Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2018-2021
ΜΕΡΟΣ 1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣΔΑΦΘΟΡΑΣ
Α/Α

Γενικοί Στρατηγικοί
Στόχοι

Ειδικοί στόχοι Σχεδίου Δράης

Α/Α

Δράση/ μέτρο

Έναρξη

Λήξη

πρόοδος

1.1

Εισαγωγή διεθνών λογιστικών προτύπων στον δημόσιο
τομέα (δημοσιονομικές διαδικασίες).

1.1.1

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την εισαγωγή λογιστικού πλαισίου στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων.

1/6/2018

31/12/2018

ολοκληρωμένη

1

1.2

Ενίσχυση του τρέχοντος Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών
Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ).

1.2.1

1/6/2018

30/9/2018

ολοκληρωμένη

2

1/6/2018

31/12/2019

ολοκληρωμένη

3

1.3.1

1

δημόσια οικονομικά
1.3

Ενδυνάμωση των μηχανισμών ανάκτησης και διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων.

Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των ανακτημένων περιουσιακών στοιχείων
(δεσμευμένων, κατασχεμένων και δημευμένων).

1/6/2019

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

ΕΟΧ

4

1.3.3

Θεσμική μεταρρύθμιση του Γραφείου Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARO).

1/6/2018

31/12/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

ΕΟΧ

5

1/6/2019

31/12/2020

ολοκληρωμένη

1/6/2019

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

1/6/2018

31/3/2019

ολοκληρωμένη

8

1/1/2019

31/12/2021

ολοκληρωμένη

9

1/1/2019

31/1/2019

ολοκληρωμένη

10

1/4/2019

31/12/2021

ολοκληρωμένη

11

1/4/2019

31/12/2020

ολοκληρωμένη

12

1/1/2019

31/1/2019

ολοκληρωμένη

13

1/4/2019

31/12/2021

ολοκληρωμένη

14

1.3.5

3

ειδική τομεακή στρατηγική:
δημόσιες συμβάσεις

ειδική τομεακή στρατηγική:
φορολογική και τελωνειακη
διοικηση

ειδική τομεακή στρατηγική:
υγεία

5

ειδικη τομεακή στρατηγική:
άμυνα

6

Ειδικά μέτρα κατά της
διαφθοράς στον τομέα του
Αθλητισμού/
Ενίσχυση της διαφάνειας
και της ακεραιότητας στην
αθλητική κοινότητα.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων.
Νομοθετική πρωτοβουλία για τη δημιουργία κεντρικού μητρώου πληροφοριών πραγματικών
δικαιούχων νομικών προσώπων, για τη διασφάλιση της πρόσβασης των δημόσιων αρχών σε
επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες.

6
ΕΟΧ

7

Δημιουργία κεντρικού μητρώου πληροφοριών πραγματικών
δικαιούχων νομικών προσώπων.

1.4.1

2.1

Υλοποίηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με
την καταπολέμηση της διαφθοράς.

2.1.1

3.1

Υιοθέτηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής.

3.1.1

3.2

Υλοποίηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με
την καταπολέμηση της διαφθοράς.

4.1

Υιοθέτηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής.

4.1.1

4.2

Υλοποίηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με
την καταπολέμηση της διαφθοράς.

4.2.1

5.1

Υιοθέτηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής.

5.1.1

Ανάρτηση του στρατηγικού σχεδίου στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

1/1/2019

31/1/2019

ολοκληρωμένη

15

5.2.1

Παρακολούθηση της υλοποίησης της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αρμόδιους
φορείς.

1/4/2019

31/12/2021

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

16

6.1.1

Χαρτογράφηση των θεσμικών κενών και διαδικασιών.

1/1/2019

31/3/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

5.2

6.1

3.2.1

Υλοποίηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με
την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος με
τυποποιημένες διαδικασίες και εργαλεία, για την
αντιμετώπιση των κινδύνων διαφθοράς στον τομέα του
Αθλητισμού.

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2.1
6.2

7.1
7

Ίδρυση του Γραφείου Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (AMO).

1.4

3.2.2
4

Επέκταση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών
(ΣΜΤΛ και ΛΠ) ώστε να περιλαμβάνονται δάνεια.
Βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
(δέσμευση, κατάσχεση, δήμευση κ.λ.π.), λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα (OECD, CoE,
UN, UNTOC).

Α/Α δράσης

1.3.2

1.3.4

2

σύνδεση με τεχνική
βοήθεια/ χρηματοδοτικά
εργαλεία εχέδια δράσης

Α/Α

Ειδικά μέτρα κατά της
διαφθοράς για στον τομέα
του Περιβάλλοντος

Ανάρτηση του στρατηγικού σχεδίου στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και της
Α.Α.Δ.Ε.
Παρακολούθηση της υλοποίησης της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τις αρμόδιες
Αρχές.
Παροχή πληροφοριών και δεδομένων για την παρακολούθηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής
αναφορικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
Ανάρτηση του στρατηγικού σχεδίου στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.
Παρακολούθηση της υλοποίησης της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους
φορείς.

Αξιολόγηση του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

1/1/2019

Ανάπτυξη της ειδικής τομεακής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα
του Αθλητισμού.

1/4/2019

Υλοποίηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής.

1/12/2019

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της διαφθοράς στον τομέα του Αθλητισμού.

