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Επιτελική Σύνοψη 

 

 

Η παρούσα έκθεση, η οποία καλύπτει την 

περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021, 

αποτελεί την τελευταία έκθεση υλοποίησης 

του ΕΣΣΚΔ 2018-2021, καθώς τον 

Δεκέμβριο του 2021 ολοκληρώθηκε η 

τετραετής περίοδος υλοποίησής του. 

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), μέσα 

στα δύο χρόνια της λειτουργίας της, 

κατάφερε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

στο απαιτητικό έργο της παρακολούθησης 

ενός φιλόδοξου Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Δράσης, αποτελούμενου από 

μεγάλο αριθμό δράσεων, η υλοποίηση των 

οποίων απαιτούσε την ισχυρή δέσμευση 

και την ενεργή συμμετοχή ενός μεγάλου 

αριθμού δημοσίων υπηρεσιών και 

φορέων.  

 

Παράλληλα, μέσα στα δύο αυτά χρόνια, η 

ΕΑΔ κατόρθωσε να προχωρήσει στη 

συνολική αναδιαμόρφωση του μηχανισμού 

παρακολούθησης του ΕΣΣΚΔ, 

αναπτύσσοντας ένα σύγχρονο σύστημα 

διαχείρισης, με τυποποιημένες διαδικασίες 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

επικαιροποίησης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του 

2020 και κατόπιν συστηματικής 

επισκόπησης της πορείας υλοποίησης του 

ΕΣΣΚΔ 2018-2021, η ΕΑΔ προέβη στην 

πρώτη επικαιροποίησή του, η οποία 

χαρακτηρίστηκε από μικρής έκτασης 

τροποποιήσεις, ως αποτέλεσμα των 

θεσμικών αλλαγών που επήλθαν μέσω 

του Ν.4622/2019. Τον  Νοέμβριο του 2020 

ολοκληρώθηκε η πρώτη εσωτερική 

αξιολόγηση του ΕΣΣΚΔ, με βασικότερο 

στόχο την  αποτύπωση της προόδου 

υλοποίησης και  τη διερεύνηση των 

συνθηκών, οι οποίες συνέβαλαν στην ή 

απέτρεψαν την υλοποίηση των δράσεων 

και την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου. 

 

Τέλος, εντός του 2021: 

✓ διενεργήθηκε από εξωτερικό 

ανεξάρτητο αξιολογητή  η πρώτη  

αξιολόγηση   αποτελεσματικότητας 

του ΕΣΣΚΔ, η οποία 

επικεντρώθηκε στην αναζήτηση 

των συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

από την υλοποίηση του ΕΣΣΚΔ 

τόσο για τους εμπλεκόμενους 

φορείς, όσο και για κάθε ομάδα 

ωφελούμενων, 

✓ ολοκληρώθηκε με επιτυχία η  

διαδικασία σχεδιασμού του 

ΕΣΣΚΔ για την περίοδο 2022-

2025.  

 

 Απολογισμός Υλοποίησης 

 

 

Από το σύνολο των 147 δράσεων του 

ΕΣΣΚΔ 2018-2021, την 31η.12.2021:  

 

✓ 121 δράσεις είχαν ολοκληρωθεί, 

✓ 22 δράσεις εξακολουθούσαν να 

βρίσκονται σε εξέλιξη και 

✓ 4 δράσεις εξακολουθούσαν να 

παραμένουν αδρανείς. 

 

Από το σύνολο των 121 ολοκληρωμένων 

δράσεων του ΕΣΣΚΔ 2018-2021: 

✓ 44 συνδέονται με Ειδικούς 

Στόχους για την Τομεακή 
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Πρόληψη της Διαφθοράς (Μέρος 

1). 

✓ 19 συνδέονται με Ειδικούς 

Στόχους για την Ενίσχυση της 

Ακεραιότητας στη Δημόσια 

Διοίκηση και στο Δικαστικό 

Σύστημα (Μέρος 2).  

✓ 44 συνδέονται με Ειδικούς 

Στόχους για την Ενδυνάμωση της 

Συνεργασίας και του Συντονισμού   

(Μέρος 3). 

