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγνχλ: 

α) ειέγρνπο ζηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο θαη 

ελσζηαθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο,  

β) ειέγρνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη  θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.  

Πξνηάζεηο εκπιεθφκελσλ Τπεξεζηψλ θαη Γησθηηθψλ Αξρψλ πξνο ηελ 

Σεισλεηαθή Τπεξεζία, αλαθνξηθά κε ηε δηυπεξεζηαθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπληνληζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο, ηηο νπνίεο πηνζεηεί ε ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. 

ηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο θαη Αησθηηθέο Ώξρέο 

επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  

 Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ιαζξαίσλ (θπξίσο θαπληθψλ πξντφλησλ, φπισλ θαη άιισλ κεγάιεο αμίαο 

πξντφλησλ) θαη γεληθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο 

Λαζξεκπνξίαο, εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ππαιιήινπ-ζπλνδνχ ζθχινπ (πνπ 

εγθξίζεθε κε ην ππ. Ώξηζκ. ΒΜΠ. 07/02.06.2015 έγγξαθν ηνπ πξ. Τπνπξγνχ 

Βπηθξαηείαο), θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε νρεκάησλ 

(VAN), εμνπιηζκέλσλ κε εηδηθά κεραλήκαηα εληνπηζκνχ (SCANNER) 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο,  ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ, θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά 

δπζρεξήο ν εληνπηζκφο ιαζξαίσλ πξντφλησλ. 

 Ώλάγθε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Βπηζεσξεηψλ, Ληκεληθψλ, 

Ώζηπλνκηθψλ θαη  Σεισλεηαθψλ, πνπ ζηειερψλνπλ ηα σο άλσ Κιηκάθηα, εληφο 

θαη εθηφο ηεο Υψξαο ζηα ζέκαηα Λαζξεκπνξίαο –Αηαθζνξάο θαη Ώπάηεο. 

 Βπίζπεπζε άκεζσλ ελεξγεηψλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο 

«scanner» ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηα Σεισλεία Βηζφδνπ – Βμφδνπ, ππνδνρήο 

(θαη δηέιεπζεο) επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ, ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ θαη άιισλ 

Σεισλείσλ αηρκήο, πέξαλ ησλ Σεισλείσλ, πνπ δηαζέηνπλ ηέηνηεο ζπζθεπέο. 

  Πξνκήζεηα θαη δηάζεζε  ζθχισλ αληρλεπηψλ γηα αλεχξεζε ιαζξεκπνξεπκάησλ  

         (Ναξθσηηθψλ – Καπληθψλ – Δθξεθηηθψλ – Ρεπζηψλ Γηαζεζίκσλ (κεηξεηψλ)). 

 Πξνκήζεηα πζηεκάησλ εληνπηζκνχ θαη δηαθίλεζεο Πεηξειαηνεηδψλ. 

 Τπνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ Βιεγθηηθψλ 

Τπεξεζηψλ   θαη ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

 Απλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πξνζσπηθνχ ππεξεζηψλ άιισλ Τπνπξγείσλ 

(Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο, Τγείαο, ψκα Βπηζεσξεηψλ θιπ) γηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 Πξφβιεςε αλαθνξηθά κε ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ ζηειερψλ ηνπ Μηθηνχ Κιηκαθίνπ, ζηα αξρεία φισλ ησλ 
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αζηπλνκηθψλ θαη ιηκεληθψλ αξρψλ ή Τπεξεζηψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. (ιεο νη πνιηηηθέο, αζηπλνκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο, λα 

ππνρξενχληαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί λα ζπλδξάκνπλ άκεζα θαη νπζηαζηηθά, κε 

κέζα θαη πξνζσπηθφ, ηα φξγαλα ηνπ Μηθηνχ Κιηκαθίνπ).  

 χληαμε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγηθνχ – νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ πξνο δηεπζέηεζε 

ησλ δεηεκάησλ, σο πξνο ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

απφξξεηε πξνεηνηκαζία θαη δξάζε ηνπο, αθφκε θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

Μ.Κ.Β., πξηλ ηε ιήςε ηπρφλ νδεγηψλ θαη αλαρψξεζεο πξνο ην ζεκείν ειέγρνπ. 

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ δηαθίλεζεο εκπνξίνπ θαη ησλ 

ζαιαζζίσλ ζεκείσλ εηζφδνπ πξντφλησλ ή εκπνξηθψλ δηακεηαθνκηζηηθψλ 

θέληξσλ (θπξίσο ΠΒΕΡΏΕΏ), αλάγθε δεκηνπξγίαο έδξαο Βηζαγγειέα, θαζψο 

θαη εηζαγγειηθψλ ιεηηνπξγψλ Αίσμεο εγθιεκάησλ Λαζξεκπνξίνπ ζηελ 

Βηζαγγειία Βθεηψλ Πεηξαηά, θαζψο θαη Αηθαζηηθήο Ώξρήο εθδίθαζεο 

ππνζέζεσλ ιαζξεκπνξίαο, φπσο αλάινγα έρεη ζεζπηζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.6 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ. 4055/2012 (Ώ51) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζε 

παλειιήληα θιίκαθα αλάινγσλ δεηεκάησλ δηεξεχλεζεο εγθιεκαηηθψλ 

ππνζέζεσλ  επί πινίσλ, απφ ηελ Βηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Πεηξαηά. ια ηα 

παξαπάλσ ζα ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ εληαία θαη απνηειεζκαηηθή δίσμε θαη 

εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ιαζξεκπνξίαο.  

 Μειινληηθή ζπκκεηνρή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη απφ πιεπξάο 

δησθηηθνχ/γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηειερψλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Κιάδνπ 

ζηα Μ.Κ.Β., ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

απνζηνιήο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., σο πξνο ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα. 

                        

1.3.2  Απνηίκεζε Λεηηνπξγίαο Μηθηψλ Κιηκαθίσλ Διέγρνπ 

 

Δ έσο ηψξα ιεηηνπξγία ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ έρεη λα επηδείμεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κέζα ζε θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο 

θαη απνηειεζκαηηθήο δηυπεξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο. Δ επέθηαζε ησλ ειέγρσλ ζε 

24ψξε βάζε, ε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε ΑΟΏ, ε 

ελίζρπζε ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Αηεχζπλζεο 

Σεισλείσλ θαη ΒΦΚ, θαζψο θαη ν θεληξηθφο ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δξάζεσλ ζα εληζρχζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

δησθηηθψλ αξρψλ.  

Βλδεηθηηθά, γηα ην έηνο 2015, πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα κηθηά θιηκάθηα, κε 

επηθεθαιήο Οηθνλνκηθνχο Βπηζεσξεηέο θαη ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, ηεο Βηδηθήο Γξακκαηείαο .Α.Ο.Β., ηεο Α/λζεο 

Βζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο ΒΛ.Ώ, ηεο Τπεξεζίαο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, ηξηάληα δχν (32) 

αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζε Τπεξεζίεο (Σεισλεία, Υεκηθέο ππεξεζίεο)  αλά ηελ 

Βπηθξάηεηα. 
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α/α Ζκεξνκελία 

επίζθεςεο 

Τπεξεζία Αξ. Δληνιήο 

1 06/04/15 Α΄ Σ.Β.. Πεηξαηά 3/06.04.2015 

2 06/04/15 Β΄ Σεισλείν Πεηξαηά 3/06.04.2015 

3 07/04/15 Σεισλείν Βιεπζίλαο 4/07.04.2015 

4 12/5/15 Σεισλείν Λαπξίνπ 14/11.05.2015 

5 20/5/15 Σεισλείν Βιεπζίλαο 17/19.05.2015 

6 25/5/15 Σεισλείν Βιεπζίλαο 18/25.05.2015 

7 29/5/15 Σεισλείν Οηλφεο 19/28.05.2015 

8 29/5/15 Β΄ Σεισλείν Πεηξαηά 20/29.05.2015 

9 4/6/15 Σεισλείν Λαπξίνπ 21/04.06.2015 

10 5/6/15 Σεισλείν Λαπξίνπ 22/04.06.2015 

11 9/6/15 Σ΄ Σεισλείν Πεηξαηά 23/08.06.2015 

12 11/6/15 Σεισλείν Ώζελψλ 24/10.06.2015 

13 16/6/15 Ώ΄ Σεισλείν Πεηξαηά 25/15.06.2015 

14 18/6/15 Σεισλείν Ώεξνιηκέλα Ώζελψλ 

(Βι. ΐεληδέινο) 

26/17.06.2015 

15 22/6/15 Σεισλείν Βιεπζίλαο 27/19.06.2015 

16 25/6/15 Β΄ Σεισλείν Πεηξαηά 28/24.06.2015 

17 30/6/15 Α΄ Σ.Β.. Πεηξαηά 29/29.06.2015 

18 13/7/15 Σεισλείν ΐφινπ 30/10.07.2015 

19 17/7/15 Σεισλείν Κνξίλζνπ 31/16.07.2015 

20 28/7/15 ΐ΄ Σεισλείν Θεζζαινλίθεο 32/22.07.2015 

21 29/7/15 Σ΄ Σεισλείν Θεζζαινλίθεο 32/22.07.2015 

22 30/7/15 Σεισλείν Πξνκαρψλα 32/22.07.2015 

23 31/7/15 Σεισλείν Βμνρήο 32/22.07.2015 

24 1/8/15 Σεισλείν Βπδψλσλ 32/22.07.2015 

25 10/9/15 Β΄ Σεισλείν Πεηξαηά 33/10.09.2015 

26 16/9/15 Β΄ Σεισλείν Πεηξαηά 34/16.09.2015 

27 16/11/15 Σεισλείν Βιεπζίλαο 44/13.11.2015 

28 25/11/15 Β΄ Σεισλείν Πεηξαηά 45/24.11.2015 

29 3/12/15 Σεισλείν Λαπξίνπ 46/02.12.2015 

30 11/12/15 Σ΄ Σεισλείν Πεηξαηά 47/10.12.2015 

31 16/12/15 ΐ΄ Σεισλείν  Θεζζαινλίθεο   48/15.12.2015 

32 23/12/15 Αηφδηα Ώθηδλψλ 49/22.12.2015 

   Σα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ απφ ηηο σο άλσ 

αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο – ειέγρνπο, είλαη ηα εμήο: 

 Δ παξνπζία ησλ θιηκαθίσλ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο σο άλσ ππεξεζίεο, ζηνπο νπνίνπο έγηλε γλσζηφ 
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ην  ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη 

ηεο  ιαζξεκπνξίαο.  

 Οη ππάιιεινη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη πθίζηαηαη πξνιεπηηθφο θαη 

θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ζηηο ελέξγεηέο ηνπο, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά ζε ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο λφκσλ θαη ησλ 

εγθπθιίσλ νδεγηψλ, ηφζν θαηά ηνλ  ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ εθ κέξνπο ηνπο, 

φζν θαη θαηά ηελ ηήξεζε ησλ ππαιιειηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ελ γέλεη θαη 

πξνζδίδεη αζθάιεηα, αίζζεκα δηθαίνπ θαη πξνζηαζία ζηηο ελέξγεηεο ησλ 

λνκνηαγψλ ππαιιήισλ. 

 Δ ζπρλή παξνπζία ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ εηδηθνχ 

νρήκαηνο ηνπ Λ.. εθνδηαζκέλνπ κε κεράλεκα ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ νρεκάησλ, κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζε νζφλε (SCANNER), ζην ρψξν 

ησλ Σεισλείσλ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ πεξηπηψζεσλ ιαζξεκπνξίαο. 

 Οη δηαπηζηψζεηο ησλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε δξάζε ησλ 

επηκέξνπο ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη αιιά θαη λα 

απνθέξεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. 

 Ο βέιηηζηνο  ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε ζπλδξνκή  φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ  δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Αεκνζίνπ. 

1.4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ ΓΗΧΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ - .Γ.Ο.Δ. 

1.4.1 Δηδηθή Γξακκαηεία ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (Άξζξν 30 

ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΚ Α΄ 253) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη κε ην άξζξν 88 ηνπ λ. 

3842/2010 (ΦΔΚ Α΄ 58) θαη φπσο ηζρχεη, Π.Γ. 85/2005 φπσο ηζρχεη θαη άξζ. 107-

113 Π.Γ. 111/2014 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ»). 

 

Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 άξζ. 30 ηνπ Ν.3296/2004, έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Άξζξν 30- χζηαζε Τπεξεζίαο Βηδηθψλ Βιέγρσλ (ΤΠ.Β.Β.) θαη θαηάξγεζε ηνπ 

ψκαηνο Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο (.Α.Ο.Β.)  

1. ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζπληζηάηαη λέα ππεξεζία κε ηνλ 

ηίηιν «Τπεξεζία Βηδηθψλ Βιέγρσλ» (ΤΠ.Β.Β.) ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο 

παχεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο (.Α.Ο.Β.) ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2343/1995 (ΦΒΚ 211 Ώ΄).  

ηε λέα ππεξεζία πξνΎζηαηαη κεηαθιεηφο Βηδηθφο Γξακκαηέαο (άξζξν 28 ηνπ Ν. 

1558/1985 ΦΒΚ 137 Ώ΄) θαη ζπληζηάηαη πξνο ηνχην κία (1) ζέζε.‘‘  

εκείσζε: κε ηελ παξ.1 άξζξνπ 88 Ν.3842/2010, νξίδεηαη φηη: "Δ Τπεξεζία 

Βηδηθψλ Βιέγρσλ (ΤΠ.Β.Β.), πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 3296/2004 

(ΦΒΚ 253 Ώ) κεηνλνκάδεηαη ζε ψκα Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο 

(.Α.Ο.Β.)." 
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Βπίζεο κε ην Ν.4336/2015 (ππνπαξάγξαθνο Α.7, ζει. 966 ηνπ ΦΒΚ 94 Ώ /14-08-

2015) ηξνπνπνηνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ .Α.Ο.Β., αλαθνξηθά κε ηηο θνξνινγηθέο 

θαη ηεισλεηαθέο ππνζέζεηο, θαζφζνλ απηέο (αξκνδηφηεηεο) κεηαθέξνληαη ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Αεκνζίσλ Βζφδσλ (Γ.Γ.Α.Β.).  

1.4.2 Γξαθείν πληνληζκνχ Γξάζεο θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ .Γ.Ο.Δ. 

 

χκθσλα κε ην άξζ. 9 ‗‘Οξγάλσζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.‘‘ ηνπ Ν.4320/2015:  

ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο γξαθεία: α) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο 

θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.), […]‘‘  

 

χκθσλα κε παξ. 1 πεξ. α & β ηνπ άξζ. 12 ηνπ Ν.4320/2015:  

Ο αξκφδηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο 

Τπνπξγφο Βπηθξαηείαο:  

α. Καηαξηίδεη ζπληνληζκέλα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη ειέγρεη ηελ πινπνίεζή ηνπο 

απφ ηνπο ειεγθηηθνχο θαη δησθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηα ζψκαηα ηεο Αηνίθεζεο.  

β. Ώζθεί ηνλ επηρεηξεζηαθφ έιεγρν ηεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, ηνπ ψκαηνο 

Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο (.Α.Ο.Β.), ησλ Τπεξεζηψλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

ησλ Τπνπξγείσλ, ηνπ ψκαηνο Βπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

(.Β.Τ.Τ.Π.) θαη ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηε δξάζε ηνπο, θαζνξίδεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο δξάζεσλ θαη ηνπο αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα 

ζπληνληζκέλσλ ή επηκέξνπο ειέγρσλ θαη δηνξίδεη απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

Τπνπξγνχο ηνλ Βηδηθφ Γξακκαηέα .Α.Ο.Β. θαη ηνπο επηθεθαιήο ησλ Τπεξεζηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ.‘‘ 

 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Α.71/2015, πξνβιέπεηαη φηη:  

«Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. κεηαθέξεηαη σο ζχλνιν Τπεξεζηψλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο, φξγαλα, 

ζέζεηο θαη πξνζσπηθφ, φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ έθδνζε ηνπ 

παξφληνο θαη κε ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηή θνξείο ζην Τπνπξγείν 

Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ»  

ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Α. 71/2015:  

«πνπ ζην λφκν αλαθέξεηαη Τπνπξγφο αξκφδηνο γηα ζέκαηα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

λνείηαη εθεμήο ν Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ 

Αηθαησκάησλ».  

 

Βπηπιένλ κε ην ΠΑ 73/2015 ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ Ώληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Ώλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ, κεηαμχ 

άιισλ δηνξίζηεθε ν Αεκήηξηνο Παπαγγειφπνπινο ζηε ζέζε ηνπ Ώλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ.  

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο Τπνπξγνχ Βπηθξαηείαο έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ Ώλαπιεξσηή 

Τπνπξγφ Αηαθάλεηαο, Αηθαηνζχλεο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ δπλάκεη ησλ σο 
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άλσ αλαθεξφκελσλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο κε αξ. Τ30 

Ώπφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, (ΦΒΚ 2183 /η‘ ΐ/12-10-2015). 

 

1.4.3 Δπηρεηξεζηαθέο Γξάζεηο – πληνληζκφο 

 

Τπνζέζεηο Λίζηαο «Lagarde» 

Οη αλαθξίζεηο θαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηε ιίζηα «Lagarde» ηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ελψ θαηά ην έηνο 2014 μεθίλεζε ν έιεγρνο γηα εθαηφλ 

πελήληα ηέζζεξηο (154) ππνζέζεηο θαη νινθιεξψζεθε γηα ηξηάληα νθηψ (38) 

ππνζέζεηο, κε ηα βεβαησζέληα πνζά λα αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 

23.476.199,68 Βπξψ (κ.ν. βεβαίσζεο αλά ππφζεζε €617.794,73), θαηά ην έηνο 

2015  μεθίλεζε ν έιεγρνο ζε νγδφληα ηέζζεξηο  (84) ππνζέζεηο θαη νινθιεξψζεθε 

γηα ελελήληα έμη (96) ππνζέζεηο, κε ηα βεβαησζέληα λα αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην 

πνζφ ησλ 173.959.418,25 Βπξψ (κ.ν. βεβαίσζεο αλά ππφζεζε €1.812.077,27).  

Βπηζεκαίλεηαη φηη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή νη ειιεληθέο Ώξρέο έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο θαη άιιεο ιίζηεο ειέγρνπ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη παξάλνκνπ 

πινπηηζκνχ, νη νπνίεο ήδε αμηνπνηνχληαη.  

i. πκκεηνρή ηεο Βηδηθήο Γξακκαηείαο .Α.Ο.Β., καδί κε ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο,  ζηα κηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ, απφ ηδξχζεσο απηψλ. 

ii. πλεξγαζία κε OLAF – Καηαζρέζεηο ηζηγάξσλ – πλεξγαζία/ζπληνληζκφο 

Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο θαη Βηδηθήο Γξακκαηείαο  .Α.Ο.Β.  

Καηά ηνλ Εαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 2016, ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία ηεο 

Βιιάδνο  θαηέζρεζε πέληε (5) εκπνξεπκαηνθηβψηηα (containers) κε ιαζξαία 

ηζηγάξα, χζηεξα απφ πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάζζεθαλ απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ε νπνία ηαπηφρξνλα 

απνηειεί θαη ην AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service – ππφ ηελ έλλνηα 

ηνπ Καλνληζκνχ 883/2013) γηα ηελ Βιιάδα.  

Οη πιεξνθνξίεο απηέο, πνπ αξρηθψο πξνήιζαλ απφ ηελ OLAF, 

θαηαδεηθλχνπλ επίζεο ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ έρεη παγησζεί κεηαμχ ηνπ 

AFCOS ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Βπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ώπάηεο - OLAF. 

Γηα ηηο ελ ιφγσ θαηαζρέζεηο, ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία ζπλεξγάζζεθε κε ηελ 

Βηδηθή Γξακκαηεία .Α.Ο.Β., χζηεξα απφ ζπληνληζκφ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη ν ζθχινο αληρλεπηήο θαπληθψλ ΝΣΕΏΜΠΛΟ  ηεο Βηδηθήο Γξακκαηείαο 

.Α.Ο.Β. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ, σο αλσηέξσ, 

αλέξρεηαη ζε 58.350.000. 
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iii. πλεξγαζία κε OLAF – Βπηηφπηνη έιεγρνη (on-the-spot checks) – Βηδηθή 

Γξακκαηεία .Α.Ο.Β. 

Καηά ην 2015 θαη έσο Μάην 2016, χζηεξα απφ ζρεηηθά αηηήκαηα ηεο OLAF πξνο ην 

AFCOS ηεο Βιιάδαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο  

ζπληφληζε ηε δηελέξγεηα απφ θνηλνχ κε ηελ OLAF θαη ηελ Βηδηθή Γξακκαηεία 

.Α.Ο.Β.  επηηφπησλ ειέγρσλ (on-the-spot checks – Καλνληζκνί 2185/1996 θαη 

883/2013), ζε νθηψ (8) νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ Βιιάδα, ζηα πιαίζηα ηεζζάξσλ 

(4) ππνζέζεσλ. 

1.4.4 Οκάδα Δξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο .Γ.Ο.Δ.  

 

εκεηψλεηαη φηη ζηέιερνο ηνπ Γξαθείνπ ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ψκαηνο Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο (.Α.Ο.Β.) ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ζπκκεηείρε ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο .Γ.Ο.Δ., βάζεη ηεο 

ζρεηηθήο Ώ.Τ.Ο. , απφ 19-11-2015, κε ζέκα:  «χζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφο 

κειψλ Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ παξνρή γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ψκαηνο Γηψμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

(ΔΓ ΓΟΔ)» (ΏΑΏ: ΧΛΜ7Δ-ΥΑΓ)  

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. θαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ πληνληζκνχ δξάζεο θαη 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ψκαηνο Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο 

(.Α.Ο.Β.), επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηεο Βηδηθήο Γξακκαηείαο .Α.Ο.Β., ηελ 

πξνψζεζε ηεο δξάζεο ηεο θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο έξγνπ, απφ ηελ νπνία 

αλακέλεηαη  θαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηεο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο, ηεο 

απάηεο, ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ζνβαξνχ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο 

γεληθφηεξα. 

1.5 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ  

 

χκθσλα κε ηα άξζξα 7, παξ. 1
 
α θαη 1 δ , 9 10, 11, ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο (4320/15, ΦΒΚ Ώ΄29), 

θαζψο επίζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

ρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζηφρσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε δξάζε ηνπ Γξαθείνπ πληνληζκνχ Αξάζεο θαη Βπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ ηεο Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο. 

1.5.1 Απνζηνιή Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο 

 

Δ Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο απνηειεί απηνηειή Τπεξεζία, ππαγφκελε 

ζηνλ Τπαξρεγφ ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο (φπσο ήδε αλαπηχρζεθε ππφ θεθ. 3.3.1, 
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ΐ΄Μέξνο) θαη  έρεη σο απνζηνιή ηελ πξφιεςε, έξεπλα θαη θαηαζηνιή νηθνλνκηθψλ 

εγθιεκάησλ θαη ηδίσο απηψλ πνπ ηειέζηεθαλ ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Αεκνζίνπ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ή έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. Δ ηνπηθή ηεο αξκνδηφηεηα εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, 

εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Βιιεληθήο 

Ώθηνθπιαθήο. 

1.5.2 Ο ρεδηαζκφο ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. γηα ηνλ πληνληζκφ ηεο Γξάζεο θαη ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, ήδε απφ ηελ άλνημε ηνπ 

2015 πξνέβε ζηα εμήο:   

Ώ) ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

ζψκαηα, ζε πνιηηηθφ θαη ππεξεζηαθφ επίπεδν. 

ΐ) ηνλ ζρεδηαζκφ, απφ θνηλνχ κε ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο (Οηθνλνκηθή 

Ώζηπλνκία, Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ΓΓΑΒ, Τπεξεζία Βζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Ώηγαίνπ, ΑΟΒ, Αηεχζπλζε Βζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ΒΛ.Ώ.) ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, γηα θνηλή δξάζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Γ) ηε ζπκθσλία θνηλνχ πιαηζίνπ δξάζεο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ γηα 

ηελ πάηαμή ηνπ. 

Α) χγθιεζε ζχζθεςεο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ 

λένπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ 

Αηθαησκάησλ, ζηνλ νπνίν κεηαβηβάζηεθαλ νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο, κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Βπηθξαηείαο, ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ζπλέρηζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξεκπνξίαο 

θαη ηεο δηαθζνξάο, κε ηελ θνηλή παξνπζία ησλ ππεξεζηψλ δηα ησλ κηθηψλ 

θιηκαθίσλ, ζε θάζε ειεγρφκελν ρψξν κε έκθαζε ζηα Σεισλεία ηεο ΐφξεηαο 

Βιιάδαο θαη εηδηθφηεξα ζηα ζπλνξηαθά ηεισλεία κε ηελ Ώιβαλία, ηα θφπηα, ηελ 

ΐνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία. 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αλαβάζκηζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ 

επηηειηθνχ ξφινπ ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ 

Β) ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηε Αηεχζπλζε Σεισλείσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε 

κειέηεο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο εγθπθιίνπ απφ ηελ ελ ιφγσ Αηεχζπλζε, γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ, θαηφπηλ ζπιινγήο πξνηάζεσλ φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία αλαιχεηαη αθνινχζσο ζην θεθ 1.5.3 :  
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1.5.3 πκκεηνρή ηεο Γ.Ο.Α. ζηε Λεηηνπξγία ησλ Μηθηψλ Κιηκαθίσλ 

Δ Α.Ο.Ώ. ζπλεηζθέξεη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα κηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ κέζσ ησλ 

εμήο αξκνδηνηήησλ ηεο:  

α) ηνπηθή αξκνδηφηεηα πνπ επεθηείλεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα (εθηφο απφ ηνπο 

ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο), 

β) παχζε θνξνινγηθνχ, ηεισλεηαθνχ, ηξαπεδηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ ή 

επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ, 

γ) αξκνδηφηεηα ειέγρσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θνξνινγηθήο θαη 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, 

δ) δηεμαγσγή ζπγθεθαιπκκέλεο έξεπλαο,  

ε) άξζε απνξξήηνπ θαη θαηαγξαθή δξαζηεξηφηεηαο εθηφο θαηνηθίαο, 

ζη) πξφζβαζε ζε θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία θξαηηθψλ Τπεξεζηψλ  ή Φνξέσλ, 

φπνπ ζπκκεηέρεη ή έρεη ηελ επνπηεία ην Κξάηνο (θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αηεπζπληή 

ηεο Α.Ο.Ώ),  

δ) άκεζε πξφζβαζε ζην Μεηξψν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ,  

ε) πξφζβαζε ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ (ΒLENXIS),  

ζ) ηήξεζε αξρείνπ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, 

η) αλάιπζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ κε ζχγρξνλα 

πιεξνθνξηαθά κέζα (Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Α.Ο.Ώ., i2, IDEA. 

1.6 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΧΝ 

1.6.1 Αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. σο πξνο ηε Λεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ 

χκθσλα κε ηα άξζξα 7, παξ. 1α, 9 10, 11, ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο (4320/15, ΦΒΚ Ώ΄29),  θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο πνπ αθνξνχλ ή ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε, ήηνη :  
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Ώ) ηφρνο 12: «Βλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ κνλάδσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ», ν νπνίνο δηαξζξψλεηαη ζηελ εμήο ελέξγεηα: «Οη Μνλάδεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα ππνβάιινπλ ηαθηηθά εθζέζεηο ζρεηηθά κε ππνζέζεηο ππφλνηαο 

δηαθζνξάο θαη ζα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο θαη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ. Ζ ηαθηηθή δηαβνχιεπζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ, 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο θαη ησλ κνλάδσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ ζπλδέζκνπ». 

ΐ) ηφρνο 19: «Βλίζρπζε ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε ηέζζεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο. ε πξψην 

επίπεδν ελίζρπζε ησλ νξγαληζκψλ ειέγρνπ εληφο ησλ ππνπξγείσλ, ζε δεχηεξν 

επίπεδν δηαζθάιηζε ηεο γεληθήο επηζεψξεζεο ησλ θνξέσλ, ζε ηξίηε θάζε 

εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ θαη ζε ηειηθφ ζηάδην νξηνζέηεζε ηεο ΐνπιήο αλαθνξηθά πάληα κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο», ν νπνίνο δηαξζξψλεηαη ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

«Δπίπεδν 1: 1) Γηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο εμνξζνινγηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ, 

κεηαξξχζκηζε θαη αλακφξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, 

θαζψο θαη ησλ αξρψλ ειέγρνπ. 2) Ίδξπζε κνλάδσλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηα Τπνπξγεία. 3) Δμνπιηζκφο θαη επάλδξσζε ησλ 

ειεγθηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη ηέινο 4) ε Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ζα αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην γηα ηα ζψκαηα επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, 

Δπίπεδν 2: Σν έξγν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο 

είλαη λα εληζρχζεη ην ζπληνληζκφ ησλ ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη, απινπνηψληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ζέηνληαο έλα ηππνπνηεκέλν πιαίζην ειέγρνπ ψζηε νη εθάζηνηε 

επηζεσξεηέο λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δλίζρπζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ ζσκάησλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε 

ηεο Γηαθζνξάο.[…]». 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ πληνληζκνχ Αξάζεο θαη 

Βπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ, 

ήδε απφ ηελ άλνημε ηνπ 2015 επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ 

Βιέγρνπ απφ ηελ νπνία αλακέλεηαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο 
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1.6.2. Έλλνηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

α) Χο Βζσηεξηθφο Έιεγρνο (internal audit) νξίδεηαη απφ ην λφκν (άξζξν 4 § 2 ηνπ 

Ν. 3492/2006), ε αλεμάξηεηε ειεγθηηθή-ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα παξνρήο 

δηαβεβαίσζεο, γηα ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ελφο 

θνξέα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηεκηθέο θαη δνκεκέλεο κεζνδνινγίεο. Οη κεζνδνινγίεο 

απηέο, ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, 

πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα, ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 

β) Χο Μνλάδα Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ (Μ.Β.Β) νξίδεηαη (άξζξν 4 § 3 Ν. 3492/2006), 

ε αλεμάξηεηε ειεγθηηθή-ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, ε νπνία ζα παξέρεη 

δηαβεβαίσζε γηα ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ελφο 

θνξέα. 

γ) Χο χζηεκα Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ (internal control), νξίδεηαη (άξζξν 4 § 4 Ν. 

3492/2006), ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα δηαρεηξηζηηθψλ θαη άιισλ ειέγρσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ησλ κεζνδνινγηψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ έρεη εθαξκφζεη ε Αηνίθεζε ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θνξέα, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κε 

απνδνηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν.  Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ζηηο πνιηηηθέο ηεο Αηνίθεζεο, δηαζθαιίδεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηνπο πφξνπο ηνπ θνξέα, κέζσ πηζηνπνίεζεο ηεο 

πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη παξέρεη 

επίθαηξεο θαη αμηφπηζηεο δεκνζηνλνκηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Αηεζλνχο Ελζηηηνχηνπ Βζσηεξηθψλ 

Βιεγθηψλ: Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή 

δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία 

θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. ΐνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα 

επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ, πηνζεηψληαο κηα ζπζηεκαηηθή, 

επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

1.6.3. Απνζηνιή ησλ Μ.Δ.Δ.  

 

Ώπνζηνιή ηεο M.E.E. είλαη λα παξέρεη δηαβεβαίσζε, πεξί ηεο επάξθεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θνξέα θαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο, γηα ηε 

ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα. 
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Βηδηθφηεξα ε Μ.Β.Β.:    

Βιέγρεη ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα. 

Βληνπίδεη / επηζεκαίλεη ηπρφλ πξνβιήκαηα / δπζιεηηνπξγίεο, αλαιχεη ηα αίηηα πνπ 

ηα πξνθάιεζαλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηε κε 

επαλάιεςε ηνπο, παξαθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Ώμηνινγεί κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο (απνδνηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, 

νηθνλνκία) ηελ πινπνίεζε (επίηεπμε) ησλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο 

νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ θνξέα θαη ελεκεξψλεη αλάινγα.  