1/12/2019

31/3/2019

30/12/2019

31/12/2020

31/12/2020

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.

Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος με
τυποποιημένες διαδικασίες και εργαλεία, για την
αντιμετώπιση των κινδύνων διαφθοράς στον τομέα του
Περιβάλλοντος.

17

18

19

20

21

6.2.2

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση της ακεραιότητας στον τομέα του
Αθλητισμού.

1/12/2019

31/12/2020

ολοκληρωμένη

7.1.1

Χαρτογράφηση των θεσμικών κενών και διαδικασιών.

1/1/2019

31/3/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

άρθρο 11 (SRSP)

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2.1
7.2

Παρακολούθηση της υλοποίησης της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αξιολόγηση του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

1/1/2019

Ανάπτυξη της ειδικής τομεακής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα
του Περιβάλλοντος.

1/4/2019

Υλοποίηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής.

1/12/2019

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της διαφθοράς στον τομέα του Περιβάλλοντος.

1/12/2019

31/3/2019

30/12/2019

31/12/2020

31/12/2020

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
7.2.2

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση της ακεραιότητας στον τομέα του
Περιβάλλοντος.

1/12/2019

31/12/2020

ολοκληρωμένη

άρθρο 11 (SRSP)

22
23

24

25

26

27

άρθρο 11 (SRSP)

28

8.1

Ανάπτυξη συμπράξεων κατά της διαφθοράς ανάμεσα στον
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.Ε.Δ.).

8.1.1

Ανάπτυξη λεπτομερούς Σχεδίου Εργασίας.

1/6/2018

8.1.2

Ετήσια αξιολόγηση της υλοποίησης του Σχεδίου Εργασίας.

1/12/2019

8.1.3

8

Ενίσχυση της διαφάνειας
στον Ιδιωτικό Τομέα, για τη
διασφάλιση μιας βιώσιμης
και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης

8.2

8.3

8.4

Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την ευθύνη των
νομικών προσώπων για πράξεις διαφθοράς.

9.3
9

Ενίσχυση της διαφάνειας
στον Πολιτικό Τομέα

9.4

9.5

9.6

10.1

Διαφάνεια και ακεραιότητα στις ομάδες άσκησης επιρροής
(Lobbying).

Σύγκρουση Συμφερόντων.

ολοκληρωμένη

31

ολοκληρωμένη

32

8.3.1

Σύσταση ειδικής διυπουργικής ομάδας εργασίας, με στόχο την επισκόπηση βασικών διαδικασιών
και προγραμμάτων, ώστε να εντοπιστούν κοινές αλλλά και ειδικότερες απειλές της ακεραιότητας
αυτών.

1/1/2019

30/9/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

33

8.3.2

Διασύνδεση των πληροφοριακών βάσεων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη μέγιστη δυνατή χρήση
του συνόλου των δεδομένων και τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων.

1/1/2019

31/12/2019

ολοκληρωμένη

34

1/9/2018

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

35

1/9/2018

31/6/2021

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

36

8.4.1

8.4.2

9.1.3

Έρευνα για τον αντίκτυπο της διαφθοράς στο κράτος και στην ιδιωτική οικονομία.
Χαρτογράφηση και ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με τη διαφθορά και τις παράνομες
πρακτικές που υπονομεύουν την ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις, την
παραγωγικότητα και την εμπιστοσύνη του κοινού, καθώς και υποβολή προτάσεων για
μεταρρυθμίσεις.
εκπόνηση ενοποιημένου εγχειριδίου ελέγχου για όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης
Κατάρτιση των ελεγκτών στη μεθοδολογία ελέγχου.
Πρόσβαση των ελεγκτικών αρχών στις βάσεις δεδομένων της Aνεξάρτητης Aρχής Δημοσίων
Eσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και άλλων φορέων για την αποτελεσματική διεξαγωγή των ελέγχων. Η
πρόσβαση στις πληροφορίες θα παρέχεται για επίσημες έρευνες που βρίσκονται εν εξελίξει,
κατόπιν της σχετικής διαδικασίας.
Παρακολούθηση των ελέγχων και συλλογή στατιστικών δεδομένων από τα ελεγκτικά όργανα και
τις δικαστικές αρχές.

31/12/2020

ολοκληρωμένη

37

31/1/2020

31/12/2020

ολοκληρωμένη

38

30/9/2018

31/12/2019

ολοκληρωμένη

39

31/1/2019

31/12/2019
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

40

1/3/2020

9.2.1

Πρόταση για την κατάργηση της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να ανακαλεί με απόφασή του,
την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης.

1/6/2018

31/12/2019

ολοκληρωμένη

41

9.2.2

Πρόταση για την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος παραγραφής για την ποινική δίωξη μελών
και πρώην μελών της κυβέρνησης.

1/6/2018

31/12/2019

ολοκληρωμένη

42

9.3.1

Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα (Συμβούλιο της Ευρώπης).

1/6/2018

31/7/2018

ολοκληρωμένη

43

9.4.1

Χαρτογράφηση των πρακτικών των ομάδων άσκησης επιρροής (Lobbying).

1/6/2019

30/12/2019

9.4.2

Διαμόρφωση προτάσεων και συστάσεων.

1/1/2020

9.4.3

Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις ομάδες άσκησης επιρροής (Lobbying).

