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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει την πορεία υλοποίησης του ΕΣΣΚΔ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. 

Αποτελεί προϊόν της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΔ και των 24 φορέων  υλοποίησης, οι 

οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία απολογισμού, μέσω της αποστολής Δελτίων Αναφοράς 

Προόδου για το σύνολο των 129 δράσεων του ΕΣΣΚΔ. 

 

Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις (3) ενότητες:  

 

Ενότητα 1η - ΕΣΣΚΔ 2022-2025, στην οποία παρουσιάζονται, εν συντομία, η δομή και η 

διάρθρωση, το σύστημα διακυβέρνησης και τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025,  μέσω των οποίων εισάγονται  

τυποποιημένες διαδικασίες, έντυπα και ηλεκτρονικές φόρμες απολογισμού, ώστε να 

διευκολύνεται η συνεργασία και η τεκμηρίωση της υλοποίησης των δράσεων. 

 

Ενότητα 2η - Πορεία προόδου – Α εξάμηνο 2022, στην οποία παρατίθενται συγκεντρωτικά 

στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου, η κατάσταση (status) των δράσεων και τα 

παραγόμενα  παραδοτέα των δράσεων βάσει δεικτών εκροής. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η 

πορεία προόδου των δράσεων ανά μέρος ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πορεία 

υλοποίησης των δράσεων της εμβληματικής πρωτοβουλίας Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (ΕΣΑ).  

 

Ενότητα 3 η – Συμπεράσματα 
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1. ΕΣΣΚΔ 2022-2025 

 

Δομή και Διάρθρωση 
 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για την περίοδο 2022-2025 (εφεξής 

Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. ή Εθνικό Σχέδιο ή Σχέδιο) αποτελεί:  

▪ Το εθνικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη 

χώρα και την ενσωμάτωση διεθνών καλών πρακτικών. 

▪ Ένα δυναμικό εργαλείο πολιτικής τετραετούς ορίζοντα για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση οριζόντιων και τομεακών δράσεων. 

▪ Έναν αποτελεσματικό μηχανισμό συντονισμού της δράσης των φορέων άσκησης δημόσιας 

πολιτικής στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και την 

Κοινωνία των Πολιτών. 

 

Το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. έχει ως Όραμα την εμπέδωση και περαιτέρω εμβάθυνση της Ακεραιότητας, της Λογοδοσίας 

και της Διαφάνειας ως βασικών αξιών του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας ενώ 

Προτεραιότητές του αποτελούν:  

▪ Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διαφθοράς,  

▪ Η προώθηση των αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στον δημόσιο βίο, 

και 

▪ Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η ανάπτυξη κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στη 

διαφθορά και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω Στόχων, το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 αναπτύχθηκε σε 3 διακριτά Μέρη, 

Καταπολέμηση, Πρόληψη, Ευαισθητοποίηση, τα οποία αποτελούν τους πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου, 

σε καθέναν εκ των οποίων αντιστοιχεί  ένας (1) Στρατηγικός Στόχος: 

▪ Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 

▪ Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας 

▪ Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε εννέα (9) Ειδικούς Στόχους και 129 Δράσεις. 

Επισημαίνεται ότι οι Ειδικοί Στόχοι για τα δύο πρώτα Μέρη συνδέονται με  τα κύρια στάδια του κύκλου 

ζωής κάθε δημόσιας πολιτικής ενώ για το Τρίτο Μέρος  επελέγη ένας (1) διακριτός Ειδικός Στόχος, 

δεδομένης της διαφορετικής φύσης των παρεμβάσεων που ενσωματώνει. 
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Η εξειδίκευση των δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.  πραγματοποιήθηκε στη βάση διαβούλευσης με τους φορείς 

υλοποίησης, ώστε το νέο Εθνικό Σχέδιο να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε 

εμπλεκόμενου φορέα και να διασφαλίζεται ο ρεαλιστικός χαρακτήρας και η αποτελεσματικότητά του. 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης  αποτυπώθηκαν σε τυποποιημένα Δελτία Ταυτότητας Δράσης, τα 

οποία αποτελούν σημείο αναφοράς για την υλοποίηση κάθε δράσης. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 στις 09.03.2022, ενώ η σχετική Π.Υ.Σ. 

δημοσιεύθηκε στις 13.07.2022 (ΦΕΚ Α’ 138/13-07-2022). 