Καηαδεηθλχεηαη απφ ηα αλσηέξσ φηη ε  ζπλεπήο εθαξκνγή, απφ ηελ ειιεληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε, ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα ζπκβάιεη ζηελ 

ελίζρπζε  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ινγνδνζίαο θαη ζηελ φξζσζε ελφο πξψηνπ 

θπκαηνζξαχζηε απνηξνπήο θαη πξνζηαζίαο απφ ηελ απάηε θαη δηαθζνξά, θαζψο 

θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θαηαιιειφηεξνπ, γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ εμέιημή ηνπο, ζε κία επλντθφηεξε γηα ηε δηνίθεζε 

πξννπηηθή, θαηαπνιεκψληαο θπξίσο ηελ «θνπιηνχξα» δηαθζνξάο, θαζψο επξχηεξνο 

ζηφρνο ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ, απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ  ησλ ππεξεζηψλ, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα, ε θαηαγξαθή ησλ παζνγφλσλ αηηίσλ,  ε δηαηχπσζε ησλ 

δπζιεηηνπξγηψλ θαη θπξίσο  ε εηζήγεζε πξφζθνξσλ θαη ξεαιηζηηθψλ ιχζεσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Δ αλαγθαηφηεηα  ηεο δηακφξθσζεο ελφο δπλακηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη πξνθαλήο. Χζηφζν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε επξσπατθή 

βέιηηζηε πξαθηηθή,  ηα δηεζλή πξφηππα αιιά θαη νη ζέζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ 

θνξέσλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Ώπφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζην πιαίζην ηεο σο άλσ πξφηαζεο, 

πξνέθπςε ε ειιηπήο ζηειέρσζε θαη ε ππνιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ Τπεξεζηψλ 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, νη νπνίεο ηεινχλ ελ αλακνλή νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ, ε 

αλάγθε πεξαηηέξσ επηκφξθσζεο, παξνρήο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη πξφζβαζεο 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, απνπζία νξηνζέηεζεο θαη απνζαθήληζεο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη έληνλε αλεζπρία ππνβάζκηζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο, 

δεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο εκπεηξίαο.. 
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1.6.4. Ο ρεδηαζκφο ηεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. γηα ηε Βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Δ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνέβε ζε 

ζεηξά ελεξγεηψλ. Βηδηθφηεξα 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΔΣΟΤ 2015 

Η. Σν Μάην ηνπ 2015, ππνβιήζεθε αξκνδίσο κειέηε Οκάδαο Έξγνπ ηνπ .Β.Β.Α.Α., 

κε ηίηιν «ΐειηίσζε ηεο Ώπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Βζσηεξηθνχ 

Βιέγρνπ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο»Δ ελ ιφγσ Οκάδα  είρε εξγαζηεί ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ Task Force for Greece, ε νπνία παξείρε ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

εκπεηξία ηεο απφ ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε άιιεο ρψξεο 

ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Μάιηζηα, γηα ην ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ task force γηα 

ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ, κε εηζεγεηέο εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο Γαιιηθήο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνπ κεηέβεζαλ ζηελ Ώζήλα γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Ώπφ ηελ σο άλσ κειέηε , πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο; ε ειιηπήο 

ζηειέρσζε θαη ε ππνιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, 

νη, ε αλάγθε πεξαηηέξσ επηκφξθσζεο, παξνρήο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

πξφζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, απνπζία νξηνζέηεζεο θαη απνζαθήληζεο ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη έληνλε αλεζπρία ππνβάζκηζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζήο 

ηνπο, δεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο εκπεηξίαο.  

Δ Τπεξεζία καο ζην πιαίζην βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

έιαβε ππφςε θαη επεμεξγάζηεθε πεξαηηέξσ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

ελ ιφγσ Οκάδαο Βξγαζίαο.  

ΗΗ. Σν Μάην ηνπ έηνπο 2015, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εξγαζίαο, κε ζηειέρε 

ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ, ηελ νπνία είρε πξνθαιέζεη ν 

ηφηε Τπνπξγφο Βπηθξαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζή ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ απνζηνιή ησλ απηνηειψλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη  ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ ειιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε. ε ζπλέρεηα απηήο ηεο 

ζπλάληεζεο, εθδφζεθε  ε αξ. 376/17.06.2015 εγθχθιηνο- νδεγία ηνπ Τπνπξγνχ 

Βπηθξαηείαο, ζρεηηθά κε ηε ζσζηή, θαηά λφκν, ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαηά ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθζνξάο.  

ΗΗΗ. Πεξαηηέξσ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, πξαγκαηνπνηήζεθε άηππε 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ζηειερψλ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. κε ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Αηεχζπλζεο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αεκνζίσλ Βζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία αλαδείρζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ε 
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Αηεχζπλζε Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αεκνζίσλ Βζφδσλ, 

απνηειεί κία ππεξεζία ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ηα Αηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Βπαγγεικαηηθή Βθαξκνγή ηνπ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλν Βγρεηξίδην Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν 

ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο, ελψ, επίζεο, ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ELENXIS, έρεη ήδε αλαπηπρζεί εηδηθή εθαξκνγή 

(Τπνζχζηεκα Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ), γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ηνπ 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, ψζηε αθελφο, λα είλαη επρεξήο θαη αζθαιήο ε 

παξαθνινχζεζε ησλ Βζσηεξηθψλ Βιέγρσλ πνπ εθηεινχληαη θαη, αθεηέξνπ, λα 

ππνζηεξίδεηαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαζ‘ απηήλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο ελ 

ιφγσ Τπεξεζίαο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βέιηηζηε πξαθηηθή  ζχγρξνλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο Μνλάδαο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ζηε ειιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε.  

ΗV. Σν Ννέκβξην ηνπ 2015, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εξγαζίαο, κε 

πξσηνβνπιία  ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, κε ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο 

Αεκνζηνλνκηθψλ Βιέγρσλ, ηνλ Πξντζηάκελν Αηεχζπλζεο  Βιέγρνπ Αηαρείξηζεο 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ θαη ηελ Πξντζηακέλε Αηεχζπλζεο 

ρεδηαζκνχ θαη Ώμηνιφγεζεο Βιέγρσλ ηεο σο άλσ Γεληθήο Αηεχζπλζεο, ζηελ νπνία 

κεηαμχ άιισλ ζπδεηήζεθε θαη ην δήηεκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο αλαθνξηθά κε  ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ελ γέλεη. 

V. Σέινο, ην Αεθέκβξην ηνπ 2015, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζηα 

γξαθεία ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., παξνπζία ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο, 

Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο, κε ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

ησλ Τπνπξγείσλ : 

-  Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο (πξ. Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ) 

-  Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο (πξ. Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο) 

- Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο (πξ. Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο)   ,  

- Οηθνλνκίαο, Ώλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ (πξ. Σνπξηζκνχ) 

-  Τγείαο,  

- Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ,  

- Βξγαζίαο, Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο  

- Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Αηθηχσλ 

-  Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,  

- Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,  

- Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ 

- Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
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-  Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο 

-  θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βλεκέξσζεο θαη Βπηθνηλσλίαο 

Πεξαηηέξσ, αθνινχζεζαλ ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ζηειέρε ησλ ΜΒΒ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βζληθήο Άκπλαο, Οηθνλνκηθψλ, Ληκεληθνχ ψκαηνο – Βιιεληθήο 

Ώθηνθπιαθήο θαη ηεο Γεληθήο Βπηζεψξεζεο Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξσζεί ν θχθινο ησλ ζπλαληήζεσλ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κε 

εθπξνζψπνπο ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ. 

Ώπφ ηηο σο άλσ ζπλαληήζεηο πξνέθπςαλ, ηδίσο, νη αθφινπζεο θνηλέο, θαηά 

θαλφλα, παξαηεξήζεηο:  

i. χγρπζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηελεξγνχλ απηεπαγγέιησο 

ειέγρνπο ή αλ απαηηείηαη ζρεηηθή εληνιή ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, 

ii. Βιιηπήο ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηφζν απφ πιεπξάο αξηζκνχ ππαιιήισλ, 

φζν θαη απφ πιεπξάο ζηειερψλ κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, 

iii. Βιιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή 

iv. Ώλάγθε πεξαηηέξσ επηκφξθσζεο, 

v. Ώίηεκα απαγφξεπζεο κεηαθίλεζεο ππαιιήινπ απφ ηελ Τπεξεζία 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, πξηλ παξέιζεη δηεηία απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ ελ 

ιφγσ Τπεξεζία, εθηφο εάλ ηελ κεηαθίλεζε αηηείηαη ν ίδηνο ν ππάιιεινο, 

vi. Αηεξεχλεζε εάλ απαηηείηαη εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

νηθείνπ Οξγαληζκνχ, 

vii. Ώλάγθε ελεκέξσζεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ Τπνπξγείσλ γηα ην ξφιν θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, 

viii. Ώληηκεηψπηζε ηεο παξαηεξνχκελεο θαζπζηέξεζεο ζηελ έθδνζε εληνιψλ 

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αηηνχκελσλ ειέγρσλ 

ix. Ώλαθνξά ζε αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζηα Οξγαλνγξάκκαηα ησλ 

Τπνπξγείσλ, πνπ πξνήιζαλ απφ ζπγρψλεπζε, έηζη ψζηε λα ελνπνηεζνχλ νη 

ζρεηηθέο Μνλάδεο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, 

x. Βπηηαθηηθή αλάγθε ηππνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ, πηνζέηεζε Καλνληζκνχ 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ θαη 

Βγρεηξηδίνπ Αηελέξγεηαο Βζσηεξηθψλ Βιέγρσλ, 

xi. Ώλάγθε ζχληαμεο Κψδηθα Δζηθήο Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο ηεο αθεξαηφηεηαο αληηθεηκεληθφηεηαο, 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, εκπεηξίαο, επάξθεηαο, δεμηφηεηαο, αληδηνηέιεηαο απφ 

πξνζσπηθά νθέιε ή ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ 

ηνπο. 

xii. Ώλάγθε ζαθνχο θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Οξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηδηθεπζνχλ νη απνλεκφκελεο ζηελ Μνλάδα Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

αξκνδηφηεηεο θαηά ηξφπν ζαθή, πιήξε θαη ζπλεθηηθφ, πξνο απνθπγή 

παξεξκελεηψλ αιιά θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ, 

xiii. Ώλάγθε απνζαθήληζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Μνλάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:  
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Βάλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη κφλν δεκνζηνλνκηθφ, δηαρεηξηζηηθφ 

ραξαθηήξα, νπφηε θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα νξγάλσζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο 

ηνπο απεηθφληζεο, πεξηιακβάλνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα 

εηζεξρφκελα θαη εθδηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, ηε δηαδξνκή θαη ηνλ έιεγρφ 

ηνπο, ηνπο ηεξνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, ηνλ ηξφπν θαη ηε κέζνδν 

ελεκέξσζήο ηνπο, ή εάλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία πην επξεία 

έλλνηα σο «κία αλεμάξηεηε, δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, επαξθψο ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, πνπ κέζσ ηερληθψλ 

θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ (ιεηηνπξγίεο - εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ)», φπσο 

πξνηείλεη ην Βιιεληθφ Ελζηηηνχην Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ θαη ην Αηεζλέο 

Ελζηηηνχην Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, 

xiv. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εληνιή ειέγρνπ αθνξά νηθνλνκηθφ έιεγρν, κε θχξην 

αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, νη Τπνπξγνί ζπρλά αξλνχληαη λα 

ππνγξάςνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, ζεσξψληαο φηη ηελ αξκνδηφηεηα απηή 

έρνπλ νη Τ.Α.Β. θαη ν Βπίηξνπνο ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΔΣΟΤ 2016 

Η. Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 2016 ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. απέζηεηιε έγγξαθν ζε φιεο ηηο Μ.Β.Β., 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί εγγξάθσο γηα ηα αθφινπζα:  

«1. Ννκηθφ πιαίζην, απφ ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ λα πξνθχπηεη ε αξκνδηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ζαο αλαθνξηθά κε ηηο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

2. Απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο 

ζαο, 

3. Δλέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρεηε πξνβεί κέρξη ζήκεξα ζηα πιαίζηα ησλ δηθψλ ζαο 

αξκνδηνηήησλ, 

4. Δλέξγεηεο ηηο νπνίεο πξνηίζεζηε λα πξνβείηε ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

5. Σπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε θαηά ηελ άζθεζε ησλ σο άλσ 

αλαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ ζαο θαη ηα νπνία θξίλεηαη φηη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα.  

6. Πξνηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο ζαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ελ γέλεη».  

ΗΗ. Ώθνινχζεζαλ αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο κε  ζηειέρε ησλ ΜΒΒ θαη ινηπψλ ζπλαξκφδησλ 

θνξέσλ, θαζψο θαη κε   ηνπο Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία 

Αεκνζίσλ Βζφδσλ, Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, Βιεγθηηθφ πλέδξην, 

Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο, Φνξείο Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο, πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Βπηρείξεζεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο, Αηεζλή Αηαθάλεηα θ.ιπ.). 
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IΗΗ.  Σν Μάξηην ηνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηελ έδξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, εκεξίδα κε ζέκα «Μνλάδεο Βζσηεξηθνχ 

Βιέγρνπ : Παξεκβάζεηο θαη Νέεο Πξννπηηθέο», κε ζθνπφ λα ηνληζηεί ε ζεκαζία 

ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ θαη ν ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ κάρε 

γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία παξαθνινπζήζεθε απφ εθπξνζψπνπο ηνπ 

ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ .  

1.6.5 Έληαμε ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηα λέα Οξγαλνγξάκκαηα 

 

ην πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Ανκψλ ησλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ ησλ 

Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπο (ην 2014) , δηαδηθαζία ε νπνία 

νινθιεξψζεθε κε ηελ έγθξηζε απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Αηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο ησλ ηζρπφλησλ Οξγαλνγξακκάησλ (Οξγαληζκψλ) θαη ελ ζπλερεία 

κε ηελ έθδνζε ησλ  ζρεηηθψλ Πξνεδξηθψλ Αηαηαγκάησλ, ζπζηάζεθαλ, κεηαμχ 

άιισλ, θαη θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, 

έλλνηα ε νπνία έρεη εηζαρζεί ζηελ Βιιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε ήδε απφ ην έηνο 

2006, γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, 

αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Ήδε 

ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο 

– επαλαζρεδηαζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη άιισλ Αεκνζίσλ 

Φνξέσλ,θαζψο, παξφηη απηνί ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή πνιχ πξφζθαηα (2014), 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηζηαζηαθή, απνζπαζκαηηθή θαη εμππεξεηηθή ζθνπψλ κε 

ζπλαπηνκέλσλ κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Δ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, κειέηεζε ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, θαη 

θαηφπηλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δξάζεσλ, θσδηθνπνίεζε θαη αλέιπζε ηηο 

δηαπηζηψζεηο σο πξνο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηα Τπνπξγεία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηε γεληθφηεξε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Μ.Β.Β. ε νξγαλσηηθή δνκή, αιιά θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πεξίγξακκα.  

Δ δηαδηθαζία απηή, απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζχληαμε απφ ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

θεηκέλνπ κε ηηο «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ Μ.Β.Β., ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε θάζε νξηζηηθνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξνο 

έγθξηζε απφ ηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αηθαηνζχλεο Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ 

Αηθαησκάησλ..  

Βπηζεκαίλεηαη ζα ιεθζεί ππφςε ε εμειηζζφκελε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο – 

επαλαζρεδηαζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη άιισλ Αεκνζίσλ Φνξέσλ, 

θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο απφ ηνλ ΟΟΏ πνπ κεηαμχ άιισλ 

ζα παξαζρεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα.  
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Βηδηθφηεξα: 

Α. χκθσλα κε ηα ηζρχνληα νξγαλνγξάκκαηα, ε ΜΒΒ απνηειεί απηνηειή ππεξεζία 

θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ νηθείν Τπνπξγφ, θαζψο ηα ζηειέρε απηψλ ησλ 

κνλάδσλ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνπλ. 

πλεπψο δελ πξνηείλεηαη θακία κεηαβνιή ζηε ζρεηηθή πξφβιεςε. 

Αεδνκέλνπ, φκσο, φηη ηα φξγαλα απηά επσκίδνληαη κεγάιν φγθν θαζεκεξηλήο 

εξγαζίαο, παξάκεηξνο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηηο Μ.Β.Β., θξίλεηαη απαξαίηεην λα νξίζνπλ ζηέιερνο ηνπ Γξαθείνπ 

ηνπο, ην νπνίν ζα αζθεί ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ζην νπνίν ζα απεπζχλεηαη ε 

Μ.Β.Β. , γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.  

Β. Οη ΜΒΒ απνηεινχλ νξγαληθέο κνλάδεο επηπέδνπ Σκήκαηνο, κε νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο φπσο ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αεκνζίσλ Βζφδσλ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Αηεχζπλζεο. 

Καηά ηελ πξφζθαηε ζπλάληεζε ηεο Τπεξεζίαο καο κε ην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ 

θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο, φπνπ ηέζεθε ην ζέκα, θνηλφ ηφπν απνηέιεζε ε 

αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ ΜΒΒ, παξά ηελ ελδερφκελε δεκνζηνλνκηθή 

επηβάξπλζε, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε αλψηεξν επίπεδν, πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηβάιινληαη απφ ην απαξαίηεην θχξνο, λα απνιακβάλνπλ ηεο απνδνρήο ησλ 

νξγάλσλ Αηνίθεζεο, ελψ, κηα ηέηνηα αλαβάζκηζε, ζα ιεηηνπξγήζεη θαη σο θίλεηξν 

απφδνζεο. 

Δ ιεηηνπξγία ησλ ΜΒΒ σο νξγαληθψλ κνλάδσλ αλψηεξνπ επηπέδνπ, απνηειεί 

δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ λέσλ 

Οξγαλνγξακκάησλ. 

Γ. ηνπο ηζρχνληεο Οξγαληζκνχο, θαζνξίδνληαη, νη θιάδνη πξνζσπηθνχ θαηά 

θαηεγνξίεο, ν αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζε θιάδνπο θαη 

εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο θαηά θιάδν 

θαη εηδηθφηεηα, ελψ δελ θαζνξίδεηαη, θαηά θαλφλα,  ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ζα ζηειερψζνπλ θάζε νξγαληθή κνλάδα. πλεπψο, εθφζνλ ζηνπο λένπο 

Οξγαληζκνχο γίλεη ηέηνηα πξφβιεςε, ζα πξέπεη, φζνλ αθνξά ζηηο ΜΒΒ, λα ιεθζνχλ 

ππφςε παξάκεηξνη, φπσο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Τπεξεζία, ν 

αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, νη δηαδηθαζίεο πνπ εμειίζζνληαη εληφο ηεο 

Τπεξεζίαο (π.ρ. πιήζνο, νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ζπρλφηεηα ρξήζεο, αξηζκφο 

σθεινχκελσλ), ε δηαζπνξά θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή απνθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ ή επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θ.α. 

Βπεηδή, ζηελ παξνχζα θάζε, ε ή ειιηπήο ζηειέρσζε  ή ε ζηειέρσζε ησλ ΜΒΒ κε 

ππαιιήινπο  πνπ δε δηαζέηνπλ ειεγθηηθή εκπεηξία απνηειεί ην βαζηθφηεξν 

πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα επηδησρζεί ε άκεζε κεηαθίλεζε θαηάιιεινπ 

πξνζσπηθνχ ζε απηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεξγνπνίεζή ηνπο θαη ε 

πηνζέηεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, πνπ βξίζθνληαη ππφ νξηζηηθνπνίεζε. Οη 
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Μ.Β.Β. ησλ Τπνπξγείσλ ζα πξέπεη λα ζηειερψλνληαη απφ επαξθέο πξνζσπηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηφζν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βιεγθηηθήο 

Αξάζεο, φζν θαη ε δηαρείξηζε έθηαθησλ θαη απηεπάγγειησλ ειέγρσλ. ζνλ αθνξά 

ζηα πξνζφληα απηψλ, αλεμάξηεηα απφ θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε, θαηά θχξην ιφγν, ηπρφλ ειεγθηηθή εκπεηξία, θαζψο θαη ηα 

επηζηεκνληθά ηνπο γλσζηηθά πεδία ή εμεηδηθεχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηνχλ ζηε 

Μ.Β.Β. ζηειέρε, πνπ κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο,  θαιχπηνπλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Τπεξεζίαο.  

Γ. χκθσλα κε άξζξν 4 ηνπ Ν.3492/2006, Μνλάδα Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ είλαη ε 

αλεμάξηεηε ειεγθηηθή − ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, ε νπνία ζα παξέρεη δηαβεβαίσζε 

πεξί ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ελφο θνξέα. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ, νη Μνλάδεο Βζσηεξηθνχ 

Βιέγρνπ  έρνπλ θνηλέο αξκνδηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαηά ηνλ σο άλσ νξηζκφ, φκσο,  έρνπλ απνδνζεί ζε απηέο θαη 

αξκνδηφηεηεο πνπ δελ ζπλάδνπλ
63

 κε ηηο ζπλήζεηο αξκνδηφηεηεο κίαο Τπεξεζίαο 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ (Internal Audit), θαζψο θαη κε  ηε δεηγκαηνιεπηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ (βι. ην ππ΄ αξηζκ. 2/7404/ 28-1-2014 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Α/λζεο 

Αεκνζηνλνκηθψλ Βιέγρσλ ηνπ Γ.Λ.Κ.)
64

. 

εκεηψλεηαη φηη ε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3492/2006, 

δηεχξπλε ηε ιεηηνπξγηθή αξκνδηφηεηα ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, κε ηελ 

αλάζεζε ζε απηέο, ησλ, εθηφο «εζσηεξηθνχ ειέγρνπ», πξναλαθεξφκελσλ 

αξκνδηνηήησλ, έρνληαο σο ζηφρν ηελ θαη΄ νπζία παξαρψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

απηψλ ζην Φνξέα, κε ζθνπφ ηελ απνδέζκεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηζεσξεηψλ απφ 

ηνπο πξσηνγελείο ηαθηηθνχο ειέγρνπο ησλ αληίζηνηρσλ αληηθεηκέλσλ (βι. 

εηζεγεηηθή έθζεζε). Θα πξέπεη εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη νη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο, 

επί ηεο νπζίαο, δελ αζθήζεθαλ απφ ηηο Μ.Β.Β., νη νπνίεο, άιισζηε,  ζηηο 

                                                 
63

 ηηο κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ θνξέσλ πεξηέξρνληαη επηπιένλ νη εμήο αξκνδηφηεηεο: 

1) ν ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ παγίσλ πξνθαηαβνιψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζηνλ θνξέα, 

2) ν νηθνλνκηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη δεκνζίσλ δηαρεηξίζεσλ 

πνπ ππάγνληαη ζηνλ θνξέα, 

3) ε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο ζε πεξίπησζε απψιεηαο δηθαηνινγεηηθψλ 

πιεξσκήο δεκφζηαο δαπάλεο, πξηλ ηελ έθδνζε ηίηινπ πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ 

ε απψιεηα απηή έρεη ιάβεη ρψξα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή ζηα Βιιεληθά Σαρπδξνκεία, 

4) ε έξεπλα γηα ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 2362/1995, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3871/2010 (Ώ' 141), 

5) ε επηβνιή δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπηζζνχλ κεκνλσκέλεο ή 

ζπζηεκηθέο παξαηππίεο ζε Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζε επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ, εθφζνλ 

νη θνξείο απηνί δελ δηαζέηνπλ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζήο 

ηνπο, 

6) ε δηαπίζησζε, ζε πεξίπησζε απψιεηαο απνδεηθηηθψλ είζπξαμεο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί, ηεο 

εηζαγσγήο ή κε ζηελ ΑΟΤ ή ζην Σεισλείν ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηά, ελψ ζε πεξίπησζε 

απψιεηαο γξακκαηίσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ή άιισλ ηίηισλ πιεξσκήο, πξηλ ηελ εμφθιεζε ηνπο, 

ε δηαπίζησζε ηεο κε εμφθιεζεο απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ αληίγξαθα απηψλ, θαζψο θαη ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ή άιισλ ηίηισλ πιεξσκήο κεηά ηελ εμφθιεζε απηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί αληίγξαθν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
64

 Ώλάινγε θξίζε δηαηππψζεθε θαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 169/2015 Γλ. ηνπ Ν..Κ 
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πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζπζηάζεθαλ νρηψ έηε κεηά ηελ αξρηθή πξφβιεςε. 

Βμάιινπ ε απνδέζκεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απφ ηνπο 

πξσηνγελείο ηαθηηθνχο ειέγρνπο ησλ αληίζηνηρσλ αληηθεηκέλσλ, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα. 

Οη αξκνδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζηηο Μ.Β.Β. θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ έλα πεξίγξακκα γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, 

θαζψο είλαη δπλαηή, ζην πιαίζην ησλ νηθείσλ Οξγαληζκψλ, ε κε άζθεζε 

νξηζκέλσλ απφ απηέο, παξφηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ ζπλφινπ 

απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Αηεχζπλζε Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αεκνζίσλ Βζφδσλ ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε Γλ. ηνπ Ν..Κ., «αλαηίζεληαη, απνθιεηζηηθψο νη αξκνδηφηεηεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.3492/2006…ελψ απνθιεηζηηθψο θαη κφλν νη αξκνδηφηεηεο απηέο (εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ) θαη, πάλησο, φρη νη αξκνδηφηεηεο γηα ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο 

Γ/λζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ…».  

Αεδνκέλνπ φηη ε ζχζηαζε ή κε Μνλάδαο Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ επαθίεηαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Φνξέα, δελ ζα ήηαλ νξζή ε άπνςε φηη, εθφζνλ ζπζηαζεί 

Μ.Β.Β., απηή ζα αζθεί αξκνδηφηεηεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ
65

. Καηφπηλ ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, ε Τπεξεζία ζεσξεί: 

- φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Μ.Β.Β. απνηεινχλ δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί άκεζα, θαηαξρήλ, ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ λέσλ 

Οξγαλνγξακκάησλ.  

-ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε αλαγθαηφηεηα θαηάξγεζεο ηεο ζρεηηθήο ξχζκηζεο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3492/2006.  

1.6.6 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Λεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Γεηήκαηα φπσο ν θαζνξηζκφο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ζρέζε ησλ Μ.Β.Β. κε 

ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, ε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία, ε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ, 

ε επηκφξθσζε ή πηζηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη ε γεληθφηεξε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, σο έλα  είδνο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, αληηκεησπίδνληαη, ζε 

πξψηε θάζε, ζην πιαίζην ηεο ζπληνληζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., κε ηε 

κνξθή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, , νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θάζε νξηζηηθνπνίεζεο 

                                                 
65

 ρεηηθή θαη ε θξίζε ηνπ ηΒ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επέκβαζε ζηε δνκή δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο 

νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ δελ απνθιείεηαη, ελ φςεη ηνπ δπλακηθνχ ραξαθηήξνο ηεο Γηνηθήζεσο, αιιά 

πξέπεη λα είλαη πξντφλ εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, 

ψζηε ε επηρεηξνχκελε κεηαβνιή λα είλαη νξζνινγηθή, δηαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή θαη φρη 

πεξηζηαζηαθή, απνζπαζκαηηθή θαη εμππεξεηηθή άιισλ ζθνπψλ κε ζρεηηδνκέλσλ πξνο ηηο αλσηέξσ 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο» (βι. Π.Δ. 528/1999, 98/2000, 7/2001, 119/2002, 219/2007, 176/2013). 
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απφ ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηνλ 

Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ. 

Βηδηθφηεξα: 

Α. πκκεηνρή ζηειερψλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε ζπιινγηθά φξγαλα 

Πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη ε δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ έιεγρνπ (internal audit) 

δελ αληηθαζηζηά ην ιεηηνπξγηθφ - δηνηθεηηθφ έιεγρν πνπ είλαη επζχλε ηεο 

ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο δηνίθεζεο θάζε θνξέα. Λεηηνπξγεί θπξίσο δεηγκαηνιεπηηθά, 

παξέρνληαο δηαβεβαίσζε γηα ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ ελφο θνξέα θαη δελ ππνθαζηζηά ηηο θαζ΄ χιελ αξκφδηεο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο δελ έρεη εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ξφισλ 

ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

Βπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ ή λα απνηεινχλ φξγαλα ηεο Αηνίθεζεο κε εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο.  

 

Β. Γηελέξγεηα Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο 

 

Γεληθά ε δηεμαγσγή Β.Α.Β. ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηηο ινηπέο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο, ζε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε Μ.Β.Β. ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έλαξμε ηεο 

ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο θαη ζα ιακβάλεη γλψζε ηνπ 

ηειηθνχ πνξίζκαηνο. Καηά ηε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο (Β.Α.Β.) 

απφ ηηο Μ.Β.Β., ζε πεξίπησζε απψιεηαο δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο δεκφζηαο 

δαπάλεο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα εηδηθή δηάηαμε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε Β.Α.Β. πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο εληνιήο ειέγρνπ, νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα κπνξνχλ λα εμεηάδνπλ πξφζσπα αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ 

ή ηε ζέζε επζχλεο, πνπ ηπρφλ απηά θαηέρνπλ ζηελ Τπεξεζία.  

Γ. Πξφζβαζε ζε ζηνηρεία 

Με βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

πνιηηηθέο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ή δεηεκάησλ πνπ 

αλάγνληαη ζηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηελ εζληθή άκπλα θαη ηελ θξαηηθή 

αζθάιεηα, ν επηθεθαιήο ηνπ Φνξέα ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Μ.Β.Β., ζα πξέπεη λα 

εμνπζηνδνηήζεη ηνπο Βζσηεξηθνχο Βιεγθηέο λα έρνπλ πιήξε, ειεχζεξε θαη 

απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, ηνπο ρψξνπο, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ην πξνζσπηθφ, ηα αξρεία, θαη άιια έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο, πνπ ν 

επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα ζεσξεί αλαγθαία γηα ηελ αλάιεςε 

δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα έρνπλ θαζήθνλ ερεκχζεηαο θαη ζα ηεξνχλ ην απφξξεην 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, αθφκε θαη κεηά ηε κεηαθίλεζή ηνπο ή ηελ απνρψξεζή ηνπο 
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απφ ηε ζέζε απηή. Παξέθθιηζε απφ ηα αλσηέξσ είλαη δπλαηή, κφλν,εθφζνλ 

ππάξρεη λνκηθή ππνρξέσζε πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 

Γ. Πξφγξακκα Διεγθηηθήο Γξάζεο 

Ο Βζσηεξηθφο Έιεγρνο ζα θαηαξηίδεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηεζλή θαη εζληθά 

ειεγθηηθά πξφηππα, ηελ εθαξκνγή κεζφδνπ αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ γηα ηελ επηινγή 

ησλ θνξέσλ θαη νξηδφληησλ ζεκάησλ πξνο έιεγρν, ηελ εθαξκνγή κεζφδνπ 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο, ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κηα ζεκαηηθή 

ιίζηα ειέγρσλ θαη βαζηδφκελνο ζε απηή, ζα πξνγξακκαηίδεη έλα εηήζην ρέδην 

Βιέγρσλ.  

Ώπηφ ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Τπνπξγφ γηα έγθξηζε, νπφηε θαη επέρεη ζέζε 

εληνιήο θαη αθνινχζσο θνηλνπνηείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο. Σν εηήζην ρέδην Βιέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

αληηθεηκεληθέο θαη ρξνληθέο παξακέηξνπο ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη κπνξεί λα 

εληάζζεηαη ζε έλα Μεζνπξφζεζκν ρέδην Βιέγρνπ (π.ρ. ηξηεηέο). 

Πέξαλ ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπ πξνγξάκκαηνο, ε Μ.Β.Β. ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη απηεπάγγειηνπο ή έθηαθηνπο ειέγρνπο, ε 

αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ, πξνθχπηεη απφ απξφβιεπηνπο 

παξάγνληεο, κε βάζε δεκνζηεχκαηα, θαηαγγειίεο, αηηήκαηα θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ ή 

ηελ αλάγθε αλάδεημεο ελδείμεσλ θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο θαη απάηεο. 

Βπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη άκεζα, αθφκε θαη ζε πξφζθαηξεο 

θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θνξέα, δίλνληαο άκεζα ιχζεηο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ΄ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο (π.ρ. ζπλσζηηζκφο πνιηηψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζή ηνπο). 

Οη θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιινληαη ζην Φνξέα ζα θνηλνπνηνχληαη απαξαίηεηα ζηε 

Μ.Β.Β., αλεμάξηεηα εάλ ε δηεξεχλεζή ηνπο γίλεη απφ ηηο ινηπέο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο ηνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε Μ.Β.Β. ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά, ζα 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο δηεξεχλεζεο θαη ζα ιακβάλεη γλψζε ηνπ ηειηθνχ 

πνξίζκαηνο. Βθφζνλ ε Μ.Β.Β. θξίλεη φηη ζα πξέπεη ε ίδηα λα δηεξεπλήζεη ηελ 

θαηαγγειία, ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην φξγαλν ππαγσγήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε επηζεκεησκαηηθή ζηελ θαηαγγειία πξάμε, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξεχλεζή ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο 

εληνιήο. Γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο έθηαθησλ ειέγρσλ ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή 

εληνιή. 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο Μ.Β.Β. ζα θνηλνπνηνχληαη θαη ηπρφλ πξνηάζεηο θαη ππνδείμεηο 

πνιηηψλ ή άιισλ θνξέσλ, σο πξνο ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο., 
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Δ. Διεγθηηθή Γηαδηθαζία 

Θα πξέπεη εμαξρήο λα επηζεκαλζεί φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα αθνξά έλα 

ζχζηεκα ή κηα δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο ή θαη έλα ζηάδην απηήο. Ανκεκέλεο 

εξσηήζεηο ζα ππνβάιινληαη θαη ζηνπο ρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

θαη φρη κφλν ζηα φξγαλα Αηνίθεζεο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα. 