✓ 6 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους 

για την Εκπαίδευση και 

Ευαισθητοποίηση του Κοινού 

(Μέρος 4). 

✓ 8 συνδέονται με τους Ειδικούς 

Στόχους της Οργανωσιακής 

Αλλαγής και των επιχειρησιακών 

μεταρρυθμίσεων της ΕΑΔ (Μέρος 

5). 

 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του β΄ 

εξαμήνου 2021, ολοκληρώθηκαν 29 

δράσεις, εκ των οποίων: 

 

✓ 11 εμπίπτουν σε Ειδικούς Στόχους 

συνδεόμενους με την Τομεακή 

Πρόληψη της Διαφθοράς (Μέρος 

1). 

✓  7 στοχεύουν στην Ενίσχυση της 

Ακεραιότητας στη Δημόσια 

Διοίκηση και στο Δικαστικό 

Σύστημα (Μέρος 2). 

✓ 10 εμπίπτουν στον Γενικό Στόχο 

13 για τη Βελτίωση της 

Συνεργασίας (Μέρος 3). 

✓ 1 συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 

της Οργανωσιακής  Αλλαγής και 

των επιχειρησιακών 

μεταρρυθμίσεων της ΕΑΔ (Μέρος 

5). 

 

ΜΕΡΟΣ I 
Τομεακή πρόληψη της 

διαφθοράς  

 

Η διαμόρφωση ενός συστήματος για την 

αποτελεσματική διαχείριση δεσμευμένων 

και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων 

προερχόμενων από εγκληματικές 

δραστηριότητες σημείωσε σημαντική 

πρόοδο, καθώς η   αρμόδια 

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή 

ολοκλήρωσε τις εργασίες της, 

υποβάλλοντας στους συναρμόδιους 

Υπουργούς το σχετικό σχέδιο νόμου 

(Δράση 1.3.2). 

 

Για την υποστήριξη της προσπάθειας 

αυτής, η ΕΑΔ έχει υποβάλει στον 

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (ΧΜ) – 

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) 

2014-2021 Αίτημα Χρηματοδότησης  

δράσεων για την ενίσχυση του 

επιχειρησιακού συντονισμού των 

αρμόδιων υπηρεσιών και τον σχεδιασμό 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣ) διαχείρισης 

δεσμευμένων και δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων. Η πράξη 

«Ενίσχυση του πλαισίου για την 

ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την 

καταπολέμηση της διαφθοράς», συνολικού 

προϋπολογισμού 2.000.000€ εντάχθηκε 

στο Πρόγραμμα «Χρηστή  Διακυβέρνηση, 

Θεσμοί, Διαφάνεια» τον Νοέμβριο του 

2021 (Δράσεις: 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5). 

 

Οι δράσεις που συνδέονται με την 

υιοθέτηση ειδικών μέτρων πρόληψης της 
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διαφθοράς σε τομείς υψηλού  κινδύνου 

(Γενικοί Στόχοι: 6-7-8) ολοκληρώθηκαν 

στο σύνολό τους, κατά τη διάρκεια του β΄ 

εξαμήνου του 2021, με την υποστήριξη 

του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 

(UNODC) και τη χρηματοδότηση της 

Γενικής Διεύθυνσης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, μέσω του 

προγράμματος Τεχνικής  Βοήθειας 

SRSP2, σε συνεργασία με τους 

συναρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιό τους: 

✓ Κατατέθηκαν προτάσεις για τη 

βελτίωση του συστήματος 

αξιολόγησης καταγγελιών στον 

χώρο του αθλητισμού,  στη βάση 

χαρτογράφησης και αξιολόγησης 

της υφιστάμενης κατάστασης 

(Δράσεις  6.1.1, 6.1.2, 6.1.3). 