 

Διαδικασία Παρακολούθησης 
 

Η Ε.Α.Δ., ως αρμόδια Αρχή για την εκπόνηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό του ΕΣΣΚΔ 

2022-2025, αξιοποιώντας  την εμπειρία της περιόδου 2018-2021, προχώρησε στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου συστήματος διακυβέρνησης και διαχείρισης, το οποίο:   

▪ Αξιοποιεί τη διαβούλευση με τους 24 φορείς υλοποίησης 

▪ Εισάγει τυποποιημένα Δελτία Ταυτότητας Δράσης (ΔΤΔ) για την εξειδίκευση των δράσεων κατά 

τη φάση του σχεδιασμού. Το ΔΤΔ αποτελεί σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση, 

δεδομένου ότι : 

✓ Εξειδικεύει κάθε δράση στο πλαίσιο των ειδικών στόχων, 

✓ Περιγράφει το περιεχόμενο κάθε δράσης και τα παραδοτέα αυτής, 

✓ Αποσαφηνίζει τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, 

✓ Θέτει μετρήσιμες εκροές, 

✓ Ευθυγραμμίζεται με τη Λογική της Παρέμβασης και 

✓ Αναλύει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

▪ Υποστηρίζεται από τυποποιημένες διαδικασίες και  έντυπα, με βασικότερο το Δελτίο Αναφοράς 

Προόδου (ΔΑΠ), για τον απολογισμό της υλοποίησης των δράσεων σε αντιπαραβολή με το ΔΤΔ. 
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▪ Προβλέπει περιοδικό απολογισμό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την καταγραφή 

της πορείας υλοποίησης των Δράσεων και την αποτελεσματική ανατροφοδότηση του Εθνικού 

Σχεδίου με τα αναγκαία δεδομένα. Παράλληλα και με στόχο την ποσοτικοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου της παρέμβασης, κάθε δράση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. απολογίζεται στη βάση είκοσι έξι (26) 

δεικτών εκροής, οι οποίοι επιλέγονται βάσει προκαθορισμένου συστήματος δεικτών που έχει 

αναπτύξει η Ε.Α.Δ. 

▪ Τροφοδοτεί και τεκμηριώνει:   

α) Τις αναφορές που υποβάλλονται από την Ε.Α.Δ. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας 

απέναντι στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς,  

β) Τη διαδικασία αξιολόγησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. που αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων και 

στη διαμόρφωση βελτιωτικών προτάσεων. 

Προκειμένου η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών να είναι αποτελεσματική στο πλαίσιο της 

διαδικασίας παρακολούθησης και απολογισμού, η Ε.Α.Δ. σχεδίασε και υλοποίησε το κάτωθι τρίπτυχο 

υποστήριξης για τους φορείς, καθιστώντας διαθέσιμα για τους εμπλεκόμενους:  

▪ Οδηγό για την ενημέρωση των φορέων υλοποίησης σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης 

και την υποστήριξή τους κατά τον απολογισμό των δράσεων αρμοδιότητάς τους,  

▪ Ηλεκτρονική φόρμα απολογισμού της προόδου των δράσεων από τους φορείς υλοποίησης και 

▪ Συναντήσεις εργασίας για την παροχή κατευθύνσεων και διευκρινίσεων, ώστε να διασφαλιστεί 

η εξοικείωση όλων των εμπλεκομένων με τη νέα διαδικασία και με τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή 

για τον απολογισμό των δράσεων του Σχεδίου. 

   

2. Πορεία Υλοποίησης - Α’ Εξάμηνο 2022  

Σύνοψη αποτελεσμάτων 
 

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, από το σύνολο των 129 δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025: 

▪ Δέκα (10) δράσεις έχουν ολοκληρωθεί, 

▪ Ογδόντα τρεις (83) βρίσκονται σε εξέλιξη και 

▪ Τριάντα έξι (36) δράσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. 

Από το σύνολο των δέκα (10) ολοκληρωμένων δράσεων: 

▪ Τέσσερις (4) συνδέονται με τον Στρατηγικό Στόχο «Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου», 

▪ Πέντε (5) συνδέονται με τον Στρατηγικό Στόχο «Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & 

της διαφάνειας» και 

▪ Μία (1) συνδέεται με τον Στρατηγικό Στόχο «Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών». 

Επισημαίνεται  ότι από τις τριάντα έξι (36) δράσεις των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει, οι είκοσι 

πέντε (25) δράσεις (69%) έχουν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης. 

Μικρές καθυστερήσεις, εντοπίζονται στην υλοποίηση έντεκα (11) δράσεων. Αυτές οφείλονται κυρίως σε 
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καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων και την έκδοση κανονιστικών 

πράξεων και σε καθυστερήσεις που σχετίζονται με την ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών. 
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Οι κυριότερες εκροές των δράσεων του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 που καταγράφηκαν κατά τον απολογισμό του 

α’ εξαμήνου του 2022 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ ΕΣΣΚΔ 2022-2025 ΤΙΜΗ  

Νομοθετικές - Κανονιστικές Παρεμβάσεις  23 

Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας 2 

Διοικητικές διαδικασίες που ψηφιοποιήθηκαν 143 

Τομεακές Στρατηγικές καταπολέμησης διαφθοράς  1 

Δράσεις αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών 1 

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων 4 

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ψηφιακών εργαλείων 26 

Ενέργειες για τη δημοσίευση και αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων 3 