Δ απνηχπσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε δηαγξάκκαηα ξνήο, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη 

ζρεκαηηθά ε ξνή εξγαζηψλ θαη ε αθνινπζία ελεξγεηψλ πνπ ηεξνχληαη, ζα βνεζά 

ηνλ ειεγθηή λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο, δηφηη: 

i. Ώλαιχεη ηηο πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο ζε απιά κέξε. 

ii. πκβάιεη ζηε ζηφρεπζε θαηά ηελ απφδνζε ηεο επζχλεο θαη ζηελ 

απνθπγή ηεο δηάρπζήο ηεο. 

iii. Παξέρεη ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εξγαζία 

αλαηίζεηαη, εθηειείηαη θαη νινθιεξψλεηαη. 

iv. Βληνπίδεη ηα βαζηθά ζεκεία ειέγρνπ, γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη 

αμηνιφγεζε. 

v. Παξέρεη κία επνπηηθή εηθφλα πνπ δελ επηηπγράλεηαη εχθνια κφλν κε ην 

θείκελν ηεο πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Έλα δηάγξακκα ξνήο πεξηγξάθεη ηφζν ηα βαζηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο, φζν θαη 

ηα πξφζσπα (ή ηηο νξγαληθέο κνλάδεο) πνπ ηα εθηεινχλ θαη ελδείθλπηαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή ιεθηηθή πεξηγξαθή απηψλ. ηελ θαηάξηηζε ησλ 

δηαγξακκάησλ ζα θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ ηα ζηειέρε ησλ θαζ΄ χιελ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ιάβνπλ 

γλψζε απηψλ φινη νη ππάιιεινη ηεο νξγαληθήο κνλάδαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθηεινχλ ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη 

ππάιιεινη.  

Δ Τπεξεζία Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ζα αλαθνηλψλεη ηνλ ρξφλν έλαξμεο θαη ην είδνο 

ηνπ ειέγρνπ ζηελ ππφ εμέηαζε Οξγαλσηηθή Μνλάδα. ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ, ε 

αλσηέξσ Τπεξεζία Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί ηα γεγνλφηα, 

ηεθκεξηψλεη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, δηαπηζηψζεηο θαη εθηηκήζεηο. ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθηψληαη θαηά ην ζηάδην απηφ, ζα ζηεξίδνληαη νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο, 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κε ηελ ειεγρφκελε ππεξεζηαθή κνλάδα. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζην πιαίζην ελφο ειέγρνπ αζθάιεηαο δηαδηθαζίαο, 

πξνθχςνπλ ελδείμεηο απάηεο ή έιιεηςεο αθεξαηφηεηαο, πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή 

δηεξεχλεζε θαη αθνξνχλ πξφζσπα, απηέο ζα γλσζηνπνηνχληαη, ακέζσο, ζην φξγαλν 

αλαθνξάο, ελψ ζα πξνζδηνξίδνληαη νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο (π.ρ. ελεκέξσζε 

δηθαζηηθψλ αξρψλ, Τπεξεζίαο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ΒΛ.Ώ., αίηεκα 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ). Παξάιιεια, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα ιακβάλνπλ φια ηα 

αλαγθαία κέηξα ψζηε λα κε θαηαζηξαθνχλ ή αιινησζνχλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

ελψ εμεηάδνπλ θαη δηεξεπλνχλ, γηαηί ζπλέβε ην γεγνλφο θαη πσο κπφξεζε απηφ λα 
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ζπκβεί (π.ρ. κε ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο), 

αλαδεηθλχνληαο ηελ πξνζσπηθή επζχλε θαη εκπνδίδνληαο ηε δηάρπζή ηεο. 

ηε θάζε νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ, ζα απνζηέιιεηαη άκεζα απφ ηελ Τπεξεζία 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ ζηελ ειεγρφκελε νξγαλσηηθή κνλάδα ζρέδην ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ (πξνζσξηλή έθζεζε), ζην νπνίν εθηφο απφ ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο 

βαζκνινγήζεηο, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ζα ηίζεληαη ππφςε θαη πξνηάζεηο γηα 

δηνξζψζεηο ή βειηηψζεηο. Θα δίλεηαη πάληα ζηελ ειεγρφκελε Μνλάδα, ε 

δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ησλ παξαηεξήζεψλ ηεο, ελψ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

νξηζηηθνπνίεζήο ηνπο, ζα πξνζδηνξίδνληαη θαη νη ζπκθσλεζείζεο ελέξγεηεο.  

Με ηε ιήμε ηνπ ειέγρνπ, ππνβάιιεηαη ακέζσο ζηνλ νηθείν Τπνπξγφ, ε ηειηθή 

έθζεζε ειέγρνπ. Δ ππεξεζηαθή Μνλάδα πνπ ειέγρζεθε, ιακβάλεη θαηά θαλφλα 

αληίγξαθν απηήο. Ο Τπνπξγφο απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηάζεσλ ηνπ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ. Δ ίδηα ε πινπνίεζε είλαη ππνρξέσζε ηεο 

ειεγρφκελεο Οξγαληθήο Μνλάδαο. ην πιαίζην απηφ, ε Μ.Β.Β. ζα παξαθνινπζεί, 

αλά έιεγρν, ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο ζπζηάζεηο πνπ ηνπο απεπζχλνληαη, θαζψο θαη 

ηελ εθηέιεζε ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο 

Αηνίθεζεο ηνπ Φνξέα. 

εκεηψλεηαη φηη, φιεο νη εθζέζεηο ησλ Μ.Β.Β. θνηλνπνηνχληαη ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη ζην Γεληθφ Βπηζεσξεηή 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ελψ απηέο πνπ ζπλδένληαη, θαζνηνλδήπνηε ηξφπν, κε 

νηθνλνκηθέο – δεκνζηνλνκηθέο δηαδηθαζίεο, θνηλνπνηνχληαη επηπξφζζεηα ζην 

Βιεγθηηθφ πλέδξην θαη ζηε Γεληθή Αηεχζπλζε Αεκνζηνλνκηθψλ Βιέγρσλ, θαηά 

ιφγν αξκνδηφηεηαο.  

Σ. Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ – Δλδηάκεζε Αλαθνξά 

Οη Μ.Β.Β. ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη ζπλζεηηθά 

φιεο νη ππνζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε έκθαζε ζηα 

ζεκαληηθά επξήκαηα θαη  ζηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ή πινπνηήζεθαλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπ θνξέα θαη 

ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζην πιαίζην αξκνδηφηεηαο ηνπ 

θνξέα. Δ έθζεζε απηή, ζα ππνβάιιεηαη, ζηηο αξρέο θάζε επφκελνπ έηνπο, ζηνλ 

νηθείν Τπνπξγφ θαη ζα θνηλνπνηείηαη, πέξαλ άιισλ πξνβιέςεσλ, ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ζην Βιεγθηηθφ πλέδξην, ζην 

Γεληθφ Βπηζεσξεηή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ζηε Γεληθή Αηεχζπλζε 

Αεκνζηνλνκηθψλ Βιέγρσλ.  

Βπηπξφζζεηα, ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θαη εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα, νη Μ.Β.Β. ζα 

απνζηέιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ζην 

πιαίζην ηεο ζπληνληζηηθήο ηεο δξάζεο, ζπλνπηηθή αλαθνξά κε ηνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ηξίκελν (ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο), ηηο 
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θπξηφηεξεο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη ηελ πνξεία 

πινπνίεζήο ηνπο, ζπλνπηηθή παξάζεζε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο 

θαη ησλ Β.Α.Β. πνπ ελδερνκέλσο δηελεξγνχληαη απφ νπνηαδήπνηε νξγαληθή κνλάδα 

ηεο Τπεξεζίαο, ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ή εκπφδηα ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο ηνπο γηα ην 

επφκελν ηξίκελν.  

Ε. ρέζε Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Διεγθηηθψλ σκάησλ 

Με ηελ ζηαδηαθή εγθαζίδξπζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ Μ.Β.Β. ζηνπο Φνξείο ηνπ Αεκνζίνπ, ζα πξνθχςεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζσκάησλ 

ηεο Αηνίθεζεο, ηα νπνία πιένλ δελ ζα αζρνινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

κεκνλσκέλεο ππνζέζεηο αηνκηθνχ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο θαη ηελ ελαζρφιεζε κε επηηειηθά ζέκαηα, 

θαζψο θαη κε πεξηπηψζεηο νξηδνληίσλ ειέγρσλ κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη κε ηελ πξνζπάζεηα πάηαμεο θαηλνκέλσλ 

δηαθζνξάο θαη απάηεο. 

Ο Έιεγρνο απφ ηα ψκαηα Βπηζεψξεζεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, είλαη έλα 

νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ινγνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ Φνξέσλ, γηα ηε 

δηάζεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

ηελ ζπκκφξθσζε κε ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. Οη Βμσηεξηθνί 

Βιεγθηέο, δηαζέηνληαο αλεμάξηεηε γλψκε, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Φνξέα.  

ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαιέο πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα ψκαηα 

Βιέγρνπ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Βμσηεξηθνί Βιεγθηέο) θαη ησλ Μ.Β.Β. πξνο κηα 

δπλακηθή ζπλεηζθνξά ππέξ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ. Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Α. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηεμάγνληαη ζε πνηθίια λνκηθά θαη 

πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα, ζε νξγαληζκνχο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ζθνπφ, 

κέγεζνο, πνιππινθφηεηα θαη δνκή. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη δηαθνξέο είλαη ζε 

ζέζε λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε θάζε πεξηβάιινλ, ε 

ζπκκφξθσζε κε ηα Αηεζλή Βιεγθηηθά Πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή 

ηνπ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, είλαη ζεκειηψδεο, πξνθεηκέλνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σα Αηεζλή Βιεγθηηθά Πξφηππα δελ 

παξαθάκπηνπλ ηνπο ηνπηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα. 
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Σα δηεζλή πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απνηεινχλ έλα αλαιπηηθφ ζχλνιν 

νδεγηψλ, πξνο ππνβνήζεζε (θαζνδήγεζε) ησλ Βιεγθηψλ θαηά ηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία. Ο ζθνπφο ησλ πξνηχπσλ φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ην Βζσηεξηθφ 

Ελζηηηνχην Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ είλαη : 

1. Να πεξηγξάςνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

2. Να απνηειέζνπλ ην γεληθφ πιαίζην, βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη πξνάγνληαη 

νη πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

3. Να απνηειέζνπλ κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

4. Να πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. 

Σα Αηεζλή Πξφηππα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζεκειηψδεηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην κεραληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο 

είλαη ν ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηα δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ε 

επάξθεηα ησλ γλψζεσλ, ε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα, θαζψο θαη ην 

πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Βπηπξνζζέησο, ηα πξφηππα απνβιέπνπλ ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα δεηήκαηα δηνίθεζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηε θχζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, ηε 

δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, ηε ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ, 

θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επφπηεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ απνδνρή ησλ 

εηαηξηθψλ θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο νκάδεο πνπ σθεινχληαη απφ ηελ χπαξμε ησλ πξνηχπσλ 

ειέγρνπ: 

i. Οη Βιεγθηέο νη νπνίνη ιακβάλνπλ θαζνδήγεζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

ii. Οη ειεγρφκελνη πνπ ιακβάλνπλ ηελ δηαβεβαίσζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηάιιειεο κέζνδνη ειεγθηηθήο. 

iii. Δ Δγεζία ηνπ Φνξέα πνπ ιακβάλεη απμεκέλε δηαβεβαίσζε φηη νη δεκφζηνη 

πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη  κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ειέγρνληαη. 

iv. Δ δηνίθεζε πνπ ιακβάλεη απμεκέλε δηαβεβαίσζε φηη ηα θαηλφκελα 

δηαθζνξάο θαη άιιεο νξγαλσηηθέο αλεπάξθεηεο, ζα επηζεκαλζνχλ θαη ζα 

δηνξζσζνχλ. 

Δ αλάπηπμε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ Πξνηχπσλ είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία. Σα 

Πξφηππα απνηεινχληαη απφ ηα Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ, Βπίδνζεο θαη 

Βθαξκνγήο. Σα Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ αζρνινχληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Σα 

Πξφηππα Βπίδνζεο πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Σα 
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Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη Αηεμαγσγήο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ. Σα Πξφηππα εθαξκνγήο επεθηείλνληαη πεξαηηέξσ, 

παξέρνληαο θαζνδήγεζε γηα εθαξκνγή ζε εμεηδηθεπκέλα έξγα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ώπηά ηα πξφηππα κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, πνπ παξέρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο εμεηδηθεπκέλνπο θιάδνπο ή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

Παξαηίζεηαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί έθδνζε κε ηα 

Αηεζλή Πξφηππα Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, φπσο απηά θαζνξίζηεθαλ απφ ην Αηεζλέο 

Ελζηηηνχην Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ (IIA), πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ηα ζηειέρε 

ησλ Μ.Β.Β.: 

https://na.theiia.org/standards-

guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf 

Β. ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Μ.Β.Β., φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, πεξηιακβάλεηαη θαη ν έιεγρνο «εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, έιεγρνο 

ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 

Δπξσπατθή θαηεπζπληήξηα γξακκή εθαξκνγήο αξηζ. 52), φπσο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ».  

Σν Βιεγθηηθφ πλέδξην έρεη νινθιεξψζεη ηε δηφξζσζε θαη επηκέιεηα ηεο 

κεηάθξαζεο ησλ Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ γηα ηα Πξφηππα Βζσηεξηθψλ Αηθιίδσλ 

ζην Αεκφζην Σνκέα (Guidelines for internal control standards for the Public 

Sector), ηνπ Αηεζλνχο Οξγαληζκνχ ησλ Ώλψηαησλ Βιεγθηηθψλ Εδξπκάησλ 

(INTOSAI), πνπ επηκειήζεθαλ νη νκάδεο ειέγρνπ πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηηο ππ‘ αξ. 

626/60996, 634/60997 θαη 635/60999/12‐11‐2012 απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη, ε σο άλσ εξγαζία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε έθζεζε ειέγρνπ, πνπ 

ζπλέηαμε ην Βιεγθηηθφ πλέδξην. Μάιηζηα, φπσο αλαθέξνπλ νη ζπληάθηεο ηεο, ν 

ιφγνο, πνπ εληάρζεθε ζηα παξαξηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλε Έθζεζεο Βιέγρνπ, ε ελ 

ιφγσ κεηάθξαζε, «είλαη γηα λα θαηαζηεί πξνζβάζηκε θαη θαηαλνεηή γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο δεκφζηνπο θνξείο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε θαζηέξσζε θαη 

δηαηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ». 

Παξαηίζεηαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί ε 

πξναλαθεξφκελε Έθζεζε Βιέγρνπ θαη ε κεηάθξαζε ησλ Καηεπζπληεξίσλ 

Γξακκψλ γηα ηα Πξφηππα Βζσηεξηθψλ Αηθιίδσλ ζην Αεκφζην Σνκέα, πξνθεηκέλνπ 

λα ιάβνπλ γλψζε ηα ζηειέρε ησλ Μ.Β.Β.:    

http://www.elsyn.gr/elsyn/files/ekthesi_dimou_Ag.Dimitriou.pdf 

 

 

 

 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf
http://www.elsyn.gr/elsyn/files/ekthesi_dimou_Ag.Dimitriou.pdf
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Θ. Αξρέο θαη Κψδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο απνηειεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο Μ.Β.Β. πγθεθξηκέλα, νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα έρνπλ ηελ δένπζα, σο πξνο ην έξγν ηνπο, 

ζπκπεξηθνξά θαη λα είλαη αθέξαηνη, αληηθεηκεληθνί θαη αλεμάξηεηνη, επαγγεικαηηθά 

επαξθείο, επηκειείο θαη ερέκπζνη. θνπφο ηνπ Κψδηθα Αενληνινγίαο είλαη ε 

πξναγσγή ηεο εζηθήο θνπιηνχξαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο Βιεγθηέο. 

Ο Κψδηθαο Αενληνινγίαο απνηειείηαη απφ δχν ζπζηαηηθά 

α) Σηο Ώξρέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Βζσηεξηθνχ Βιεγθηή θαη ηελ 

πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

β) Σνπο Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αλακέλεηαη λα αθνινπζνχλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

Παξαηίζεηαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί ν Κψδηθαο 

Αενληνινγίαο ηνπ  Αηεζλνχο Ελζηηηνχηνπ Βζσηεξηθψλ Βιεγθηψλ (IIA), πξνθεηκέλνπ 

λα ιάβνπλ γλψζε ηα ζηειέρε ησλ Μ.Β.Β.: https://na.theiia.org/standards-

guidance/Public%20Documents/Code%20of%20Ethics%20Greek.pdf  

Η. ρέζε Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Οξγάλσλ Γηνίθεζεο 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ν ζεζκφο ησλ απηνηειψλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δελ 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαηαζηαιηηθνχ 

ραξαθηήξα.  Οη Γεληθνί Αηεπζπληέο θαη ηα άιια ζηειέρε ηεο Αηνίθεζεο, θαινχληαη 

λα ζπλδξάκνπλ κε θάζε ηξφπν ζηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ησλ Μ.Β.Β. ζηα Τπνπξγεία, 

«αλαθαιχπηνληαο» φρη έλαλ αθφκε ειεγθηή, αιιά έλα «ζχκκαρν» πνπ ζα παξέκβεη 

κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο θηλδχλνπο απφ 

ηελ πηνζέηεζε εζθαικέλσλ πξαθηηθψλ θαη δεκηνπξγψληαο θαηαιιειφηεξν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ζηειερψλ ηεο Αηνίθεζεο θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

ΗΑ. χζηαζε Γηαξθνχο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ε ηειηθή θάζε βξίζθεηαη ε ζχζηαζε, ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο ηνπ Τπνπξγείνπ  Αηθαηνζχλεο Αηαθάλεηαο θαη 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, Γηαξθνχο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο επάξθεηαο ησλ Τπεξεζηψλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιείδσλ φισλ ησλ Τπνπξγείσλ. ηελ ελ ιφγσ Βπηηξνπή, ζα κεηέρνπλ 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Code%20of%20Ethics%20Greek.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Code%20of%20Ethics%20Greek.pdf
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εθπξφζσπνη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

Έξγν ηεο Βπηηξνπήο είλαη:  

1) Οη εηζεγήζεηο γηα ηε ζχληαμε θαη θνηλνπνίεζε νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ, 

γλσκνδνηήζεσλ γηα ηελ άξζε ακθηζβεηήζεσλ θαη επηθαιχςεσλ θαη πηνζέηεζεο 

πξνηχπσλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ (βάζεηο δεδνκέλσλ, νδεγνί, 

εξσηεκαηνιφγηα, θχιια ειέγρνπ θ.ιπ.) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

2) Αηαηχπσζε πξνηάζεσλ:  

α. βειηίσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηεζλή 

πξφηππα, 

β. αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο θνηλήο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

γ. ελίζρπζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (εηζεγήζεηο γηα 

παξνρή θηλήηξσλ, ζπλερνχο επηκφξθσζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θ.ιπ.). 

ΗΒ. Forum Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ε. ΐξίζθεηαη ήδε ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία, ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, έλαο ηζηφηνπνο δεκφζηαο ζπδήηεζεο 

(Forum), πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Μνλάδσλ Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθηπαθή (on line) δηαδηθαζία, πνπ ζα απνηειέζεη έλα 

ζχζηεκα «αλνηρηήο εγθπθιίνπ» θαη ζα επηιχεη άκεζα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ή 

ακθηζβεηήζεηο, ζα παξέρεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζα 

θάλεη θηήκα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαιέο πξαθηηθέο, πιεξνθνξίεο, έγγξαθα ή 

άιιν πιηθφ πνπ θάπνην κέινο δηαζέηεη. Γλσκνδνηηθφ αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή ζα έρεη ε πξναλαθεξφκελε Αηαξθήο Κεληξηθή Βπηηξνπή 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζηαζηαθέο έληππεο εγθχθιηεο νδεγίεο, 

επηηπγράλεηαη ε άκεζε δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη θαη ε ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαζψο ζα αμηνπνηείηαη ν ρξφλνο πνπ έρεη 

δηαζέζεη θαη ε γλψζε πνπ έρεη απνθηήζεη, ην θάζε ζηέιερνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  

εκεηψλεηαη φηη, ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ζα επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ 

θσδηθψλ πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηήξημεο 

πζηεκάησλ ηεο  ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ελψ νη φπνηεο αλαξηήζεηο ή ελέξγεηεο ζα ππφθεηληαη 

ζηελ έγθξηζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ. 
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ΗΓ. Σνκέαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., κεηά απφ ζπζηεκαηηθή δηαβνχιεπζε γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα, 

πξνσζεί ηε ιεηηνπξγία εηδηθνχ Σνκέα Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, ζην ππφ  ζχζηαζε Ώλψηαην ψκα Βπηζεψξεζεο θαη Βιέγρνπ κε ην 

νπνίν ελνπνηνχληαη ηέζζεξα (4) δηνηθεηηθά ζψκαηα επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ), ν 

νπνίνο ζα επηιακβάλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζην πιαίζην 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αζθάιεηαο δηαδηθαζίαο, πξνθχςνπλ ελδείμεηο απάηεο ή 

έιιεηςεο αθεξαηφηεηαο, πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή δηεξεχλεζε θαη αθνξνχλ πξφζσπα. 

ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ 

Βζσηεξηθνχ Βιέγρνπ, ζα ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα κε 

θαηαζηξαθνχλ ή αιινησζνχλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ελψ ζα εμεηάδνπλ θαη 

δηεξεπλνχλ ηα αίηηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζπκβάληνο (π.ρ. κε 

ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο), αλαδεηθλχνληαο ηελ 

πξνζσπηθή επζχλε θαη εκπνδίδνληαο ηε δηάρπζή ηεο. 

Ο Σνκέαο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζα ζπλεξγάδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Ώζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζα επηιακβάλεηαη πάζεο θχζεσο δεηεκάησλ, πνπ 

ζπλδένληαη κε ελέξγεηεο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ. 

Ώπνζηνιή ηνπ ζα είλαη ε έξεπλα, αλαθάιπςε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ, απαηψλ, 

παξαβάζεσλ θαη παξάλνκσλ πξάμεσλ, πνπ ηειέζηεθαλ είηε ζην εζσηεξηθφ, είηε 

ζην εμσηεξηθφ απφ δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ.  

ην πιαίζην απηφ ν Σνκέαο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ηδίσο, ζα δηελεξγεί: 

α) Έξεπλεο εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ππάξρνπλ ζηνηρεία ή βάζηκεο 

ππφλνηεο γηα ηελ ηέιεζε παξαβάζεσλ, επεμεξγαζία, ζχλζεζε, αλάιπζε θαη 

αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ θαη θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ εκπινθή 

ππαιιήισλ.  

β) Βμέηαζε πξνζψπσλ, Β.Α.Β. θαη δηελέξγεηα εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά εηδηθέο δηαηάμεηο, γηα ηα 

αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη αλάγνληαη ζηελ θαζ' 

χιελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαη ηνλ ηνκέα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

γ) Απλαηφηεηα επαιήζεπζεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έξγνπ, 

ππεξεζίαο ή πξνκήζεηαο. 

δ) Παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο νινθιήξσζεο ησλ Β.Α.Β., νη νπνίεο αθνξνχλ 

αληηθείκελα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. 

ε)  Έιεγρν Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. 
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ηφρνο είλαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Σνκέα φιν ην 24σξν 

θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, κε θαηάιιειε ελαιιαγή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε δηαξθή εηνηκφηεηα, γηα ηελ ηαρεία επέκβαζή 

ηνπ φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ηα ζηειέρε απηά δηελεξγνχλ 

ειέγρνπο θαηφπηλ πξνθνξηθήο εληνιήο, ππνρξενχληαη δε λα παξαδψζνπλ ζηελ 

ειεγρφκελε ππεξεζία ηε γξαπηή εληνιή εληφο εηθνζηηεηξαψξνπ.  

Γ΄ ΜΔΡΟ 

1. ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΠΑΣΖ-ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΠΑΣΖ (AFCOS -ANTI FRAUD 

COORDINATION SERVICE) 

1.1 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΠΑΣΖ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ΣΖ Δ.Δ. 

 

Σν άξζξν 317 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο απαηηεί 

απφ ηα θξάηε κέιε νξζή δηαρείξηζε θαηά ηε ρξήζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Β.Β. 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βπηηξνπή. Πξνβιέπεη επίζεο «ηηο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηηο απνξξένπζεο 

επζχλεο».  

Βπηπιένλ ηα άξζξα 310 θαη 325 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο θαινχλ ηελ Βπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θαηαπνιεκνχλ ηελ απάηε θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο Β.Β. Βπηζεκαίλεηαη φηη γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ απάηε εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ζεζπίδνπλ ηα ίδηα 

κέηξα κε ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνπλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

δηθψλ ηνπο εζληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Βηδηθφηεξα ην Άξζξν 325 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Λεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο – .Λ.Β.Β., πξνβιέπεη φηη: 

«1. Ζ Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε θαηαπνιεκνχλ ηελ απάηε ή νηαδήπνηε άιιε 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, 

ιακβάλνληαο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν κέηξα ηα νπνία ζα έρνπλ απνηξεπηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζηα θξάηε κέιε θαζψο θαη 

ζηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο. 

2. Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα ίδηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαηά ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο κε εθείλα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαηά ησλ ηδίσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
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3. Με ηελ επηθχιαμε άιισλ δηαηάμεσλ ησλ πλζεθψλ, ηα θξάηε κέιε ζπληνλίδνπλ ηε 

δξάζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο 

θαηά ηεο απάηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δηνξγαλψλνπλ καδί κε ηελ Δπηηξνπή, ζηελή θαη 

ηαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ.  

4. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε 

ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ζηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή απνηειεζκαηηθήο θαη ηζνδχλακεο πξνζηαζίαο ζηα θξάηε κέιε θαζψο θαη ζηα 

ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο. 

5. Ζ Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, ππνβάιιεη θαη’ έηνο ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην έθζεζε γηα ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ». 

ην πιαίζην απηήο ηεο επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο, ην άξζξν 59 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν β) ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ (Καλ. Β.Β. Νν 966/2012)  αλαζέηεη 

ζηα θξάηε κέιε ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε 

πεξηπηψζεσλ παξαηππηψλ θαη απάηεο.  

πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη:  

«1. Όηαλ ε Δπηηξνπή εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ππφ θαζεζηψο επηκεξηζκέλεο 

δηαρείξηζεο, ηα εθηειεζηηθά θαζήθνληα αλαηίζεληαη ζηα θξάηε κέιε. Ζ Δπηηξνπή θαη 

ηα θξάηε κέιε ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο κε εθαξκνγήο δηαθξίζεσλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνβνιή ηεο 

δξάζεο ηεο Έλσζεο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο Έλσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφλ, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε εθπιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπο 

φζνλ αθνξά ηνπο ινγηζηηθνχο θαη άιινπο ειέγρνπο θαη αλαιακβάλνπλ ηηο 

απνξξένπζεο επζχλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Οξίδνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ζε εηδηθνχο ηνκεαθνχο θαλφλεο.  

2. Καηά ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

α) εμαζθαιίδνπλ φηη νη ελέξγεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

εθηεινχληαη κε ελδεδεηγκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

εθαξκνζηένπο ηνκεαθνχο θαλφλεο, θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηαπηζηεχνπλ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 3 θαη επνπηεχνπλ νξγαληζκνχο αξκφδηνπο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πφξσλ ηεο Έλσζεο·  

β) πξνιακβάλνπλ, εληνπίδνπλ θαη δηνξζψλνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο 

παξαηππηψλ θαη απάηεο». 
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Βπνκέλσο, ηα θξάηε κέιε θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηζρπξά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε 

εθηέιεζήο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, 

δηαθάλεηα θαη κε εθαξκνγή δηαθξίζεσλ.  

 

1.2 ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΑΠΑΣΖ – (AFCOS -ANTI FRAUD COORDINATION SERVICE) 

 

Ώπφ ην έηνο 2000, ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή ελζαξξχλεη θάζε Κ-Μ ή ππνςήθηα ρψξα 

λα εγθαζηδξχζεη ή λα νξίζεη έλαλ ζπληνληζηηθφ θνξέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο (AFCOS) θαη έηζη λα ελδπλακψζεη ηελ ζεζκηθή ηθαλφηεηα ηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β.. 

 

Πεξαηηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Βπηηξνπή ηα ηειεπηαία ρξφληα αλέιαβε 

ζεηξά πξσηνβνπιηψλ γηα λα βειηηψζεη ην λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β. ηελ Βηήζηα έθζεζε γηα ην 2013 ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο «Πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο – Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο» γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

δηνηθεηηθά θαη λνκηθά κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ θαη 

εηδηθφηεξα : 

 

 Θέζπηζε ηεο πνιπεηνχο ηξαηεγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (CAFS). 

ΐάζεη ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, εηζήρζεζαλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηα λέα πξνγξάκκαηα δαπαλψλ γηα ηελ πεξίνδν 

2014-20 θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ Κνηλψλ Αηαηάμεσλ 1303/13 φπνπ 

ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ηεο ππνρξέσζεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζηε ιήςε 

κέηξσλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. 

 Δ ζέζπηζε λένπ Καλνληζκνχ OLAF (EU, EURATOM) No 883/2013 κε 

ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο σο βαζηθήο Βπξσπατθήο Τπεξεζίαο πξνάζπηζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.   

 

1.2.1 Αξκνδηφηεηεο πληνληζηηθήο Τπεξεζίαο AFCOS ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (Δ.Δ., ΔΤΡΑΣΟΜ) 883/2013 

 

Σν έηνο 2013, ε έλλνηα ηνπ AFCOS ηνπνζεηήζεθε ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Β.Β. 

κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ Καλνληζκνχ (EU, EURATOM) No 883/2013, σο ππνρξέσζε 

θάζε θξάηνπο κέινπο λα ζπζηήζεη κηα ππεξεζία γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο (AFCOS). Πην ζπγθεθξηκέλα  θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (Β.Β., ΒΤΡΏΣΟΜ) 883/2013: 
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«Σα θξάηε κέιε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νξίδνπλ κηα ππεξεζία 

(«ε ππεξεζία ζπληνληζκνχ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο») γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ Τπεξεζία. Αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ε ππεξεζία ζπληνληζκνχ ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αξκφδηα αξρή γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ». 

 

Δ ζχζηαζε ησλ Τπεξεζηψλ AFCOS ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Β.Β. σο κέηξν 

βειηίσζεο  ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ OLAF κέζσ ηνπ νξηζκνχ  κηαο ππεξεζίαο 

ζπληνληζκνχ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο (AFCOS) αθνξά: 

 ζηε  δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα απάηεο κεηαμχ 

ηεο OLAF θαη ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ,  πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

αλαιεθζεηζψλ ελεξγεηψλ είηε απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο είηε ζπλέπεηα 

(εμσηεξηθψλ) ειέγρσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ  OLAF,  

 ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο OLAF θαη ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε έξεπλεο, πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β. θαη λα επηηξαπεί ε πηνζέηεζε 

πξνιεπηηθψλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. 

 

Ώπφ ηελ εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο πξνζηαζίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ 

ηεο Β.Β., φπσο ξεηά πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 325 ηεο ζπλζήθεο ην πεδίν 

αξκνδηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ AFCOS θαη‘ αληηζηνηρία ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

OLAF, αθνξά: 

 ηνλ Σνκέα ησλ Βζφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Β.Β. θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

ηνκέα ησλ Παξαδνζηαθψλ Ίδησλ Πφξσλ, (φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ 

2007/436/ ΒΚ, Βπξαηφκ ήηνη δαζκνί επί ησλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο εθηφο 

Β.Β.θαη ΦΠΏ), κε θχξην πεδίν ηα έζνδα απφ ηεισλεηαθνχο δαζκνχο (ή 

δηαθπγφληα έζνδα απφ ιαζξεκπφξην)  θαη ΦΠΏ,  

 ηνλ  ηνκέα ησλ Ααπαλψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ήηνη δαπάλεο 

πνπ αθνξνχλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο (γεσξγία, αγξνηηθή αλάπηπμε θαη 

αιηεία), ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο (Αηαξζξσηηθά Σακεία θαη Σακείν πλνρήο) 

θαη ζηηο άκεζεο δαπάλεο ηεο Β.Β.   