✓ Αναπτύχθηκαν: α) Εγχειρίδιο για 

καθηγητές φυσικής αγωγής 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που 

περιλαμβάνει εκπαιδευτικές 

μεθόδους και υλικό για τη 

διδασκαλία του ευ αγωνίζεσθαι, 

της ανεκτικότητας και του 

σεβασμού στον αθλητισμό, β) 

Σχέδιο για την ανάπτυξη 

καμπάνιας ευαισθητοποίησης για 

θέματα ακεραιότητας στον τομέα 

του αθλητισμού και γ) τρία 

εκπαιδευτικά προγράμματα για 

αθλητές, διαιτητές και 

προπονητές, που καλύπτουν 

θέματα που σχετίζονται με την 

ακεραιότητα στον αθλητισμό, 

προσαρμοσμένα  σε καθεμία από 

τις τρεις ομάδες - στόχους 

(Δράσεις 6.2.1, 6.2.2). 

✓ Εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης για 

την αντιμετώπιση κινδύνων 

διαφθοράς, σχετιζόμενων με 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

Περιβαλλοντικών  Αδειοδοτήσεων 

και τα Τμήματα Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος των 

Επιθεωρήσεων Βορείου και 

Νοτίου Ελλάδας, οι οποίοι 

εντοπίστηκαν και ιεραρχήθηκαν 

μέσω διαδικασίας  αξιολόγησης 

κινδύνων (Δράσεις 7.1.1, 7.1.2, 

7.1.3). 

✓ Πραγματοποιήθηκαν δράσεις 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στη 

θεματική της αξιολόγησης 

κινδύνων διαφθοράς στον τομέα 

των περιβαλλοντικών 

αδειοδοτήσεων (Δράση 7.2.2). 

✓ Διεξήχθη έρευνα για τον αντίκτυπο 

της διαφθοράς  στην ιδιωτική 

οικονομία και  τη διερεύνηση 

φαινομένων και πρακτικών 

διαφθοράς που υπονομεύουν την 

ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό, τις 

επενδύσεις και την 

παραγωγικότητα (Δράσεις 8.4.1, 

8.4.2). 

 

Η επισκόπηση  του 1ου μέρους του ΕΣΣΚΔ 

κλείνει με ιδιαίτερη αναφορά στη ψήφιση 

του Ν.4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας 

και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της 

Πολιτείας… και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ  

166/Α’/10-09-2021), με τον οποίο 

ρυθμίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας 

η επικοινωνία των θεσμικών φορέων της 

Πολιτείας με εκπροσώπους συμφερόντων, 

με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας, της διαφάνειας και της 
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λογοδοσίας, κατά την άσκηση 

δραστηριοτήτων επιρροής (Δράση 9.4.3, 

11.1.4). 

 

 

ΜΕΡΟΣ 

ΙΙ 

Ακεραιότητα στη Δημόσια 

Διοίκηση και στο Δικαστικό 

Σύστημα 

 

Η υλοποίηση των δράσεων που 

εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα 

Ακεραιότητας (ΕΣΑ) προχωρά με σταθερό 

ρυθμό, με το καθ΄ ύλην αρμόδιο 

Υπουργείο να επισπεύδει τη δημοσίευση  

Κώδικα Δεοντολογίας για τους αιρετούς 

αξιωματούχους των ΟΤΑ (Δράση 11.1.6). 

Στο πλαίσιο του ΕΣΑ και με απώτερο 

στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την 

επιβράβευση δημοσίων λειτουργών, οι 

οποίοι στον επαγγελματικό τους βίο 

επιδεικνύουν εξέχουσα συμπεριφορά και 

δράση προς την ενίσχυση της 

ακεραιότητας και τον περιορισμό της 

διαφθοράς, η ΕΑΔ έχει υποβάλει στο 

Υπουργείο Εσωτερικών πρόταση για τη  

θέσπιση βραβείων ακεραιότητας (Δράση 

11.1.7).  