Ενέργειες για την ανάπτυξη του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας 9 

Δράσεις για την εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης κινδύνων 2 

Δράσεις για την εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 24 

Έρευνες/Δημοσκοπήσεις 1 

Κώδικες Ηθικής/Δεοντολογίας 12 

Προγράμματα Κατάρτισης για Καταπολέμηση και Πρόληψη Διαφθοράς 69 

Πλήθος στελεχών Δημόσιας Διοίκησης που εκπαιδεύτηκαν 489 

Εργαλεία πρότυπα μεθοδολογίες 22 

Εκθέσεις/Αναφορές/Μελέτες 3 

Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης 18 

 

Καταπολέμηση / Έλεγχος 
 

➢ Με τον Ν.4920/2022 (ΦΕΚ Α’ 74/15.04.2022) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης 

χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή 

τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (δράση 1.1.2). 

➢ Ολοκληρώθηκε η μελέτη σχεδιασμού Ο.Π.Σ. για τη διαχείριση καταγγελιών σεξουαλικής 

παρενόχλησης, κακοποίησης και εξουσιαστικής βίας στην Ελλάδα (δράση 1.2.1). 

➢ Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Ετήσιου Πλάνου Συστημικών Ελέγχων της Ε.Α.Δ., βάσει  

μεθοδολογίας ανάλυσης διακινδύνευσης, η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά στον βέλτιστο 

σχεδιασμό του ελεγκτικού έργου της Ε.Α.Δ., εξασφαλίζοντας τον στοχευμένο χαρακτήρα των  

ελέγχων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου (δράση 1.2.2). 
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➢ Αναπτύχθηκε εργαλείο με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής λογιστικών φύλλων για την 

έκδοση του Ετήσιου Πλάνου Συστημικών Ελέγχων της Ε.Α.Δ., βάσει μεθοδολογίας ανάλυσης 

διακινδύνευσης (δράση 1.4.13).  

 

Πρόληψη 
 

➢ Εκδόθηκε το Π.Δ.47/2022 (ΦΕΚ Α’ 114/17-06-2022) «Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του 

Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης», βάσει του οποίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στη 

στελέχωση του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων 

(JustStat) με δύο υπαλλήλους (δράση 2.1.1). 

➢ Εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την πειθαρχική 

διαδικασία των ιατρών του Ε.Σ.Υ. (δράση 2.1.5). 

➢ Με την υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/941/οικ.3215/01.03.2022 Κοινή Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ. (ΦΕΚ Β’ 1041/08.03.2022) ρυθμίστηκαν τα θέματα που 

αφορούν στη λειτουργία του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας ενώ ολοκληρώθηκε  και ο 

σχεδιασμός της ψηφιακής εφαρμογής του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας, η οποία 

λειτουργεί σε πιλοτικό επίπεδο (δράση 2.2.3). 

➢ Πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης των Υπουργείων, η οποία ολοκληρώθηκε 

με τη δημοσίευση της σχετικής Έκθεσης με τίτλο «Εκτίμηση ωριμότητας του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης». Η αξιολόγηση επιχειρεί την αποτύπωση του 

επιπέδου ωριμότητας των επιμέρους στοιχείων και διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης των Υπουργείων, όσον αφορά στη διακυβέρνηση, στις 

πολιτικές, στις πρακτικές, στην οργάνωση και στη δομή, στους πόρους και στις λειτουργίες 

(δράση 2.2.10). 

➢ Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης ολοκλήρωσε την εκπόνηση Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και έργων του Ταμείου, και Εγχειριδίου Διαδικασιών. Στο 

πλαίσιο αυτό,  εκδόθηκε η με αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498)  Απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού, ενώ με τη με αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) 

Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Συντονισμού εγκρίθηκε το Εγχειρίδιο Διαδικασιών, το 

οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (δράση 2.2.11). 

 

Ευαισθητοποίηση 
 

➢ Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πραγματοποίησε στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης 

και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας 

στον αθλητισμό (δράση 3.1.15). Ειδικότερα:  
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• Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ε.Α.Δ. και το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής και με την υποστήριξη του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC)  προχώρησε στην εκπόνηση εκπαιδευτικού 

υλικού για αθλητές, προπονητές και αθλητικούς οργανισμούς και ανέπτυξε 

προωθητικό/επικοινωνιακό  υλικό για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό.  

• Στο πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), 

υπεγράφησαν  εννέα (9) νέα Μνημόνια Συνεργασίας για την ενίσχυση της Δημόσιας 

Ακεραιότητας και την καταπολέμηση της Διαφθοράς, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα (4) 

“webinars” και εκπονήθηκαν επτά (7)  εκπαιδευτικοί φάκελοι. 

• Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (EOKAN) 

υλοποιήθηκαν τριάντα ένα (31) “webinars”, ενώ δημιουργήθηκε ενημερωτικό υλικό στο 

πλαίσιο πέντε (5) δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης και δύο (2) στοχευμένες 

ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Πιο  συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί 

τα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια: 

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο αθλητών υψηλού επιπέδου που συμπεριλαμβάνονται στον 

Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών (RTP) και στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών 

Επιπέδου II (TP) του 2022,  

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο Αθλητών ηλικίας 15-18 ετών, από δεκαπέντε (15) διαφορετικές 

Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων, στο πλαίσιο μιας πρώτης επαφής με τις 

βλαβερές συνέπειες του ντόπινγκ και τις αντι-ντόπινγκ διαδικασίες, 

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο Μαθητών Γυμνασίων όλης της χώρας, 

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο προπονητών, μέσω των αντίστοιχων σχολών της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού και 

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο Φοιτητών των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 

Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ειδικές εκπαιδεύσεις, όπως το σεμινάριο σε συνεργασία με 

τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), για αθλητικούς συντάκτες και το 

σεμινάριο για τους νέους δειγματολήπτες που θα πιστοποιηθούν από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. 

• Συστάθηκε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών. 

•  Τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό, με την υλοποίηση 

Συνεδρίων στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας και ήδη πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία το πρώτο Συνέδριο στην Πάτρα τον Απρίλιο του 2022. 

• Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ακεραιότητας στον αθλητισμό, πραγματοποιήθηκε κλειστό 

επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο: «Παραβίαση των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού. Φαινομενολογία και το Πλαίσιο Παιδικής Προστασίας» για εκατόν τριάντα 

(130) στελέχη της δημόσιας διοίκησης. 

➢ Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η  διενέργεια έρευνας από την Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών 

και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) για την καταγραφή της αντίληψης των εργαζομένων για θέματα 

δεοντολογίας και ηθικής (επιχειρηματική ηθική), με στόχο τον εντοπισμό κινδύνων που χρήζουν 
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ρύθμισης ή βελτίωσης, καθώς αναμένεται η έκθεση συμπερασμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν 

βασική εισροή στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού 

πλαισίου επιχειρηματικής ηθικής. Στην έρευνα συμμετείχαν εργαζόμενοι της ΕΕΣΥΠ και εννέα (9) 

εταιριών του χαρτοφυλακίου της.  

➢ Δράσεις ευαισθητοποίησης έχουν υλοποιηθεί και για το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

οι οποίες έχουν ως στόχο τον  εμπλουτισμό του δημόσιου διαλόγου εντός των Α.Ε.Ι., σχετικά με 

τα θέματα της προώθησης της δημόσιας ακεραιότητας, κράτους δικαίου και λογοδοσίας (δράση 

3.1.14). Προς την κατεύθυνση αυτή: 

o Το Υπουργείο Παιδείας και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διοργάνωσαν από κοινού ημερίδα με 

θέμα «Πανεπιστήμιο & Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον 

Σχεδιασμό στην Υλοποίηση» στις 24 Μαΐου 2022 και   

o Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διοργάνωσαν από κοινού 

ημερίδα, στις 27 Ιουνίου 2022, με θέμα «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος 

Ακεραιότητας στα ΑΕΙ - Νομικό Πλαίσιο, Δεδομένα, Προκλήσεις & Προοπτικές».   

 

Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας 

  
Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (ΕΣΑ) αποτελεί παρέμβαση στρατηγικής σημασίας που εντάσσεται στο 

ευρύτερο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 και περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) δράσεις. Υλοποιείται 

σε συνεργασία του ΥΠ.ΕΣ. με την Ε.Α.Δ. ενώ οι δράσεις του Ε.Σ.Α. αναπτύσσονται οριζόντια και στα τρία 

μέρη του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.  Ειδικότερα το Ε.Σ.Α. περιλαμβάνει: 

➢ Σειρά ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε πεδία πολιτικής, όπως ο εσωτερικός έλεγχος 

(Ν.4795/2021), οι ομάδες άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής, η πολιτική δώρου προς τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης (διατάξεις του Ν.4829/2021), η 

σύγκρουση συμφερόντων (Ν.4622/2019), η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 

με την υιοθέτηση της Οδηγίας της Ε.Ε. 2019/1937 και η παρακολούθηση των πειθαρχικών 

υποθέσεων στη Δημόσια Διοίκηση (Ν.4807/2021). 

➢ Την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων όπως το Μητρώο Διαφάνειας, η αναβάθμιση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (e-pothen) 

και η εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων του δημόσιου τομέα. 