1/1/2021

9.5.1

Χαρτογράφηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

9.5.2

Προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Διαμόρφωση αποτελεσματικού πλαισίου για τη διαφάνεια,
την εποπτεία και την επιβολή κυρώσεων στη χρηματοδότηση
των πολιτικών κομμάτων.

30

30/6/2020

9.1.4

9.2

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

30/9/2018

9.1.2
Παρακολούθηση δήλωσης περιουσιακών στοιχείων.

29

Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για το πλαίσιο ευθύνης νομικών προσώπων για πράξεις διαφθοράς.

9.1.1

9.1

1/6/2018

ολοκληρωμένη

8.2.1

Εξορθολογισμός και απλοποίηση των διαδικασιών για τα
δημόσια και ιδιωτικά επενδυτικά προγράμματα.

Χαρτογράφηση και ανάλυση των παραγόντων που
συνδέονται με τη διαφθορά και τις παράνομες πρακτικές που
υπονομεύουν την ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό, τις
επενδύσεις, την παραγωγικότητα και την εμπιστοσύνη του
κοινού.

Πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα (π.χ. εταιρείες,
λογιστές, ελεγκτές κ.λ.π.) και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε ενέργειες κατά της
διαφθοράς.

30/9/2018
31/12/2020
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο
31/06/2019
συνεχιζόμενη
κάθε Ιούνιο

ολοκληρωμένη

ΕΟΧ

44

ολοκληρωμένη

ΕΟΧ

45

31/12/2021

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

ΕΟΧ

46

1/6/2019

30/12/2019

ΕΟΧ

47

Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

1/1/2020

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)
ολοκληρωμένη

ΕΟΧ

48

9.5.3

Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας μηχανισμού παρακολούθησης.

1/6/2020

ολοκληρωμένη

ΕΟΧ

49

9.5.4

Δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

1/6/2020

ΕΟΧ

50

9.6.1

Αξιολόγηση της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Κοινοβουλίου.
Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Κοινοβουλίου, εφόσον απαιτείται, βάσει
της ανωτέρω αξιολόγησης.

1/6/2018

30/6/2018

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)
ολοκληρωμένη

1/1/2018

30/6/2018

ολοκληρωμένη

52

31/12/2020

31/12/2020
31/12/2021

51

Παρακολούθηση του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του
Κοινοβουλίου και του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της
Κυβέρνησης.

9.6.2
9.6.3

Αξιολόγηση του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης και αναθεώρηση του, εφόσον
απαιτείται.

1/11/2018

31/12/2018

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

53

Υιοθέτηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής.

10.1.1

Ανάρτηση του στρατηγικού σχεδίου στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

1/1/2019

30/1/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

54

10.2.1

Παρακολούθηση της υλοποίησης της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις αρμόδιες
αρχές.

1/6/2019

31/12/2020

εκκρεμής
(δεν έχει ξεκινήσει)

55

10.2

Υλοποίηση της ειδικής τομεακής στρατηγικής αναφορικά με
την καταπολέμηση της διαφθοράς.
10.2.2

10

η ΕΑΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών θα αξιολογήσει την υλοποίηση της
στρατηγικής και θα υποβάλλει προτάσεις για τις απαράιτητες νομοθετικές, ρυθμιστικές ή
διοιητικές μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της υλοποίησης

1/1/2020

31/12/2020

εκκρεμής
(δεν έχει ξεκινήσει)

56

57

10.3.1

Ίδρυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

1/6/2019

31/12/2019

ολοκληρωμένη

10.3.2

Ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (π.χ. ανάπτυξη εγχειριδίων, προγράμματα
κατάρτισης).

1/1/2020

31/12/2020

ολοκληρωμένη

10.3.3

Υποβολή ετησίων εκθέσεων από τις τοπικές αρχές, αναφορικά με τους ελέγχους που σχετίζονται
με ζητήματα διαφθοράς.

1/7/2018

31/12/2020

εκκρεμής
(δεν έχει ξεκινήσει)

Ειδική τομεακή στρατηγική:
Τοπική Αυτοδιοίκηση

10.3

AFETI

58

Ενίσχυση των ελέγχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση
με τη διαφθορά και ίδρυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

59

ΜΕΡΟΣ 2: ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
11.1.1

Καθιέρωση και υιοθέτηση Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Ακεραιότητας.

1/6/2019

30/6/2020

ολοκληρωμένη

11.1.2

Αξιολόγηση για την βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Ακεραιότητας.

30/6/2021

30/9/2021
συνεχιζόμενη
κάθε Σεπτέμβριο

εκκρεμής
(δεν έχει ξεκινήσει)

11.1.3

Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών σε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση πολιτικών
ακεραιότητας και σχεδίων δράσης.

1/9/2020

11.1.4

Ανάπτυξη πολιτικών και εργαλείων για την Σύγκρουση Συμφερόντων και τις Ομάδες Άσκησης
Επιρροής (Lobbying).

