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ΓΛΩΣΣΑΡΙ  
 

ΔΙΑΦΘΟΡΑ Κατάχρηση εκχωρημένων αρμοδιοτήτων για ίδιο όφελος 

ΣΥΜΒΑΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Περίπτωση κατάχρησης εξουσίας που ο φορέας σκοπεύει να αποτρέψει 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η πιθανότητα να προκύψει το συμβάν διαφθοράς 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Ο υπεύθυνος συντονισμού του έργου ανάλυσης και διαχείρισης 

κινδύνων 

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Το στοιχείο κουλτούρας και προώθησης εγκληματικότητας (κίνητρο) 

για το συμβάν διαφθοράς 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 

Το οργανωτικό και συγκυριακό στοιχείο που αυξάνει τον κίνδυνο 

ΜΕΘΟΔΟΣ Η επιχειρησιακή δυναμική, η συμπεριφορά που χρησιμοποιείται για την 

πραγματοποίηση του συμβάντος διαφθοράς 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ακολουθία σχετικών δραστηριοτήτων που μετατρέπουν τους πόρους 

σε αποτέλεσμα για ένα άτομο εντός ή εκτός του φορέα 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διαδικασία που στοχεύει στον προσδιορισμό των συμβάντων 

διαφθοράς, στην περιγραφή τους και στην ιεράρχηση του τρόπου 

αντιμετώπισής τους 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το 2012, η Ιταλία υιοθέτησε ένα εθνικό σύστημα πρόληψης της διαφθοράς με τον Νόμο Αρ. 1901, 

σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι φορείς δημόσιας διοίκησης πρέπει να εφαρμόζουν τη δική τους 

στρατηγική πρόληψης βάσει ακριβούς ανάλυσης των κινδύνων διαφθοράς. Κάθε έτος, η ιταλική 

Εθνική αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς (ANAC) δημοσιεύει ένα Εθνικό σχέδιο καταπολέμησης 

της διαφθοράς,2 το οποίο παρέχει στους δημόσιους φορείς μεθοδολογική καθοδήγηση για τον τρόπο 

υλοποίησης της στρατηγικής πρόληψης και της απαραίτητης ανάλυσης κινδύνων. Η μεθοδολογική 

διαδικασία που καταρτίζεται από τα Εθνικά σχέδια καταπολέμησης της διαφθοράς αντικατοπτρίζει τη 

βέλτιστη πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί τη βάση αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών. 

Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν τους φορείς να 

διεξαγάγουν αποτελεσματική και έγκαιρη ανάλυση των κινδύνων διαφθοράς, καθώς και να 

ανατρέξουν στην μεθοδολογική διαδικασία για τον ορισμό της ανάλυσης κινδύνων, όπως ορίζεται από 

τα ιταλικά Εθνικά σχέδια καταπολέμησης της διαφθοράς, προσαρμόζοντάς την ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε μη ιταλικούς φορείς. Οι υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις παρούσες 

κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται από τους φορείς σε συμμόρφωση με τυχόν διατάξεις 

καταπολέμησης της διαφθοράς που ισχύουν στα αντίστοιχα εθνικά συστήματά τους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάλυση των κινδύνων διαφθοράς είναι μια διαδικασία που αποτελείται από μια σειρά ενεργειών 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση συμβάντων 

διαφθοράς, προκειμένου να εξαλειφθούν. Τη διαδικασία συντονίζει ο υπεύθυνος, ο διαχειριστής 

κινδύνων, και προβλέπεται η συμμετοχή του εσωτερικού προσωπικού και των εξωτερικών μερών. 
 

 
1 Νόμος Αρ. 190 του 2012 - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg  
2 Εθνικά σχέδια καταπολέμησης της διαφθοράς της ANAC - 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione
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εικ. 1 - Διαδικασία ανάλυσης κινδύνων 

  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

•ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

•ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

•ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Για τη διαδικασία διεξαγωγής της ανάλυσης κινδύνων απαιτείται πρώτα να ανατεθεί σε ένα άτομο ο 

συντονισμός και η οριστικοποίηση των δραστηριοτήτων που θα φέρουν εις πέρας τη δραστηριότητα. 
 

Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται ο φορέας να δημιουργήσει τον ρόλο του «διαχειριστή 

κινδύνων» και να τον αναθέσει σε ένα άτομο με αυτονομία και ανεξαρτησία από την ανώτερη 

διοίκηση. 
 