 

1.2.2 Αξκνδηφηεηεο πληνληζηηθήο Τπεξεζίαο AFCOS χκθσλα κε ηηο 

Δπξσπατθέο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 

 

Με βάζε ην αλσηέξσ πεξηγξαθφκελν λνκηθφ πιαίζην θαη ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ OLAF, ην θάζε Κ-Μ  έρεη ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα λα επηιέμεη ηε δηνηθεηηθή δνκή, ε νπνία ζα αλαιάβεη απηφλ ηνλ 
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ξφιν κέζα ζηελ δηνηθεηηθή ηνπ δηάξζξσζε, θαζψο επίζεο λα απνθαζίζεη γηα ην 

εχξνο θαη ην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, δηαζθαιίδνληαο ζε 

θάζε πεξίπησζε ηνλ δηαθξηηφ ηεο ξφιν θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζε ζρέζε κε 

φιεο ηηο ππφινηπεο εζληθέο ππεξεζίεο, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε θαη 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. 

πγθεθξηκέλα ε Τπεξεζία AFCOS νθείιεη λα δηαζθαιίζεη θαη‘ ειάρηζηνλ:  

Ώ. Σνλ ζπληνληζκφ (coordination) εληφο ηεο ρψξαο, φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ελεξγεηψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Β.Β.. 

ΐ. Σελ ζπλεξγαζία (cooperation) κε ηελ OLAF θαη ηα άιια Κξάηε Μέιε ζχκθσλα 

κε ην Άξζξν 325 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Λεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο – 

ΛΒ.Β.. 

Οη αξκνδηφηεηεο πνπ θάζε Κ-Μ ζα αλαζέζεη ζηελ Τπεξεζία AFCOS δχλαηαη λα 

πνηθίιινπλ. ην θαζνδεγεηηθφ ζεκείσκα ζρεηηθά κε ηα θχξηα θαζήθνληα θαη ηηο 

επζχλεο ηεο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (AFCOS) 

(«Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Co-ordination 

Service (AFCOS)»), πνπ εμέδσζε ε Β.Β./OLAF ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, γίλεηαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηα δπλεηηθά θαζήθνληα, πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ε 

Τπεξεζία AFCOS ζε θάζε Κ-Μ.  

 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηα θαζήθνληα, πνπ κπνξεί λα 

αλαπηχμεη ε Τπεξεζία AFCOS ζε θάζε Κ-Μ, ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο  

ηξεηο (3) βαζηθνχο άμνλεο ελεξγεηψλ:  

1. Σνλ ζπληνληζκφ/δηεθπεξαίσζε ησλ εξεπλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο έξεπλεο θαη ηελ δήισζε παξαηππηψλ θαη 

ππνζέζεσλ απάηεο πξνο ηελ OLAF 

2. Σηο πνιηηηθέο  θαη επηρεηξεζηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο απάηεο 

3. Σελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε εζληθφ επίπεδν ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο απάηεο θαη ηελ ζπκκεηνρή θαη αμηνπνίεζε  ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο HERCULE. 

 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην ίδην ζεκείσκα, ηα θαζήθνληα ζπληνληζηηθνχ θνξέα γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (AFCOS) δχλαληαη λα είλαη ηα αθφινπζα:  

I. Καζήθνληα Πξφιεςεο Ώπάηεο 

 

Σα θαζήθνληα απηά δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ: 
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i. ηελ αλάιεςε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ζηελ δηακφξθσζε, δηάδνζε, ζπληνληζκφ 

θαη εθαξκνγή κίαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαηά ηεο απάηεο, κε ζηφρν ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β.,  

 

ii. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

πξνζαξκνγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο ή φξγαλα  θαη ηελ εγθαζίδξπζε κίαο θνηλήο 

δνκήο θαη κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ,  

 

iii. ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ αδπλακηψλ ζην εζληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ησλ θνλδπιίσλ ηεο Β.Β.,  

 

II. Καζήθνληα θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο «HERCULE 

III»  

 

Σα θαζήθνληα απηά ζα δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ:  

 

i. ηνλ νξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ 

νξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β.,  

 

ii. ηελ αλάπηπμε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ OLAF, ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο 

θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζθέςεσλ κειέηεο θαη 

πεξηνδηθψλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ (πξαθηηθή άζθεζε) κεηαμχ ηεο 

OLAF θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Κ-Μ,  

 

iii. ηελ νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο,  

 

iv. ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ζπκβνπιψλ ζε άιινπο εζληθνχο νξγαληζκνχο θαη 

φξγαλα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο Β.Β., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ OLAF επί ηνπ ζεκείνπ απηνχ,  

 

v. ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ππφ ην πξφγξακκα «HERCULE III». 

 

ΕΕΕ. Καζήθνληα Ώληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ  

 

Ο ζπληνληζηηθφο θνξέαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (AFCOS) ζα δχλαληαη 

λα δηεπθνιχλεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ, 

ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ θαη ησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ, θαζψο επίζεο κεηαμχ ησλ σο 

άλσ  αξρψλ θαη ηεο OLAF, ζηηο πεξηπηψζεηο ππφλνηαο απάηεο ή παξαηππηψλ πνπ 

ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Β.Β. 

 

Ο θνξέαο AFCOS δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ηεο ηνκεαθήο λνκνζεζίαο 

ηεο Β.Β. αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαθνξάο ησλ παξαηππηψλ, ππνλνηψλ απάηεο 
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θαη απάηεο κέζσ ηεο απνζηνιήο ησλ ηαθηηθψλ εθζέζεσλ κε ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο παξαηππηψλ (IMS), ην νπνίν απνηειεί ηκήκα ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηεο Β.Β. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο (AFIS), 

ησλ παξαηππηψλ πνπ έρνπλ αληρλεπζεί, ησλ πεξηπηψζεσλ ππφλνηαο απάηεο ή 

δηαπηζησκέλεο απάηεο, ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη ηεο πξνφδνπ ησλ ζρεηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ θαη λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Βάλ νη σο άλσ αλαθεξφκελεο ελέξγεηεο πινπνηνχληαη απφ άιιε αξκφδηα εζληθή 

αξρή, ν θνξέαο AFCOS δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη νπνηνδήπνηε ζπληνληζκφ 

απαηηείηαη επί ηνπ ζεκείνπ απηνχ.  

 

1.2.3. Δζληθφ Θεζκηθφ Πιαίζην πνπ Αθνξά ζηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο 

θαηά ησλ Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ ηεο Δ.E. 

 

Δζληθή πληνληζηηθή Τπεξεζία Γηα Σελ Καηαπνιέκεζε Σεο Απάηεο - AFCOS 

 

ε εζληθφ επίπεδν, ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο, πνπ πξνβιέπεη ν 

Καλνληζκφο 883/2013, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., νξίζηεθε σο ε Βιιεληθή πληνληζηηθή 

Τπεξεζία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (AFCOS), δπλάκεη ηεο παξ. 1β ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 4320/2015, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη αλσηέξσ ππφ θεθ. 

1.2,  Ώ΄ Μέξνο. 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο AFCOS 

H δηαηχπσζε ηεο παξ. 1 ζηνηρ. β΄ ηνπ άξ. 7 ηνπ λ. 4320/2015 θαηαδεηθλχεη φηη δελ 

πξνηηκήζεθε λνκνζεηηθά ε πεξηπησζηνινγηθή απαξίζκεζε ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ 

δηαζέηεη ε ελ ιφγσ Τπεξεζία, αιιά ζεζπίζηεθε κία γεληθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ ε 

λεντδξπφκελε Τπεξεζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο, λα έρεη ηα αλαγθαία ιεηηνπξγηθά πεξηζψξηα, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ 

πην απνηειεζκαηηθά, νη δξάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη. 

πγθεθξηκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην σο άλσ αλαθεξφκελν επεμεγεκαηηθφ 

ζεκείσκα ηεο OLAF αιιά θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη απφ ην πθηζηάκελν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο,  ε ειιεληθή Τπεξεζία 

AFCOS ζηνπο πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:  

1. Πξφιεςεο ηεο απάηεο (πνιηηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο) 

2. πληνληζκνχ ζε ππνζέζεηο απάηεο, (πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο) 

3. Μεραληζκνχ εμέηαζεο θαηαγγειηψλ θαη αλαθνξάο παξαηππηψλ  

4. Ώμηνπνίεζεο θνλδπιίσλ ηεο Β.Β. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 
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Άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εμεηδίθεπζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ, ε ζεζκνζέηεζε ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο αξκνδηνηήησλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

Καηά ην πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Βιιεληθφ AFCOS, ιακβάλνληαο 

ππφςε: 

 Σηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ OLAF,  

 ηνπ ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ σο πξνο ηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπο εθαξκνζηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ παξαηππηψλ 

 αιιά θαη ηελ πξφβιεςε ηνπ ηφρνπ 27 ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ 

αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ δηαθζνξάο θαη απάηεο, πνπ ζπλδένληαη θπξίσο 

κε ηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ  

πξνέβε ζε κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θπξίσο 

ελεξγεηψλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.  

 

1.3. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΟΗ ΣΟΜΔΗ ΓΡΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

AFCOS 

1.3.1. Πξφιεςε ηεο Απάηεο (Πνιηηηθέο θαη Δπηρεηξεζηαθέο Πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο) 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πξσηνβνπιίεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην ηνκέα ηεο πξφιεςεο ηεο 

απάηεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο αθνξνχλ επηγξακκαηηθά: 

1. Σε ζπλεξγαζία κε ηελ OLAF. 

2. Σελ απνηχπσζε ζε εζληθφ επίπεδν ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ππεξεζηψλ, 

νξγαληζκψλ, θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θνηλσληθψλ 

θαη ινηπψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην πεδίν θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. 

3. Σελ εμέηαζε ησλ Τθηζηάκελσλ Βζληθψλ ηξαηεγηθψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο θαη ηε δηεξεχλεζε αλάπηπμεο ζπλνιηθήο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο 

4. Σελ αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο Τπεξεζηψλ AFCOS.  

Ώλαιπηηθά νη πξσηνβνπιίεο:  
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Ε) πλεξγαζία κε ηελ OLAF 

Δ ειιεληθή Τπεξεζία AFCOS απνηειεί ηελ αξκφδηα ππεξεζία επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Βπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο – OLAF, 

ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β.  

ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, ε Βιιεληθή Τπεξεζία AFCOS έρεη πξνβεί ζηηο 

αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

Ώ. πλεηζθνξά ζηε ζχληαμε ηεο Βηήζηαο Έθζεζεο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα 

ην έηνο 2015 

ην πιαίζην ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο ζηε ζχληαμε ηεο Βηήζηαο Έθζεζεο 

ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ην έηνο 2015, ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηελ OLAF 

πξνο ην Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Βπξσπατθφ πκβνχιην, ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηα Κ-Μ θαηά ην έηνο αλαθνξάο, (ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 325 ηεο ΛΒ.Β.), ην Βιιεληθφ AFCOS, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο ππεξεζίεο, ππέβαιε ζηελ OLAF: 

ΏΏ) πκπιεξσκέλν ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ πλζήθε εξσηεκαηνιφγην (PIF 

report 2015). ην εξσηεκαηνιφγην γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα 

λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά ή επηρεηξεζηαθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζηε 

ρψξα καο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β.. Σν Βξσηεκαηνιφγην ηνπ άξζξνπ 325, παξ. 5 

ηεο ΛΒ.Β. έηνπο 2015, φπσο ππνβιήζεθε ζπκπιεξσκέλν ζηελ ππεξεζία ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (OLAF) ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ έηνπο 2016, θαηφπηλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο καο κε ηηο εκπιεθφκελεο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ππεξεζίεο, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηεο 

Βηήζηαο Έθζεζεο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ηε δεκνζίεπζε ηεο νπνίαο 

αλακέλνπκε ην πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα ε OLAF ζα 

ππνβάιιεη ζην Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην αλαθνξηθά κε ηα κέηξα 

πνπ ειήθζεζαλ απφ ηα Κ-Μ ην έηνο 2015 θαη‘ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ σο 

άλσ άξζξν. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ζχληαμεο ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο έθζεζεο, ε 

Βπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (OLAF), ζπληάζζεη 

εξσηεκαηνιφγην, αλαθνξηθά κε ηα κέηξα ή ηηο δξάζεηο, πνπ έρνπλ ιάβεη ηα θξάηε 

κέιε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Βλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ηα κέηξα απηά δχλαηαη λα αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπο θαλφλεο 

επηιεμηκφηεηαο, ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη 

ηελ επεμεξγαζία πεξηπηψζεσλ απάηεο θαη γεληθψλ παξαηππηψλ, ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάθηεζεο, ηνπο δηαζηαπξψκελνπο ειέγρνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε 

ηεο δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ, ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηε 

ζέζπηζε θπξψζεσλ, ηηο δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο 

δηαθζνξάο, ηε ζχζηαζε νξγαληζκψλ ζπληνληζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, ηε ζχζηαζε νξγαληζκψλ ζπληνληζκνχ γηα ηελ 
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θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β., ηε 

ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ ζε θχθινπο θαηάξηηζεο θαη ζεκηλάξηα θαη ηε δίσμε ησλ 

δηθαηνχρσλ θαη φισλ ησλ ελερνκέλσλ ζε ππνζέζεηο χπνπηεο γηα απάηεο θαη 

δηαθζνξά.  

Ώΐ) Βπηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο (cases), σο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηεο OLAF, ηηο νπνίεο ζπλφδεπζε θαη κε ζρεηηθφ επηρεηξεζηαθφ 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Οη ελ ιφγσ ππνζέζεηο πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη ΒΦΚ ηνπ Ώξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – 

Βιιεληθήο Ώθηνθπιαθήο θαη ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο. 

χκθσλα κε ζρεηηθφ ζεκείσκα ηεο Τπεξεζίαο (αξ. πξση. 807/29-2-2016), ε Γεληθή 

Αηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη ΒΦΚ γηα ην έηνο 2015 δηελήξγεζε έληεθα (11) ειέγρνπο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β, θαη 

αθνξνχλ ππνζέζεηο απνθπγήο θαηαβνιήο εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη δαζκψλ 

αληηληάκπηλγθ κε ςεπδή δήισζε θαηαγσγήο ή ςεπδή πεξηγξαθή ηεο δαζκνινγηθήο 

θαηάηαμε, εθ ησλ νπνίσλ επηιέρζεθαλ λα παξνπζηαζηνχλ δχν έιεγρνη σο πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθνί, ελψ νη θαιέο πξαθηηθέο ηνπ Ώξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – 

Βιιεληθήο Ώθηνθπιαθήο θαη ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο αθνξνχζαλ ζην 

ιαζξεκπφξην ηζηγάξσλ θαη επνκέλσο ζε δηαθπγφληεο δαζκνχο θαη θφξνπο.  

ΏΓ) Με ζρεηηθή ειεθηξνληθή επηζηνιή ηεο Τπεξεζίαο καο, απεζηάιεζαλ ζηελ 

ππεξεζία ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (OLAF) νη 

απαληήζεηο επί ησλ ζπζηάζεσλ (Follow-up Recommendations), πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηελ σο άλσ αλαθεξφκελε έθζεζε ηεο ππεξεζίαο ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (Follow-up recommendations to the Commission report on 

the protection of the EU‘s financial interests fight against fraud, 2014). Σν 

πξναλαθεξζέλ έγγξαθν ππεβιήζε, θαηφπηλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο καο κε ηηο 

εκπιεθφκελεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ππεξεζίεο.  

ΐ. πκκεηνρή ζηηο νκάδεο εξγαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππννκάδσλ ηεο 

COCOLAF) κε ζέκαηα εξγαζίαο ηνπ ζπλνιηθνχ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο 

Οη νκάδεο εξγαζίεο θαη νη ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ε Τπεξεζία AFCOS 

απφ ηελ ίδξπζε ηεο έσο ζήκεξα είλαη νη αθφινπζεο:  

1. COCOLAF Plenary Group  

2. COCOLAF AFCOS Group  

3. COCOLAF Fraud Prevention Group  

4. COCOLAF Reporting and Analysis of Fraudulent and other Irregularities 

Group 

5. OLAF Anti-Fraud Communicators' Network (OAFCN) 

6. Meeting of the Working Party on Combating Fraud 

7. Protection of Euro 

εκεηψλεηαη φηη ε Τπεξεζία AFCOS, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Βηδηθήο Τπεξεζίαο 

Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο (ΒΤΘΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Ώλάπηπμεο θαη 
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Σνπξηζκνχ, ππέβαιε ηνλ Μάην ηνπ 2016 ζηελ Οκάδα Βξγαζίαο COCOLAF Fraud 

Prevention Group, θείκελα πνπ αθνξνχλ: 

α. Σελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο 

(Β..Κ.Ώ.) ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο  

β. Σελ αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο Ώλάιπζεο Κηλδχλσλ Ώπάηεο (Fraud risk 

assessment tool) 

Γ. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε ζηειέρε ηεο OLAF 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο καο ζπκκεηείραλ ζε φιε ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο ζε ζπλαληήζεηο κε πςειφβαζκα ζηειέρε 

ηεο OLAF ζην πιαίζην βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο Οκάδεο Βξγαζίαο ζηελ έδξα ηεο OLAF ζηηο ΐξπμέιιεο.  

Οη ζπλαληήζεηο επίζεο αθνξνχζαλ ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο OLAF, 

ήηνη ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο απάηεο θαη 

θνηλνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ ππφ ην πξίζκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ.  

Βπηπιένλ δε πνιχ ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπλεξγαζία πνπ αθνξά ηφζν ζηηο ελέξγεηεο 

ζπληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Β.Β. (θπξίσο ιαζξεκπφξην ηζηγάξσλ) φζν θαη ζηηο επηηφπηεο 

(εμσηεξηθέο έξεπλεο), πνπ δηελεξγεί ε ίδηα ε OLAF κεηά απφ αμηνπνίεζε 

ιεθζεηζψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο, θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ζθέινο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Β.Β. (έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ή απεπζείαο 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Β.Β.).  

Σνλίδεηαη επίζεο ε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Βιιεληθνχ 

AFCOS κε ηνλ Γεληθφ Αηεπζπληή ηεο OLAF Giovanni Kessler, θαηά ηελ επίζθεςε 

ηνπ ζηελ Ώζήλα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ  2016. Δ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ 

ζπκπεξηειάκβαλε αξρηθά ηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ 

θχξησλ ππνζέζεσλ απάηεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζηελ ζπλέρεηα φια ηα ηξέρνληα 

ζέκαηα, ηηο πνιηηηθέο, ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

ειιεληθνχ AFCOS θαη ηεο OLAF θαη ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ. 

Σέινο ε Τπεξεζία AFCOS ζε φιν ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο 

ελεκεξψλεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη, φπνπ απαηηείηαη, κε ηελ Μφληκε Βιιεληθή 

Ώληηπξνζσπεία (ΜΒΏ) ζηηο ΐξπμέιιεο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη ε ζπλεξγαζία επί ηεο πξφηαζεο ηεο Β. Βπηηξνπήο επί ηεο αλαζεψξεζεο 

ηνπ Καλνληζκνχ 883/2013, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε Γξακκαηεία 

ηεο Βπηηξνπήο Βπνπηείαο (Supervisory Committee) ηεο OLAF. 

Α. Πξαγκαηνπνίεζε δηαθξαηηθνχ ζεκηλαξίνπ εθπαίδεπζεο  
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ηηο 4, 5 θαη 6 Ννεκβξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ώζήλα, απφ ηελ OLAF θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή ππεξεζία AFCOS, ηξηήκεξν δηαθξαηηθφ ζεκηλάξην 

εθπαίδεπζεο, πνπ αθνξνχζε ζηελ λέα έθδνζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Παξαηππηψλ  (IMS 5), βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αλαθνξά ησλ παξαηππηψλ φισλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Β.Β. 

Σν ζεκηλάξην εληαζζφηαλ ζην γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεχζεσλ ηεο 

OLAF γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ IMS 5 θαη εηδηθφηεξα ηεο 

παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξγαιείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ 

παξαηππηψλ (IMS, AFIS, ALIB, CIRCABC, AFISMAIL, URT θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ). Οη άιιεο ηξεηο εθπαηδεχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Μαδξίηε 

(Εζπαλία), ην ΐεξνιίλν (Γεξκαλία) θαη ζηε ΐαξζνβία (Πνισλία).   

ην ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ εθπαηδεπφκελνη απφ ηε Κχπξν, ηελ Εηαιία, ηε 

ΐνπιγαξία ηε Ρνπκαλία, ηε Κξναηία θαη ηελ Βιιάδα. Οη εθπαηδεπφκελνη – 

ζπκκεηέρνληεο (έσο ηέζζεξηο αλά ρψξα) ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξαηψλ κειψλ 

(εθηφο Βιιάδαο), πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο AFCOS θαη 

ζχκθσλα κε ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο σο ζχλδεζκνη ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ (IMS 

Liaison‘s Officers).  

Οη εθπαηδεπφκελνη απφ Βιιάδα, ε νπνία σο ρψξα θηινμελίαο ηνπ ζεκηλαξίνπ είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ , πξνέξρνληαλ απφ: 

i) ηελ ειιεληθή Τπεξεζία AFCOS,  

ii) ηηο ππεξεζίεο πνπ ρεηξίδνληαλ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IMS4 (IMS 

Liaison‘s Officers), ήηνη ηελ ΒΑΒΛ θαη ην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο 

Ώλάπηπμεο, 

iii) ηηο Αηαρεηξηζηηθέο Ώξρέο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην χζηεκα Αηαρείξηζεο 

θαη Βιέγρνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2007-2013 εκπιέθνληαη 

ζηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ Ώξρηθψλ Βθζέζεσλ Παξαηππηψλ θαη ησλ 

Βθζέζεσλ Παξαθνινχζεζεο.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλήιζε ζηνπο πελήληα (50) πεξίπνπ , εθ 

ησλ νπνίσλ νη είθνζη έμη (26) εθπαηδεπφκελνη πξνέξρνληαλ απφ ειιεληθέο αξκφδηεο 

ή εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο.  

ΕΕ) Ώπνηχπσζε ζε εζληθφ επίπεδν ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ππεξεζηψλ, 

νξγαληζκψλ, θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θνηλσληθψλ θαη 

ινηπψλ θνξέσλ, πνπ εκπιέθνληαη ζην πεδίν θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. 

Δ ειιεληθή ππεξεζία AFCOS (ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.) πξνέβε ζηελ θαηαγξαθή θαη 

απνηχπσζε φισλ ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ, 

θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θνηλσληθψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ, 

πνπ εκπιέθνληαη ζην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, 

ζηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 
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επίπεδν, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ θαη ηνπ εχξνπο αξκνδηφηεηαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ.   

Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία απηή πξνέβε ζηελ εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ, ζηελ πηζαλή χπαξμε θελψλ, 

αιιεινεπηθαιχςεσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δπζρεξεηψλ, ζηελ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο 

εθπιήξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ θαη ζηνλ 

δηππεξεζηαθφ ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία ηνπο.  

ην πιαίζην απηφ ε Τπεξεζία πξνέβε ζε κία ζεηξά αξρηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζπλεξγαζίαο κε θνξείο, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα άπηεηαη είηε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ειέγρνπ, είηε ηνπ αλαθξηηηθνχ ειέγρνπ θαη εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηεξεχλεζεο ππνζέζεσλ απάηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη φξνη 

ζπλεξγαζίαο αιιά θαη λα ζπδεηεζνχλ κέηξα θαη δξάζεηο, νη νπνίεο ζα βειηηψζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ηεο 

ειιεληθήο ππεξεζίαο AFCOS.  

Βηδηθφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαθάησ θνξείο θαη 

ππεξεζίεο: 

1. Οηθνλνκηθή Ώζηπλνκία. Ώληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε παξνπζίαζε 

ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείν ππνδνρήο θαηαγγειηψλ 

ηεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο.   

2. ψκα Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο – .Α.Ο.Β. Οη ζπλαληήζεηο έγηλαλ 

ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ .Α.Ο.Β. κε ηελ OLAF θαη κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ειεγθηψλ ηεο OLAF θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμσηεξηθψλ 

ειέγρσλ (on the spot checks) απηήο. 

3. Γεληθή Γξακκαηεία ΒΠΏ- Βζληθή Ώξρή πληνληζκνχ - ΒΏ / Βηδηθή 

Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο - ΒΤΘΤ. Ώληηθείκελν ησλ ζπλαληήζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο θαηά ηε θάζε έγθξηζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ ησλ Αηαξζξσηηθψλ Σακείσλ απνηέιεζε ε 

πξνβιεπφκελε απφ ην ΑΒ δηαδηθαζία ππνδνρήο θαηαγγειηψλ θαη ε 

εκπινθή ηεο Τπεξεζίαο AFCOS σο αξκφδηαο γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

θαηαγγειηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.  

4. Βζληθή Ώξρή Βιέγρνπ – Β.Α.Β.Λ. χκθσλα κε ην άξζξν 44, παξ. 3 πεξ. (β) 

ππνπεξ. (δδ) ηνπ Π.Α. 111/2014  «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 

πξνβιέπεηαη φηη ην Σκήκα ΐ Παξαθνινχζεζεο, Ώλαθνξψλ θαη Αηνξζσηηθψλ 

Μέηξσλ ηεο Αηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Ώμηνιφγεζεο Βιέγρσλ έρεη κεηαμχ 

άιισλ ηελ αξκνδηφηεηα: δηεξεχλεζεο θαη επεμεξγαζίαο θαηαγγειηψλ πνπ 

αθνξνχλ έξγα θαη δξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Β.Β. θαη ην ΥΜ 

ΒΟΥ πξνγξακκάησλ θαη δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ αλάιεςεο δξάζεο πξνο ηελ 

ΒΑΒΛ».  

5. Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο / Α/λζε Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη 

Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ. Ώληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε 

θαηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο, πνπ αθνξνχλ ζην Βπξσπατθφ Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο. 



 

190 

 

Βπηπιένλ ζπδεηήζεθαλ νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

Καλνληζκφ Κνηλψλ Αηαηάμεσλ 1303/13 γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-

2020.  

6. Μνλάδα Οξγάλσζεο Αηαρείξηζεο – Μ.Ο.Α. Δ ζπλάληεζε αθνξνχζε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηα ζηειέρε ησλ Αηαρεηξηζηηθψλ Ώξρψλ κε 

αληηθείκελν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Β.Τ.Θ.Τ., θαη ζχκθσλα κε ην Βζληθφ ρέδην 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο.  

Οη πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο πξνγξακκαηίδνληαη ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

α) Σελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 4314/2014 

«Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020», πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

Βπξσπατθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο θαη ην εζληθφ δίθαην, ζε ζρέζε κε ηελ 

απνζηνιή ηεο Βιιεληθήο Τπεξεζίαο AFCOS, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην 

εγθεθξηκέλν χζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ – .Α.Β., ην νπνίν πξνβιέπεη 

δηαθξηηά ηνλ ξφιν ηνπ ειιεληθνχ  AFCOS ζηνλ πξνβιεπφκελν κεραληζκφ 

δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ Β..Π.Ώ.. Οη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζα ιεθζνχλ 

θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο. 

β) Σελ αλάιεςε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, πξνθεηκέλνπ θαηά ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ππάξρνληα θελά, 

αιιεινεπηθαιχςεηο θαη αδπλακίεο ησλ πθηζηάκελσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, πνπ 

έρνπλ σο αξκνδηφηεηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο.  

γ) Σελ ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο θαη ηελ θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπο. 

 ΕΕΕ. Αηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο  

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο ηεο απάηεο θαη ζε εθαξκνγή ησλ γεληθψλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ ζεζκηθνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ ηεο OLAF – φπσο απηφ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα ελφηεηα-  γηα 

θαηάξηηζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηφζν εζληθήο φζν θαη 

εηδηθψλ ηνκεαθψλ, ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ε Τπεξεζία AFCOS βξίζθεηαη 

ζηελ δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηεο αλάγθεο θαηάξηηζεο «Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα 

ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο». ηφρνο είλαη ε ελ ιφγσ ηξαηεγηθή λα 

ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ «Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε 

ηεο Αηαθζνξάο», λα αμηνπνηήζεη φια ηα πξνυπάξρνληα λνκηθά θαη επηρεηξεζηαθά 

εξγαιεία, πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηή, θαη λα εηζάγεη θαηλνχξηα, φπνπ είλαη 

απαξαίηεην. Ώπψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ζηξαηεγηθή απηή λα αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

θνλδπιίσλ πνπ ε Βπξσπατθή Έλσζε παξέρεη πξνο ηελ ρψξα.  
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ηελ δηαδηθαζία απηή ην Βιιεληθφ AFCOS ιακβάλεη αξρηθά ππφςε ηνπ ηηο 

πθηζηάκελεο ηξαηεγηθέο, πνπ έρνπλ ήδε πηνζεηεζεί θαη βξίζθνληαη ζε ζηάδην 

εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο ζε Βπξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην Βιιεληθφ AFCOS ιακβάλεη ππφςε: 

1. Σελ ηξαηεγηθή ηεο Βπηηξνπήο γηα ηελ  Καηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο 

(Commission Anti-Fraud Strategy – CAFS), ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη έλα 

ζρέδην δξάζεο πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηηο Γεληθέο Αηεπζχλζεηο (ΓΑ) θαη 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή ηνλ Ενχλην ηνπ 2011 (COM(2011) 

376 final) 

 

2. Σελ Κνηλή ηξαηεγηθή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο (Joint Anti-Fraud 

Strategy – JAFS) γηα ηελ πεξίνδν 2015-2020. Δ JAFS είλαη κηα ηξαηεγηθή απφ 

ηηο Γεληθέο Αηεπζχλζεηο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο REGIO, EMPL θαη MARE 

(Ref. Ares(2015)6023058 - 23/12/2015), ε νπνία θαιχπηεη ηα ηακεία:  

i. Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο (ΒΣΠΏ) 

ii. Σακείν πλνρήο  

iii. Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΒΚΣ) 

iv. Βπξσπατθφ Σαµείν Θάιαζζαο θαη Ώιηείαο (ΒΣΘΏ) 

v. Σακείν Βπξσπατθήο ΐνήζεηαο γηα ηνπο Ώπφξνπο (TEBA) 

vi. Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

vii. Σακείν Ώιιειεγγχεο ηεο Β.Β. 

 

3. Σν Βζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ηελ 

πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ έρεη ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

4. Σελ Βζληθή ηξαηεγηθή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο 

Αξάζεηο, ηελ επζχλε δηακφξθσζεο ηεο νπνίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4314/2014, 

έρεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Βπελδχζεσλ θαη Ώλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Ώλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ.  

Βπηπξφζζεηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ελ ιφγσ εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαηά ηεο απάηεο, 

ην Βιιεληθφ AFCOS ζε ζπλεξγαζία κε ηελ OLAF θαη ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο 

ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα αθφινπζα: 

1. Σηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο. 

2. Σηο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίεο, ηα δηεζλή πξφηππα θαη  ηηο νδεγίεο ηεο OLAF, 

φπσο δηαηππψζεθαλ ζε ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ πηνζέηεζε ε Οκάδα Βξγαζίαο γηα 

ηελ Πξφιεςε ηεο Ώπάηεο (Fraud Prevention) ηεο COCOLAF,  

3. Σηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία έρεη θαηαιήμεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία απνηχπσζεο ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ, 

θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θνηλσληθψλ θαη ινηπψλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην πεδίν θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο,  

4. Σηο ππάξρνπζεο αλάγθεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 
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IV. Eμέηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο  

Ώ. Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο  

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ζπλέξγεηεο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. σο αξκφδηαο ππεξεζίαο εθπφλεζεο, 

ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο θαηαπνιέκεζεο  ηεο 

Αηαθζνξάο, αιιά θαη ηεο αξκνδηφηεηά ηεο σο Ώξκφδηα Ώξρή γηα ην πληνληζκφ ηεο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (AFCOS), αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ, αιιά θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε ζεζκηθφ επίπεδν αιιά ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ζε 

ζέκαηα απάηεο.  

 

Ο ηφρνο ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαηά ηεο Αηαθζνξάο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη 

κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηηο δηαξζξσηηθέο δξάζεηο είλαη ν ζηφρνο 27, ν 

νπνίνο πξνβιέπεη ηελ «1) Αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ δηαθζνξάο 

θαη απάηεο, πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ»,  

θαη ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 

«2.7.1 Πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγήο εηδηθήο  ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Απάηεο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα πνπ βαζίδνληαη ζηελ «Σειηθή 

Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ζηελ Διιάδα, 

ζρεηηθά κε πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο», ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο πνιπεηνχο ζρεδίνπ 

δξάζεο πνπ θαιχπηεη φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη αλάπηπμεο ησλ 

αλαγθαίσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ»,  

 

2.7.2 Ζ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ., σο ην θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο, ζα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ κέηξσλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε πινπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Σνπξηζκνχ, 

Τπνδνκψλ θαη Ναπηηιίαο ή άιισλ θνξέσλ ηεο θπβέξλεζεο». 