1/6/2019

31/12/2021
συνεχιζόμενη
κάθε δεκέμβριο
31/12/2019

ΕΟΧ

60

61

ολοκληρωμένη

ΕΟΧ

62

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

ΕΟΧ

63

11.1

Ενίσχυση της ακεραιότητας στον δημόσιο τομέα μέσω της
καθιέρωσης ενός Εθνικού Συστήματος Δημόσιας
Ακεραιότητας (βλ. επίσης 9 "Ενίσχυση της Διαφάνειας στον
Πολιτικό τομέα").
11.1.5

11

1/6/2019

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

ΕΟΧ

64

1/6/2019

31/12/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

ΕΟΧ

65

1/6/2019

6/30/2020
συνεχιζόμενη
κάθε Ιούνιο

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

ΕΟΧ

66

1/6/2018

31/12/2018

ολοκληρωμένη

67

1/1/2019

30/6/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

68

1/7/2020

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

69

Προώθηση της
ακεραιότητας στον δημόσιο
τομέα και αύξηση της
εμπιστοσύνης των πολιτών
11.1.6

11.1.7

11.2.1
11.2

Θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικού μηχανισμού
προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος
(whistleblower protection).

11.2.2

11.2.3
11.3.1
11.3

Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal
control system-εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας) και ενίσχυση
του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) στην Κεντρική
Διοίκηση και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

11.3.2
11.3.3
12.1.1
12.1.2

12.1

12

Δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου
υλοποίησης της πολιτικής, που έχει αναπτυχθεί, σε όλους τους δημόσιους φορείς.

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού
συστήματος.

Ενίσχυση της ακεραιότητας
και της
αποτελεσματικότητας του
δικαστικού συστήματος

12.1.3

η ΓΕΓΚΑΔ θα υποβάλει συστάσεις ή προτάσεις για την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με
την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.
Νομοθετική πρωτοβουλία για την θέσπιση αποτελεσματικού μηχανισμού για την προστασία
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου.
Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control system-εσωτερικές δικλίδες
ασφαλείας).
Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (π.χ.
υιοθέτηση εγχειριδίων, ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης).
Τακτική (ετήσια) υποβολή εκθέσεων από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, αναφορικά με τους
ελέγχους που πραγματοποίησαν (αριθμός και τύπος) και ειδικότερα για όσους ελέγχους
βασίσθηκαν σε υπόνοιες ή διαπιστωμένα περιστατικά απάτης και διαφθοράς.
Περαιτέρω εγγυήσεις σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων.
Δημοσίευση στατιστικών και ετήσιων περιοδικών εκθέσεων σχετικά με τον όγκο εργασίας με
σκοπό την καλύτερη διαχείρηση.

Χαρτογράφηση και ανάλυση του νομικού πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων για αδικήματα,
που σχετίζονται με την διαφθορά (π.χ. δωροδοκία, δωροδοκία αλλοδαπών αξιωματούχων,
ξέπλυμα χρήματος, άρθρα 159, 159A, 235, 236, 237 ΠΚ και ν. 3691/2008), για τη διερεύνηση της
αναγκαιότητας της αύξησης των κυρώσεων ή του επαναπροσδιορισμού τους.

1/9/2018
1/9/2018

28/2/2020
28/2/2020

ολοκληρωμένη

AFETI

70

ολοκληρωμένη

AFETI

71

31/12/2018
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

72

31/12/2018

31/12/2019

ολοκληρωμένη

73

30/9/2019

31/12/2019
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

74

1/9/2018

1/2/2019

ολοκληρωμένη

75

76

1/12/2018

Λήψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη διοικητικών κινήτρων με σκοπό την αποδοχή διοικητικών
κυρώσεων, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στο δικαστικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη
βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε.

1/4/2019

1/6/2019

ολοκληρωμένη

12.2.1

Χαρτογράφηση των υφιστάμενων διαδικασιών αξιολόγησης, απόδοσης, επιλογής, διορισμού,
προαγωγής Δικαστών και Εισαγγελέων.

1/9/2018

28/2/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

77

1/9/2018

31/12/2018

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

78

1/3/2019

30/6/2019

ολοκληρωμένη

SRSP 2

79

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

12.2.3

Καθιέρωση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς,
ακεραιότητας και λογοδοσίας για Δικαστές και τους
Εισαγγελείς.

Καθιέρωση Εθνικής Ετήσιας Βράβευσης για την παροχή υποδειγματικών υπηρεσιών με σκοπό
την προώθηση της ακεραιότητας στον δημόσιο τομέα.

12.1.4

12.2.2

12.2

Επικαιροποίηση του Kώδικα Δεοντολογίας για όλους τους δημόσιους λειτουργούς
συμπεριλαμβανομένων των αιρετών αξιωματούχων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Δήμοι και Περιφέρειες).

Χαρτογράφηση της υφιστάμενης πειθαρχικής διαδικασίας για Δικαστές και Εισαγγελείς
προκειμένου να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για τη βελτίωση του συστήματος, σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα.
Υποβολή πρότασης για την τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, ως προς τις διαδικασίες επιλογής, διορισμού και αξιολόγησης Δικαστών
και Εισαγγελέων.

12.2.4

Δημοσίευση στατιστικών και ετήσιων περιοδικών εκθέσεων αναφορικά με πειθαρχικές υποθέσεις
Δικαστών και Εισαγγελέων.

30/9/2019

31/12/2019
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

12.2.5

Αναθεώρηση Κώδικα Δεοντολογίας Δικαστών και Εισαγγελέων.

1/4/2020

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

12.2.6

Κατάρτιση Δικαστών και Εισαγγελέων στην Εθνική Σχολή Δικαστών σχετικά με ζητήματα
ακεραιότητας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και διεθνών βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.