 

Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 12, η ΕΑΔ 

υποστηρίζει τις προσπάθειες του  

Υπουργείου Δικαιοσύνης και των 

Δικαστικών/Εισαγγελικών Αρχών της 

χώρας για την «Ενίσχυση της 

ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας 

του δικαστικού συστήματος», μέσω του 

Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας SRSP2, 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 

οποίου έγινε προσπάθεια εντοπισμού 

ενδεχόμενων κενών του υφιστάμενου 

πλαισίου δεοντολογίας δικαστών και 

εισαγγελέων, ενώ προετοιμάστηκαν 

προτάσεις για: 

✓ τη βελτίωση των υφιστάμενων 

διαδικασιών αξιολόγησης, 

απόδοσης, επιλογής, διορισμού, 

προαγωγής Δικαστών και 

Εισαγγελέων, καθώς και της 

υφιστάμενης πειθαρχικής 

διαδικασίας (Δράσεις 12.2.1, 

12.2.2), 

✓ την τροποποίηση του Κώδικα 

Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών 

Λειτουργών, ως προς τις 

διαδικασίες επιλογής, διορισμού 

και αξιολόγησης Δικαστών και 

Εισαγγελέων (Δράση 12.2.3), 

 

σύμφωνα και προς τις συστάσεις του 4ου 

κύκλου αξιολόγησης της Oμάδας Κρατών 

κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της 

Ευρώπης (GRECO). 

 

ΜΕΡΟΣ 

IΙΙ 

Ενδυνάμωση της 

συνεργασίας και του 

συντονισμού στον Δημόσιο 

Τομέα 

 

Η κατάρτιση υπαλλήλων της Γενικής 

Κυβέρνησης σε θέματα καταπολέμησης 

της διαφθοράς πραγματοποιείται από το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το οποίο κατά το 

έτος 2021 διοργάνωσε, στο πλαίσιο 8 

διαφορετικών τίτλων, 42 επιμορφωτικά 

προγράμματα1 που συνδέονται με θέματα 

                                                           
1 Δημοσιονομικός Έλεγχος: 4 προγράμματα,  

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία (ΕΔΕΤ): Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου για την καταπολέμηση της 
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πρόληψης και καταπολέμησης διαφθοράς 

και απάτης, στα οποία συμμετείχαν, 

συνολικά, 598 υπάλληλοι2 (Δράση 

13.2.11). 

 

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της 

τετραετούς περιόδου αναφοράς 

ολοκληρώνεται το σύνολο των δράσεων  

που εμπίπτουν στους Ειδικούς  Στόχους 

13.4 έως και 13.7 του Σχεδίου, η 

υλοποίηση των οποίων υποστηρίχτηκε 

από το πρόγραμμα SRSP2. Κατά τη 

                                                                             
διαφθοράς και της απάτης: 1 πρόγραμμα , Η 

Καταπολέμηση φαινομένων απάτης και 

διαφθοράς: 9 προγράμματα, Κρατικές 

Ενισχύσεις: Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο 

και τις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου: 2  

προγράμματα, Λογιστικό Δημοσίου-Π/Υ, 

Έλεγχος, Λογιστική ΝΠΔΔ: 3 προγράμματα, 

Κρίσιμα σημεία ελέγχου σε δημόσιες 

συμβάσεις και επενδυτικά σχέδια: 4  

προγράμματα, Μεθοδολογία και πρακτικές 

διενέργειας διαχειριστικών ελέγχων: 5 

προγράμματα, Νομιμότητα και διαφάνεια στη  

δημόσια διοίκηση και την τοπική 

αυτοδιοίκηση: 14 προγράμματα,  

2 Δημοσιονομικός Έλεγχος: 69 υπάλληλοι,  

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία (ΕΔΕΤ): Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και της απάτης: 11 υπάλληλοι, Η 

Καταπολέμηση φαινομένων απάτης και 

διαφθοράς: 125 υπάλληλοι,  Κρατικές 

Ενισχύσεις: Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο 

και τις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου: 21 

υπάλληλοι, Λογιστικό Δημοσίου-Π/Υ, Έλεγχος, 

Λογιστική ΝΠΔΔ: 46 υπάλληλοι, Κρίσιμα 

σημεία ελέγχου σε δημόσιες συμβάσεις και 

επενδυτικά σχέδια: 56 υπάλληλοι,  

Μεθοδολογία και πρακτικές διενέργειας 

διαχειριστικών ελέγχων: 53 υπάλληλοι, 

Νομιμότητα και διαφάνεια στη  δημόσια 

διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση: 217 

υπάλληλοι.  