 

ε πινπνίεζε ηεο σο άλσ Αξάζεο 27.1. ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 πηνζεηήζεθε ε 

Βζληθή ηξαηεγηθή θαηά ηεο Ώπάηεο ζηα Αηαξζξσηηθά Σακεία, ε νπνία 

θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Βηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Τπεξεζία ηνπ Βζληθνχ πληνληζηή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο, ε νπνία 

θαηαξγήζεθε κε ηελ ζχζηαζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. (Ν. 4320/2015).  

χκθσλα κε ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε Αξάζε 27.2, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.-Τπεξεζία 

AFCOS, έρεη αλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο απηήο.  

ΐ. Βζληθή ηξαηεγηθή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο 
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Δ Βζληθή ηξαηεγηθή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο, ηελ 

επζχλε δηακφξθσζεο ηεο νπνίαο έρεη, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4314/2014, ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Βπελδχζεσλ θαη Ώλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Ώλάπηπμεο 

θαη Σνπξηζκνχ είλαη ε πξψηε ηνκεαθή εζληθή ζηξαηεγηθή πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ απφ ην Άξζξν 325 ηεο ΛΒ.Β., ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ 

1303/2013 γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 θαη ην Πξφγξακκα 

ηήξημεο γηα ηελ Βιιάδα. 

 

θνπφο ηεο ηξαηεγηθήο είλαη ε Ώλαραίηηζε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο ζηηο 

Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ην νπνίν:   

- βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πξφιεςεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο  

- ζπλάδεη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Βπηηξνπήο θαη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά πξνο ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

- επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

πξνηείλεη ε Βπηηξνπή 

- ζέηεη ην πιαίζην γηα έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, αξκνδηνηήησλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο, πνπ κπνξεί λα δηαηξέμεη φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ (εθεμήο .Α.Β.).  

 

Δ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή απνηειεί πθηζηάκελν εξγαιείν άζθεζεο πνιηηηθήο θαη 

πινπνίεζεο ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Βπηηξνπήο σο πξνο ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ απάηεο ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ησλ Αηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Βπηζεκαίλεηαη 

φηη είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν απφ ηα 28 Κ-Μ.  

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία δεκνζηεπκέλε (7/2015) Βηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 ηεο 

Βπηηξνπήο γηα ηελ «Πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο — Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο» πέληε θξάηε κέιε (ΐνπιγαξία, Βιιάδα, 

Κξναηία, Μάιηα θαη ινβαθία ) ελέθξηλαλ Βζληθή ηξαηεγηθή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ώπάηεο (εθεμήο Β..Κ.Ώ.) γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020. Δ 

Βιιάδα, Κξναηία, Μάιηα έρνπλ εγθξίλεη Β..Κ.Ώ. ζρεηηθά κε ηηο δηαξζξσηηθέο 

δξάζεηο, ελψ ε ΐνπιγαξία θαη ινβαθία έρνπλ εγθξίλεη Β..Κ.Ώ. ζρεηηθά κε φινπο 

ηνπο ηνκείο.   

 

Δ Βζληθή ηξαηεγηθή ππνβιήζεθε ζηηο Τπεξεζίεο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαη 

ηεο OLAF θαη έγηλε απνδεθηή ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2014. ηε ζπλέρεηα ελζσκαηψζεθε 

ζην .Α.Β.  γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, ην νπνίν ππνβιήζεθε θαη 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015.  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο θαηά ηεο Ώπάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο 

Αξάζεηο θαη ηνπ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο, έρνπλ ηεζεί νη αθφινπζνη ζηφρνη: 
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1. Πξνψζεζε θαη θαζηέξσζε Δζηθήο Κνπιηνχξαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

Πξνγξακκάησλ. 

2. Ώπνηειεζκαηηθή πλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ Βζληθψλ Ώξρψλ. 

3. Ώπνηειεζκαηηθή πλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο. Δ 

θαιή ζπλεξγαζία θαη ε νξζή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ηεο Βπξσπατθήο 

Βπηηξνπήο θαη εηδηθά ηεο OLAF, αιιά θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηεο Β.Β.. 

4. Βλίζρπζε ηεο Αηαθάλεηαο. Δ δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηε ρξήζε ησλ 

πφξσλ ησλ Αηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ ηα 

ζχγρξνλα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. 

5. Πξνζαξκνγή ή/θαη εηζαγσγή Ανκψλ θαη Αηαδηθαζηψλ ζην χζηεκα 

Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ ηεο ΠΠ 2014-2020, ψζηε λα επηηπγράλνληαη: ε 

πξφιεςε ηεο απάηεο, ε αλίρλεπζή ηεο θαη ε ζσζηή θαη έγθαηξε απφθξηζε 

ζε απηήλ. 

Δ ηξαηεγηθή εμεηδηθεχεηαη κε ην ζπλεκκέλν ζε απηήλ ρέδην Αξάζεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ππεπζπλφηεηεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε 

θάζε ζηφρνπ θαη φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, θάζε δξάζε αληηζηνηρίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο επηηπρίαο. ην ρέδην Αξάζεο απνηππψλεηαη θαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ ελεξγεηψλ κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ «θπθιηθνχ» πζηήκαηνο 

Αηαρείξηζεο Ώπάηεο. 

 

Σαπηφρξνλα ην εξγαιείν «Απηφ-αμηνιφγεζεο Κηλδχλσλ Απάηεο» πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Βπηηξνπήο θαη έρεη αλαπηπρζεί 

σο ηκήκα ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην κέζν 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ θηλδχλσλ απάηεο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπο. 

 

Δ Βζληθή ηξαηεγηθή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο 

απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή εζληθή πξσηνβνπιία θαη εξγαιείν ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη ηεο πξνάζπηζεο εζληθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνάζπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Βπηπξφζζεηα γηα ηελ ίδηα ηελ  Βζληθή ηξαηεγηθή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο ζηηο 

Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην έγγξαθν παξνπζίαζεο ηεο,  ην 

Βιιεληθφ AFCOS ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηζπεχδνπζεο αξρέο πξνηίζεηαη λα 

αλαιάβεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο γηα ζπληνληζκφ θαη ζπκκεηνρή ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηθαηξνπνίεζεο, επέθηαζεο θαη βειηίσζεο θαη ελ γέλεη αληηκεηψπηζεο 

φισλ ησλ αδπλακηψλ πνπ επηζεκαίλνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο.  

 

V. Ώλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο ππεξεζηψλ AFCOS  
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εκαληηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ Βιιεληθή Τπεξεζία AFCOS απνηειεί ε αλάπηπμε 

δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο θαη ε άζθεζε πνιηηηθήο ζην πεδίν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο κέζσ ηελ ππεξεζηψλ AFCOS.  

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο δηθηχσζεο ηνπ 

κε άιιεο ρψξεο, ε Τπεξεζία AFCOS έρεη πξνβεί ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:  

Ώ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 απεχζπλε πξφζθιεζε θαη νξγάλσζε ζηελ Ώζήλα 

επίζθεςε αληηπξνζσπείαο ηεο Τπεξεζίαο AFCOS ΐνπιγαξίαο, γηα αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο. Δ ζπλεξγαζία απηή θξίλεηαη ζεκαληηθή, αθνχ ε ΐνπιγαξία είλαη 

απφ ηηο ρψξεο ηεο ηειεπηαίαο δηεχξπλζεο ηεο Β.Β., ε νπνία κέζα απφ ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο πξνεληαμηαθήο ηεο δηαδηθαζίαο έρεη αλαπηχμεη ήδε κηα ζπγθξνηεκέλε θαη ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία Τπεξεζία AFCOS.  

ΐ. Σνλ Φεβξνπάξην 2016, αληηπξνζσπεία ηεο Τπεξεζίαο AFCOS επηζθέθζεθε 

ζηελ έδξα ηνπ ηελ Εηαιηθή Τπεξεζία AFCOS. Δ ελ ιφγσ Τπεξεζία, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Guardia de Finanza, απνηειεί κία απφ ηηο πην αλαπηπγκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο δνκέο AFCOS ζηελ Βπξψπε.   

Βηδηθφηεξα ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ 

αλαιεθζεηζψλ αξκνδηνηήησλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία κηαο ππεξεζίαο AFCOS,  δεηήζεθε απφ ην Εηαιηθή Τπεξεζία AFCOS ε 

νξγάλσζε ζεηξάο ζπλαληήζεσλ κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο Εηαιηθνχο θνξείο, κε 

ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

Αηαπηζηψζεθε φηη ε Εηαιηθή Τπεξεζία AFCOS νξγαλσηηθά ππάγεηαη ζηελ 

Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ - Σκήκα Βπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ. 

Αηνηθεηηθφο πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο είλαη ν Τπνπξγφο Βπξσπατθψλ 

Τπνζέζεσλ (κε ηνλ νπνίν επίζεο ζπλαληήζεθε ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία), γεγνλφο 

πνπ ηεο επηηξέπεη πςειφηεξν επίπεδν δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

εκπιεθφκελεο θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο  ππεξεζίεο.   

Βπίζεο ζεκαληηθήο βαξχηεηαο θαη ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ ειιεληθή ππεξεζία 

AFCOS απνηέιεζε ε παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη νη ηηαιηθέο αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο θηλδχλνπ απάηεο (Risk Assessment Management 

Systems) ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο.  

Γ. Σνλ Μάην ηνπ 2016 ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο ζπκκεηείραλ ζηελ Αηάζθεςε πνπ 

νξγαλψζεθε απφ ηελ Εηαιηθή Τπεξεζία AFCOS κε ζέκα «Ώκνηβαία Αηνηθεηηθή 

πλδξνκή ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ», κε αλαθνξά ζε δηαθξαηηθέο 

ππνζέζεηο απάηεο. Δ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα εληάζζεηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ηηαιηθνχ «πλεξγαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα θαηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο», 

ην νπνίν εγθξίζεθε θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα «HERCULE 

III».                                                                                                       
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Ώπφ ηελ ελ ιφγσ Αηάζθεςε πξνέθπςε φηη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ Κ-Μ, εηδηθά κε ρψξεο φκνξεο ή κε ρψξεο, πνπ βάζεη 

θαηαγεγξακκέλσλ πεξηπηψζεσλ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο απάηεο (είηε απηέο 

αθνξνχλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Β.Β. πξνγξάκκαηα, είηε ζε ππνζέζεηο 

ιαζξεκπνξίνπ ηζηγάξσλ, ηεισλεηαθψλ παξαβάζεσλ ή/θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ), επηδηψθεηαη, κε ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ :  

- ζηελ δηθηχσζε ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ ππεξεζηψλ,  

- ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ,  

- ζηηο πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ ζπληνληζκνχ δξάζεσλ, 

- ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξναλαθεξζείζαο Αηάζθεςεο 

ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ θαη ησλ κλεκνλίσλ 

ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθψλ αξρψλ σο ζεκαληηθψλ εξγαιείσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθξαηηθήο απάηεο.  

Δ πξσηνβνπιία αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο κε ηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο ησλ Κ-Μ ελ γέλεη είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηερληθψλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ηεο OLAF θαη ησλ Τπεξεζηψλ AFCOS, ηερληθψλ 

δηαζθέςεσλ θαη ζπλαληήζεσλ ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ.(π.ρ. πξνγξάκκαηα «HERCULE» θαη «Pericles
66

» ηα νπνία κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπο εληζρχνπλ ηε δηθηχσζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ). 

 

1.3.2 πληνληζκφο ζε Τπνζέζεηο Απάηεο  

 

Η. Γεληθά 

Δ θαηαπνιέκεζε ηεο Σεισλεηαθήο Ώπάηεο αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ εηδψλ θαπλνχ απνηειεί κηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο 

ηεο  OLAF σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ βαζηθνχ ηεο ζηφρνπ, πνπ είλαη ε 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β. θαη εηδηθφηεξα ησλ 

Βζφδσλ  ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (Παξαδνζηαθνί Ίδηνη 

Πφξνη ζχκθσλα κε ηνλ ΒΚ 436/2007).  

 

χκθσλα ηελ ηειεπηαία δεκνζηεπκέλε (7/2015) Βηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 ηεο 

Βπηηξνπήο γηα ηελ «Πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο — Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο» απηή ε επηινγή ζε επξσπατθφ επίπεδν 

εληζρχεηαη βάζεη :   

 

                                                 
66

 Πξφγξακκα αληαιιαγψλ, ζπλδξνκήο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ επξψ απφ ηελ 

παξαράξαμε θαη ηελ θηβδειεία 
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1. Σεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 515/97 θαη ηεο έθδνζεο ηνπ 

Καλνληζκνχ (Β.Β.) 1525/2015 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο 

κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

αξρψλ απηψλ κε ηελ Βπηηξνπή, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο 

ησλ ηεισλεηαθψλ θαη γεσξγηθψλ ξπζκίζεσλ». Με ηνλ λέν Καλνληζκφ 

θαιχπηνληαη φιεο νη πηζαλέο κνξθέο ηεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ζε ζρέζε κε 

ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο  θαη δεκηνπξγείηαη εληαία βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο Β.Β. γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη, δηακεηαθνκίδνληαη θαη 

εμέξρνληαη απφ ηελ Β.Β. Βπηπιένλ, πξνβιέπεηαη φηη ην ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κε ην νπνίν ε Βπξσπατθή Τπεξεζία 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (OLAF) ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχεη ηηο 

θηλήζεηο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δπλεηηθά δφιηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

  

2. Σσλ Κνηλψλ Σεισλεηαθψλ Βπηρεηξήζεηο (Κ.Σ.Β.). Οη θνηλέο ηεισλεηαθέο 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπληνληζκέλα θαη ζηνρεπκέλα επηρεηξεζηαθά κέηξα, ηα 

νπνία εθαξκφδνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο 

δηαζπλνξηαθήο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ. 

  

3. Σνπ πζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (AFIS). Σν 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (AFIS) πεξηιακβάλεη 

κηα ζεηξά εθαξκνγψλ θαηά ηεο απάηεο ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο OLAF, κε ζηφρν 

ηελ έγθαηξε θαη αζθαιή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα απάηεο κεηαμχ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

αλάιπζε ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. Καιχπηεη δχν βαζηθνχο ηνκείο, ηελ ακνηβαία 

ζπλδξνκή ζε ηεισλεηαθά δεηήκαηα (ATIS) θαη ηε δηαρείξηζε παξαηππηψλ. Δ 

βάζε δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ δηακεηαθφκηζεο (ATIS) ιακβάλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε λέεο απνζηνιέο δηακεηαθφκηζεο. 

 

4. Σεο πηνζέηεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αξάζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ Ώλαθνίλσζε ηεο Βπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην 

Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ «Βλίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ ηζηγάξσλ θαη άιισλ κνξθψλ παξάλνκνπ Βκπνξίνπ – Μηα 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Β.Β.» ηνπ 2013. Βηδηθφηεξα ζηελ Ώλαθνίλσζε 

αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Βπξσπατθήο Τπεξεζίαο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (OLAF) ην παξάλνκν εκπφξην ζηα ηζηγάξα 

πξνθαιεί εηήζηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο άλσ ησλ δέθα (10) δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο Β.Β. θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Οη απψιεηεο 

απηέο πξνέξρνληαη απφ κε θαηαβιεζέληεο δαζκνχο θαη ησλ θφξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Ώ.) θαη ηνπ 

εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ελφηεηα, πνπ αθνξά 

ζηα «Μέηξα ελίζρπζεο ηεο Βθαξκνγήο» ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο, ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ Βιιάδα σο ζεκαληηθφ ζεκείν εηζφδνπ ησλ 
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παξάλνκσλ πξντφλησλ θαπλνχ θαη πξνηείλεηαη ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, 

φπσο ε ελίζρπζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, ε 

βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θ.ά. 
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ην έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Βπηηξνπήο «ηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξαηππηψλ πνπ 

θνηλνπνηήζεθαλ γηα ην 2014», πνπ ζπλνδεχεη ηελ Βηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 ηεο 

Βπηηξνπήο γηα ηελ «Πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο — Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο», θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πνπ έιαβε ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία έηε. 

Βηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα ησλ παξαηππηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα Έζνδα ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Β.Β. θαη δε ζηελ ελφηεηα 2.3.1.3, πνπ αθνξά ζηα ιαζξαία 

ηζηγάξα, θαηαγξάθεηαη φηη: «Σν 2014 θνηλνπνηήζεθαλ 201 πεξηπηψζεηο ιαζξαίσλ 

ηζηγάξσλ πνπ αθνξνχλ πεξίπνπ 22 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ αλαθέξζεθε απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (42). Σν πςειφηεξν πνζφ 

αλαθέξζεθε απφ ηελ Διιάδα (7,9 εθαηνκκχξηα επξψ)». χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Τπεξεζίαο καο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, αιιά θαη ηα ζηνηρεία, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Βηήζηα Έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο, πνπ αθνξά ζην 2015 (θαη 

πνπ επηζήκσο δελ έρεη εθδνζεί αθφκα), ε βειηίσζε απηή αλακέλεηαη λα είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξε.  

 

Δ απνηειεζκαηηθφηεηα, πνπ θαηαγξάθεηαη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη 

αλαθέξεηαη αλσηέξσ, θξίλεηαη φηη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζηνρεπκέλεο 

ζηξαηεγηθήο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηεο επηηπρνχο ζπλεξγαζίαο ησλ  ππεξεζίεο ηεο 

OLAF κε ην ειιεληθφ AFCOS θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο βειηίσζεο ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ εκπιεθφκελσλ εζληθψλ ππεξεζηψλ.  

 

ΗΗ. Καηαγξαθή ησλ ρεηηθψλ Τπνζέζεσλ πνπ Έρεη πκκεηάζρεη ε Τπεξεζία 

AFCOS 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ππνζέζεσλ, πνπ έρεη 

ζπκκεηάζρεη ε ππεξεζία AFCOS.  

 

Ώ. Καηαζρέζεηο ηζηγάξσλ   

Δ Σεισλεηαθή Τπεξεζία ηεο Βιιάδνο απφ ηνλ Οθηψβξην 2015 έσο ηνλ Ώπξίιην 

2016 θαηέζρεζε έληεθα (11) εκπνξεπκαηνθηβψηηα (containers) κε ιαζξαία ηζηγάξα, 

χζηεξα απφ πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάζζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία AFCOS.  

Γηα έλαλ αξηζκφ απφ ηηο ελ ιφγσ θαηαζρέζεηο, ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία 

ζπλεξγάζζεθε κε ηελ Βηδηθή Γξακκαηεία .Α.Ο.Β., χζηεξα απφ ζπληνληζκφ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία AFCOS. 
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 Βλφηεηα 4.3.1.5 ζει. 17 θαη 18 ηεο Ώλαθνίλσζε ηεο Βπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην 

Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ «Βλίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

ηζηγάξσλ θαη άιισλ κνξθψλ παξάλνκνπ Βκπνξίνπ – Μηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Β.Β.» 
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Οη πιεξνθνξίεο απηέο, πνπ αξρηθψο πξνήιζαλ απφ ηελ OLAF, θαηαδεηθλχνπλ 

επίζεο ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ έρεη παγησζεί κεηαμχ ηνπ AFCOS ηεο Βιιάδαο 

θαη ηεο Βπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο - OLAF. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ, σο αλσηέξσ, αλέξρεηαη ζε 

125.570.000, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αλαινγνχλησλ δαζκψλ θαη θφξσλ 

αλέξρεηαη ζε €23.119.841,18. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε OLAF κέζα ζην 2016  έρεη δεκνζηεχζεη δχν
68

 (2) δειηία 

ηχπνπ, αλαθνξηθά κε ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ ηζηγάξσλ, ζηηο νπνίεο γίλνληαη ξεηέο αλαθνξέο ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηνλ 

ηνκέα απηά. 

ΐ. Βπηηφπηνη έιεγρνη (on-the-spot checks) – Βηδηθή Γξακκαηεία .Α.Ο.Β. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Β.Β. 883/2013 «ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Βπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο 

(OLAF)», θαη ηνλ Καλνληζκφ 2185/1996 «ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο θαη 

εμαθξηβψζεηο πνπ δηεμάγεη επηηνπίσο ε Βπηηξνπή  κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ απφ απάηεο θαη ινηπέο 

παξαηππίεο» ε επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ ηεο 

OLAF εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε. ε 

πεξίπησζε πνπ θξάηνο κέινο δελ έρεη ζπγθξνηήζεη ζε εζληθφ επίπεδν εηδηθεπκέλε 

ππεξεζία γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Έλσζεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, ζα πξέπεη λα νξηζηεί ππεξεζία 

(ππεξεζία ζπληνληζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο) ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηελ 

Τπεξεζία.  

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε ειιεληθή ππεξεζία AFCOS απφ ηελ πξψην 

ρξφλν ηεο ζχζηαζήο ηεο θαηά ην έηνο 2015 θαη έσο ην Μάην ηνπ έηνπο 2016, 

ζπληφληζε ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ ειέγρσλ (on-the-spot checks), ηεο OLAF ζε 

ζπλεξγαζία κε ην .Α.Ο.Β.  ζε νθηψ (8) νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ Βιιάδα, ζηα 

πιαίζηα ηεζζάξσλ (4) ππνζέζεσλ. Οη ελ ιφγσ ελέξγεηεο ζπληνληζκνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηφπηλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηεο OLAF πξνο ηελ Τπεξεζία 

AFCOS, ζε ζπλέρεηα ππνδνρήο θαη αμηνιφγεζεο ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ εθ κέξνπο 

ηεο.  

 

ΗΗΗ. Γηνξγάλσζε πλάληεζεο γηα ηελ Πάηαμε ηνπ Λαζξεκπνξίνπ Καπληθψλ, 

ππφ ηελ Καζνδήγεζε ηεο OLAF, κε πκκεηνρή θαη Κηλεδηθψλ Τπεξεζηψλ 
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Δ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπληθψλ, κε ηελ ζηελφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζπλεξγαζία Βιιάδαο θαη Κίλαο ζηνλ ηνκέα απηφ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

Βπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (OLAF) ηέζεθε ζην επίθεληξν 

ηεο δηήκεξεο ζπλάληεζεο πνπ νξγαλψζεθε ζηελ Ώζήλα απφ ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, πνπ 

απνηειεί ηελ ειιεληθή Τπεξεζία AFCOS, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ησλ δχν ρσξψλ. 

ηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 θαη 22 Ενπλίνπ 2016 θαη ζπληφληζε 

ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, έιαβαλ κέξνο εθπξφζσπνη ηεο OLAF, εμακειήο αληηπξνζσπεία απφ 

ηελ Τπεξεζία πάηαμεο ηνπ Λαζξεκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Αηνίθεζεο Σεισλείσλ ηεο 

ΛΑ Κίλαο θαη ηεο Κξαηηθήο Αηνίθεζεο Μνλνπσιίνπ Καπληθψλ ηεο Βζληθήο 

Βηαηξείαο Καπληθψλ ηεο Κίλαο, εθπξφζσπνη ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, ηεο 

ΒΛΏ απφ ηε Αηεχζπλζε Αεκφζηαο Ώζθάιεηαο ηνπ Ώξρεγείνπ θαη ηελ Οηθνλνκηθή 

Ώζηπλνκία, ηνπ ΑΟΒ, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 

θαη ε πξντζηακέλε ηεο Βηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Πεηξαηά.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε ζηξαηεγηθή γεσγξαθηθή 

ζέζε ηεο ρψξαο καο γηα ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη δε ηνπ Πεηξαηά, σο 

πχιεο εηζφδνπ ηφζν λφκηκσλ φζν θαη παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ ζηελ Β.Β.. ε 

απηφ ην πιαίζην ππνγξακκίζηεθε ν ξφινο ηεο OLAF ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ, ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο Βιιάδαο, θαζψο θαη ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. φζνλ αθνξά ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Ώμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην έηνο 2015, απφ φηαλ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., νη 

θαηαζρέζεηο ηζηγάξσλ ζεκείσζαλ αχμεζε 48,1% ζε ζρέζε κε ην 2014.  

Σελ ζπδήηεζε άλνημε κε νκηιία ηνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε 

ηεο Αηαθζνξάο, θ. Γηψξγνο ΐαζηιεηάδεο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ησλ Μηθηψλ Κιηκαθίσλ Βιεγθηηθψλ σκάησλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαη ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βιιεληθήο Πνιηηείαο θαη ζεκείσζε ηελ άξηζηε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αεκνζίσλ Βζφδσλ.  πσο επεζήκαλε ηα 

κηθηά θιηκάθηα κπνξνχλ λα επηρεηξνχλ ζε φιν ην έδαθνο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Σεισλείσλ, δεδνκέλνπ φηη νη νκάδεο 

απηέο απνηεινχληαη απφ κέιε ηνπ ΑΟΒ, ηεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, 

Σεισλεηαθνχο, ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Γ.Γ.Α.Β, ηνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηεο ΒΛΏ.  

Ο Γ.Γ. ππνγξάκκηζε ηηο επηηπρίεο, πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ πάηαμε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαπληθψλ ζηελ Βιιάδα, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. κε ηελ OLAF, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2015 

θαη Ώπξηιίνπ ηνπ έηνπο 2016, κε θαηαζρέζεηο ηζηγάξσλ, πνπ ζα θφζηηδαλ ζηε ρψξα 

πάλσ απφ είθνζη ηξία (23) εθαηνκκχξηα επξψ.  

Ώλαθεξφκελνο ζηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην άκεζν κέιινλ θαη ζηηο 

ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ, ν Γ.Γ. ηφληζε φηη απαηηείηαη ζπιινγηθή δξάζε γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε ηνπ δηεζλνχο ιαζξεκπνξίνπ θαη ππνγξάκκηζε φηη ζε απηφ ηνλ ηνκέα ν 

ξφινο ηεο OLAF είλαη θξίζηκνο. Παξάιιεια αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε 

απζηεξνπνίεζεο ησλ πνηλψλ θαη επεζήκαλε φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο 

απνηειεί παξάγνληα - θιεηδί ζηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.  

1.3.3 Τθηζηάκελν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην αλαθνξάο παξαηππηψλ θαη 

εμέηαζεο θαηαγγειηψλ  

 

πσο αλαιπηηθά έρεη πξναλαθεξζεί ηφζν ε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξα 317, 210, θαη 325) φζν θαη ν Αεκνζηνλνκηθφο 

Καλνληζκφο (Νν 966/2012, άξζξν 59, 2β), πεξηγξάθνπλ ην πιαίζην ππνρξεψζεσλ ησλ 

Κξαηψλ – Μειψλ σο πξνο ηελ ζέζπηζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β. θαηά  ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ επηκεξηζκέλεο 

δηαρείξηζεο, γηα ηα νπνία θέξνπλ ηελ θχξηα επζχλε ηεο πινπνίεζή ηνπο.  

 

ΐάζεη απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 

είραλ ηεζεί ζε εθαξκνγή Καλνληζκνί, πνπ γηα πξψηε θνξά εηζήγαγαλ ηελ ππνρξέσζε 

ησλ θξαηψλ-κειψλ θνηλνπνίεζεο ζηελ OLAF φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ παξαηππηψλ ή 

ππνλνηψλ απάηεο.   

Γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ην άξζξν 125 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν 

γ) ηνπ θαλνληζκνχ (Β.Β.) αξηζ. 1303/2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο, ην Βπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη ην 

Βπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Ώιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Βπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Ώιηείαο θαη γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1083/2006», θαιεί ηηο Αηαρεηξηζηηθέο 

Ώξρέο λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθά θαη αλαινγηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο 

ηεο απάηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εληνπηζζέληεο θηλδχλνπο.  Βηδηθφηεξα ζηελ  

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 122, πνπ αθνξά ζηα Βπξσπατθά Αηαξζξσηηθά θαη Βπελδπηηθά 

Σακεία,  πξνβιέπεηαη φηη ηα Κ-Μ πξνιακβάλνπλ, αληρλεχνπλ θαη δηνξζψλνπλ 

παξαηππίεο θαη αλαθηνχλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά, θαζψο θαη ηφθνπο 

ππεξεκεξίαο. Βπηπιένλ ελεκεξψλνπλ ηελ Βπηηξνπή γηα ηηο παξαηππίεο, πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα 10.000 EUR ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ θαη ηελ θξαηνχλ ελήκεξε γηα 

ηε ζεκαληηθή πξφνδν ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Καλ. Β.Β. 

1303/2013 άξζξν 122.2 γηα ηα ΒΑΒΣ, Καλ. Β.Β. 1306/2013 ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο 

πνιηηηθήο άξζξα 48.3, 50.2, Καλ. Β.Β. 514/2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Ώζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν 

γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη 

θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ άξζξν 5.2 θ αη 5.5 θαη 

5.6, Καλ. Β.Β. 223/2014 γηα ην Σακείν Βπξσπατθήο ΐνήζεηαο πξνο ηνπο Ώπφξνπο 

άξζξν 30.2, Καλ. Β.Β. 1309/2013 γηα ην Βπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (2014-2020) άξζξν 21.1δ ).  
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Βπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ ίδην σο άλσ Καλνληζκφ θαη εηδηθφηεξα ηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 74 «Βπζχλεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ» πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «Σα θξάηε 

κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη ηίζεληαη απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

θαηαγγειηψλ ζρεηηθά κε ηα ΔΓΔΣ. Σελ επζχλε γηα ην πεδίν εθαξκνγήο, ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο ξπζκίζεηο αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε 

ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ ηνπο πιαίζην. Σα θξάηε κέιε εμεηάδνπλ, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο, ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ. Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ 

ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ εμέηαζεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο».   

 

Δ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ζην Βζληθφ Ννκηθφ Πιαίζην πνπ αθνξά 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Ώπάηεο ζηα Βπξσπατθά Αηαξζξσηηθά θαη Βπελδπηηθά 

Σακεία έρεη σο εμήο:  

 

Ώ) χκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 4320/2015, πξνβιέπεηαη φηη: «H Γεληθή 

Γξακκαηεία: […] β. Οξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα ην ζπληνληζκφ ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο απάηεο (AFCOS) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (EE, 

ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ. 883/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

11εο επηεκβξίνπ 2013 (Δ.Δ. L248)».  

 

Βπηπιένλ δε  ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ 4320/2015, πξνβιέπεηαη φηη: «Οη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ ΗΓ΄, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄ 107), πνπ 

αθνξνχλ ηε ζχζηαζε ζέζεο θαη ηε ιεηηνπξγία Δζληθνχ πληνληζηή γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο, φπσο ηζρχνπλ, θαηαξγνχληαη».   

 

ΐ) χκθσλα κε ην Νφκν 4314/2014 γηα ην ΒΠΏ 2014-2020, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

άξζξν 52, παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη φηη: «Γεκηνπξγείηαη κεραληζκφο ππνδνρήο θαη 

εμέηαζεο θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2014-2020, νπνίνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθφ 

πληνληζηή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο».  

 

Γ) Βπίζεο ζην Νφκν 4314/2014 γηα ην ΒΠΏ 2014-2020, 

 ζην άξζξν 8, παξάγξαθν 1 πεξ. ηδ, πξνβιέπεηαη φηη ε Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή: 

«ζέηεη ζε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθά θαη αλαινγηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εθηνπηζζέληεο θηλδχλνπο»,  

 ζην άξζξν 14, παξάγξαθν 1 πεξ. η, πξνβιέπεηαη φηη ε εζληθή αξρή 

ζπληνληζκνχ κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμέηαζε θαηαγγειηψλ ζε ζρέζε κε ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ ΒΠΏ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, θαζψο θαη 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθή 
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εθαξκνγή κέηξσλ θαηά ηεο απάηεο ζηηο δηαξζξσηηθέο δξάζεηο, ηα νπνία 

πινπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ΒΠ.  

 ζην άξζξν 52, παξάγξαθν 1, πξνβιέπεηαη φηη ε Βηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο ΒΏ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Βζληθήο 

ηξαηεγηθήο θαηά ηεο Ώπάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο. Σν ρέδην Αξάζεο 

θαηά ηεο Ώπάηεο ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο ζπλδέεηαη θαη είλαη ζχκθσλν κε 

ηελ Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο θαη πινπνηείηαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Βζληθφ πληνληζηή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο. 

 ζην Μέξνο ΕΕ «Βζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Ώλαθνξάο – χζηεκα Αηαρείξηζεο 

θαη Βιέγρνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα Β.Π. ηνπ ΒΓΣΏΏ θαη ηνπ ΒΣΘΏ, ηνπ Ν. 

4314/14, ζην άξζξν 67, παξάγξαθν 5, αλαθέξεηαη φηη: «Με ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ή άιιε απφθαζε ηνπ Αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ […], θαζψο θαη κέηξα γηα 

ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο».  