1/1/2020

31/12/2020

ολοκληρωμένη

82

12.2.7

Αξιολόγηση Κώδικα Δεοντολογίας Δικαστών και Εισαγγελέων.

1/1/2021

31/12/2021

εκκρεμής
(δεν έχει ξεκινήσει)

83

ολοκληρωμένη

84

80

SRSP 2

81

ΜΕΡΟΣ 3 : ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

13.1.1

Βελτίωση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών

Η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία συστάθηκε με τον ν. 4512/2018 (ΦΕΚ
Α '5 / 17-01-2018), υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος, με αποστολή την καταπολέμηση φοροδιαφυγής υψηλού επιπέδου, θα ενισχυθεί με
ειδικούς πόρους και επαρκή αριθμό ελεγκτών και ειδικευμένου προσωπικού

1/6/2018

31/12/2018

13.1

Βελτίωση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών
αρχών και της φορολογικής διοίκησης για την καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής υψηλού επιπέδου.
13.1.2

13.2.1

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υφιστάμενης διαδικασίας συντονισμού καταπολέμησης
των φορολογικών εγκλημάτων (άρ. 388 ν. 4512/2018) προκειμένου να διευρυνθεί η διαδικασία
συντονισμού και στις δράσεις καταπολέμησης των εγκλημάτων διαφθοράς, νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλων οικονομικών εγκλημάτων.

Νομοθετική πρωτοβουλία βασισμένη στην αξιολόγηση για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ
των εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος και Εγκλημάτων Διαφθοράς, της φορολογικής
διοίκησης, της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικών Εγκλημάτων και των άλλων αρμόδιων
υπηρεσιών έρευνας, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και των οικονομικών
εγκλημάτων. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει δέσμευση για τη δημοσίευση σχετικών
πληροφοριών.
1) Κατάρτιση πρότασης για την καθιέρωση διαδικασίας παρακολούθησης συγκεκριμένων
υποθέσεων σημαντικών οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως υποθέσεων διαφθοράς και
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστου
αρχείου δεδομένων για τη δίωξη και την επιβολή κυρώσεων επί τέτοιων εγκλημάτων, σύμφωνα
με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ποινικής δικονομίας.

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2

2) Καθιέρωση διαδικασίας παρακολούθησης συγκεκριμένων υποθέσεων σημαντικών
οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως υποθέσεων διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστου αρχείου δεδομένων για τη
δίωξη και την επιβολή κυρώσεων επί τέτοιων εγκλημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες
προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ποινικής δικονομίας.

Τροποποίηση του ν. 4022/2011 με σκοπό την ενίσχυση και τη βελτίωση του έργου του
Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) σχετικά με: α)
ένταξη των εγκλημάτων διαφθοράς στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 187 του ΠΚ β) χρήση
ειδικών ανακριτικών τεχνικών σε έρευνες για αδικήματα διαφθοράς.

1/1/2019

31/3/2019

ολοκληρωμένη

85

1/4/2019

30/9/2019

ολοκληρωμένη

86

1/6/2018

30/6/2018

ολοκληρωμένη

87

1/7/2018

30/9/2018

ολοκληρωμένη

88

1/1/2019

30/6/2019

ολοκληρωμένη

89

1/1/2019

30/6/2019

ολοκληρωμένη

90

1/1/2020

1/9/2020

ολοκληρωμένη

91

31/12/2020

31/03/2021
συνεχιζόμενη
κάθε Μάρτιο

ολοκληρωμένη

92

1/3/2019

31/03/2019
συνεχιζόμενη
κάθε Μάρτιο

ολοκληρωμένη

93

1/12/2018

31/12/2018
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

94

1/1/2020

31/12/2020
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

95

Ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου επιθεωρήσεων,
ερευνών και διώξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς
και του οικονομικού εγκλήματος σε εθνικό επίπεδο

13.2.5

13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

ίδρυση και πλήρης λειτουργία τουνέου συντονιστικού οργάνου για την καταπολέμηση της
διαφθοράς (ΕΣΟΕΛ)
εκπόνηση ετήσιας έκθεση της ΕΑΔ για το 2020 και υποβολή της στον Πρωθυπουργό, τα
αρμόδια υπουργεία και την Βουλή. η έκθεση θα περιλαμβάνει- μεταξύ άλλων- αναφορά
1)στις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς με ειδική αναφορά στις
πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για την βελτίωση του συντονισμού
2)στην πορεία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Τακτική ανάλυση των εργασιών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, σύμφωνα με την
πρόβλεψη του άρθρου 1παρ.2 (περίπτωση γ) του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), αναλαμβάνει την ενίσχυση του
επιχειρησιακού συντονισμού του διοικητικού ελέγχου και των μηχανισμών επιθεώρησης κατά της
διαφθοράς, προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος των επιθεωρήσεων,
μέσω του μέγιστου δυνατού περιορισμού των πολλαπλών και παράλληλων επιθεωρήσεων, την
προτυποποίηση τους και με την οργάνωση μικτών επιθεωρήσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού πλάνου ελέγχων της ΕΑΔ

13.2.10

Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού επιθεωρήσεων και ελέγχων στον δημόσιο τομέα με την
εισαγωγή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, δειγματοληψίας ελεγκτικών πεδίων και την εισαγωγή
τεχνικών στους ελέγχους, πλην εκείνων που σχεδιάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών και
και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

1/6/2018

31/12/2018

ολοκληρωμένη

96

13.2.11

Κατάρτιση υπαλλήλων και νεοεισερχομένων υπαλλήλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς.