➢ Την εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων και οδηγών για την ανάπτυξη Μητρώου Κινδύνων και 

τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και Κωδίκων Δεοντολογίας με στόχο την ενίσχυση των 

μηχανισμών ακεραιότητας και λογοδοσίας. 

➢ Την ανάπτυξη οριζόντιου Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας στον χώρο της δημόσιας διοίκησης 

με στόχο τη δημιουργία σημείων άμεσης πρόσβασης με αρμοδιότητα υποδοχής και προώθησης 

καταγγελιών για σχετικές παραβάσεις, αλλά και  με ρόλο  συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό.  

➢ Την αναβάθμιση των ικανοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης μέσα από 

δράσεις κατάρτισης και ενέργειες ευαισθητοποίησης σε στοχευμένες θεματικές. 
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Κατά το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου σημειώνεται πρόοδος αναφορικά με την 

υλοποίηση των δράσεων του Ε.Σ.Α. Ειδικότερα, ανά διακριτό Μέρος: 

Καταπολέμηση: Αναβάθμιση της εποπτείας των πειθαρχικών διαδικασιών. Αποτελώντας κεντρικό 

άξονα της ενδυνάμωσης του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου του ελεγκτικού έργου για την 

καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη προβεί στην 

έκδοση μέρους της δευτερογενούς νομοθεσίας που προβλέπεται από το Ν.4807/2021 και αφορά στην 

ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων. Παράλληλα, 

εντός του πρώτου εξαμήνου αναφοράς, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ολοκλήρωσε με ίδια μέσα την 
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ανάπτυξη του ιστότοπου “e-peitharxika” στον οποίο θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης (και έκδοσης 

αναφορών) για όλα τα σχετικά στοιχεία των πειθαρχικών υποθέσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα. 

 

 
 

Πρόληψη: Μηχανισμοί ακεραιότητας στελεχών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση του πλαισίου 

δράσης των ομάδων άσκησης επιρροής (Lobbying). Για τη διαμόρφωση συνθηκών που αποτρέπουν την 

εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς και ευνοούν τη διαφάνεια, στο Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. περιλαμβάνονται δράσεις 

του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας που αφορούν στη ρύθμιση τομέων πολιτικής όπως, θέματα 

ακεραιότητας και λογοδοσίας των μετακλητών υπαλλήλων του δημόσιου τομέα (Ν.4940/2022), 

δεοντολογίας αξιωματούχων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των δραστηριοτήτων επιρροής των ομάδων 

πίεσης“Lobbying”. 

 

 
 

Πρόληψη: Σύμβουλος Ακεραιότητας και Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι δύο εμβληματικές 

πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση 

υποστηρίζονται από δράσεις του Σχεδίου που αφορούν, αφενός στο θεσμικό πλαίσιο της σύστασης, 
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στελέχωσης και λειτουργίας γραφείων Συμβούλων Ακεραιότητας και Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, 

αφετέρου στη δημιουργία και παροχή των απαιτούμενων ψηφιακών και μεθοδολογικών εργαλείων.   

 
Ευαισθητοποίηση: Ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου. Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη 

και ενεργή εμπλοκή του συνόλου της κοινωνίας στις πολιτικές και δράσεις ενίσχυσης της δημόσιας 

ακεραιότητας, κατά το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δράσεις 

ευαισθητοποίησης που απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε στελέχη του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.  
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3. Συμπεράσματα 
 

Η πορεία υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 για το α΄ εξάμηνο του 2022 χαρακτηρίζεται 

ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το εν λόγω εξάμηνο αναφοράς αποτελεί το 1ο 

εξάμηνο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου αλλά και τις καθυστερήσεις που επήλθαν ως αποτέλεσμα της 

πρώτης εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025. H ανταπόκριση των φορέων 

υλοποίησης υπήρξε άμεση και πλήρης, καθώς υποβλήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών 

Δελτία Αναφοράς Προόδου για το σύνολο των εκατό είκοσι εννέα (129) δράσεων του Σχεδίου. 

Επιπλέον, το ποσοστό των δράσεων των οποίων η υλοποίηση έχει ξεκινήσει ανέρχεται στο 64%, ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε πλήθος ογδόντα τριών (83) δράσεων από το σύνολο των εκατό είκοσι εννέα (129). 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι φορείς υλοποίησης δεν διαφαίνονται σοβαροί 

κίνδυνοι ή καθυστερήσεις, αφού από τις τριάντα έξι (36) δράσεις των οποίων η υλοποίηση δεν έχει 

ξεκινήσει, οι είκοσι πέντε (25) (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 69%) έχουν -σύμφωνα με τον αρχικό 

σχεδιασμό- μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης. Τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην έναρξη 

έντεκα (11) δράσεων, οι οποίες, ωστόσο, δεν αξιολογούνται ως σημαντικές. 
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4. Παράρτημα: Οι Δράσεις του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ 2022-2025 
Α/Α 