Ο διαχειριστής κινδύνων είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα: 
 

 

Ο ρόλος του διαχειριστή κινδύνων μπορεί να ανατεθεί σε άτομο που είναι είτε εσωτερικό 

(εργαζόμενος) είτε εξωτερικό (σύμβουλος). Στην πρώτη περίπτωση, συνιστάται ο φορέας να εντοπίσει 

στο προσωπικό του το άτομο που θεωρείται το πλέον κατάλληλο για τη θέση, με βάση τις δεξιότητες 

και την πείρα του. Στη δεύτερη περίπτωση, συνιστάται ο φορέας να χρησιμοποιήσει μια διαδικασία 

επιλογής που εξασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια και επιβραβεύει την αξία. 
 

Ο φορέας πρέπει να παράσχει στον διαχειριστή κινδύνων τους πόρους και τα εργαλεία που είναι 

απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Πιο συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία 

ενός γραφείου ή μιας ομάδας, με επικεφαλής τον διαχειριστή κινδύνων, προκειμένου να του παρέχουν 

υποστήριξη για τις διάφορες δραστηριότητες. 
 

Ο φορέας πρέπει να αναγνωρίζει την ευθύνη του διαχειριστή κινδύνων για την ποιότητα της ανάλυσης 

κινδύνων που διεξάγει, όχι όμως για οποιαδήποτε συμβάντα διαφθοράς που προκύπτουν εντός του ίδιου 

του φορέα. 

  

Συμμετοχή των πολιτικών φορέων, εργαζομένων και μερών που δεν ανήκουν στον φορέα σε κάθε στάδιο 
της ανάλυσης κινδύνων

Υιοθέτηση ενός σαφούς ορισμού της «διαφθοράς»

Εποπτεία της συλλογής δεδομένων

Χαρτογράφηση διαδικασιών

Κατάρτιση του «Μητρώου συμβάντων διαφθοράς»

Ιεράρχηση του τρόπου αντιμετώπισης των συμβάντων
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Κάθε δραστηριότητα που ορίζεται στη διαδικασία ανάλυσης κινδύνων απαιτεί τη μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή τόσο του εσωτερικού προσωπικού του φορέα όσο και των εξωτερικών μερών. 
 

Συνεπώς, ο διαχειριστής κινδύνων πρέπει να προσδιορίσει και να υιοθετήσει, με βάση τη 

διαδικασία ανάλυσης, τις πιο αποτελεσματικές ενέργειες για τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων μερών. 
 

Το εσωτερικό προσωπικό μπορεί να εμπλακεί με τη συμμετοχή σε συναντήσεις (ομάδες εστίασης, 

εργαστήρια, συνεδριάσεις ολομέλειας) ή μέσω ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων. 

Τα εξωτερικά μέρη μπορούν να συμμετάσχουν μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων για τη συγκέντρωση 

απόψεων και προτάσεων για την ανάλυση, ερευνών για τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες της διαφθοράς, 

ή εκδηλώσεων που είναι ανοικτές για τους πολίτες για τη συζήτηση του θέματος. 

Συνιστάται ο φορέας να εξασφαλίζει ότι όλο το εσωτερικό προσωπικό συνεργάζεται συμμετέχοντας 

στις δραστηριότητες που προτείνονται από τον διαχειριστή κινδύνων. 
 

 
 

Το επίπεδο συμμετοχής του εσωτερικού προσωπικού και των εξωτερικών μερών μπορεί να αξιολογηθεί 

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ταξινόμηση:3 

 
3 Η ταξινόμηση έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Αξιολόγησης (IRM) για την αξιολόγηση των 

σχεδίων δράσης που υιοθετούνται από τις κυβερνήσεις που ανήκουν στην Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government 
Partnership). 

Εσωτερικό προσωπικό

Δήμαρχος

Εκτελεστική επιτροπή του δήμου

Δημοτικό Συμβούλιο 

Γενικός Γραμματέας

Ανώτερα στελέχη 

Εργαζόμενοι

Εξωτερικά μέρη

Πολίτες

Πάροχοι

Ενδιαφερόμενα μέρη

Άλλοι δημόσιοι φορείς
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Η πρώτη εργασία στην ανάλυση κινδύνων είναι η υιοθέτηση ενός σαφούς και ακριβούς ορισμού της 

«διαφθοράς». 
 

Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας πρέπει: να ορίσει την ακριβή έννοια της διαφθοράς που 

διευκολύνει τον προσδιορισμό των συμπεριφορών που θεωρούνται «παράνομες»· να επιτρέψει 

στον διαχειριστή κινδύνων να διεξαγάγει μια εις βάθος ανάλυση κινδύνων· και να δώσει τη 

δυνατότητα σε όλο του το προσωπικό, καθώς και στα εξωτερικά μέρη, να κατανοήσουν ποιες 

συμπεριφορές επιτρέπονται και ποιες όχι, χαράζοντας σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 

«νόμιμων» και των «παράνομων». 
 

Προκειμένου να υιοθετήσει έναν ορισμό της διαφθοράς για τους σκοπούς της ανάλυσης κινδύνων, ο 

φορέας πρέπει να ανατρέξει πρώτα στον ορισμό του αδικήματος της διαφθοράς όπως ορίζεται από το 

δικό του νομικό σύστημα (συνήθως τον ποινικό κώδικα) και έπειτα να εξετάσει αν θα τον επεκτείνει 

και σε ποιον βαθμό, ώστε να διευρυνθεί το φάσμα των συμπεριφορών που θα ληφθούν υπόψη στην 

ανάλυση.  

Στο ιταλικό μοντέλο, η ANAC αναφέρεται στον ορισμό της διαφθοράς που έχει οριστεί από τον ποινικό 

κώδικα και προτείνει οι δημόσιοι φορείς να αναλύσουν και να αποτρέψουν άλλες παραβατικές 

συμπεριφορές που υπερβαίνουν τα αδικήματα, διευρύνοντας έτσι την έννοια της διαφθοράς ώστε να 

περιλαμβάνει συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν ως «κακοδιοίκηση». 

Ένας ευρύς ορισμός της διαφθοράς αναγνωρίζεται επίσης διεθνώς ως η κατάχρηση εκχωρημένων 

αρμοδιοτήτων για ίδιο όφελος. 

Οι μορφές των συμπεριφορών που ο φορέας μπορεί να συσχετίσει με τον ορισμό της διαφθοράς που 

θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση είναι οι εξής: 
 

• τα εμπλεκόμενα μέρη ορίζουν τους κινδύνους και εγκρίνουν την ανάλυση κινδύνων

Ενδυνάμωση

• τα εμπλεκόμενα μέρη ορίζουν τους κινδύνους και συμβάλλουν στην έγκριση της ανάλυσης

Συνεργασία

• τα μέρη δεν συμβάλλουν στην έγκριση της ανάλυσης, αλλά κάνουν προτάσεις κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας δημιουργίας της και ο διαχειριστής κινδύνων υποχρεούνται να τις λάβει υπόψη του

Συμμετοχή

• τα μέρη δεν συμβάλλουν στην έγκριση της ανάλυσης, κάνουν προτάσεις στην τελική έκδοση της 
ανάλυσης και ο διαχειριστής κινδύνων δεν υποχρεούνται να τις λάβει υπόψη του

Διαβούλευση

• τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων

Ενημέρωση
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ΔΙΑΦΘΟΡΑ Παράνομη αποκόμιση οφέλους οποιουδήποτε είδους μέσω της κατάχρησης εξουσίας 

με τη συμμετοχή τρίτου μέρους (π.χ. δωροδοκία) 

ΑΠΑΤΗ Παράνομη αποκόμιση οφέλους οποιουδήποτε είδους μέσω της εκούσιας παραβίασης 

κανόνα (π.χ. κλοπή) 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ Αδικαιολόγητη αποκόμιση οφέλους οποιουδήποτε είδους μέσω της σκόπιμης 

χαλάρωσης ενός κανόνα ή κατευθυντήριας γραμμής ή μέσω της εκμετάλλευσης 

της απουσίας ενός κανόνα ή κατευθυντήριας οδηγίας (π.χ. ορισμός ειδικών 

κριτηρίων για την ανάθεση έργων προκειμένου να επωφεληθεί συγκεκριμένο 

πρόσωπο) 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ Αδικαιολόγητη αποκόμιση οφέλους οποιουδήποτε είδους μέσω της ακούσιας 

παραβίασης κανόνα ή κατευθυντήριας οδηγίας 
 

Συνιστάται ο φορέας να προσέξει ιδιαίτερα αυτήν την πρώτη, αλλά σημαντική, δραστηριότητα: όσες 

περισσότερες μορφές συμπεριφορών συμπεριληφθούν στον ορισμό της διαφθοράς, τόσο μεγαλύτερο 

θα είναι το εύρος της ανάλυσης κινδύνων (επικίνδυνα συμβάντα, παράγοντες διευκόλυνσης και 

μέθοδοι) (βλ. ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ στην παρακάτω σελίδα). 
 