 

Καη‘ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ νη Βιιεληθέο Ώξρέο πξνέβεζαλ ζηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: 

 

α) ε εζληθφ επίπεδν πξνβιέθζεθε σο θεληξηθφ ζεκείν ππνδνρήο ησλ θαηαγγειηψλ 

γηα ην ΒΠΏ 2014-2020, ε Βζληθή πληνληζηηθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ώπάηεο (AFCOS), ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο αζθεί κεηαμχ άιισλ ε Τπεξεζία καο. 

 

β) Πεξαηηέξσ πεξηγξάθεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο: α) ζην χζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ Αηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (ΒΚΣ, ΒΣΠΏ, Σακείν πλνρήο), β) ζην 

χζηεκα Βιέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ώγξνηηθή Ώλάπηπμε ηεο Βιιάδαο 2014–

2020» (ΦΒΚ 1273/ΐ΄/4-5-2013), πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο απάηεο, πνπ ζέηεη ν λένο Καλνληζκφο Κνηλψλ Αηαηάμεσλ 1303/2013 γηα 

ηα ΒΑΒΣ. 

 

Η. Κνηλνπνίεζε Παξαηππηψλ  

 

Ώ. Κνηλνπνίεζε παξαηππηψλ – Γεληθά  

χκθσλα κε ηε «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο φζνλ αθνξά ζηα Βπξσπατθά Αηαξζξσηηθά θαη 

Βπελδπηηθά Σακεία (ΒΑΒΣ)» ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ παξαηππηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππφλνηαο 

απάηεο) θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ.  

 

Δ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή αλαινγηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

θαη ηεο δηαθζνξάο, φπσο απνηππψλεηαη ζην θαλνληζκφ 1303/2013, αθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ 
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κέηξσλ κε άμνλα ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θχθινπ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

απάηεο, ήηνη πξφιεςε, δηαπίζησζε, δηφξζσζε θαη δίσμε.   

 

χκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ επηβάιιεη ε Β.Β. γηα ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ
69

, ηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηηο παξαηππίεο θαη ηηο πεξηπηψζεηο ππφλνηαο απάηεο 

ζηελ Βπηηξνπή (OLAF) κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο Παξαηππηψλ (IMS) ζε 

ηαθηηθή βάζε.  

 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ησλ παξαηππηψλ ελδεηθηηθά ζε 

ζέκαηα: 

 νξηζκψλ (πνπ αθνξνχλ ζηελ έλλνηα ηεο παξαηππίαο, ηεο ππφλνηαο απάηεο θαη 

ηεο «πξψηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο πξάμεο δηαπίζησζεο-PACA),  

 ζηνηρείσλ, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε Ώξρηθή Έθζεζε θνηλνπνίεζεο ηεο 

παξαηππίαο θαη ε Έθζεζε Παξαθνινχζεζεο,  

 ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ,  

 ζπρλφηεηαο ππνβνιήο εθζέζεσλ παξαηππηψλ,  

 κνξθφηππνπ έθζεζεο αλά ηακείν,  

απνηππψλνλαη ζε κηα ζεηξά εθαξκνζηηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Β.Β.
70

.  

 

Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ 1303/13, 

ελζσκαηψζεθαλ (ελ κέξεη) ζηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο παξαηππηψλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ζηε Αηαδηθαζία  ΑIII_3 «Ώλαθνξά παξαηππηψλ ζηελ Β.Β.» ηνπ .Α.Β.   ησλ 

Αηαξζξσηηθψλ Αξάζεσλ 2014-2020  

 ζηε Αηαδηθαζία V.1.5 «Αηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο παξαηππηψλ ζηελ OLAF» 

ηνπ .Α.Β.   ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ώγξνηηθή Ώλάπηπμε ηεο Βιιάδαο 2014–

2020» (ΦΒΚ 1273/ΐ΄/4-5-2013).  

 

ΐ. Ώλαθνξά Παξαηππηψλ ζηελ Β.Β.  

 

ΐ1. Ώλαθνξηθά κε Αξάζεηο πγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα Αηαξζξσηηθά Σακεία  

 

ηε Αηαδηθαζία  ΑIII_3 «Ώλαθνξά παξαηππηψλ ζηελ Β.Β.» ηνπ πζηήκαηνο 

Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ ησλ Αηαξζξσηηθψλ Αξάζεσλ 2014-2020, πξνβιέπεηαη φηη ε 

ΑΏ/ ΒΦ, ε ΏΠ θαη ε ΒΑΒΛ πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θάζε παξαηππίαο θαη ππφλνηαο απάηεο πνπ είρε αλαθνηλσζεί ζηελ 

Βπηηξνπή, κέρξη θαη ην θιείζηκφ ηεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηελ εθθίλεζε, 

ηελ νινθιήξσζε ή ηελ παχζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ ή πνηληθψλ 
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 Βθαξκνζηηθφο Καλνληζκφο 1970/2015 θαη 1974/2015 γηα ηα ΒΑΒΣ (εθηφο Γεσξγηθνχ Σακείνπ), 

1970/2015 θαη 1975/2015  γηα ην Γεσξγηθφ Σακείν, 1972/2015 θαη 1976/2015 γηα ην Σακείν 

Βπξσπατθήο ΐνήζεηαο πξνο ηνπο Ώπφξνπο, 1973/2015 θαη 1977/2015 γηα ην Σακείν Ώζχινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 
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θπξψζεσλ γηα ηηο αλαθεξζείζεο παξαηππίεο θαζψο θαη ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ησλ 

ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ.  

 

ζνλ αθνξά ηηο παξαηππίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο, 

πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα εμήο: 

 εάλ πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθέο ή πνηληθέο θπξψζεηο, 

 εάλ νη θπξψζεηο νθείινληαη ζε παξάβαζε ηνπ ελσζηαθνχ ή ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο, 

 εάλ δηαπηζηψζεθε απάηε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ΑΏ/ ΒΦ ή ε ΏΠ, αθνχ ιάβεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζπκπιεξψλεη ηελ Έθζεζε Παξαθνινχζεζεο Παξαηππηψλ, ζχκθσλα κε ην κνξθφηππν 

ηνπ Βθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ. Δ ΑΏ απνηππψλεη ζηελ Έθζεζε Παξαθνινχζεζεο 

Παξαηππηψλ ηα ζηνηρεία εμέιημεο παξαηππηψλ θαη ππνλνηψλ απάηεο πνπ είρε 

εληνπίζεη ε ίδηα.  

 

ζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε παξαηππηψλ θαη ππνλνηψλ απάηεο πνπ είραλ εληνπηζηεί απφ 

άιιεο εζληθέο ειεγθηηθέο αξρέο/ φξγαλα, ε ελεκέξσζε ηεο ΒΑΒΛ (κε ζπκπιήξσζε 

ηεο Έθζεζεο Παξαθνινχζεζεο) γίλεηαη κέζσ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. (AFCOS). 

 

ΐ.2. Ώλαθνξηθά κε Αξάζεηο πγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Βπξσπατθφ Γεσξγηθφ 

Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 

 

χκθσλα κε ηελ ππ‘ αξηζκ. 1065/16 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε κε ζέκα «Θέζπηζε 

δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ώγξνηηθή 

Ώλάπηπμε ηεο Βιιάδαο 2014–2020». (ΦΒΚ 1273/ΐ΄/4-5-2016) πξνβιέπεηαη ε 

Αηαδηθαζία V.1.5 «Αηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο παξαηππηψλ ζηελ OLAF».  

 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε θνηλνπνίεζε ζηελ Βπηηξνπή − Βπξσπατθή Τπεξεζία 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (OLAF) ησλ παξαηππηψλ κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζ. 2 ηνπ 

θαη‘ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (Β.Β.) 2015/1971. 

 

Δ θνηλνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα θάζε παξαηππία πνπ απνηέιεζε αληηθείκελν κηαο 

πξψηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο δηαπηζηψζεσο θαη νδεγεί ζε δεκνζηνλνκηθή 

δηφξζσζε Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο κεγαιχηεξεο ησλ 10.000 επξψ (άξζ. 3 ηνπ θαη‘ 

εμνπζηνδφηεζε Καλ. (Β.Β.) 2015/1971). 

 

Δ Α/λζε Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο θαη Αηαρείξηζεο Παξαβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αλαθνίλσζε κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηελ Βπηηξνπή (OLAF) − κεηά ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ 

ηξηκήλνπ − ησλ παξαηππηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δεηά απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ 

(ΟΠΒΚΒΠΒ) ηελ δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ OLAF. 
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ΐ.3. Κνηλνπνίεζε ησλ Παξαηππηψλ – Ώξκνδηφηεηεο Τπεξεζίαο AFCOS  

 

χκθσλα κε ην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα ζρεηηθά κε ηα θχξηα θαζήθνληα θαη ηηο 

επζχλεο ηεο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (AFCOS) 

(«Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Co-ordination 

Service (AFCOS)»), πνπ εμέδσζε ε Β.Β./OLAF ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 θαη 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά αλσηέξσ ππφ ζηνηρ. …, ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο αλαθέξεηαη 

φηη: 

 

«Ζ Τπεξεζία AFCOS ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ηνκεαθήο λνκνζεζίαο 

ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε: α) ηελ θνηλνπνίεζε ησλ παξαηππηψλ θαη ησλ ππνλνηψλ απάηεο 

κε ηελ απνζηνιή ηαθηηθψλ εθζέζεσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο παξαηππηψλ 

(IMS), ην νπνίν είλαη ηκήκα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Απάηεο (AFIS), θαη β) ηελ θνηλνπνίεζε  θάζε αλαιεθζείζαο δηνηθεηηθήο ε πνηληθήο 

ελέξγεηαο πνπ αθνξά ζηηο ππνζέζεηο παξαηππηψλ, ππνλνηψλ απάηεο θαη δηαπηζησκέλεο 

απάηεο, θαζψο θαη ηα πνζά πνπ απηέο αθνξνχλ (π.ρ. ελέξγεηεο αθαίξεζεο ησλ 

παξάηππσλ πνζψλ απφ ηα αηηήκαηα πιεξσκήο ηεο ρψξαο πξνο ηελ Δ.Δ. ελέξγεηεο 

δηνηθεηηθήο, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, πνηληθήο δηεξεχλεζεο αλ απαηηείηαη, δηαδηθαζίεο 

αλάθηεζεο ησλ παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζε εζληθφ επίπεδν θ.ά.)».  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη απφ άιιεο αξκφδηεο 

εζληθέο αξρέο, ε Τπεξεζία AFCOS ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ αλαγθαίν 

ζπληνληζκφ ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ παξαηππηψλ.  

 

Γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ ε ειιεληθή ππεξεζία AFCOS έρεη ήδε 

μεθηλήζεη ηηο πξψηεο επαθέο κε ηνπο αξκφδηεο ειιεληθέο ππεξεζίεο, πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ησλ παξαηππηψλ ησλ ΒΑΒΣ, νη νπνίεο θαη ζχκθσλα κε 

ηα αληίζηνηρα πζηήκαηα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ πνπ αλαιπηηθά παξνπζηάζηεθαλ 

ζηηο πξναλαθεξζείζεο ελφηεηεο είλαη: α) Δ Βπηηξνπή Αεκνζηνλνκηθνχ Βιέγρνπ, 

(ΒΑΒΛ), γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο ηεο ρψξαο 

(ήηνη γηα δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΒΣΠΏ, ΒΚΣ, Σακείν πλνρήο, 

ΒΣΘΏ, Σακείν Βπξσπατθήο ΐνήζεηαο γηα ηνπο Ώπφξνπο (TEBA), Σακείν 

Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, Σακείν Ώιιειεγγχεο ηεο Β.Β.) εθηφο ηνπ 

ΒΓΣΏΏ θαη β) ην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο γηα παξαηππίεο πνπ αθνξνχλ ζε 

δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Βπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Ώγξνηηθήο 

Ώλάπηπμεο. 

 

Δ ειιεληθή ππεξεζία AFCOS ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηεο ξφινπ ζην ακέζσο 

επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα εληείλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ησλ παξαηππηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηα 

Βπξσπατθά Αηαξζξσηηθά θαη Βπελδπηηθά Σακεία (ΒΑΒΣ) πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηηο 

αθφινπζεο ελέξγεηεο: 
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i. κέζσ ηεο πξφζβαζήο ηεο ζην χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Παξαηππηψλ ηεο 

OLAF σο παξαηεξεηήο (observer) λα εμεηάζεη θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ζχζηεκα,  

ii. λα επηβεβαηψζεη ηελ πνξεία ησλ αλαθεξζεηζψλ ππνζέζεσλ θαη λα ζπληνλίζεη 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, εηδηθά εάλ νη εληνπηζζείζεο παξαηππίεο αθνξνχλ 

ζηελ εκπινθή δηνηθεηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ή/θαη εηζαγγειηθψλ 

αξρψλ,  

iii. λα ελεκεξψζεη ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο γηα ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο, 

πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα νξηζκνχ παξαηππηψλ θαη επηκέξνπο θνηλνπνηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ ή θαη εθαξκνγήο θνηλψλ κέηξσλ θαη πηνζέηεζεο θνηλψλ 

πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα απάηεο, πνπ αλαιακβάλνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα 

ηελ βειηίσζε  απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ,  

iv. ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ (on the spot checks) κεηά απφ 

θαηαγγειίεο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο OLAF, θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εθζέζεσλ απηψλ ησλ ειέγρσλ, λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπο (αλ απαηηείηαη) ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηελ 

αλάιεςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ (πεξαηηέξσ δηνηθεηηθή ή πνηληθή 

δηεξεχλεζε).   

 

ΗΗ. Μεραληζκφο Δμέηαζεο Καηαγγειηψλ  

 

πσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 74 ηνπ Καλνληζκνχ Β.Β. 1303/2013, πξνβιέπεηαη φηη: «Σα θξάηε κέιε 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηίζεληαη απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

θαηαγγειηψλ ζρεηηθά κε ηα ΔΓΔΣ. Σελ επζχλε γηα ην πεδίν εθαξκνγήο, ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο ξπζκίζεηο αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε 

ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ ηνπο πιαίζην».  

 

Δ ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα δεκηνπξγία κεραληζκνχ ππνδνρήο 

θαηαγγειηψλ  απαληάηαη πξψηε θνξά ζε επίπεδν θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

Βπξσπατθά Αηαξζξσηηθά θαη Βπελδπηηθά Σακεία, νπφηε δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε 

εκπεηξία εθαξκνγήο θαη θαη‘ επέθηαζε πιηθφ απνηίκεζεο ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ ή/θαη ησλ πξνβιεκάησλ αλά εκπιεθφκελε – ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ΒΠΏ ππεξεζία.  

 

Ώ) Βμέηαζε Καηαγγειηψλ ζε Αξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα Αηαξζξσηηθά 

Σακεία  

 

ην Νφκν 4314/2014 γηα ην ΒΠΏ 2014-2020, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 52, 

παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη φηη: «Γεκηνπξγείηαη κεραληζκφο ππνδνρήο θαη εμέηαζεο 

θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζε δηαξζξσηηθέο δξάζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

2014-2020, νπνίνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθφ πληνληζηή 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο».  
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Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Βζληθνχ πληνληζηή κεηαθέξζεθαλ κε ην Ν. 4320/15 ζηε 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ε νπνία νξίζηεθε θαη ζχκθσλα κε ην χζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ 

ησλ Βπξσπατθψλ Αηαξζξσηηθψλ Σακείσλ σο ζεκείν ππνδνρήο ησλ θαηαγγειηψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηηο δηαξζξσηηθέο δξάζεηο θαη΄ 

εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ.   

 

Με βάζε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ ίδξπζήο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. κηα λέα 

κνλάδα ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαγγειηψλ ηεο πεξηφδνπ 2014-

2020, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ήδε πεξηγεγξακκέλεο ζην χζηεκα Αηαρείξηζεο θαη 

Βιέγρνπ δηαδηθαζίεο.    

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Κνηλφ χζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ ησλ 

Αηαξζξσηηθψλ Αξάζεσλ νινθιεξψζεθε θαη ππνβιήζεθε ζηελ Β.Β. ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2015, ελψ ε δηακφξθσζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ επηηεχρζεθε ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ειιεληθψλ αξρψλ θαζψο θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Β.Β.. 

 

Ώλαιπηηθφηεξα γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 θαη αλαθνξηθά κε ηνλ 

κεραληζκφ εμέηαζεο θαηαγγειηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δηαξζξσηηθέο δξάζεηο, ε ΒΤΘΤ/ ΓΓΑΒ-ΒΠΏ πξνέβε απφ ην 2014 ζηελ θαηάξηηζε 

αλαιπηηθνχ δηαγξάκκαηνο ξνήο, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε θαη ζπκθσλήζεθε ζε 

ζπλαληήζεηο κε ηελ Τπεξεζία καο θαη ηελ ΒΑΒΛ. Βπηπιένλ πξνέβε ζηε ζπγγξαθή 

δηαδηθαζίαο γηα ην κεραληζκφ απηφ, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην Βγρεηξίδην ηνπ 

.Α.Β.   2014-2020. 

 

χκθσλα κε .Α.Β.   ησλ Αηαξζξσηηθψλ Αξάζεσλ πνπ αθνξά ζηνλ κεραληζκφ 

εμέηαζεο θαηαγγειηψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ Αηαδηθαζία ΑVIII_3: «Τπνδνρή θαη 

εμέηαζε θαηαγγειηψλ» πξνβιέπνληαη ηα εμήο:  

 Βζληθφ ζεκείν ππνδνρήο θαηαγγειηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζην ΒΠΏ 2014-2020, είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, ε νπνία απνηειεί ηελ Τπεξεζία πνπ έρεη αλαιάβεη 

ηνλ εζληθφ ζπληνληζκφ γηα ζέκαηα απάηεο ζηελ Βιιάδα (AFCOS).  

 Δ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο (AFCOS) εμεηάδεη 

ηελ θαηαγγειία πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηήλ θαη απνθαίλεηαη γηα ην αλ ζηα ζηνηρεία 

ηεο θαηαγγειίαο ππάξρεη βάζηκε έλδεημε απάηεο δειαδή αλ πξφθεηηαη ζαθψο γηα 

ππφλνηα απάηεο, ή αλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ εμέηαζε απφ ηε ΑΏ.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη φηη πξφθεηηαη ζαθψο γηα ππφλνηα απάηεο ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. 

(AFCOS): 

 δηαβηβάδεη ηελ ππφζεζε ζηηο αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, εζληθέο αξρέο 

έξεπλαο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο  

 αλαθέξεη ηελ ππφλνηα απάηεο ζηελ ΒΑΒΛ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε 

Αηαδηθαζία ΑIII_3 Ώλαθνξά παξαηππηψλ ζηελ Β.Β.   
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 ελεκεξψλεη ηελ Ώξρή Πηζηνπνίεζεο, ηελ Βηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο 

Τπνζηήξημεο (ΒΤΘΤ) θαη ηελ αξκφδηα ΑΏ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ππφζεζεο. 

Βάλ ε ππφλνηα απάηεο αθνξά ζε κία απφ απηέο ηηο Ώξρέο, ε ελ ιφγσ Ώξρή 

δελ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ εμέηαζε απφ ηε ΑΏ, ε 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. (AFCOS) πξνσζεί ην θάθειν ηεο ππφζεζεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ-ΒΠΏ/ Βηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο (ΒΤΘΤ), ε 

νπνία θαηαγξάθεη ηελ θαηαγγειία θαη ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία ζε εηδηθφ αξρείν πνπ 

ηεξεί, πξνζδηνξίδεη ην βαζηθφ πιαίζην εμέηαζεο ηεο θαηαγγειίαο θαη δηαβηβάδεη ην 

θάθειν ζηελ αξκφδηα ΑΏ.  

 

Ώλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο Καηαγγειίαο πξνθχπηεη φηη απηή ελέρεη έλδεημε απάηεο 

(ππφλνηα απάηεο) ηφηε ε ΑΏ απνζηέιιεη (κεηαμχ άιισλ ελεξγεηψλ) ηελ αλαθνξά ηεο 

θαη ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο ζηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. (AFCOS) ε νπνία δηαβηβάδεη ηελ ππφζεζε 

ζηηο αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, εζληθέο αξρέο έξεπλαο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.  

 

Γηα θάζε ππφζεζε ππφλνηαο απάηεο πνπ έρεη πξνσζεζεί ζε αξκφδηεο εζληθέο αξρέο 

έξεπλαο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. (AFCOS) παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημή ηεο θαη πξνσζεί ζηε Α.Ώ., ηελ Β.Τ.Θ.Τ., ηελ Ώ.Π. θαη ηελ Β.Α.Β.Λ. θάζε 

ζρεηηθή Ώπφθαζε ησλ εζληθψλ απηψλ αξρψλ.  

 

ΐ) Βμέηαζε Καηαγγειηψλ ζε Αξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Βπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 

 

ην «Πξφγξακκα Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο» ηεο Βιιάδαο ηεο Πεξηφδνπ 2014-2020  

(θσδ. Έγθξηζεο 2014GR06RDNP001) ζηελ ελφηεηα 15.1.2 «πλνπηηθή πεξηγξαθή 

ηεο δνκήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

αλεμάξηεηε εμέηαζε θαηαγγειηψλ», αλαθέξεηαη φηη νη ελ ιφγσ έιεγρνη 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ν νπνίνο κπνξεί λα 

είλαη ε Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή, ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ ή ν ππεχζπλνο Βλδηάκεζνο 

Φνξέαο Αηαρείξηζεο. Δ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα λα 

αλαδεηήζεη θαη ζπγθεληξψζεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη έγγξαθα, απφ ηνλ 

ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο, ψζηε λα εμεηάζεη ην είδνο ηεο θαηαγγειίαο, ηελ 

ζχλδεζε ηεο κε ην ΠΏΏ 2014-2020, ηελ εγθπξφηεηα ηεο, ηα πηζαλά εκπιεθφκελα 

κέξε. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κεηά ηελ δηνηθεηηθή εμέηαζε ηεο θαηαγγειίαο 

δηαπηζηψλεη χπαξμε ζθάικαηνο θαηά ηελ δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηεί έθηαθην έιεγρν 

ζηα εκπιεθφκελα κε ηελ θαηαγγειία κέξε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ δελ 

δηαπηζηψλεηαη ζθάικα θαηά ηελ δηαρείξηζε αλαζέηεη ζηνλ αξκφδην γηα ηελ 

πινπνίεζε ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο ηελ εμέηαζε ηεο θαηαγγειίαο. Μεηά θαη 

ηελ εμέηαζε ηεο θαηαγγειίαο ην αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ έιεγρν ζπληάζζεη έθζεζε 

ειέγρνπ ηελ νπνία δηαβηβάδεη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ πιεξσκψλ. ηαλ ε εμέηαζε ηεο 



 

210 

 

θαηαγγειίαο δελ απαηηεί επηηφπηα επίζθεςε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έθηαθηνο 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ ηεθκεξηψλεηαη ε κε αλαγθαηφηεηα ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο. 

 

Ο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ ελεκεξψλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαγγειηψλ θαη εμεηάδεη 

ηελ αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο έθηαθηνπ ειέγρνπ απφ ην αξκφδην ειεγθηηθφ ηνπ 

φξγαλν. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ηελ εμέηαζε ηεο θαηαγγειίαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ν νξγαληζκφο πιεξσκψλ απνθαζίδεη γηα ηελ αλαζηνιή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πνξίζκαηνο 

ειέγρνπ. 

 

Γηα ηελ νξζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμέηαζε ησλ θαηαγγειηψλ, αιιά θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ειέγρσλ, νη κνλάδεο ειέγρνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, ηνπ νξγαληζκνχ 

πιεξσκψλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα εζληθά 

ειεγθηηθά φξγαλα, φπσο ην ψκα Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο θαη ην ψκα 

Βπηζεσξεηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. θνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ησλ θαηαγγειηψλ, θαζψο θαη επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ειέγρνπο. 

 

Σν ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηαγγειίαο 

θαη ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ εηζάγνληαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θνξέα 

ζην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Πιεξνθνξηθήο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (ΟΠΏΏ). 

 

Χζηφζν επηζεκαίλεηαη φηη θακία άιιε αλαθνξά σο πξνο ηελ εμέηαζε ησλ 

θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζε δξάζεηο ηνπ Γεσξγηθνχ Σακείνπ δελ γίλεηαη ζην 

χζηεκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αξάζεσλ Γεσξγηθνχ 

Σακείνπ (ΦΒΚ 1273/ΐ΄/4-5-2013). 

 

Γ) Ώλαιεθζείζεο Βλέξγεηεο απφ ηελ Τπεξεζία AFCOS σο πξνο ηελ εμέηαζε ησλ 

Καηαγγειηψλ. 

 

ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο σο ζεκείν παξαιαβήο ησλ θαηαγγειηψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ ηακείσλ (ΒΑΒΣ) γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020 θαη απφ 

ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2016 ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο έρεη 

αλαπηχμεη θαη έρεη ζέζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο 

θαηαγγειίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.
71

, κέζσ ηεο  ηζηνζειίδαο ηνπ Β..Π.Ώ 

.(www.espa.gr),.  

 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαρεηξίδεηαη ηηο θαηαγγειίεο ή ππνζέζεηο ππφλνηαο 

απάηεο, πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ θαη πνπ αθνξνχλ ζε έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

                                                 
71

 http://kataggelies.gsac.gov.gr/ 
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ή απεπζείαο ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν εζληθφ ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην (άξζξν 37 ηνπ ΚΠΑ). 

 

Με ηηο λέεο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο, φπσο έρνπλ ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζηνπο 

Θεζκνχο, εμεηδηθεχνληαη  νξηζκέλεο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015, φπσο ηζρχεη θαη 

αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. θαη νη νπνίεο 

θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζή ηεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

i. Καζνξίδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

πινπνίεζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο. Βηδηθφηεξα 

πξνβιέπεηαη θαηαξρήλ Γξαθείν Βμέηαζεο Καηαγγειηψλ αλαθνξηθά: κε ππνζέζεηο 

δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη κε ππνζέζεηο παξαηππηψλ, 

ππνλνηψλ απάηεο θαη απάηεο ζηα δηαξζξσηηθά ηακεία, σο αξκφδηαο αξρήο θαηά ην 

άξζξν 7 παξ. 1 ζηνηρ. β΄ ηνπ παξφληνο λφκνπ (AFCOS).  

ii. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα εθδίδεηαη θαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν 

νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνδνρήο, θαηαρψξηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ θαηαγγειηψλ 

ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά ζψκαηα, φπσο θαη ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο 

απηψλ.  

iii. Πξνβιέπεηαη ε απφζπαζε ελφο εηζαγγειηθνχ ιεηηνπξγνχ γηα ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ θαηαγγειηψλ. Βηδηθφηεξα πξνηείλεηαη 

ε απφζπαζε ζηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Ώλψηαηνπ Αηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ελφο εηζαγγειηθνχ ιεηηνπξγνχ, κε βαζκφ Ώληεηζαγγειέα 

Πξσηνδηθψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηξηεηία, ν 

νπνίνο ζα ειέγρεη ηελ λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ θαη ζα επνπηεχεη ηελ 

δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηαβίβαζεο ησλ θαηαγγειηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 

1.3.4. Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο  

 

χκθσλα κε ην αηηηνινγηθφ ζθεπηηθφ (ζεκεία 1 θαη 2) ηνπ Καλνληζκνχ 250/2014 

ζρεηηθά κε πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (πξφγξακκα 

«HERCULE III») θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 804/2004/ΒΚ, ε Β.Β. θαη 

ηα ΚΜ έρνληαο ζέζεη σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη θάζε άιιεο 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο παξαπνίεζεο ηζηγάξσλ), έθξηλαλ 

φηη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ παξνρή θαιχηεξσλ πιεξνθνξηψλ, εηδηθεπκέλεο 

θαηάξηηζεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ λνκνζεζηψλ), θαη 
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ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ζπλδξνκήο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο.  

Βπηπιένλ δε θαη φπσο αλαιπηηθά έρεη πξναλαθεξζεί ζχκθσλα κε ην Καζνδεγεηηθφ 

εκείσκα ηεο OLAF, ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε εζληθφ επίπεδν 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο απάηεο θαη ηελ ζπκκεηνρή θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «HERCULE III» απνηειεί βαζηθφ πεδίν αξκνδηφηεηαο ησλ εζληθψλ 

ππεξεζηψλ AFCOS.  

Ώ. Πξφγξακκα «HERCULE III»  

 

Δ Βπξσπατθή Έλσζε, ζέζπηζε ην Καλ. (Β.Β.) αξηζ. 250/2014 «ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζέζπηζε ην πξφγξακκα («HERCULE III»), 

ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί έξγα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο θαη 

θάζε άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αληηβαίλεη ζηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ηεο E.E. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «HERCULE III» είλαη ε θαηαπνιέκεζε 

δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ απάηεο θαη δηαθζνξάο (φπσο ην ιαζξεκπφξην θαη ε 

παξαπνίεζε ηζηγάξσλ) εηο βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο E.E., πξνζηαηεχνληαο 

έηζη ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ ηεο E.E. Σν πξφγξακκα δηαρεηξίδεηαη ε 

Βπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο (OLAF). 

Σα ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ην πξφγξακκα είλαη:  

i. ε αλάπηπμε λέσλ δξάζεσλ ηφζν ζην επίπεδν ηεο E.E. φζν ζην επίπεδν 

ρσξψλ ηεο E.E. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

παξαπνίεζεο·  

ii. ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

EE, ηεο Eπηηξνπήο θαη ηεο OLAF· 

iii. ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

ησλ αξκφδησλ γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ζπζηεκάησλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θιπ. ζηηο ρψξεο ηεο E.E. θαη ζε ρψξεο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ E.E., κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

Μέζσ ηεο ζπιινγηθήο πξνκήζεηαο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, ην 

πξφγξακκα «HERCULE III» επηηπγράλεη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα φια ηα κέξε 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο E.E. 

Ώλαθνξηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Δ ηερληθή ζπλδξνκή γηα ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ ηεο EE κπνξεί, ελδεηθηηθά, λα 

πεξηιακβάλεη: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l34008
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i. ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, ηερληθά πξνεγκέλνπ εμνπιηζκνχ 

θαη εξγαιείσλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, δηεπθνιχλνληαο ηε 

ζπλεξγαζία κε αξρέο άιισλ ρσξψλ ηεο EE θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Βπξσπατθή Βπηηξνπή· 

ii. ηε δηαζθάιηζε ζηήξημεο ησλ εξεπλψλ, ηδίσο κε ηε ζχζηαζε θνηλψλ 

νκάδσλ εξεπλψλ θαη κε δηαζπλνξηαθέο επηρεηξήζεηο·  

iii. ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ζηήξημεο ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

εηδηθφηεξα ηεο ζηήξημεο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ  

2. Οξγάλσζε ζηνρεπκέλεο εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ 

αλάιπζε θηλδχλνπ γηα:  

i. ηελ ελζάξξπλζε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ· 

ii. ηε δηάδνζε ησλ γλψζεσλ, ηδίσο γηα ηνλ θαιχηεξν εληνπηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εξεπλψλ· 

iii. ηελ πεξαηηέξσ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηθαζηψλ θαη ηνπ λνκηθνχ 

επαγγέικαηνο ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο Έλσζεο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «HERCULE III» αλέξρεηαη ζε 104,9 

εθαηνκκχξηα € γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Σνπιάρηζηνλ έλα πνζνζηφ 70% 

δηαηίζεηαη γηα ηερληθή βνήζεηα θαη κέγηζηα πνζνζηά 25% θαη 5% αληηζηνίρσο 

δηαηίζεληαη γηα θαηάξηηζε θαη άιιεο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «HERCULE III». 

ηελ Έθζεζε (ηνπ άξζξνπ 318 ηεο ΛΒ.Β.) ηεο Βπηηξνπήο  πξνο ην Βπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην «γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο 

βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί»
72

 αλαθέξεηαη φηη, ζχκθσλα 

κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο HERCULE, ην πξφγξακκα έρεη επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ θαη ηνλ επηδησθφκελν αληίθηππν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαη φηη απέθεξε απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά (i) ηε ζηήξημε ησλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ 

(ii) ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη (iii) ηελ  πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη 

αλάιπζε.   

Χζηφζν, ε αμηνιφγεζε  θαηέδεημε  επίζεο φηη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

είλαη δπλαηή, εάλ ηα θξάηε κέιε αληαιιάζζνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ 

αγνξά θαη ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. 

εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο HERCULE III Programme Call for 

Proposals 2016: ―Technical Assistance for the fight against EU Fraud‖, ε Γεληθή 

                                                 
72

 (COM(2015) 313 final/ 26.6.2015), 
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Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Αίσμεο 

Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο, θαηέζεζε πξφηαζε πξνο ρξεκαηνδφηεζε κε ηίηιν 

«Greek investment on x-ray scanner».  