ΔΡAΣΗΣ 
ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
Α/Α 

ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.1 Ενίσχυση του νομοθετικού και θεσμικού 
πλαισίου για την ανάκτηση και διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων 

από εγκληματικές δραστηριότητες 

σε εξέλιξη 

2 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.2 Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων με 

σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης 
χρηματοοικονομικών και άλλων 

πληροφοριών για την πρόληψη, την 
ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη 

ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την 
κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου 

ολοκληρωμένη  

3 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.3 Διασφάλιση της πρόσβασης των δημόσιων 
αρχών και του κοινού σε επαρκείς, 

ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες 
σχετικά με τους πραγματικούς 

δικαιούχους των νομικών προσώπων και 
οντοτήτων μέσω του Κεντρικού Μητρώου 

Πραγματικών Δικαιούχων 

σε εξέλιξη 

4 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.4 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
για τη λειτουργία και την παρακολούθηση 

των δημόσιων επιχειρήσεων και 
οργανισμών και των συμμετοχών του 

Ελληνικού Δημοσίου 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

5 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.5 Κύρωση Νόμου για την προσχώρηση της 
Ελλάδας στη σύμβαση MEDICRIME του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο την 

καταπολέμηση των πλαστών 
φαρμακευτικών προϊόντων 

σε εξέλιξη 

6 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.6 Νομοθετική ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση 
εξωτερικού διαύλου αναφοράς για την 

παραλαβή και διαχείριση καταγγελιών για 
παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της Οδηγίας 2019/1937 
(whistleblowers) 

σε εξέλιξη 

7 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.7 Εισαγωγή κανονιστικής ρύθμισης περί της 
υποχρέωσης τήρησης και δημοσίευσης 

καταλόγου χορηγιών που δέχονται οι ΜΚΟ 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

Μετανάστευσης και του Ασύλου 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

8 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.8 Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την 
εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων 
αναφορικά με την παρακολούθηση των 

πειθαρχικών υποθέσεων (αρ. 24, 
Ν.4807/2021) 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

9 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.9 Επικαιροποίηση κανονιστικών ρυθμίσεων 
και εφαρμογή της διαδικασίας 

αδειοδότησης των παρόχων υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας για τη ρύθμιση του 

τηλεοπτικού πεδίου 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

10 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.1 Ενδυνάμωση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

1.1.10 Επικαιροποίηση κανονιστικών ρυθμίσεων 
και εφαρμογή της διαδικασίας 

αδειοδότησης των ραδιοφωνικών 
σταθμών 

σε εξέλιξη 

11 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης  

1.2.1 Ανάπτυξη μιας κεντρικής και ενιαίας 
διαδικασίας για τη διαχείριση καταγγελιών 

που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα 
metoogreece.gr  

ολοκληρωμένη  

12 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης  

1.2.2 Κατάρτιση ετήσιων επιχειρησιακών 
πλάνων ελέγχων της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας, βάσει της μεθοδολογίας 
ανάλυσης διακινδύνευσης (RBAP) 

ολοκληρωμένη  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

13 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης  

1.2.3 Αναβάθμιση του μηχανισμού 
παρακολούθησης της πειθαρχικής 
διαδικασίας στον δημόσιο τομέα 

σε εξέλιξη 

14 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης  

1.2.4 Ανάπτυξη μηχανισμού συντονισμού και 
παρακολούθησης της υλοποίησης της 

εθνικής στρατηγικής καταπολέμησης της 
απάτης, όσον αφορά την προστασία των 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

15 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης  

1.2.5 Έκδοση Εγκυκλίου για τη συνεργασία 
Ελληνικών Πρεσβειών του εξωτερικού με 
αρμόδιες υπηρεσίες καταπολέμησης της 

διαφθοράς σε θέματα ανταλλαγής 
πληροφοριών, σε εφαρμογή της σύστασης 

-3Α- του "Working Group on Foreign 
Bribery" του ΟΟΣΑ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

16 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης  

1.2.6 Διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και 
ερευνών σε φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, από μικτά κλιμάκια των 
ελεγκτών, επιθεωρητών και στελεχών των 
φορέων και υπηρεσιών που συμμετέχουν 

στο ΕΣΟΕΛ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

17 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης  

1.2.7 Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων 
και εργαλείων ελέγχου στον Δημόσιο 

Τομέα, για τον εντοπισμό και τη 
διερεύνηση φαινομένων κακοδιοίκησης, 

απάτης και διαφθοράς 

σε εξέλιξη 

18 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης  

1.2.8 Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για 
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς της 

ΑΑΔΕ για την περίοδο 2022 - 2025  

σε εξέλιξη 

19 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.1 Πρόσβαση των Αξιωματικών Οικονομικών 
Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Εσωτερικών 

Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ στη βάση 
δεδομένων του Συστήματος Μητρώων 