Ο φορέας πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τη συμπερίληψη μη κακόβουλων ενεργειών, όπως τα 

σφάλματα, στον ορισμό της διαφθοράς. 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Η ανάλυση των κινδύνων απαιτεί πρώτα από όλα τον προσδιορισμό όλων των πιθανών συμβάντων 

διαφθοράς, που νοούνται ως τα γεγονότα, οι καταστάσεις και οι συμπεριφορές που μπορούν να 

συμπεριληφθούν στον ορισμό της διαφθοράς που έχει υιοθετηθεί και τα οποία ο φορέας επιθυμεί να 

αποτρέψει. 

Για παράδειγμα, η χορήγηση αδειών και παραχωρήσεων σε άτομα που δεν τις δικαιούνται ή/και δεν 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις· η επιλογή προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών κατά παράβαση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού υποβολής προσφορών· η αδυναμία επιβολής κυρώσεων σε άτομα που 

ευθύνονται για παραβιάσεις· η πρόσληψη προσωπικού χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα. 
 

Σφάλ
ματα

Καταχρ
ήσειςΑπάτη

Διαφθορά
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Η δραστηριότητα προσδιορισμού συμβάντων πρέπει να πραγματοποιείται από τον φορέα εις βάθος, 

διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η διαχείριση ενός μη προσδιορισμένου συμβάντος και η αδυναμία 

προσδιορισμού του μπορεί να διακυβεύσει την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής 

καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Ο προσδιορισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα συμβάντα διαφθοράς που θα μπορούσαν, έστω και 

μόνο υποθετικά, να προκύψουν. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω σταδιακής προσέγγισης, λαμβάνοντας 

υπόψη τους πόρους και τις δεξιότητες που είναι πραγματικά διαθέσιμοι. Η ενεργή συμμετοχή των 

διευθυντών τμημάτων στον προσδιορισμό είναι πολύ σημαντική καθώς ο καθένας από αυτούς έχει εις 

βάθος και λεπτομερή γνώση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στις υπηρεσίες τους. 
 

Η δραστηριότητα προσδιορισμού πρέπει να περιλαμβάνει: 

• το συμβάν διαφθοράς, δηλ. το γεγονός, την κατάσταση ή την παράνομη συμπεριφορά που πρέπει 

να αποτραπεί. Για παράδειγμα, η έκδοση άδειας ή η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε άτομο που δεν 

πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

• τον ποινικό σκοπό (κίνητρο), δηλ. το στοιχείο κουλτούρας και προώθησης εγκληματικότητας 

(κίνητρο) που ωθεί τον δράστη να παραβιάσει τους κανόνες και να καταχραστεί τη θέση του για 

να προωθήσει τα συμφέροντά του ή ένα συγκεκριμένο συμφέρον τρίτων μερών. Για παράδειγμα, 

η επιθυμία απόκτησης πλούτου, απόκτησης εξουσίας, ικανοποίησης κάποιου προσώπου, παροχής 

βοήθειας σε συγγενή ή φίλο. 

• τους παράγοντες διευκόλυνσης, ή παράγοντες κινδύνου, δηλ. τα οργανωτικά και συγκυριακά 

στοιχεία που διευκολύνουν την εμφάνιση του συμβάντος ή των τρόπων που μπορεί να προκύψει. 

Για παράδειγμα, απουσία μέτρων ελέγχου, υπερβολική διακριτική ευχέρεια, απουσία διαφάνειας, 

ανεπαρκής λογοδοσία, ανεπαρκής στελέχωση των διαδικασιών, κακή νοοτροπία νομιμότητας, 

υπερβολικός έλεγχος, πολυπλοκότητα και έλλειψη σαφήνειας στη σχετική νομοθεσία. 