   

διάρκεια του β΄ εξαμήνου του 2021 

ειδικότερα, υποβλήθηκαν στην ΕΑΔ: 

✓ σχέδιο δράσης με προτάσεις για  

τη δημιουργία ενός εσωτερικού 

δικτύου εθνικών φορέων για την 

εφαρμογή και την προώθηση 

πολιτικών καταπολέμησης της 

απάτης (Δράση 13.4.1), 

✓ προτάσεις για την Ενίσχυση του 

ρόλου του ελληνικού AFCOS στο 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

της Προγραμματικής Περιόδου 

2021-2027 (Δράση 13.4.2), 

✓ προτάσεις για τη βελτίωση των 

μηχανισμών ελέγχου για την 

καταπολέμηση της Απάτης στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) και στο Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης & Ένταξης 

(ΤΑΜΕ) (Δράση 13.5.2), 

✓ προτάσεις για την ενίσχυση της  

καταπολέμησης της απάτης και 

την ενίσχυση της ακεραιότητας, 

στο πλαίσιο των νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων του 

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 (Δράσεις 

13.5.3, 13.5.4), 

✓  οδηγός με κατευθύνσεις και 

προτάσεις για τον  σχεδιασμό  

Επικοινωνιακής Στρατηγικής κατά 

της Απάτης στα 

συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα (Δράση 13.6.1), 

✓ σχέδιο κατάρτισης σε θέματα 

καταπολέμησης της απάτης 

(Δράση 13.6.2), 

✓ έκθεση χαρτογράφησης των 

απαιτήσεων της UNCAC, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, της 

OLAF, του ΟΟΣΑ και της FATF 
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για την τήρηση στατιστικών 

στοιχείων για υποθέσεις 

διαφθοράς. Στο κείμενο της 

έκθεσης προσδιορίζονται οι 

αρμόδιοι για τη συλλογή 

στατιστικών φορείς, περιγράφεται 

η υφιστάμενη διαδικασία που 

εφαρμόζεται για την αίτηση και την 

παροχή πρόσβασης στα σχετικά 

δεδομένα και προτάσεις για τη 

βελτίωση του συστήματος  

συλλογής και τυποποίησής τους 

(Δράσεις 13.7.1, 13.7.2, 13.7.3). 

 

ΜΕΡΟΣ 

ΙV 

Εκπαίδευση και 

Ευαισθητοποίηση του 

Κοινού 

 

Οι δράσεις του 4ου μέρους του ΕΣΣΚΔ 

ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του α΄ 

εξαμήνου του 2021. 

  

ΜΕΡΟΣ 

V 

Οργανωσιακή Αλλαγή και 

Επιχειρησιακές 

Μεταρρυθμίσεις της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας 

 

Το 5ο μέρος του Σχέδιου ολοκληρώνεται, 

με την υλοποίηση της τελευταίας σε 

εκκρεμότητα δράσης (Δράση 15.1.4), 

καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

επιλογής  ελεγκτών για τη στελέχωση της 

Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της 

ΕΑΔ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ.: 27941/27-

08-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΒΡ-46ΜΙ0Φ-8Θ6) 

προκήρυξης του Διοικητή της Αρχής.  

 

Επίλογος 

(συμπεράσματα-προτάσεις) 

 

Η πορεία υλοποίησης του  ΕΣΣΚΔ 2018-

2021 χαρακτηρίζεται  ικανοποιητική. Κατά 

την περίοδο αναφοράς υλοποιήθηκαν 121 

από τις 147 δράσεις του Σχεδίου 

(ποσοστό ολοκλήρωσης 82%). Πρόκειται 

για ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό 

λαμβάνοντας  υπόψη: 

• την κατάσταση που 

διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα 

της   υγειονομικής κρίσης, που 

προκάλεσε η πανδημία του Covid-

19, η οποία οδήγησε -

αναπόφευκτα- στην αναθεώρηση 

των προτεραιοτήτων της Αρχής, 

• τη μεταβατική περίοδο των 

πρώτων μηνών μετά τη σύσταση 

της ΕΑΔ, κατά τη διάρκεια της 

οποίας έπρεπε, ταυτόχρονα με 

την απρόσκοπτη επιχειρησιακή 

της λειτουργία, να ικανοποιηθούν 

σύνθετοι όροι οργανωσιακού 

μετασχηματισμού.  