1/12/2018

31/12/2018
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

97

1/12/2018

31/12/2018
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

1/12/2018

31/12/2018
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

99

1/2/2020

1/9/2020

ολοκληρωμένη

100

1/4/2018

30/4/2018
συνεχιζόμενη
κάθε Απρίλιο

ολοκληρωμένη

101

1/6/2021

31/12/2021
συνεχιζόμενη
κάθε 3 έτη

ολοκληρωμένη

102

1/6/2018

31/12/2018
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

103

13.2.12

13.2.13
13.3.1

13.3.2

13.3.3
13.3

13

Βελτίωση της συνεργασίας
των συναρμόδιων φορέων.
13.6

Θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του συντονιστικού
ρόλου της υπηρεσίας AFCOS.

Ετήσια επικαιροποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της
Διαφθοράς για την εναρμόνισή με δεσμευτικές αποφάσεις δικαστηρίων, ανεξάρτητων αρχών και
σχετικών προβλέψεων άλλων σχεδίων δράσης, καθώς και για την ενσωμάτωση συστάσεων που
απευθύνονται από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς
Έκδοση εγκυκλίου για την διαχείριση καταγγελιών

1/6/2018

13.3.6

εκπόνηση εγχειριδίου για την διαχείριση καταγγελιών
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα δημοσιεύσει όλα τα παραδοτέα τεχνικής βοήθειας του ΟΟΣΑ μετά την
ολοκλήρωση του έργου παροχής τεχνικής βοήθειας.

1/3/2020
1/7/2018

31/12/2018
1/9/2020
31/12/2018

άρθρο 11 (SRSP) (Φινλανδικό
Ινστιτούτο Δημόσια Διοίκησης HAUS)

98

ολοκληρωμένη

104

ολοκληρωμένη

105

ολοκληρωμένη

106

13.4.1

Δημιουργία και λειτουργία ενός Εσωτερικού Δικτύου Εθνικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση και
την παρακολούθηση των πολιτικών καταπολέμησης της απάτης.

1/6/2018

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

107

13.4.2

ενίσχυση του ρόλου του ελληνικού AFCOS στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της
Ποργραμματικής Περιόδου 2021-2027

1/6/2020

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

108

13.4.3

Έκδοση εγκυκλίου για την διαχείριση καταγγελιών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

1/6/2018

31/12/2018

ολοκληρωμένη

SRSP 2

109

13.5.1

Χαρτογράφηση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων και κατάρτιση
κατευθυντήριων γραμμών για την καταπολέμηση της απάτης.

1/9/2018

30/9/2019

ολοκληρωμένη

110

13.5.2

Ενσωμάτωση μέτρων καταπολέμησης της απάτης για το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα νέα
ταμεία.

1/9/2018

30/9/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

111

13.5.3

Ανάπτυξη Σχεδίου Ακεραιότητας σχετικά με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ε.Σ.Π.Α.

1/9/2018

30/9/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

112

13.5.4

Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στα διαρθρωτικά ταμεία και αναφορά σχετικών
αποτελεσμάτων

1/6/2018

28/2/2019
συνεχιζόμενη
κάθε έτος

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

113

1/9/2018

28/2/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

114

1/9/2018

30/9/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

115

1/9/2018

31/12/2018

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

116

1/9/2018

30/3/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

117

ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης της απάτης

αναάπτυξη επικοινωνιακής Στρατηγικής για την
καταπολέμηση της απάτης και Σχέδιο Κατάρτισης σχετικά με
τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

13.6.1

13.6.2

13.7.1

13.7

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατρά της Διαφθοράς θα δημοσιεύεται και θα υλοποιείται κάθε 3 έτη

13.3.5

13.3.7

13.5

Οι Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό αναλαμβάνουν να παρακολουθούν τον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο και να διαβιβάζουν σχετικές πληροφορίες για υποθέσεις διαφθοράς (π.χ.
δωροδοκία) στο γραφείο του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.
δημοσίευση Οργανισμού της ΕΑΔ
Τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, οι Εισαγγελείς Οικονομικών Εγκλημάτων και
Εγκλημάτων Διαφθοράς, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης, θα υποβάλλουν ετήσιες αναφορές, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν
προτεραιότητες, στατιστικά δεδομένα και σχετικές προτάσεις κατά της διαφθοράς, στον
Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης αρμόδιο για θέματα Διαφθοράς και στη Γενική Γραμματεία
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Θεσμικές δράσεις και εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου κατά της Διαφθοράς
13.3.4

13.4

Κατάρτιση σε ειδικά θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και στοχευμένων ελέγχων ανα
ελεγκτικό πεδίο, του προσωπικού του γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ., του γραφείου του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, των ελεγκτικών σωμάτων των Υπουργείων,
του Σ.Δ.Ο.Ε, της Οικονομικής Αστυνομίας, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, των Δικαστών και των Εισαγγελέων
Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Προτυποποίηση συλλογής και αναφοράς στατιστικών
δεδομένων των υποθέσεων διαφθοράς και απάτης από τις
αρμόδιες αρχές.
13.7.2

Ανάπτυξη Επικοινωνιακής Στρατηγικής κατά της απάτης.
Σύνταξη σχεδίου κατάρτισης σε θέματα καταπολέμησης της απάτης για εμπλεκόμενα μέρη.