• τις μεθόδους, που αντιπροσωπεύουν όλη την επιχειρησιακή δυναμική και τη συμπεριφορά που έχει 

αναπτυχθεί από το εσωτερικό προσωπικό και τα εξωτερικά μέρη που απαιτείται προκειμένου να 

προκύψει το συμβάν διαφθοράς. Για παράδειγμα, συμπαιγνία μεταξύ δημόσιου υπαλλήλου και 

επιχειρηματία, αποδοχή δώρων/χρημάτων, κατάχρηση της διακριτικής ευχέρειας, παράλειψη 

ελέγχου, χειραγώγηση καταλόγου κατάταξης σε δημόσιο διαγωνισμό, πιστοποίηση προσόντων για 

ένα άτομο που δεν τα διαθέτει, ακύρωση προστίμου. 
 
 

Συνιστάται επίσης ο φορέας να προσδιορίσει, μαζί με 

τα συμβάντα διαφθοράς, και τους παράγοντες 

διευκόλυνσης και τις μεθόδους: γνωρίζοντας τι μπορεί 

να διευκολύνει ένα συμβάν και πώς μπορεί να προκύψει 

πραγματικά, ο φορέας μπορεί να κατανοήσει πλήρως 

τους κινδύνους. 
 

  

ΠΟΙΝΙΚΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΝ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
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ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα συμβάντα διαφθοράς και οι παράγοντες διευκόλυνσης, πρέπει να 

αναλυθεί η οργανωτική δομή του φορέα και το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί. Επιπλέον, 

προκειμένου να προσδιοριστούν επίσης οι μέθοδοι, είναι αναγκαίο να χαρτογραφηθούν όλες οι 

διαδικασίες του φορέα. 
 

Ανάλυση του εξωτερικού πλαισίου  

Η ανάλυση του εξωτερικού πλαισίου χρησιμεύει στην κατανόηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και 

οικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής όπου δραστηριοποιείται ο φορέας, των υφιστάμενων 

σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

πώς αυτά τα στοιχεία μπορούν να 

επηρεάσουν τα συμβάντα διαφθοράς. 

Ο διαχειριστής κινδύνων, σε συνεργασία με 

το προσωπικό και τα εξωτερικά μέρη, 

συλλέγει πληροφορίες που χρησιμεύουν 

στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών 

του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται 

ο φορέας και επισημαίνει πώς αυτά μπορεί 

να ευνοήσουν συμβάντα διαφθοράς. 

Οι πληροφορίες μπορούν να είναι τόσο 

αντικειμενικές (π.χ. οικονομικά και νομικά 

στοιχεία) όσο και υποκειμενικές (δεδομένα 

για την αντίληψη του φαινομένου), και 

μπορούν να συλλέγονται τόσο εντός του 

φορέα όσο και από εξωτερικές πηγές.  

Ο διαχειριστής κινδύνων πρέπει να ερμηνεύσει τα δεδομένα που συλλέγονται προκειμένου να 

προσδιορίσει δυνητικά συμβάντα διαφθοράς, τους παράγοντες διευκόλυνσής τους και τις μεθόδους. 

Για παράδειγμα, ο φορέας μπορεί να συλλέξει δεδομένα για την ανάλυση της αντίληψης της διαφθοράς 

στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται ή να διεξαγάγει μια ανάλυση αγοράς με στόχο τον προσδιορισμό 

των μερών που έχουν ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα του φορέα. 
 

Περιγραφή της οργανωτικής δομής 

Ο προσδιορισμός των συμβάντων διαφθοράς και των παραγόντων διευκόλυνσης απαιτεί επίσης μια 

ανάλυση των πτυχών που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών, το σύστημα 

αρμοδιοτήτων και το επίπεδο πολυπλοκότητας του φορέα. 

Ο διαχειριστής κινδύνων πρέπει να αναλύσει την οργανωτική δομή, τόσο ως προς την κεντρική δομή 

όσο και ως προς τυχόν περιφερειακές υπηρεσίες που βρίσκονται σε όλο το έδαφος, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στις παρακάτω πτυχές:  
 

• Εθνικές ή περιφερειακές βάσεις δεδομένων

• Μελέτες και εκθέσεις από ερευνητικά κέντρα και
πανεπιστήμια

• Μελέτες από στατιστικές υπηρεσίες

• Δεδομένα αστυνομικής φύσεως

• Έρευνες για την αντίληψη και τη θυµατοποίηση της
διαφθοράς Συνεντεύξεις με το διοικητικό όργανο ή τους
διευθυντές τμημάτων

•Πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια
συναντήσεων με το προσωπικό

•Πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια
κοινών δραστηριοτήτων με άλλες διοικήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή ή στον ίδιο τομέα

•Αναφορές που έχουν ληφθεί μέσω διαύλου καταγγελίας
δυσλειτουργιών ή άλλων μεθόδων

Πιθανές πηγές για αναφορά



 
 
 

11 

www.anticorruptiontoolkit.eu 

 
 

Χαρτογράφηση διαδικασιών 

Η κεντρική πτυχή της διαδικασίας ανάλυσης είναι η χαρτογράφηση διαδικασιών, η οποία 

περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την ανάλυση των οργανωτικών διαδικασιών με τις οποίες 

ο φορέας εκτελεί τα καθήκοντά του.  

Μια διαδικασία μπορεί να οριστεί ως μια ακολουθία αλληλένδετων και αλληλοεπηρεαζόμενων 

δραστηριοτήτων που μετατρέπουν πόρους σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για εσωτερικό ή 

εξωτερικό μέρος (χρήστη). 

Η διαδικασία αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο ανέντιμος εργαζόμενος πραγματοποιεί 

το συμβάν διαφθοράς.  

Ορισμένα από τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χαρτογράφηση μίας διαδικασίας είναι 

τα ακόλουθα: 

• Εισερχόμενα στοιχεία που προκαλούν τη διαδικασία - «ΕΙΣΟΔΟΣ» 

• Αναμενόμενη έκβαση της διαδικασίας - «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ» 

• Φάσεις ανάπτυξης της δραστηριότητας - τα «ΣΤΑΔΙΑ» 

• Ακολουθία ενεργειών για την επίτευξη του αποτελέσματος - οι «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 

• Αρμοδιότητες που σχετίζονται με μεμονωμένες δραστηριότητες 

• Χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων 

• Διαδικαστικοί περιορισμοί 

• Αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των διαδικασιών 
 

Ο στόχος αυτής της φάσης είναι η δημιουργία ενός εκτενούς καταλόγου με τις διαδικασίες 

του φορέα. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η έρευνα και ταξινόμηση όλων των 

εσωτερικών δραστηριοτήτων και των αρμόδιων μερών. 
 

Διοικητικά όργανα
Οργάνωση των 

τμημάτων
Ρόλοι και αρμοδιότητες

Πολιτικές, στόχοι και 
στρατηγικές

Πόροι
Γνώση, συστήματα και 

τεχνολογίες

Ποιότητα και ποσότητα 
του προσωπικού

Διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων

Εσωτερικές και 
εξωτερικές σχέσεις
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Η χαρτογράφηση ολόκληρης της δραστηριότητας μπορεί να επιτευχθεί προοδευτικά, λαμβάνοντας 

υπόψη τους πόρους και τις δεξιότητες που είναι πραγματικά διαθέσιμοι, ξεκινώντας από τις διαδικασίες 

που θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου. 

Η χαρτογράφηση διαδικασιών μπορεί να συνταχθεί ακολουθώντας το παρακάτω σχέδιο. 
 

Διαδικασία Φάσεις Δραστηριότητες Αρμοδιότητες 

Διαδικασία X 
Φάση 1 Δραστηριότητα Α Υπηρεσία 1 

Φάση 2 Δραστηριότητα Β Υπηρεσία 2 

Διαδικασία Υ 
Φάση 1 Δραστηριότητα Γ 

Υπηρεσία 3 
Φάση 2 Δραστηριότητα Δ 

 

Για την εκτέλεση της χαρτογράφησης, συνιστάται ο διαχειριστής κινδύνων να ζητήσει τη συμμετοχή 

των επικεφαλής των κύριων οργανωτικών δομών και, όπου είναι εφικτό, των επικεφαλής των 

μεμονωμένων διαδικασιών. 
 