Τραπεζικών Λογαριασμών και 
Λογαριασμών Πληρωμών της ΓΓΠΣΔΔ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

20 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης 
καταγγελιών από την Υπηρεσία 

Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ 

σε εξέλιξη 

21 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.3 Πρόσβαση των ελεγκτών της ΕΑΔ στο ΠΣ 
του ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων 

σε εξέλιξη 

22 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.4 Εκπόνηση ετήσιας απολογιστικής 
αναφοράς της Μονάδας Επιθεωρήσεων & 

Ελέγχων της ΕΑΔ - Έκδοση ετήσιων 
στατιστικών στοιχείων ανά Τομέα, 

Υποτομέα και Περιφερειακή Υπηρεσία   

σε εξέλιξη 

23 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.5 Ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας και 
εκπαιδευτικού υλικού για τη διεξαγωγή 
εγκληματολογικών ερευνών (forensics) 

σε εξέλιξη 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025, Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022  

 

 
 

6 

Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

24 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.6 Υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων για 
την αξιοποίηση εργαλείων 

εγκληματολογικών ερευνών (forensics) 
από τους ελεγκτές της ΕΑΔ 

σε εξέλιξη 

25 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.7 Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου εκθέσεων 
ελέγχου της ΕΑΔ, χρονικής περιόδου 

αναφοράς 2011 - 2020 

σε εξέλιξη 

26 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.8 Πρόσβαση ελεγκτών και επιθεωρητών της 
Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της 

ΕΑΔ σε ΠΣ της ΑΑΔΕ 

σε εξέλιξη 

27 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.9 Απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης 
των αιτήσεων Αμοιβαίας Δικαστικής 

Συνδρομής που βασίζονται σε διεθνείς 
συνθήκες 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

28 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  

1.3.10 Πρόσβαση ελεγκτών και επιθεωρητών της 
Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της 

ΕΑΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του 
ΥΠΕΣ  

σε εξέλιξη 

29 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ΟΠΣ Διαχείρισης 
Περιουσιακών Στοιχείων προερχόμενων 

από εγκληματικές δραστηριότητες 

σε εξέλιξη 

30 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.2 Προμήθεια Συστήματος Επιχειρησιακής 
Νοημοσύνης/Ανάλυσης Δεδομένων για 

την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου της 
ΑΑΔΕ 

σε εξέλιξη 

31 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.3 Διασφάλιση της ποιότητας, της 
αξιοπιστίας και της διαφάνειας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέσω 
της προμήθειας συστήματος διαχείρισης 

περιεχομένου  
(Content Management) 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

32 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.4 Ανάπτυξη ΠΣ Παρακολούθησης και 
Διαχείρισης Κινδύνων στην ΑΑΔΕ  

σε εξέλιξη 

33 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.5 Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την 
αξιοποίηση των δεδομένων 

παρακολούθησης του συστήματος 
εισροών εκροών στα καύσιμα από την 

ΑΑΔΕ 

σε εξέλιξη 

34 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.6 Ολοκλήρωση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της διαδικασίας 

παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων 
από την ΑΑΔΕ 

σε εξέλιξη 

35 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.7 Ολοκλήρωση λειτουργίας my Data και 
Σχεδίου Αξιοποίησης Δεδομένων από την 

ΑΑΔΕ 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

36 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.8 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών 

από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
του ΥΠΕΘΑ 

σε εξέλιξη 

37 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.9 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Ελέγχων του 
Αγροδιατροφικού Τομέα  

δεν έχει 
ξεκινήσει  

38 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.10 Επικαιροποίηση συστήματος αναγνώρισης 
αγροτεμαχίων σε όλη την Επικράτεια 

σε εξέλιξη 

39 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.11 Αναβάθμιση και επέκταση συστήματος 
παρακολούθησης δραστηριότητας και 
λειτουργίας περιφερειακών λιμενικών 

αρχών - Σύστημα "ΕΡΜΗΣ-2" 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

40 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.12 Επέκταση λειτουργιών και 
υποσυστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών 

αρμοδιότητας λιμενικής αστυνομίας μέσω 
πλατφόρμας "e-ΔΛΑ" στο πλαίσιο του 

gov.gr 

σε εξέλιξη 

41 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.13 Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την 
έκδοση ετήσιου πλάνου συστημικών 

ελέγχων της ΕΑΔ, βάσει της μεθοδολογίας 
ανάλυσης διακινδύνευσης 

ολοκληρωμένη  

42 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.14 Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας "epothen" 

σε εξέλιξη 

43 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.15 Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την 
υποστήριξη της λειτουργίας  της ΕΑΔ ως 
κεντρικού εξωτερικού διαύλου για την 

προστασία μαρτύρων δημόσιου 
συμφέροντος (whistleblowers) 