Χαρτογράφηση και αναλυτική έκθεση των υφιστάμενων διαδικασιών για τη συλλογή και αναφορά
στατιστικών δεδομένων, σε σχέση με τις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών (GRECO, UNCAC,
OECD, FATF και OLAF).

Ανάπτυξη τυποποιημένου και ολοκληρωμένου συστήματος (μεθοδολογία, σχέδιο υλοποίησης)
για την παραγωγή, συγκέντρωση και αναφορά του συνόλου των στατιστικών δεδομένων.

13.7.3

13.8

13.9

13.10

Τήρηση των διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της
διαφθοράς (EU, OECD, CoE, UN).
Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.

Συγκεκριμένο σχέδιο για τη συλλογή και παρουσίαση στοιχείων και στατιστικών (τακτικά,
εσωτερικά και διεθνή) για εκθέσεις και στατιστικές, με βάση το Σχέδιο Δράσης κατά της
Διαφθοράς και τις υφιστάμενες απαιτήσεις ως προς τα στατιστικά για Διαφθορά, Απάτη και
Οικονομικό έγκλημα, όπως προσδιορίζονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς (GRECO, UNCAC,
FATF, OECD και OLAF).

1/9/2018

30/6/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

SRSP 2

118

13.8.1

η ΕΑΔ θα συντονίζει και θα παρακολουθεί την συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών προς τις
δεσμευτικές συστάσεις διεθνών οργανισμών και την υλοποιησή τους

1/10/2019

31/12/2021

ολοκληρωμένη

119

13.9.1

Νομοθετική πρωτοβουλία για τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας προς τον Κανονισμό (ΕΕ)
2017/1939 του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 για την Ευρωπαϊκή
Εισαγγελική Αρχή (EPPO).

6/7/2019

31/10/2020

ολοκληρωμένη

120

13.10.1

Διερεύνηση της δυνατότητας τροποποίησης και εξορθολογισμού του κεφαλαίου του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), που αφορά στην Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή, ώστε να ενισχυθεί η
ασφάλεια δικαίου και η δικονομική σαφήνεια όσον αφορά στη διαβίβαση και την εκτέλεση των
αιτημάτων που δεν καλύπτονται από συνθήκη Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής.

31/12/2018

30/6/2020

ολοκληρωμένη

121

13.10.2

Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής
(MLA) της Κεντρικής Αρχής με στόχο τη συλλογή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων.

31/12/2018

30/6/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

122

13.10.3

Νομοθετική πρόβλεψη για συλλογή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων από τον Εισαγγελέα
Εφετών σχετικά με αιτήματα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής (MLA) σε ετήσια βάση, διαθέσιμα
για άντληση και ανάλυση πληροφοριών, που θα διακινούνται άμεσα μεταξύ Δικαστικών και
Εισαγγελικών αρχών.

31/12/2018

30/6/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

123

13.10.4

Έκδοση και δημοσίευση απλών και ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την
Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή (MLA) σε υποθέσεις διαφθοράς.

31/12/2018

30/6/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

124

1/6/2018

30/12/2019

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

125

1/6/2018

30/12/2018

ολοκληρωμένη

126

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα
λαμβάνει εκθέσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με
τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαφθορά.

1/6/2018

31/12/2018
συνεχιζόμενη
κάθε Δεκέμβριο

ολοκληρωμένη

127

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα δημοσιεύουν μηνιαία στατιστικά στοιχεία
σχετικά με τις υποθέσεις που διαβιβάζονται από την πρώτη στη δεύτερη καθώς και το
αποτέλεσμα αυτών.

30/4/2018

συνεχιζόμενη
κάθε 3 μήνες

ολοκληρωμένη

128

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (MLA).

13.11.1

13.11.2

13.11.3

Ενεργή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Στρατηγικής για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες (υποστηριζόμενης από την
ομάδα εργασίας της Επιτροπής Συντονισμού για την
13.11
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
13.11.4
δραστηριότητες) και της Εθνικής Αρχής Διαφάνεαις για την
εφαρμογή της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων για τη
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
του σχεδίου δράσης της.

Κατάρτιση τυπολογιών αναφορικά με τη σχέση μεταξύ διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις και τους δείκτες κινδύνου
της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες.

Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων
και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

του σχεδίου δράσης της.

13.12

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα παράσχει σε τριμηνιαία βάση στατιστικά στοιχεία για: (i) υποθέσεις
που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, οι οποίες διαβιβάστηκαν από την Αρχή Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
13.11.5
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, (ii) οριστικές καταδίκες και δημεύσεις βάσει αυτών των υποθέσεων.

1/6/2018

συνεχιζόμενη
κάθε 4 μήνες

ολοκληρωμένη

129

13.12.1

Πρόσβαση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (Αθήνας και Θεσσαλονίκης), των Ανακριτών
του ν.4022/2011, καθώς και των οργάνων επιβολής του νόμου, όπως της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας /ΑΕΑ, σε όλες τις βάσεις δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε). Η πρόσβαση στις πληροφορίες θα δοθεί
για επίσημες έρευνες που βρίσκονται εν εξελίξει κατόπιν της σχετικής διαδικασίας.

