ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως
Διεθνούς Οργανισμού»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς, στη βάση μίας πολυμερούς συμφωνίας ανοικτής στα κράτη – μέλη
των Ηνωμένων Εθνών και σε διακυβερνητικούς οργανισμούς, αποτελεί πρωτοβουλία της Αυστριακής Κυβέρνησης και
αντανακλά την επιθυμία όλων των μερών να ενώσουν τις δυνάμεις τους, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό
επίπεδο στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Η Ελληνική Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, διότι αποδίδει μεγάλη πολιτική σημασία στην αντιμετώπιση
της διαφθοράς και έσπευσε να προσυπογράψει τη σχετική Συμφωνία ως ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας. Επιπλέον,
διέθεσε στη Νομική Υπηρεσία της εμπειρογνώμονα με απόσπαση.
Η Ακαδημία αναμένεται να ενισχύσει το έργο του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα,
θεματοφύλακα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας,
δημιουργίας υποδομών, εκπαίδευσης και έρευνας και επαγγελματικής επιμόρφωσης.
Η έδρα της Ακαδημίας θα είναι στο Λάξενμπουργκ της Αυστρίας, προάστιο της Βιέννης, όπου βρίσκεται και η έδρα του
Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.
Η Ακαδημία δύναται να ιδρύσει γραφεία και σε άλλα μέρη, όπου τούτο θα κριθεί αναγκαίο.
Τα όργανα της Ακαδημίας είναι:
1) Η Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μία φορά το χρόνο και συμμετέχουν σε αυτήν εκπρόσωποι όλων των
συμβαλλομένων μερών.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ενδεκαμελές. Εννέα μέλη του θα εκλέγονται από τη Συνέλευση και τα
υπόλοιπα δύο θα διορίζονται, ένα από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και ένα
από την Αυστρία.
3) Το Διεθνές Ανώτερο Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο θα αποτελείται από δεκαπέντε εξέχουσες προσωπικότητες σε
μεγάλο εύρος τομέων και θα παρέχει συμβουλές για τις δράσεις της Ακαδημίας.
4) Το Διεθνές Ακαδημαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο θα αποτελείται από δεκαπέντε εξέχουσες ακαδημαϊκές
προσωπικότητες και εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου στους τομείς των μεθόδων καταπολέμησης της διαφθοράς, της
επιμόρφωσης, της έρευνας
της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και της επιβολής του νόμου και
5) Ο Πρύτανης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση της Ακαδημίας και ο εκπρόσωπός της έναντι
τρίτων.
Περαιτέρω, η Συμφωνία προβλέπει τη διαβούλευση των συμβαλλομένων μερών επί θεμάτων αφορώντων τη Συμφωνία,
τη σύμπραξη της Ακαδημίας με Κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς και δημόσια και ιδιωτικά πρόσωπα που θα μπορούσαν
να συμβάλουν στο έργο της.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα φέρουν ευθύνη ούτε μεμονωμένα ούτε συλλογικά για τυχόν χρέη, οφειλές ή άλλες
υποχρεώσεις της Ακαδημίας.
Τέλος, για την υποστήριξη της Διεθνούς Ακαδημίας κατά της διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισμού προβλέπεται η
δυνατότητα απόσπασης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012
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