ΐ. Υξεκαηνδνηηθφο Μεραληζκφο ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (European 

Economic Area)  

Ο Βπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο –Β.Ο.Υ. (European Economic Area - Β.Β.Ώ 

GRANTS) ζρεκαηίζηεθε ην 1994 κεηά απφ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Βπξσπατθήο 

Γψλεο Βιεπζέξσλ πλαιιαγψλ (ΒΓΒ) θαη ηεο Βπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο.  

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Ώλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, πνπ έρεη ηε ζπλνιηθή 

επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (ΒΟΥ) κε επηζηνιή ηνπ ζηηο 16/6/2016 ελεκέξσζε ηελ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. φηη ζηηο 

15 Οθησβξίνπ 2015 ππνγξάθηεθε  ην πξσηφθνιιν 38C πνπ δηέπεη ηε ζπκθσλία 

κεηαμχ Β.Β. θαη ησλ 3 δνηξηψλ ρσξψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(ΐαζίιεην ηεο Ννξβεγίαο, Εζιαλδία θαη Πξηγθηπάην ηνπ Ληρηελζηάηλ) γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2021 θαη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκφ θαη ηε  πξνθαηαξθηηθήο 

δηαβνχιεπζεο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ 

Μεραληζκνχ ηνπ ΒΟΥ (2014-2021)» δήηεζε ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ δξάζεσλ κε 

ελδεηθηηθφ Π/Τ.  

Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Αηαθζνξάο αθνξνχλ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

α) Αξάζεηο αθεξαηφηεηαο,  

β) Έξεπλεο – Μειέηεο  Καηαπνιέκεζεο Αηαθζνξάο,  

γ) Ώκνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή,  

δ) Αηνηθεηηθφ πιαίζην – Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο,  

ε) Αξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο – Πην πνηνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο,  

ζη) Αηθαζηηθή αζηπλνκία θαη  

δ) ΐειηίσζε ηζηνζειίδαο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α.. 

Γ. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΜΒΣΏΡΡΤΘΜΕΔ ΑΔΜΟΕΟΤ ΣΟΜΒΏ» 

Σν Β.Π. «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Αεκφζηνπ ηνκέα» είλαη ην ηνκεαθφ πξφγξακκα ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 κε ζηφρνπο:  

 ηελ ελίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο 

ηεο δεκνζίαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζα απφ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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παξεκβάζεηο πνπ ζα αιιάμνπλ ηε δνκή ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην Αεκφζην Σνκέα, ε 

νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζηεκηθέο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο, ζα απνηειέζνπλ 

ηα θχξηα εξγαιεία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ 

βειηηψλνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη θαζηζηψληαο ηε Αηνίθεζε πην 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή. 

 ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο 

νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο θαιχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ηεο παξνρήο 

αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ 

αηνκηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο. 

ην πιαίζην ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε Αεκφζηνπ 

Σνκέα», ζηνλ ζεκαηηθφ άμνλα 2: Βλίζρπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

(Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 4, 5, 6), ε Γεληθή Γξακκαηεία θαηέζεζε πξφηαζε κε ηίηιν 

«Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ». 

Α. Βθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Τινπνηεζέλ απφ ην Β.Κ.Α.Α.Ώ. ζε πλεξγαζία κε ην 

θηλιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ θνξέα HAUS 

εκεηψλεηαη φηη ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνίεζε ην Β.Κ.Α.Α.Ώ.   ζε 

ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν θηλιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ θνξέα HAUS θαη αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην ππφ θεθ 7.11 ηνπ ΐ΄ Μέξνπο, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηα ζψκαηα 

ειέγρνπ κε αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, 

ζπκπεξηιήθζεθε ζεκαηηθή ελφηεηα αλαθνξηθά κε δεηήκαηα θαηαπνιέκεζεο 

δηαθζνξάο θαη απάηεο ζηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο.  

Β. πλεξγαζία κε ηελ Μνλάδα Οξγάλσζεο Αηαρείξηζεο Ώλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (ΜΟΑ ΏΒ) γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο  

ηηο αξρέο ηνπ 2016 θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο  ππεξεζίαο 

AFCOS, ε ΜΟΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο 

(ΒΤΘΤ), ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, πξνηάζεθε απφ ηελ Μ.Ο.Α. 

ζρεδηαζκφο νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο γηα ηηο αλάγθεο 

εθπαίδεπζεο  ησλ ζηειερψλ ησλ Αηαρεηξηζηηθψλ Ώξρψλ αιιά θαη ησλ Αηθαηνχρσλ 

ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΒΠΏ ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Ώπάηεο θαη πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Β.Β. 

ηφρνη ηεο  εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη:  

i) ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ελλνηψλ, πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα απάηεο ζηηο 

Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο,  

ii) ε ελεκέξσζε γηα ηηο Αηαδηθαζίεο ηνπ λένπ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο θαη 

Βιέγρνπ (.Α.Β.  ) πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο  
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iii) ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ απάηεο  

iv) ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. 

Δ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζα απεπζχλεηαη ζηα ζηειέρε ησλ Βηδηθψλ Τπεξεζηψλ 

Αηαρείξηζεο (ΒΤΑ), νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί σο Αηαρεηξηζηηθέο Ώξρέο 

Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, θαζψο θαη ζηνπο 

Αηθαηνχρνπο ησλ Πξνγξακκάησλ. 

ην ίδην έγγξαθν θαηαγξάθεηαη έλα ελδεηθηηθφ πιάλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, 

πνπ πεξηιακβάλεη: 

α) δηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε,  

β) πινπνίεζε ηερληθψλ ζεκηλαξίσλ ζηελ Ώζήλα θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, 

γ) δηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ,  

δ) δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο 

ππεξεζίαο καο ζα αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ 

πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πινπνίεζεο, ήηνη ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ εκεξίδσλ – ζεκηλαξίσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ. 

Δ΄ ΜΔΡΟ 

1. ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΔ  

 

ε κηα πεξίνδν δηαξθνχο κεηάβαζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ βαζηθψλ ελλνηψλ γχξσ 

απφ ην άηνκν θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηηο κνξθέο εμνπζίαο, ε ράξαμε απνηειεζκαηηθήο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο, 

απαηηεί ηνλ δηάινγν κε ηελ δηεζλή εκπεηξία. ην πιαίζην απηφ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, αλέπηπμε δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη ζπγγελείο ππεξεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηνπο νπνίνπο ζπληήξεζε κε 

ζπλέπεηα φινπο ηνπο δεθαπέληε (15) πξψηνπο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη επηιεθηηθά, θάπνηεο απφ ηηο επαθέο ηεο 

ΓΒ.ΓΚΏΑ κε δηεζλείο ζεζκνχο θαη φξγαλα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 
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1.1 ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

 

Η. Ο.Ο..Α., Τπνπξγηθή πλάληεζε, 16 Μαξηίνπ 2016, Παξίζη. 

Ο Γ.Γ. γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζην Παξίζη, 

ζηηο 16 Μαξηίνπ 2016 κεηείρε εθ κέξνπο ηεο Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο, ζηελ εηδηθή 

Τπνπξγηθή χλνδν ησλ Τπνπξγψλ Αηθαηνζχλεο ηνπ θξαηψλ-κειψλ ηνπ Ο.Ο..Ώ., 

κε ηελ νπνία μεθίλεζε ε ηέηαξηε θάζε αμηνιφγεζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ζέκαηα 

αιινδαπήο δσξνδνθίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο 

ηνπ Ο.Ο..Ώ. γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο:    

http://www.oecd.org/corruption/oecd-anti-bribery-ministerial-2016.htm).  

Σν γεληθφηεξν ζέκα ηεο ελ ιφγσ Τπνπξγηθήο πλάληεζεο ήηαλ «Δ ζχκβαζε γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο», ελψ ν εηδηθφηεξνο ζηφρνο απηήο ήηαλ ε 

αλάδεημε ηνλ ηξφπσλ πεξηνξηζκνχ ησλ θαηλνκέλσλ ρξεκαηηζκνχ δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ δηεζλψο.  

Βθπξνζσπψληαο ηελ Βιιάδα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζηελ νκηιία ηνπ αλαθέξζεθε 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Βιιάδα, σο βαζηθφ ζηφρν ηεο 

θπβέξλεζεο. Σνλίδνληαο δε ηε βαξχηεηα, πνπ δίλνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα νη 

ειιεληθέο αξρέο, αλαθέξζεθε ζηε ζέζπηζε ζέζεο αξκφδηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ 

Αηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ζηε ζχζηαζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. , σο ππνζηεξηθηηθή δνκή 

απηνχ, ελέξγεηεο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ επηινγή ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία κίαο δνκήο ηζρπξήο, αμηφπηζηεο, αλεμάξηεηεο θαη ιεηηνπξγηθήο, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

ρεδίνπ.  

Ώλαθεξφκελνο, κεηαμχ άιισλ, ζηα πεπξαγκέλα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, ζρεηηθά κε ηελ 

πάηαμε ηεο δσξνδνθίαο εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, ην νπνίν ήηαλ θαη 

ην εηδηθφηεξν ζέκα ηεο ζπλάληεζεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηφληζε φηη ην ζρεηηθφ 

ζρέδην δξάζεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ κέηξα, πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ 

απνηξνπή, ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ 

δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζε δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ, ρσξίο ζηξεβιψζεηο. Βπηπιένλ αλάθεξε φηη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ 

νξάκαηνο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α έρεη πινπνηεζεί κε ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

επηθνηλσλίαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο δνκέο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, πνπ 

ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθφ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ ειήθζεζαλ ππφςε παξάγνληεο, φπσο ε 

άκεζε ξνή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο δνκέο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, κε έδξα ην 

εμσηεξηθφ, πξνο ηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., θαζψο θαη ν ζπληνληζηηθφο ξφινο ηεο 

Γξακκαηείαο, ψζηε νη θαηάιιειεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη νη αληίζηνηρεο 
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θαηαγγειίεο λα δηαβηβάδνληαη άκεζα θαη αμηφπηζηα ζηνπο Βηζαγγειείο θαη ηηο 

αξκφδηεο αξρέο, πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν.  

Ο Γ.Γ. γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, αλέθεξε φηη ην έξγν απηφ έρεη ήδε 

αξρίζεη λα πινπνηείηαη, δνζέληνο φηη ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α έρεη ήδε ζπληάμεη θαη απνζηείιεη 

εηδηθή επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Βλεκέξσζεο θαη Βπηθνηλσλίαο θαη πξνο ηνλ Βιιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ 

(ΒΟΣ), δεηψληαο απφ φινπο ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, πνπ εδξεχνπλ θαη 

εθπξνζσπνχλ ηε ρψξα ζην εμσηεξηθφ λα αλαθέξνπλ ζηε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α θαηαγγειίεο 

γηα ππνζέζεηο δσξνδνθίαο, πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζηα μέλα ΜΜΒ. Βπηπιένλ ν ΓΓ 

ππελζχκηζε ηε ζηαζεξή θαη ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηε δέζκεπζε ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηθηχνπ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηεζλνχο δσξνδνθίαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη 

πιήξσο. 

Σηο εξγαζίεο ηεο πλφδνπ πξνιφγηζαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Ο.Ο..Ώ. θ. 

Angel Gurria θαη ν Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο ηεο Εηαιίαο θαη πξφεδξνο ηεο πλφδνπ, 

Andrea Orlando.  

ΗΗ. Ο.Ο..Α., πδήηεζε Δπί Σεο Πξνθνξηθήο Έθζεζεο Σεο Διιάδαο (OECD 

Greece 3bis Evaluation - Oral Report 2016), 17 Μαξηίνπ 2016, Παξίζη. 

Εδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Βιιάδα είρε ε επηηπρήο νινθιήξσζε απφ ηνλ Ο.Ο..Ώ., 

ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο ηεο Βιιάδνο, ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηε χκβαζε ηνπ Ο.Ο..Ώ., 

φζνλ αθνξά ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Ασξνδνθίαο Ώιινδαπψλ Αεκνζίσλ 

Λεηηνπξγψλ θαηά ηηο Αηεζλείο Βπηρεηξεκαηηθέο πλαιιαγέο, ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2016.  

ηελ ελ ιφγσ ζπδήηεζε επί ηεο πξνθνξηθήο έθζεζεο ηεο Βιιάδαο, ε νπνία 

νινθιεξψζεθε θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία (OECD Greece 3bis 

evaluation - Oral Report 2016), ε Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Ννκηθήο ρνιήο ΒΚΠΏ θ. 

Μαξία Γαβνπλέιε, επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζηελ Οκάδα 

Βξγαζίαο θαηά ηεο Ασξνδνθίαο ζηνλ Ο.Ο..Ώ., θαζψο επίζεο ν Γ.Γ. γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, σο επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο, δέρζεθαλ 

ζπγραξεηήξηα γηα ηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ελέρεη ε 

πηζαλή εκπινθή ηνπο ζε πξάμεηο δηαθζνξάο θαη ηνλίζηεθαλ νη ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο, πνπ αλέιαβε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε ΓΒ.Γ.ΚΏΑ θαη ν 

Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ. 

Καηέζηε ζαθέο φηη ε δηαθζνξά ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο δελ 

απνηειεί κηα ιαλζαζκέλε πξαθηηθή ή έλα «αλαγθαίν θαθφ», αιιά απνηειεί πξάμε 

πνηληθά θνιάζηκε, ε νπνία ηηκσξείηαη κε ηηο ίδηεο πνηλέο, φπσο θαη ε δσξνδνθία 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε Βιιάδα, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθιεζε ηνπ παζφληνο ή 

αίηεζε απφ ην μέλν θξάηνο. 
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ΗΗΗ. ΟΟΑ, Οκηιία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο ζην πκπφζην ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Γεκφζηα Γηαθπβέξλεζε (Public 

Governance Committee Symposium), ζηνλ ΟΟΑ, 21 Απξηιίνπ 2016, Παξίζη. 

ηηο 21 Ώπξηιίνπ 2015, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αηαθζνξάο ζπκκεηείρε ζην ζπκπφζην ηεο Βπηηξνπήο γηα ηε Αεκφζηα Αηαθπβέξλεζε 

(Public Governance Committee Symposium), ζηελ έδξα ηνπ ΟΟΏ, ζην Παξίζη. 

Βηδηθφηεξα ζηελ νκηιία ηνπ ζηε χλνδν ηεο Οινκέιεηαο αλαθνξηθά κε ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο  νη ρψξεο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ κέηξα γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο δεκφζηαο αθεξαηφηεηαο, παξνπζίαζε ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

θαηά ηεο δηαθζνξάο εζηηάδνληαο ζηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκφζηαο αθεξαηφηεηαο, θαη αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο επηδηψθεηαη ζηελ Βιιάδα ε πινπνίεζε ελφο ζπλεθηηθνχ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αθεξαηφηεηαο, νηθνδνκείηαη ε θνπιηνχξα 

αθεξαηφηεηαο, θαη δηαζθαιίδεηαη ε ινγνδνζία,  ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο θαη ε 

ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο αθεξαηφηεηαο.  

 

ΗV. Γξαθείν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα, Ννέκβξηνο 2015, πλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

ε ζπλέρεηα ηεο Ρεκαηηθήο Αηαθνίλσζεο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Όπαηεο Ώξκνζηείαο 

ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηα Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα, κε ζπλεκκέλν 

εξσηεκαηνιφγην, αλαθνξηθά κε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο Αηαθζνξάο ζηελ 

απφιαπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δλσκέλσλ Βζλψλ 29/11 ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Ώλζξσπίλσλ 

Αηθαησκάησλ, ε Τπεξεζία καο, ζην ηέινο ηνπ Ννεκβξίνπ 2015, απέζηεηιε ηηο 

απφςεηο ηεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο, πξνο ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ 

(Αηεχζπλζε Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ), πξνθεηκέλνπ λα ηηο αμηνπνηήζεη ζρεηηθά, 

ζην πιαίζην ζπκπιήξσζεο απφ ηε ρψξα καο ηνπ ελ ιφγσ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Βηδηθφηεξα, ην Γξαθείν ηεο Όπαηεο Ώξκνζηείαο δεηνχζε ζηνηρεία γηα 

εθαξκνδφκελεο θαιέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηα κέηξα θαηά ηεο δηαθζνξάο, 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη κία 

ζπιινγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηηο νπνίεο αλαπηχζζνπλ ηα Κ-Μ, νξγαληζκνί θαη 

ηδξχκαηα γηα ηα Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα, θνηλσληθνί θνξείο, θηι. θαηά ηελ 

ηξηαθνζηή δεχηεξε (32
ε
) χλνδν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ.  

Βπηζεκαίλνπκε φηη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α 

πεξηειάκβαλε θπξίσο ηα αθφινπζα:   

Ώ) ηηο ηειεπηαίεο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Αηαθζνξάο,  
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ΐ) ηε ζπζρέηηζε βαζηθψλ αξρψλ, πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, κε δξάζεηο ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Αηαθζνξάο, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏΑ.  

1.2  ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

Η. Δ.Δ.-Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ, 24 Φεβξνπαξίνπ 2016, Αζήλα. 

Βπξεία ζχζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2016, παξνπζία 

εθπξνζψπσλ ηεο Β.Β.-Γεληθή Αηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Βζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (European Commission, DG HOME), αλαθνξηθά κε ηνλ 

έιεγρν ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο καο, ζηηο ζπζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 1ε 

Έθζεζε ηεο Β.Β. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, έηνπο 2014, θαζψο επίζεο 

θαη ηελ ελεκέξσζε επί ησλ εμειίμεσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία δπν 

ρξφληα ζηε ρψξα καο, ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Δ ζχζθεςε έιαβε ρψξα ζηελ έδξα ηεο 

ΓΒ.Α.ΚΏ.Α θαη ζε απηή ζπκκεηείραλ, επίζεο, εθπξφζσπνη ηνπ Βηζαγγειέα 

Αηαθζνξάο, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Βηζαγγειέα, ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο, ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Αεκνζίσλ Βζφδσλ, ηνπ ψκαηνο Αίσμεο Οηθνλνκηθνχ 

Βγθιήκαηνο, ηεο Ώξρήο  Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Βζφδσλ απφ 

Βγθιεκαηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη 

Βιέγρνπ ησλ Αειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, ηεο Βληαίαο Ώλεμάξηεηεο 

Ώξρήο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ 

ζπλάληεζεο, ζπληάρζεθε θαη ππνβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, απφ ηελ 

ΓΒ.Γ.ΚΏΑ., αλεπίζεκν έγγξαθν (non paper), ην νπνίν επαλππνβάιακε ζηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (DG HOME) επηθαηξνπνηεκέλν ηνλ 

κήλα Ώπξίιην ηνπ 2016, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ΗΗ. Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), 29 

Φεβξνπαξίνπ 2016, Αζήλα. 

Βπξεία ζχζθεςε κε ζέκα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ειιεληθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

κε ηηο επξσπατθέο ππεξεζίεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2016, ππφ 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, παξνπζία ηνπ 

Γεληθνχ Αηεπζπληή, ηεο Βπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ώπάηεο 

(OLAF), θ. Giovanni Kessler, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Ώζήλα. Δ 

ζχζθεςε έιαβε ρψξα ζηελ έδξα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. θαη ζε απηή ζπκκεηείραλ, επίζεο, 

ν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο ζηελ Βιιάδα, θ. 

Παλαγηψηεο Καξβνχλεο, ν Βηδηθφο Γξακκαηέαο ΑΟΒ, θ. Κψζηαο Υξήζηνπ, ν 

δηεπζπληήο ηεο Οηθνλνκηθήο Ώζηπλνκίαο, ππνζηξάηεγνο, θ. Βκκαλνπήι Πινπκήο 

θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο. 

Δ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ ζπκπεξηιάκβαλε ηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ 

Αηεπζπληή ηεο OLAF, γηα ηελ εμέιημε ησλ θχξησλ ππνζέζεσλ απάηεο, πνπ έρνπλ 
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εληνπηζηεί, θαζψο θαη γηα ηηο πνιηηηθέο, ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏΑ, σο αξκφδηαο αξρήο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο 

(ειιεληθή ππεξεζία  AFCOS). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ηνλίζηεθε ε 

ηδηαίηεξα θαιή θαη επσθειήο ζπλεξγαζία ηεο OLAF κε ηελ ΓΒ.Γ.ΚΏΑ, ελψ 

ηνλίζηεθε ε αλάγθε ζπλέρηζεο θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο. Δ ζχζθεςε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εμαηξεηηθφ θιίκα, ζηνλ απφερν θαη ησλ ηειεπηαίσλ επηηπρηψλ 

ηεο OLAF, ζηνλ ηνκέα ηεο πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπληθψλ πξντφλησλ, ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ζεκεηψζεθε θαη ε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏΑ  

1.3  ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΛΛΧΝ ΚΡΑΣΧΝ  

 

Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο επίζεκεο επηζθέςεηο:  

 

Η. Δπίζεκε Δπίζθεςε ηειερψλ Σεο ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ ζηελ Τπεξεζία Σεισλείσλ 

Καη Μνλνπσιίσλ Σεο Ηηαιίαο, 20 Ννεκβξίνπ 2015, Ρψκε 

ηειέρε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, πξαγκαηνπνίεζαλ επίζθεςε ζηελ Τπεξεζία Σεισλείσλ 

θαη Μνλνπσιίσλ ηεο Εηαιίαο – Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ελ 

ιφγσ Τπεξεζίαο έμσ απφ ηε Ρψκε. ηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Πιεξνθνξηψλ ηεο 

αλσηέξσ Τπεξεζίαο ηεο Εηαιίαο, παξνπζίαζαλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπκβνιή ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ, γηα 

ηελ πάηαμε ηεο ιαζξεκπνξίαο, ηνπ νηθνλνκηθνχ, θαζψο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο. 

 

Καηά ηελ επίζθεςε, έγηλε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, 

αλαθνξηθά κε λνκηθά θαη επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα, θαζψο θαη κε ζέκαηα 

ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαξκφδησλ ή/θαη ζπλεξγαδφκελσλ 

Τπεξεζηψλ ζηα πεδία ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηδίσο ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαπληθψλ πξντφλησλ. Σέινο, παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο δξάζεο, πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ απάηεο θαη ηεισλεηαθήο θχζεσο 

παξαβάζεσλ θαη αδηθεκάησλ, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ππνζηήξημε εηδηθψλ κηθηψλ, 

επηρεηξεζηαθψλ  νκάδσλ. 

 

ΗΗ. Δπίζεκε  Δπίζθεςε Αληηπξνζσπείαο ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο AFCOS  

ζηελ Τπεξεζία AFCOS Ηηαιίαο, 15 Φεβξνπαξίνπ 2016, Ρψκε 

 

Δ ειιεληθή ππεξεζία AFCOS ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, ζπκκεηείρε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 

2016, ζε επίζεκε ζπλάληεζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηαιηθή Τπεξεζία ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο ζηελ Ρψκε. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α είρε ηελ 

επθαηξία λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο θαη 

επηρεηξεζηαθήο δξάζεο ηνπ Εηαιηθνχ AFCOS. 
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2.ΓΗΔΘΝΔΗ ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ 

 

Τπνγξαθή πκθψλνπ πλεξγαζίαο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Σξχθσλα Αιεμηάδε κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ρελαλίαο-

Βεζηθαιίαο.  

 

Σελ άλνημε ηνπ 2015, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ΐφξεηαο Ρελαλίαο-ΐεζηθαιίαο, 

θ. Νφξκπεξη ΐάιηεξ-Μπφξγηαλο, πξνζθέξζεθε λα βνεζήζεη ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζηε κάρε ηεο θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο, ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη 

ηεο δηαθζνξάο. Καζψο ην  θξαηίδην ηεο νκνζπνλδηαθήο δεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο 

δηαζέηεη ηνλ πην ζχγρξνλν θαη απνδνηηθφ θνξνειεγθηηθφ θαη θνξνεηζπξαθηηθφ 

κεραληζκφ ηεο Γεξκαλίαο, ε αληαπφθξηζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ήηαλ άκεζε.  

Βπηζεκαίλεηαη φηη ην θξαηίδην, θαηά ηε ζεηεία ηνπ θ. Μπφξγηαλο, έρεη 

αγνξάζεη πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα ςεθηαθνχο δίζθνπο (cd) κε ζηνηρεία 

θνξνθπγάδσλ απφ πιεξνθνξηνδφηεο. Δ αμηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ νδήγεζε 

ζηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απηνθαηεγγειηψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

εηζπξάμεσλ ηνπ θξαηηδίνπ, ζηέιλνληαο ηαπηφρξνλα ηζρπξφ κήλπκα ζηνπο επίδνμνπο 

θνξνθπγάδεο. 

H πξψηε επίζθεςε ζην Νηίζειληνξθ ηεο Γεξκαλίαο, πνπ απνηέιεζε ηελ αξρή γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο Λίζηαο Μπφξγηαλο θαη έβαιε ηα ζεκέιηα γηα κία επσθειή θαη 

ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηε ΐφξεηα Ρελαλία – ΐεζηθαιία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 

ΜαΎνπ 2015, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θιηκάθην εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο 

αληηπξνεδξίαο ηεο θπβέξλεζεο, ηεο γεληθήο γξακκαηείαο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

ηεο γεληθήο γξακκαηείαο δεκνζίσλ εζφδσλ, κε επηθεθαιήο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θ. Γηψξγν ΐαζηιεηάδε, κεηέβε ζην 

Νηίζειληνξθ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

θξαηηδίνπ κε ηε  ρψξα καο. ην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε ειιεληθή πιεπξά 

δήηεζε λα ελεκεξσζεί γηα πηζαλά ζηνηρεία ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

εκεηψλεηαη φηη είρε πξνεγεζεί επηθνηλσλία  ησλ ειιεληθψλ πξνμεληθψλ αξρψλ 

κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο ΐφξεηαο Ρελαλίαο-ΐεζηθαιίαο, θαζψο θαη 

γξαπηή επηθνηλσλία ηνπ Ώληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία 

ηνπ αλσηέξσ θξαηηδίνπ. ηελ ελ ιφγσ πξψηε ζπλάληεζε ησλ δχν 

αληηπξνζσπεηψλ ζπκθσλήζεθε ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν πιεπξψλ 

γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο ηηο ειιεληθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ θνξνινγηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη δησθηηθψλ αξρψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

εηζπξαμηκφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Εδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε 

λνκνηερληθή ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα ηελ πάηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηε θνξνιφγεζε ηνπ κεγάινπ πινχηνπ, θαζψο θαη ζηε ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ πηνζέηεζε πξσηνπνξηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ 
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ζπζηεκάησλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαζηαχξσζε αδήισησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

Καξπφο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ 

ηεο ΐφξεηαο Ρελαλίαο-ΐεζηθαιίαο είλαη θαη ε "Λίζηα Μπφξγηαλο", ε νπνία 

παξαδφζεθε, φπσο νξίδεη ε επξσπατθή λνκνζεζία, κέζσ ηεο ππεξεζηαθήο νδνχ,  

ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2015, ζηηο ειιεληθέο αξρέο, θαηαδεηθλχνληαο φηη ε αιεζήο 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο δελ ρσξεί ελδηάκεζνπο ηξίηνπο 

εκπιεθφκελνπο θαη θηλεηέο θάξηεο κλήκεο (USB sticks). 

Δ ιίζηα πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο ζηνηρεία ινγαξηαζκψλ Βιιήλσλ δηθαηνχρσλ ζε 

ειβεηηθή ηξάπεδα, πνπ αθνξνχλ ηα έηε 2006-2008 θαη ζπλνιηθφ ππφινηπν, πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) δηο Βπξψ. Μέρξη ζήκεξα, ζηα πιαίζηα ειέγρνπ ηεο 

Λίζηαο Μπφξγηαλο, έρνπλ ζρεκαηηζηεί πεξηζζφηεξεο απφ ρίιηεο (1000) 

δηθνγξαθίεο.  

Δ ζπλεξγαζία ησλ αξρψλ ηνπ Γεξκαληθνχ Κξαηηδίνπ κε ηηο Βιιεληθέο Ώξρέο 

επηζθξαγίζηεθε θαη επίζεκα κε ηελ επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο 

ΐφξεηαο Ρελαλίαο ΐεζηθαιίαο, θ. Νφξκπεξη ΐάιηεξ Μπφξγηαλο, ζηελ Ώζήλα θαη 

ηελ ππνγξαθή ζηηο 16/1/2016, ζηελ έδξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο  παξνπζία ηνπ Γ.Γ. γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θ. Γηψξγνπ ΐαζηιεηάδε, απφ ηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Σξχθσλα Ώιεμηάδε  θαη ηνλ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αηθαηνζχλεο, αξκφδην γηα 

ζέκαηα δηαθζνξάο θ. Αεκήηξε Παπαγγειφπνπιν, ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

πιεπξψλ.  

 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα απφ ην άλσ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο:  

 

«[…] κε ζηφρν ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο (αληαιιαγήο ζηνηρείσλ) ζηνπο 

ηνκείο ησλ δεκφζησλ εζφδσλ, ηεο απνηειεζκαηηθήο επηβνιήο θφξσλ, ηεο 

δηελέξγεηαο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, ν 

αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο Γεκήηξηνο Παπαγγειφπνπινο, ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο Νφξκπεξη Βάιηεξ-Μπφξγηαλο θαη 

ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Σξχθσλ Αιεμηάδεο, ζπκθψλεζαλ ζηα εμήο: 

 

1.Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Οκφζπνλδνπ Κξαηηδίνπ ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο-

Βεζηθαιίαο απνζθνπνχλ ζηελ άκεζε δεκηνπξγία πιαηζίνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

θαη εκπεηξηψλ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο, ζπιινγήο θφξσλ, 

δηελέξγεηαο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. 

 

2.ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξίσλ, παξαθνινπζήζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο, 

επηζθέςεσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (Hospitation) θαη ζε δηελέξγεηα εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ, ζηα νπνία ζα δνζεί εηδηθφ βάξνο ζηα εμήο αληηθείκελα: 
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α) ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή κεζφδσλ νξζήο αμηνιφγεζεο ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο, 

ηεο επηβνιήο θαη είζπξαμεο θφξσλ. 

β) ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Risk-Management-System), σο απνηειεζκαηηθνχ 

κέζνπ, γηα ηελ επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, επηινγή ππνζέζεσλ 

ειέγρνπ. 

γ) ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θεληξηθνχ 

κεηξψνπ αθεξέγγπσλ επηρεηξήζεσλ (κεηξψν δηαθζνξάο), σο απνηειεζκαηηθφ κέηξν 

γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. 

δ)ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξζξσζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο (Δθνξίεο, Διεγθηηθά Κέληξα). 

ε) ηελ πνηληθή αζπιία ζε πεξηπηψζεηο απηνθαηαγγειίαο. 

δ) ηελ απφθηεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

ε) ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

3.ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ην Οκφζπνλδν Κξαηίδην ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο-

Βεζηθαιίαο δειψλεη ηελ πξνζπκία εθπαίδεπζεο πελήληα ππαιιήισλ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ θξαηηδίνπ θαη 

εθφζνλ απηφ είλαη επηζπκεηφ, ηελ πξνζπκία επίζθεςεο εκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ 

Διιάδα, νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ θνηλψο 

πξναπνθαζηζζεηζψλ δξάζεσλ». 

 

Τινπνηψληαο ηεο δεζκεχζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο, ηνλ Ενχιην ηνπ 2016 ε 

πξψηε νκάδα ππαιιήισλ ηνπ θνξνειεγθηηθνχ θαη θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ 

ηεο Βιιάδαο άξρηζε ηελ εθπαίδεπζή ηεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο ΐφξεηαο 

Ρελαλίαο ΐεζηθαιίαο. ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξεπξέζεζαλ ν Ώλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Σξχθσλ Ώιεμηάδεο, o 

Γεληθφο Γξακκαηέαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, θ. Γ. ΐαζηιεηάδεο, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Αεκνζίσλ Βζφδσλ  θ. Γ. Πηηζηιήο θαη ν Βηδηθφο Γξακκαηέαο 

ΑΟΒ θ. Κ. Υξήζηνπ.  

3. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ. Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ 

 

Δ ζπκκεηνρή ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζε δηεζλή θφξα, ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

κε ζέκα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, απνηέιεζε εμ‘ αξρήο βαζηθφ ππιψλα 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Τπεξεζίαο. Δ ζπλεπήο παξνπζία ζηα δηεζλή 

φξγαλα θαη ε επηθνηλσλία κε ζεζκνχο ηεο Έλσζεο, αιιά θαη ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο, εληζρχεη ζεκαληηθά ην έξγν ηεο λενζχζηαηεο Γξακκαηείαο, 

δηαζθαιίδνληαο αθελφο ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ρψξαο ζηελ δηεζλή 

εθζηξαηεία ελάληηα ζηελ δηαθζνξά, αθεηέξνπ ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ 

ζηειερψλ ζε εκπεηξία θαη εξγαιεία γηα ηελ εγρψξηα θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ώπφ ηελ ζχζηαζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. έσο ζήκεξα, ζηειέρε ηεο ππεξεζίαο 

ζπκκεηείραλ ζε θάζε ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ζπλάληεζε, επηζηξέθνληαο κε ηηο 
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απνζθεπέο ηνπο γεκάηεο κε ρξήζηκε εκπεηξία, αιιά θαη θαζηζηψληαο ηελ 

Γξακκαηεία θαη ηελ Υψξα καο απαξαίηεην ζπλνκηιεηή ησλ Κνηλνηηθψλ θαη 

Αηεζλψλ Θεζκψλ θαη Οξγάλσλ. 

 

Η. πλάληεζε ηεο Οκάδαο ησλ Τπεξεζηψλ AFCOS (AFCOS Group Meeting), 

15 Οθησβξίνπ 2015, Βξπμέιιεο.   

Δ ζπλάληεζε ηεο Οκάδαο «AFCOS Group» έιαβε ρψξα ηελ 15
ε
 Οθησβξίνπ 2015 

ζηηο ΐξπμέιιεο, ζε ζπλέρεηα ηεο ηειεπηαίαο ζπλάληεζεο, πνπ είρε γίλεη έλα ρξφλν 

λσξίηεξα (2014) θαη είρε απνθαζηζζεί ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ λα νξίζνπλ 

απφ κία ζπληνληζηηθή ππεξεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (AFCOS). Δ 

ειιεληθή αληηπξνζσπεία, θαηά ηε ζπλάληεζε ηεο Οκάδαο AFCOS Group, 

απνηειείην απφ ζηειέρε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α θαη ηεο Μ.Β.Ώ. ΐξπμειιψλ. 

   

Με ηελ ζπλάληεζε ηεο 15
εο

 Οθησβξίνπ 2015, επηβεβαηψζεθε ν νξηζκφο ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. σο ε ειιεληθή ππεξεζία AFCOS, πνπ επηθνξηίδεηαη κε ηελ επζχλε ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

 

 

ΗΗ. πλάληεζε ηεο Οκάδαο COCOLAF γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Απάηεο 

(COCOLAF Fraud Prevetion Group Meeting), 10 Ννεκβξίνπ 2015, Βξπμέιιεο.   

Δ ζπλάληεζε ηεο Οκάδαο «COCOLAF Fraud Prevention Group» έιαβε ρψξα ηελ 

10
ε
 Ννεκβξίνπ 2015 ζηηο ΐξπμέιιεο. Δ ειιεληθή αληηπξνζσπεία θαηά ηε 

ζπλάληεζε απηή απνηεινχληαλ απφ ζηειέρε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α θαη ηεο Β.Τ.Θ.Τ. 

 

ηηο εξγαζίεο ηεο ζπλάληεζεο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ Βιιάδα, απνθαζίζηεθε ε 

ζπλέρηζε, αιιά θαη ε επαχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, φρη κφλν ζε 

ζπλαληήζεηο ησλ ππννκάδσλ COCOLAF ζηα πιαίζηα ηεο OLAF, αιιά θαη ζε 

ζπλαληήζεηο, ζπλεξγαζίεο, ζπλέδξηα,  fora,  εθπαηδεχζεηο, θιπ., πνπ είλαη ζπλαθείο 

κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο, ζε επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. Βπίζεο εδξαηψζεθε ε δηαηήξεζε, ε αμηνπνίεζε  θαη ε επέθηαζε 

ησλ επαθψλ θαη ζπλεξγαζηψλ, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Σέινο, ε ζπλάληεζε 

ζεκαηνδφηεζε ηελ δπλακηθή έληαμε ηεο ειιεληθήο ππεξεζίαο AFCOS θαη 

εηδηθφηεξα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζηελ επξσπατθή εθζηξαηεία ελάληηα ζηελ απάηε.  

 

ΗΗΗ. πλάληεζε ηεο Οκάδαο COCOLAF γηα ηηο Αλαθνξέο θαη Αλάιπζε 

Γεδνκέλσλ ηεο Απάηεο θαη άιισλ Παξαηππηψλ (COCOLAF expert group 

«Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities» - Meeting), 1 

Γεθεκβξίνπ 2015, Βξπμέιιεο. 

H ειιεληθή ππεξεζία AFCOS ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, ζπκκεηείρε κε εθπξνζψπνπο ηεο, 

θαζψο θαη εθπξνζψπνπο άιισλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ ζπλάληεζε ησλ 
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εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο νκάδαο γηα ηηο «Ώλαθνξέο θαη Ώλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο 

Ώπάηεο θαη άιισλ Παξαηππηψλ», πνπ έιαβε ρψξα  ηελ 1
ε
 Αεθεκβξίνπ 2015 ζηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο OLAF ζηηο ΐξπμέιιεο.  

ηε ζπλάληεζε πξνηάζεθε θαη απνθαζίζηεθε  ε ζχζηαζε νκάδαο εξγαζίαο κε 

ζπκκεηνρή θαη ηεο Βιιάδαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ βειηίσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2011 «Πξαθηηθνχ Οδεγνχ 

Καηεπζπληήξησλ  Γξακκψλ  Αλαθνξάο Παξαηππηψλ». Βπηπιένλ, ζπδεηήζεθαλ 

ζέκαηα, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαηά ηεο απάηεο 

(PIF Report 2014) ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Βπηηξνπήο. 

IV. πλάληεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ηε Γσξνδνθία ζηηο 

Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο πλαιιαγέο (OECD Working Group on Bribery in 

International Business Transactions - Meeting), 10-11 Γεθεκβξίνπ 2015, 

Παξίζη 

ηέιερνο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζπκκεηείρε ζηε ζπλάληεζε ηεο νινκέιεηαο ηεο  Οκάδαο 

Βξγαζίαο ηνπ Ο.Ο..Ώ. γηα ηε Ασξνδνθία ζηηο Αηεζλείο Βπηρεηξεκαηηθέο 

πλαιιαγέο (The OECD Working Group on Bribery in International Business 

Transactions-WGB) σο αμηνινγεηήο γηα ηελ Ώπζηξία ζε ζπλέρεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο Φάζεο 3.  

V. 4
ε
 χλνδνο ηεο πλέιεπζεο ησλ Μεξψλ ηεο IACA (International Anti-

Corruption Academy), 9-11 Γεθεκβξίνπ 2015, Βηέλλε 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζπκκεηείρε ζηελ 4
ε
 χλνδν ηεο πλέιεπζεο ησλ Μεξψλ ηεο IACA,  

εθπξνζσπψληαο παξάιιεια ην Τπνπξγείν Αηθαηνζχλεο. ηελ ελ ιφγσ ζχλνδν, απφ 

ειιεληθήο πιεπξάο, ζπκκεηείραλ θαη νη δηπισκαηηθέο αξρέο κε επηθεθαιήο ηελ 

Πξέζβε ηεο Βιιάδνο ζηελ Ώπζηξία θα Υξπζνχια Ώιηθέξε. Καηά ηελ δηάξθεηα   

ησλ εξγαζηψλ, επηθπξψζεθε ε ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε ζπκκεηνρή ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ζηηο εξγαζίεο ηεο Ώθαδεκίαο, αιιά θαη ηεο UNCAD, κε ζθνπφ ηελ 

πξνβνιή ησλ κέηξσλ, δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ελάληηα ζηε Αηαθζνξά.  

 

VI. Πξφγξακκα αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ηεο Δ.Δ. - Γεληθή Γηεχζπλζε 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ κε ζέκα  ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζε Σνπηθφ θαη 

Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν, 25 Φεβξνπαξίνπ 2016, Αζήλα. 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, ζπκκεηείρε κε έλα ζηέιερφο ηεο ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2016, ζε 

ζπλάληεζε εξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ώζήλα, κε ζέκα ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ ζε Σνπηθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 

Βπίπεδν. Βηδηθφηεξα, ην ζεκηλάξην εζηίαζε ζηηο πξσηνβνπιίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο θαη ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηδίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

απνηεινχλ ηνκέα πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο δηαθζνξάο. Σν πξφγξακκα 
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παξαθνινχζεζε θαη ζηέιερνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο.  

 

VII. Ο.Ο..Α., 4ε ζπλάληεζε ηεο «Δηδηθήο Οκάδαο Αληηκεηψπηζεο ηνπ 

Παξάλνκνπ Δκπνξίνπ», 18-19 Απξηιίνπ 2016, Παξίζη. 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α. ζπκκεηείρε ζηελ 4ε ζπλάληεζε ηεο «Βηδηθήο Οκάδαο Ώληηκεηψπηζεο 

ηνπ Παξάλνκνπ Βκπνξίνπ» («Task Force on Countering Illicit Trade – (TF-CIT) »), 

πνπ δηνξγάλσζε ν Ο.Ο..Ώ. ζηηο 18-19 Ώπξηιίνπ 2016. Ο ζθνπφο ηεο «Βηδηθήο 

Οκάδαο Ώληηκεηψπηζεο ηνπ Παξάλνκνπ Βκπνξίνπ» ηνπ Ο.Ο..Ώ. γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ήηαλ λα πξνσζήζεη πνιηηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα εληζρχζεη ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε 

ζηφρν ηε κείσζε θαη ηελ απνηξνπή ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ. Οη θπβεξλήζεηο 

θιήζεθαλ λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε πνιηηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη ν ζηφρνο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ λέεο πξνηάζεηο ησλ κειψλ γηα ην 

πνπ ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ νη δπλάκεηο, έηζη ψζηε λα παξαρζεί 

απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή.  

ηε  ζπλάληεζε απηή ζπκκεηείραλ είθνζη δχν (22) ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο Κνινκβίαο θαη ηνπ Πεξνχ, θαζψο θαη Αηεζλείο Οξγαληζκνί, φπσο ε EUIPO 

(Γξαθείν Αηαλνεηηθήο Εδηνθηεζίαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο), INTERPOL (Αηεζλήο 

Οξγάλσζε Βγθιεκαηνινγηθήο Ώζηπλνκίαο), EUROPOL (Βπξσπατθή Ώζηπλνκηθή 

Τπεξεζία), WCO (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Βκπνξίνπ), WIPO (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Αηαλνεηηθήο Εδηνθηεζίαο), θαζψο θαη πάλσ απφ εθαηφ (100) 

εθπξφζσπνη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, ηνλ αθαδεκατθφ θαη απφ κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο.  

Οη ειιεληθέο πξνηάζεηο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε 4ε ζπλάληεζε ηνπ Ο.Ο..Ώ. 

ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ, ππνζηεξίρζεθαλ θαη 

επηθξνηήζεθαλ απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αληηπξνζσπεηψλ. ζνλ αθνξά εηδηθά 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ, ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α έιαβε επηζήκσο απφ ηνλ 

Ο.Ο..Ώ. πνιχ ζεηηθά ζρφιηα γηα ην νινθιεξσκέλν ζρέδην αληηκεηψπηζεο, πνπ 

παξνπζίαζε, θαη απνθαζίζζεθε ηα ζρφιηα απηά λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα λα 

ζρεδηάζεη ν Ο.Ο..Ώ. πνιηηηθέο, ηηο νπνίεο ζα πξνσζήζεη ζηηο θπβεξλήζεηο. 

Βηδηθφηεξα, νη ζέζεηο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α αθνξνχζαλ ηα κέζα, πνπ παξέρεη ε 

πεηξακαηηθή θνηλσληθή ςπρνινγία, έηζη ψζηε κε έλαλ κεηξήζηκν θαη αμηφπηζην 

ηξφπν λα επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ ιαζξαίσλ πξντφλησλ. 

πγθεθξηκέλα ηνλίζηεθε φηη ζα πξέπεη κέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία λα 

εμεηαζηνχλ νη αθφινπζεο απφςεηο, πνπ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά, έηζη ψζηε λα 

βξεζεί ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο άζθεζεο επηξξνήο ζηνλ πιεζπζκφ: 

Ώ)Σν ιαζξεκπφξην δηαβξψλεη ηελ αγνξά, ππνλνκεχνληαο ηνλ πγηή αληαγσληζκφ θαη 

ν ζηφρνο είλαη λα πεηζηεί ν θαηαλαισηήο λα ζθεθζεί θαη σο ππεχζπλνο πνιίηεο. 
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ΐ)Σν ιαζξεκπφξην ζηεξεί έζνδα απφ ην θξάηνο. Ώπηφ ππνρξεψλεη ηηο θπβεξλήζεηο 

λα θαιχπηνπλ ηηο απψιεηεο κε πξφζζεηεο θνξνινγίεο, ηηο νπνίεο πιεξψλεη θαη ν 

αγνξαζηήο ιαζξαίσλ. 

Γ)Έλα ιαζξαίν πξντφλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. 

Δ ζχλδεζε ηνπ ιαζξαίνπ πξντφληνο κε ελδερφκελε βιάβε ζηελ πγεία επεξεάδεη 

δξαζηηθά φρη κφλν ηελ θνηλσληθή επζχλε ηνπ πνιίηε, αιιά θαη ηελ ηδηνηέιεηα ηνπ 

θαηαλαισηή. 

Α)Σν ιαζξεκπφξην ηξνθνδνηεί παξάλνκα θπθιψκαηα. Σα θπθιψκαηα απηά δελ 

είλαη πάληα ηφζν αβιαβή φζν εθ πξψηεο φςεσο θαίλνληαη, δεδνκέλνπ φηη ζπλήζσο 

πίζσ απφ απηά βξίζθνληαη επξχηεξεο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο 

παξαιιήισο αζθνχλ πνιχ πην επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εκπφξην 

λαξθσηηθψλ, αλζξψπσλ (trafficking) θαη εθβηαζκνχο. ε θάπνηεο ρψξεο, ην 

ιαζξεκπφξην ρξεκαηνδνηεί ηελ ηξνκνθξαηία. ε άιιεο είλαη ζπλπθαζκέλν κε 

παηδηθή εξγαζία ζε απάλζξσπεο ζπλζήθεο. 

Βπίζεο έγηλε αλαθνξά ζηε δηάζηαζε ηνπ «πλεχκαηνο ησλ θαηξψλ» («zeitgeist»), 

έηζη ψζηε λα γίλεη κε απνηειεζκαηηθφ, ήηνη κεηξήζηκν, ηξφπν ε ζχλδεζε αλάκεζα 

ζηελ αγνξά ιαζξαίσλ θαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 

«zeitgeist».  

Με βάζε ηα αλσηέξσ ν Ο.Ο..Ώ.: 

Ώ) έιαβε πνιχ ζεηηθέο εηζεγήζεηο απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αληηπξνζσπεηψλ, 

αλαθνξηθά κε ηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαη θπξίσο γηα ην γεγνλφο φηη ηέζεθε ην ζέκα ηεο κείσζεο 

ηεο δήηεζεο ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ. 

ΐ) ηφληζε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζρεδίσλ ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α γηα δξάζεηο, κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ιαζξαία πξντφληα 

Γ) αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ «Βηδηθή Οκάδα Ώληηκεηψπηζεο ηνπ 

Παξάλνκνπ Βκπνξίνπ» ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο «θαιψλ πξαθηηθψλ», πνπ 

ζεσξνχληαη πξφηππν, απφ φιεο ηηο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ Βηδηθή Οκάδα λα 

ππνζηεξίμεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ. 

Α) ηέινο, απνθαζίζηεθε νη ζέζεηο ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο ζηε δεχηεξε θάζε ησλ εξγαζηψλ ηεο «Βηδηθήο Οκάδαο Ώληηκεηψπηζεο 

ηνπ Παξάλνκνπ Βκπνξίνπ» θαη σο εθ ηνχηνπ νη ελ ιφγσ ζέζεηο πξνσζήζεθαλ ζηα 

αλψηεξα θπβεξλεηηθά επίπεδα δηαθφξσλ θπβεξλήζεσλ. 
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VIII. Πξφγξακκα Αληαιιαγήο Δκπεηξηψλ Σεο Δ.Δ. - Γεληθή Γηεχζπλζε 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο Καη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ Με Θέκα Σελ 

Αληαιιαγή Δκπεηξίαο ηελ Καηαπνιέκεζε Σεο Γηαθζνξάο ηνλ Ηδησηηθφ 

Σνκέα, 21 Απξηιίνπ 2016, Πξάγα. 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, ζπκκεηείρε κε αληηπξνζσπεία δχν ζηειερψλ ηεο ζηηο 21 Ώπξηιίνπ 

2016  ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξάγα ηεο Σζερίαο κε 

ζέκα ηελ αληαιιαγή εκπεηξίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο ζηνλ Εδησηηθφ 

Σνκέα. Βηδηθφηεξα, ην ζεκηλάξην εζηίαζε ζηε ζχκπξαμε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, ζην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο 

ζηηο θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηα  πξνβιήκαηα θαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ  

ηδησηηθνχ ηνκέα ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηέινο ηηο 

πξσηνβνπιίεο, πνπ έρεη ιάβεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. 

 

IX. πλάληεζε ηεο Οκάδαο COCOLAF γηα ηηο Αλαθνξέο θαη Αλάιπζε 

Γεδνκέλσλ ηεο Απάηεο θαη άιισλ Παξαηππηψλ (COCOLAF expert group 

«Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities» - Meeting), 

21 Απξηιίνπ 2016, Βξπμέιιεο. 

 

Δ ειιεληθή ππεξεζία AFCOS ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε 

κε αληηπξνζσπεία δχν ζηειερψλ ηεο. ΐαζηθφ ζέκα ηεο αηδέληαο ηεο ζπλάληεζεο 

απνηέιεζε ε Βηήζηα Έθζεζε έηνπο 2015, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 325 ηεο 

πλζήθεο). Βπίζεο, αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο απνηέιεζαλ  νη  ζπζηάζεηο 

ηεο  έθζεζεο έηνπο 2014 (PIF Report 2014) θαη νη αιιαγέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

έηνπο 2016.  

 

X. 2
ε
 πλάληεζε ηεο Οκάδαο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2014/42/Δ.Δ. 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Απξηιίνπ 2014, 

ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε θαη ηε δήκεπζε νξγάλσλ θαη πξντφλησλ εγθιήκαηνο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2
nd

 Meeting ICG CONFISCATION DIRECTIVE), 

25 Απξηιίνπ 2016, Βξπμέιιεο. 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζπκκεηείρε ζηελ δεχηεξε ζπλάληεζε ηεο αλεπίζεκεο Οκάδαο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2014/42/Β.Β. ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Ώπξηιίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε θαη ηε δήκεπζε 

νξγάλσλ θαη πξντφλησλ εγθιήκαηνο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε. Σελ ειιεληθή 

απνζηνιή ζπκπιήξσζε θαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο 

θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ. 

XI.πλέδξην κε ζέκα: «Ηllicit trafficking routes in Europe and the 

Mediterranean. transnational organized crime, terrorism and sources of 

financing». Γξφκνη παξάλνκεο δηαθίλεζεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Μεζφγεην. 

Γηεζληθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηξνκνθξαηία θαη πήγεο ρξεκαηνδφηεζεο». 
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Tελ 13
ε
 Ώπξηιίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρψκε ζπλέδξην κε ζέκα: Illicit 

trafficking routes in Europe and the Mediterranean. Transnational organized crime, 

terrorism and sources of financing. Σν ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε απφ δχν 

αλαγλσξηζκέλα ηηαιηθά think tank ην PrioritaCultura θαη ην  Institute for 

International Affairs, κε ηε ζηήξημε ηεο  British American Tobacco Italia. H βαζηθή 

ζεκαηηθή ηνπ ζπλεδξίνπ εζηίαζε ζην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. ην πιαίζην απηφ παξνπζηάζηεθαλ εηζεγήζεηο κε θχξηα 

θαηεχζπλζε ηελ απνηχπσζε ησλ δηεζλψλ δηαζηάζεσλ ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαη 

ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηξνκνθξαηίαο θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. ην ζπλέδξην 

ζπκκεηείραλ αλψηεξνη πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη  ηεο Εηαιηθήο Κπβέξλεζεο θαζψο 

θαη εθπξφζσπνη απφ ην δηθαζηηθφ ζψκα θαη ινηπέο δησθηηθέο ππεξεζίεο. Δ 

εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο απνηχπσζε 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ππέδεημε 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

Βιιάδαο, σο πέξαζκα κεηαμχ Ώλαηνιήο θαη Αχζεο, σο ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο 

πνπ εληζρχνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (εκπφξην 

αλζξψπσλ, ιαζξεκπφξην θαπληθψλ θαη εκπφξην λαξθσηηθψλ). Δ εηζήγεζε 

επηθεληξψζεθε ζηελ έθηαζε ηνπ  ιαζξεκπνξίνπ θαπληθψλ ζηελ Βιιάδα θαη ζηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ. 

 

XII. Γηήκεξν Γηεζλέο πλέδξην κε ηίηιν «ΔΡΓΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΝ 

ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΠΑΣΖ» - Γηαθξαηηθή απάηε 

ζηηο δηαξζξσηηθέο δξάζεηο («COOPERATION PROJECT IN THE ANTI-

FRAUD SECTOR» - Transnational fraud in the Structural Actions), 19-20 

Μαΐνπ 2016, Ρψκε 

Δ ειιεληθή ππεξεζία AFCOS ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζπκκεηείρε ζηελ δηάζθεςε ηεο 

OLAF θαη ησλ εζληθψλ AFCOS ηεο Έλσζεο, κε αληηθείκελν ηελ δηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Αηαθζνξάο ζηηο δηαξζξσηηθέο δξάζεηο. Δ 

δηάζθεςε δηεμήρζε ζηελ Ρψκε απφ ηηο 19 έσο ηηο 20 ΜαΎνπ 2016 θαη ππήξμε κέξνο 

κηαο αξρηθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ ηηαιηθνχ AFCOS αλαθνξηθά κε ηελ δηαβνχιεπζε 

θαη σξίκαλζε ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξεζηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ Ώκνηβαία 

Αηνηθεηηθή ΐνήζεηα ζηηο Αηαξζξσηηθέο Αξάζεηο, ζηα πξφηππα ηνπ αληίζηνηρνπ 

Καλνληζκνχ 515/97 θαη ηεο  "Naples II" Convention, 12/18/1997, πνπ ηζρχεη γηα 

ηελ Κνηλή Ώγξνηηθή Πνιηηηθή.  

XIII. 47
ε
 πλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Οκάδαο COCOLAF σο 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ πληνληζκφ ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο 

(47th COCOLAF Plenary meeting Advisory Committee for the Coordination 

of Fraud Prevention), 24 Μαΐνπ 2016, Βξπμέιιεο.  

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο Βπηηξνπήο, πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά 

ηελ 24
ε
 ΜαΎνπ 2016 ζηηο ΐξπμέιιεο. Σελ ειιεληθή απνζηνιή ζπκπιήξσζαλ 

εθπξφζσπνο  απφ ην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη ην ψκα Αίσμεο 

Οηθνλνκηθνχ Βγθιήκαηνο (.Α.Ο.Β). Κεληξηθφ ζέκα ηεο ζπλάληεζεο ππήξμε ε 
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παξνπζίαζε ζηα θξάηε κέιε ζρεδίνπ ηεο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ηεο OLAF γηα ην 

2015. 

XIV. Πξφγξακκα αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ηεο Δ.Δ. - Γεληθή Γηεχζπλζε 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ κε ζέκα ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξίαο ζηε ζρέζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο αζπιίαο ησλ κειψλ ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ, 19 Ηνπλίνπ 2016, Βηέλλε. 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, κε αληηπξνζσπεία δχν ζηειερψλ ηεο ζηηο 19 Ενπλίνπ 2016  ζε 

ζπλάληεζε εξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ΐηέλλε ηεο Ώπζηξίαο κε ζέκα 

ηελ αληαιιαγή εκπεηξίαο ζηε ζρέζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο αζπιίαο ησλ κειψλ ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ. Βηδηθφηεξα, ην ζεκηλάξην εζηίαζε ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ λνκηθφ 

πιαίζην ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο, ζε θαιέο πξαθηηθέο νξζήο λνκνζέηεζεο, ζηηο 

πξσηνβνπιίεο, πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

 

XV. χκβαζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο - 7ε χλνδνο 

ηεο Οκάδαο Δπηζθφπεζεο ηεο Δθαξκνγήο ηεο χκβαζεο (United Nations 

Convention Against Corruption –7th Session Of Implementation Review 

Group- IRG), 20-24 Ηνπλίνπ 2016, Βηέλλε. 

Δ ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο 7
εο

 πλφδνπ ηεο Οκάδαο Βπηζθφπεζεο 

Βθαξκνγήο (Implementation Review Group) ηεο χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο (U.N.C.A.C), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηε ΐηέλλε απφ ηηο 20-24 Ενπλίνπ 2016. Σελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία, πέξαλ ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α, απνηεινχζαλ ε θα. Υξπζνχια Ώιηθέξε, ειιελίδα Πξέζβεο θαη  

κφληκε αληηπξφζσπνο ηεο Βιιάδαο ζηνλ Ο.Δ.Β ζηε ΐηέλλε θαη Έιιελεο 

αθαδεκατθνί.  

ηελ 7
ε
  χλνδν ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα, πνπ άπηνληαη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ αμηνιφγεζεο εθαξκνγήο ηεο άλσ χκβαζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

θεθάιαην ΕΕΕ θαη IV απηήο, ελψ παξάιιεια έγηλε πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπδεηήζεθε 

ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αμηνιφγεζεο (θεθάιαηα ΕΕ θαη V) γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2016-2021. 

XVI. Δηήζην πλέδξην OLAF γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

θαπλνχ Γηεζλήο Οκάδα Δξγαζίαο (OLAF Annual Conference - Fight against 

tobacco smuggling: International Task  Group Cigarettes), 29-30 Ηνπλίνπ 2016, 

Ρίγα  

Δ ειιεληθή ππεξεζία AFCOS ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α ζπκκεηείρε κε εθπξφζσπφ ηεο, ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ ηεο OLAF κε ζέκα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαπλνχ. ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζηελ 

Βιιάδα θαη ζηελ θαηά πνζνζηφ 48% αχμεζε ησλ θαηαζρέζεσλ ηζηγάξσλ απφ ηηο 

ειιεληθέο αξρέο θαηά ην έηνο 2015. Δ εμέιημε απηή νδήγεζε ηελ Βιιάδα ζηελ 

πξψηε ζέζε ζηελ Β.Β. ζε θαηαζρέζεηο ηζηγάξσλ γηα ην 2015 (634 εθ), γηα ηελ νπνία 
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ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α θαη νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο δέρηεθαλ επίζεκα ζπγραξεηήξηα απφ 

ηνπο δηεζλείο ζεζκνχο. 

 

Σέινο, ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζπδεηήζεθε εθηελψο ε θαηά θνηλή νκνινγία  

εμαηξεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ειιεληθήο ππεξεζίαο AFCOS, ζηελ ζπλεξγαζία ηεο 

OLAF κε ηελ Κίλα, κε αθνξκή ηελ ηξηκεξή ζπλάληεζε (OLAF, AFCOS Greece, 

Κίλα), πνπ νξγάλσζε ε ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α  ηελ 21
ε
 Ενπλίνπ 2016 ζηελ Ώζήλα.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Δ παξνχζα Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ 15 κελψλ, απφ ηε ζχζηαζε ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., 

ζπληζηά ηελ απαξρή ηεο ινγνδνζίαο, φρη κφλν κηαο λεφηεπθηεο Αεκφζηαο 

Τπεξεζίαο, επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ πνιπδηάζηαην, ζεκαληηθφ, θαη ελίνηε «επίπνλν» 

ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Αηαθζνξάο, αιιά θαη φισλ ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη σκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία 

ηεο, θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ απηψλ. 

Σν παξειζφλ βξίζεη εμαγγειηψλ θαη βαξχγδνππσλ δειψζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, 

φκσο, κε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., ηνπο 15 κήλεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ, κεηνπζηψζεθε ζε πξάμε ην «Κνηλσληθφ πκβφιαην» πνπ ζπλήθζε 

κε ηελ παξνχζα Κπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Σν 

θνηλσληθφ απηφ ζπκβφιαην απνηέιεζε ηελ αηηηνινγηθή βάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ΓΒ.Γ.ΚΏ.Α., κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηθαλνχ λα 

ππαγνξεχζεη ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε θαη ηε ζπλεξγαζία πξνο φθεινο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ησλ πνιηηψλ.  

Σν ηξίπηπρν «ΥΒΑΕΏΓΟΤΜΒ-ΤΛΟΠΟΕΟΤΜΒ-ΣΟΛΜΏΜΒ» ην νπνίν ιηηά 

απνηππψλεη ηε θηινζνθία, ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη ην ηδεψδεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο, καο ελέπλεπζε ζε θάζε βήκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

ρεδηάδνπκε, κε άμνλα ην Βζληθφ ρέδην Καηαπνιέκεζεο ηεο Αηαθζνξάο. αξάληα 

επηά (47) ζηφρνη, ζπγθεθξηκέλνη θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλνη. ρεδηάδνπκε πάληα κε 

γλψκνλα ηελ απφδνζε ηεο απαηηνχκελεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

Τινπνηνχκε, 89 θαη πιείζηεο δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

ελεξγνπνηεζεί. Τινπνηνχκε πάληα κε θξηηήξην ηελ αλάγθε επαλνηθνδφκεζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ. 

Σνικάκε ην απηνλφεην θαη πέξα απφ απηφ, ιφγσ χπαξμεο ηζρπξήο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο. Σνικάκε λα πινπνηήζνπκε 

απηά πνπ ζρεδηάζακε, κε ζπλέπεηα θαη απμεκέλε θνηλσληθή επζχλε. Σνικάκε λα 

πάξνπκε ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηεο δνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία, πξναγσγή θαη εθαξκνγή φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε πιήξε επζπγξάκκηζε κε 

ην αμηαθφ καο ζχζηεκα, ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ θαη ηα πξφηππα ησλ δηεζλψλ θνξέσλ, 

κε ηε ζθέςε ζηε ξήζε ηνπ Holbach: «ζε ηέηνηα δχλακε είλαη ν λφκνο θαη ε 

έθθξαζε ηεο βνχιεζεο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, πνπ 

αληηπαξαηίζεληαη ζηε βνχιεζε θαη ηα ζπκθέξνληα κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ». 

ια ηα παξαπάλσ ζε έλα ζπλερέο πιαίζην γφληκεο απηνθξηηηθήο, ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ ην απμεκέλν αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, δηφηη δελ πεηχρακε 

αθφκα φια φζα είρακε νξακαηηζηεί ζηελ εθθίλεζε απηήο ηεο δηαδξνκήο. Δ 

απηνθξηηηθή ηξνθνδνηείηαη αθελφο απφ ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε 
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πξσηνβνπιηψλ, ζηφρσλ θαη δξάζεσλ, ιφγσ θπξίσο ηεο ζπλερνχο θαη θνπηψδνπο 

εζληθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Θεζκψλ, ηελ αλαγθαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε πεξηνξηζκέλνπο πιηθνηερληθνχο 

πφξνπο θαη πφξνπο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη αθεηέξνπ απφ ηελ αλάγθε γηα 

δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο Αεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

θαη απνθπγήο εθαξκνγήο απνζπαζκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ελεξγεηψλ. 

Εδηαίηεξε βαξχηεηα έρεη δνζεί ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, 

θαζψο ε επηηπρία ηνπ έξγνπ καο θξίλεηαη ελ πνιινίο απφ ηελ αληίιεςε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηελ δηαθζνξά. 

…..θαη ζπλερίδνπκε. πλερίδνπκε, κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηα εχζεκα απφ ηνπο 

θνξείο κε ηνπο νπνίνπο θαζεκεξηλά ζπλδηαιεγφκαζηε γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ καο, αιιά θαη απφ ηνπο εηαίξνπο καο ζε Βπξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν, λα καο νδεγνχλ θαη λα καο εκπλένπλ, λα ζρεδηάδνπκε, λα 

πινπνηνχκε λα ηνικάκε. 

Βιπίδνπκε φηη απηή ε πξψηε εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζα απνηειέζεη ηελ αξρή 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, πνπ 

αλαπφδξαζηα νδεγεί ζε πην απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.  

Σέινο, επειπηζηνχκε φηη ε δνπιεηά πνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη 15 κήλεο θαη 

ζπλερίδεηαη ζα εκπλεχζεη θαη ζα ζπκπαξαζχξεη πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο δπλάκεηο, 

πνπ κέρξη ζήκεξα ζεσξνχζαλ φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη ζα ηηο 

θηλεηνπνηήζεη ψζηε ζχληνκα λα ππάξμνπλ αθφκα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ 

κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο. 
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