1/6/2018

31/12/2018

ολοκληρωμένη

130

13.12.2

Πρόσβαση της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας/ΑΕΑ και της Ειδικής Γραμματείας του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ-ΣΔΟΕ) στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ"
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο "Ελληνικό
Κτηματολόγιο" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες θα
δοθεί για επίσημες έρευνες που βρίσκονται εν εξελίξει κατόπιν της σχετικής διαδικασίας.

1/6/2018

31/12/2018

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)

131

13.12.3

Πρόσβαση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς( Αθήνας και Θεσσαλονίκης), των Ανακριτών
του ν. 4022/2011, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων/ΑΕΑ, και της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Σύστημα Μητρώων
Τραπεζικών Λογαριασμώνκαι Λογαριασμών Πληρωμών- (Σ.Μ.Τ.Λ.-Λ.Π). Η πρόσβαση στις
πληροφορίες θα δοθεί για επίσημες έρευνες που βρίσκονται εν εξελίξει κατόπιν της σχετικής
διαδικασίας.

1/6/2018

31/12/2018

ολοκληρωμένη

132

13.12.4

Πρόσβαση των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες θα δοθεί για επίσημες έρευνες που βρίσκονται εν
εξελίξει κατόπιν της σχετικής διαδικασίας.

1/6/2018

31/12/2018

ολοκληρωμένη

133

1/6/2018

30/6/2018

ολοκληρωμένη

134

1/1/2019

30/6/2021

ολοκληρωμένη

ΆΡΘΡΟ 11 (SRSP)

135

ολοκληρωμένη

ΆΡΘΡΟ 11 (SRSP)

136

Διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης της πρόσβασης σε
βάσεις δεδομένων των αρχών που εμπλέκονται στο δίκτυο
καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΜΕΡΟΣ 4 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
14.1.1
14.1

Σχεδίαση και προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης
ακεραιότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στα
ακαδημαϊκά ιδρύματα.

14.1.2

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς και του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για κοινές δράσεις
προώθησης της ακεραιότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού που προάγει την ακεραιότητα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.

14.1.3

Καθιέρωση ετήσιου ανοικτού φεστιβάλ ακεραιότητας που απευθύνεται στην εκπαιδευτική
κοινότητα.

1/9/2018

14.2.1

Ετήσιο φόρουμ κατά της διαφθοράς.

1/7/2018

συνεχιζόμενη σε
ετήσια βάση
συνεχιζόμενη σε
ετήσια βάση

ολοκληρωμένη

137

14

Ευαισθητοποίηση του
Κοινού

14.2

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προώθηση της
συμμετοχής του κοινού

14.2.2

Διεξαγωγή ετήσιων δημοσκοπήσεων ή ερευνών για τη διαφθορά και των δράσεων για την
καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες θα
παρακολουθούν (και θα μετρούν) την αποτελεσματικότητα όλων των δράσεων κατά της
διαφθοράς.

1/12/2018

31/12/2018

ολοκληρωμένη
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14.2.3

δημιουργία νέου ιστότοπου για την ένταξη της ΕΑΔ στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud)

1/3/2020

1/6/2020

ολοκληρωμένη
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1/3/2021

ολοκληρωμένη

140

1/3/2020

1/9/2020

ολοκληρωμένη
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1/9/2019

1/9/2020

ολοκληρωμένη
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1/9/2020

31/12/2020

σε εξέλιξη
(έχει ξεκινήσει)
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1/3/2020

31/12/2020

ολοκληρωμένη
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1/6/2020

31/12/2020

ολοκληρωμένη

145

1/3/2020
1/1/2021

31/12/2020
31/12/2023

ολοκληρωμένη
ολοκληρωμένη

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
15.1.1

15.1.3

ενοποίηση υφιστάμενων ηλεκτρονικών πρωτόκολλων σε μια εφαρμογή
ενοποίηση των προηγούμενων ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε ένα κοινό όνομα τομέα -domain
(@aead.gr)
ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης της υπηρεσίας με διοικητικό προσωπικό

15.1.4

έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ελεγκτών

15.1.2
15.1

15

οργανωσιακή αλλαγή

Οργανωσιακή αλλαγή και
επιχειρησιακές
μεταρρυθμίσεις της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας

15.2.1
15.2

επιχειρησιακές μεταρρυθμίσεις
15.2.2
15.2.3
15.2.4

Κατάρτιση λεπτομερούς σχεδίου δράσης για την συμμόρφωση της ΕΑΔ με τον ν. 4624/2019, τον
Ευρωπαικό Κανονισμό (ΕΕ) 2079/2006 και τηνΕυρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 2016 για την προστασία δεδομένων
προωπικού χαρακτήρα
σύνταξη κώδικα δεοντολογίας και κώδικα συμπεριφοράς για τους ελεγκτές και τους υπαλλήλους
της ΕΑΔ
εκπόνηση εγχειριδίου για τη διαχείριση εισαγγελικών παραγγελιών
ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ελεγκτικής λειτουργίας και διαχείρισης καταγγελιών

1/3/2020

SRSP IV
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