Άλλες πηγές 

Πέρα από τα αποτελέσματα της ανάλυσης του εξωτερικού πλαισίου, της οργανωτικής δομής και της 

χαρτογράφησης των διαδικασιών, ο φορέας πρέπει να συλλέξει περισσότερες και διαφορετικές 

πληροφορίες που θεωρεί χρήσιμες για τον προσδιορισμό δυνητικών συμβάντων διαφθοράς. Αυτές 

μπορούν να ληφθούν από πηγές όπως, για παράδειγμα, περιπτώσεις προηγούμενης κακοδιαχείρισης στον 

φορέα ή σε άλλους παρόμοιους φορείς, ή ανατρέχοντας σε μητρώα κινδύνων που έχουν δημιουργηθεί 

από αρχές που είναι όμοιες σε τύπο και οργανωτική πολυπλοκότητα.  
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ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Στο τέλος της φάσης προσδιορισμού, ο διαχειριστής κινδύνων καταρτίζει ένα «Μητρώο συμβάντων 

διαφθοράς». 

Χάρη στο Μητρώο συμβάντων, ο φορέας και ο διαχειριστής κινδύνων μπορούν να κατανοήσουν με 

σαφήνεια τα κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με μεμονωμένες διαδικασίες, τα κρίσιμα ζητήματα που 

υφίστανται σε διαφορετικές δραστηριότητες του φορέα, καθώς και τον τρόπο που διαφορετικοί 

παράγοντες κινδύνου μπορεί να συμβάλλουν στο ίδιο συμβάν διαφθοράς και αυτό να εκτελεστεί με 

διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη διαδικασία. 

Όπως και με τη χαρτογράφηση διαδικασιών, το μητρώο μπορεί επίσης να καταρτιστεί σταδιακά, βάσει 

των πόρων και των δεξιοτήτων που είναι πραγματικά διαθέσιμοι. Το Μητρώο συμβάντων διαφθοράς 

μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το ακόλουθο σχέδιο: 
 

Συμβάν 

διαφθοράς 
Διαδικασία Δραστηριότητες Λειτουργία 

Παράγοντας 

κινδύνου 
Μέθοδος 

Χορήγηση αδειών και 

παραχωρήσεων σε 

άτομα που δεν τις 

δικαιούνται ή/και δεν 

πληρούν τις 

απαραίτητες 

προϋποθέσεις 

Διαδικασία X Δραστηριότητα Β Υπηρεσία 2 I … 

Διαδικασία Υ Δραστηριότητα Γ Υπηρεσία 3 II … 

Πρόσληψη προσωπικού 

χωρίς τα απαιτούμενα 

προσόντα 

Διαδικασία X Δραστηριότητα Α Υπηρεσία 1 II … 

 

 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Η διαδικασία ανάλυσης κινδύνων ολοκληρώνεται με την ιεράρχηση της αντιμετώπισης. 
 

Ο διαχειριστής κινδύνων πρέπει να αξιολογήσει τα συμβάντα διαφθοράς που έχουν προκύψει 

και να αποφασίσει σε ποια θα εστιάσει την προσοχή του και τη στρατηγική πρόληψης. 
 

Προκειμένου να ορίσει την ιεραρχία, ο διαχειριστής κινδύνων, σε συνεργασία με τον φορέα χάραξης 

πολιτικής, ορίζει έναν ή περισσότερους δείκτες, βάσει των οποίων ιεραρχεί την αντιμετώπιση των 

συμβάντων διαφθοράς. Επιπλέον, για κάθε δείκτη, ο διαχειριστής κινδύνων ορίζει τις παραμέτρους για 

τη στάθμιση αυτών των δεικτών. 

Η αξιολόγηση των συμβάντων διαφθοράς πραγματοποιείται ανατρέχοντας στις πληροφορίες και τα 

δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας προσδιορισμού. 
 

 
 

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα πιθανών δεικτών. 
 

Επιλογή δεικτών
Ορισμός 

παραμέτρων
Ανάλυση 

δεδομένων
Αντιστοίχιση 

προτεραιότητας
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• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς που αφορούν διαδικασίες που επηρεάζουν τον 
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς που επηρεάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό 
διαδικασιών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς που σχετίζονται με διαδικασίες όπου, σε κάθε 
τμήμα/λειτουργία, εμπλέκεται ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων σε ποσοστιαίο επίπεδο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς όπου δεν έχει εφαρμοστεί κανένας έλεγχος ή μέτρο 
πρόληψης

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς που σχετίζονται με διαδικασίες που έχουν 
οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες/χρήστες του φορέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς που σχετίζονται με διαδικασίες όπου το τελικό 
αποτέλεσμα μπορεί επίσης να επιτευχθεί εκτελώντας πολλές μικρότερες χρηματοπιστωτικές πράξεις και 
όπου, όταν θεωρούνται ως σύνολο, τελικά εξασφαλίζουν το ίδιο αποτέλεσμα

ΠΙΘΑΝΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς τα οποία, τα τελευταία 5 έτη, έχουν προσελκύσει 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία 5 έτη

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς που σχετίζονται με διαδικασίες των οποίων το 
αποτέλεσμα στοχεύει στον μεγαλύτερο αριθμό πολιτών/χρηστών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν 
διακριτική ευχέρεια υψηλότερου βαθμού

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ

• Ο φορέας δίνει προτεραιότητα σε συμβάντα διαφθοράς που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν 
άλλους φορείς 

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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Παραδείγματα πιθανών παραμέτρων: 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΥΨΗΛΗ 
Το συμβάν διαφθοράς αφορά διαδικασίες που εμπλέκουν το 100% των 

εργαζομένων 

ΜΕΣΑΙΑ 
Το συμβάν διαφθοράς αφορά διαδικασίες που εμπλέκουν 

περισσότερους από τους μισούς εργαζομένους 

ΧΑΜΗΛΗ 
Το συμβάν διαφθοράς αφορά διαδικασίες που εμπλέκουν λιγότερους 

από τους μισούς εργαζομένους 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΥΨΗΛΗ Το συμβάν διαφθοράς αφορά το 100% των διαδικασιών 

ΜΕΣΑΙΑ Το συμβάν διαφθοράς αφορά περισσότερες από τις μισές διαδικασίες 

ΧΑΜΗΛΗ Το συμβάν διαφθοράς αφορά λιγότερες από τις μισές διαδικασίες 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΩΝ 

ΥΨΗΛΗ Το συμβάν διαφθοράς δεν υπόκειται σε μέτρα ελέγχου 

ΧΑΜΗΛΗ Το συμβάν διαφθοράς ήδη υπόκειται σε μέτρα ελέγχου 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ 

ΥΨΗΛΗ 
Τα τελευταία 5 έτη, άρθρα για τα ίδια ή παρόμοια συμβάντα έχουν 

δημοσιευθεί σε εθνικές εφημερίδες ή περιοδικά  

ΜΕΣΑΙΑ 
Τα τελευταία 5 έτη, άρθρα για τα ίδια ή παρόμοια συμβάντα έχουν 

δημοσιευθεί σε τοπικές εφημερίδες ή περιοδικά 

ΧΑΜΗΛΗ 
Τα τελευταία 5 έτη, κανένα άρθρο για τα ίδια ή παρόμοια συμβάντα 

δεν έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδες ή περιοδικά 

 

Μετά την εφαρμογή των δεικτών, ο φορέας μπορεί να ιεραρχήσει την αντιμετώπιση των κινδύνων, 

όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Προτεραιότη

τα 

Συμβάν 

διαφθορά

ς 

Διαδικασί

α 

Δραστηριότη

τα 
Λειτουργί

α 

Παράγοντ

ας 

κινδύνου 

Μέθοδο

ς 

2° 

Χορήγηση 

αδειών και 

παραχωρήσε

ων σε άτομα 

που δεν τις 

δικαιούνται 

ή/και δεν 

πληρούν τις 

απαραίτητες 

προϋποθέσεις 

Διαδικασία X Δραστηριότητα Β Υπηρεσία 2 I … 

Διαδικασία Υ Δραστηριότητα Γ Υπηρεσία 3 II … 
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1° 
Πρόσληψη 

προσωπικού 

χωρίς τα 

απαιτούμενα 

προσόντα 

Διαδικασία X Δραστηριότητα Α Υπηρεσία 1 II … 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και καλύτερη κατανόηση, μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω πηγές: 
 A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment, The Global Compact - 
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FAnti-Corruption%2FRiskAssessmentGuide.pdf 
The basics of corruption risk management. Anti-Corruption Resource Centre - 
https://www.u4.no/publications/the-basics-of-corruption-risk-management-a-framework-for-decision-
making-and-integration-into-the-project-cycles.pdf 
Corruption Risk Assessment Topic Guide, Gateway & Transparency International - 
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Corruption_Risk_Assessment_Topic_
Guide.pdf 
 

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc/Anti-Corruption/RiskAssessmentGuide.pdf