 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου  εξαμήνου 

του 2021, ΕΑΔ, λαμβάνοντας υπόψη: α) τα 

αποτελέσματα της παρακολούθησης, β) τα 

συμπεράσματα της πρώτης εσωτερικής 

αξιολόγησης και γ) τα συμπεράσματα/ 

προτάσεις της 1ης έκθεσης εξωτερικής 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του 

ΕΣΣΚΔ 2018-2021, προχώρησε στον 

σχεδιασμό του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 

υιοθετώντας μια συστημική προσέγγιση με 

στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 

παρέμβασης που δίνει ιδιαίτερη έμφαση: 

- στην περιεκτικότητα και στη σαφήνεια 

των δράσεων,  

- στον προσανατολισμό στα 

αποτελέσματα και  

- στην αξιοποίηση των συνεργειών   και 

της  ευρείας διαβούλευσης.  

 



8 
 

Βασική  καινοτομία του ΕΣΣΚΔ 2022-

2025 συνιστά η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, 

με συγκεκριμένες διαδικασίες 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

επκαιροποίησης και η υιοθέτηση ενός 

ευέλικτου συστήματος  διακυβέρνησης, το 

οποίο διατρέχει όλα τα στάδια  του κύκλου 

ζωής του  ΕΣΣΚΔ και  εδράζεται στις 

αρχές της συμμετοχικότητας και της 

αποτελεσματικότητας.  

Επισημαίνεται τέλος,  ότι από το σύνολο 

των 26  δράσεων που δεν υλοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

2018-2021, 13 μεταφέρονται είτε 

αυτούσιες, είτε μερικώς αναδιατυπωμένες 

στο νέο ΕΣΣΚΔ, προκειμένου για τη 

διασφάλιση  της  συνέχειας των 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Οι  

υπόλοιπες μη ολοκληρωμένες δράσεις, 

είτε  αντικαταστάθηκαν από πιο 

στοχευμένες παρεμβάσεις μετά από νέα 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε συνεργασία 

με τους αρμόδιους φορείς, είτε 

διαγράφηκαν οριστικά, καθώς κατέστησαν 

ανεπίκαιρες.   

 

Συμπερασματικά, το ΕΣΣΚΔ 2018-20121 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε μια 

περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας 

έλαβαν χώρα σημαντικές ανακατατάξεις, 

εκ των οποίων άλλες διευκόλυναν και 

άλλες παρεμπόδισαν την αποτελεσματική 

υλοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση, το 

ΕΣΣΚΔ 2018-2021 αποτέλεσε το 

σημαντικότερο εργαλείο πολιτικής για την 

υλοποίηση της εθνικής προσπάθειας για 

την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

φαινομένων διαφθοράς ενώ, παρά τις 

αδυναμίες του, κατάφερε να επιδείξει 

σημαντικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της 

επίτευξης των Γενικών Στρατηγικών και 

Ειδικών του Στόχων. Δεν μπορεί, τέλος, να 

μην αναγνωριστεί η σημαντική 

συνεισφορά του Σχεδίου στην περαιτέρω 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των 

εμπλεκόμενων στην υλοποίησή του 

φορέων, αλλά και τη συμβολή του στην 

ωρίμανση των συνθηκών  για τη μετάβαση 

στη περίοδο 2022-2025, κατά την οποία 

επιχειρείται η βαθμιαία κλιμάκωση των 

εθνικών προσπαθειών προς την 

κατεύθυνση της ανάδειξης και εφαρμογής 

σύγχρονων και αποτελεσματικών 

μηχανισμών για την καταπολέμηση και 

αποτροπή της εκδήλωσης φαινομένων 

διαφθοράς. 
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