δεν έχει 
ξεκινήσει  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

44 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.16 Ανάπτυξη και αναβάθμιση ψηφιακών 
εφαρμογών σε εφαρμογή των διατάξεων 

του αρ.24 του Ν.4807/2021 αναφορικά με 
την παρακολούθηση της εξέλιξης 

πειθαρχικών υποθέσεων και  παραγωγή 
στατιστικών αναφορών 

σε εξέλιξη 

45 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.17 Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των 

προτάσεων/συστάσεων των εκθέσεων των 
Επιθωρητών/Ελεγκτών της ΕΑΔ - 

Παραγωγή στατιστικών αναφορών 

σε εξέλιξη 

46 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.18 Ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης 
(machine learning) για την εξαγωγή 

δεδομένων από ανοιχτές βάσεις 
δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης για 
την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της 

ΕΑΔ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

47 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.19 Ανάπτυξη νέου ΠΣ για την αναβάθμιση και 
τον συντονισμό του ελεγκτικού έργου των 

υπηρεσιών ΕΔΕΛ και ΕΣΕΛ 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

48 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.20 Ανάπτυξη  Κεντρικού Πληροφοριακού 
Συστήματος Ενιαίας Μισθοδοσίας για την 
ορθή διενέργεια των αμοιβών για όλο το 

προσωπικό του Δημόσιου Τομέα 

σε εξέλιξη 

49 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ Αναβάθμιση του 
ελεγκτικού έργου 

για την 
καταπολέμηση 

φαινομένων 
απάτης και 
διαφθοράς 

1.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

1.4.21 Ψηφιακός μετασχηματισμός του 
Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σε εξέλιξη 

50 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.1 Υλοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων 
που αφορούν στο Γραφείο Συλλογής και 

Επεξεργασίας Στατιστικών Στοιχείων 
(JustStat) στον τομέα της Δικαιοσύνης 

ολοκληρωμένη  

51 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.2 Σύνταξη, ψήφιση και υιοθέτηση κώδικα 
νομοθεσίας του πειθαρχικού δικαίου των 

μελών ΔΕΠ ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ των ΑΕΙ 

σε εξέλιξη 

52 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.3 Κωδικοποίηση νομοθεσίας: α) Κώδικας 
Χωροταξίας και Πολεοδομίας & β) Δασική 

Νομοθεσία 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

53 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.4 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για τους ΟΤΑ Α' 
και Β' Βαθμού 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

54 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.5 Κωδικοποίηση/Τροποποίηση/Συμπλήρωση 
των υφιστάμενων γενικών και ειδικών 

διατάξεων πειθαρχικού δικαίου για τους 
επαγγελματίες υγείας του Ε.Σ.Υ  

ολοκληρωμένη  

55 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.6 Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί ασύλου 
και νόμιμης μετανάστευσης 

σε εξέλιξη 

56 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.7 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
προστασία του καταναλωτή 

σε εξέλιξη 

57 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.8 Σύνταξη νέου Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας    

σε εξέλιξη 

58 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.9 Ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας 
και λογοδοσίας των μετακλητών 
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

59 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.10 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Πράξης για 
την Ελευθερία των Μέσων  

"Media Freedom Act" 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

60 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.1 Ενίσχυση 
θεσμικού και 
κανονιστικού 

πλαισίου 
 

2.1.11 Θεσμοθέτηση του συστήματος διαχείρισης 
κινδύνων στη δημόσια διοίκηση 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

61 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.1 Πιλοτική Εφαρμογή του θεσμού του 
Συμβούλου Ακεραιότητας σε επιλεγμένους 

φορείς άσκησης πολιτικής 

σε εξέλιξη 

62 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.2 Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης 
της προόδου υλοποίησης του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου και της 
επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των 

ΜΕΕ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

63 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.3 Ανάπτυξη του Δικτύου Συμβούλων 
Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση  

ολοκληρωμένη  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

64 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.4 Αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 

2022 - 2025 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

65 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.5 Κατάρτιση και δημοσίευση Ετήσιας 
Έκθεσης Απολογισμού της ΕΑΔ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

66 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.6 Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την 
υλοποίηση του Ν.4795/2021 και δράσεις 

υποστήριξης της λειτουργίας των 
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς 
της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ, 

ΑΕΙ, Ανεξάρτητες Αρχές, ΝΠΔΔ) 

σε εξέλιξη 

67 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.7 Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας των 

Υπουργείων (Integrity Assessment) 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

68 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.8 Ανάπτυξη πολιτικών και εργαλείων για τη 
ρύθμιση του πλαισίου δράσης των 

ομάδων άσκησης επιρροής (Lobbying)  

σε εξέλιξη 

69 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.9 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
για την ενίσχυση της ακεραιότητας των 

αιρετών αξιωματούχων των ΟΤΑ Α' 
Βαθμού 

σε εξέλιξη 

70 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.10 Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου στον τομέα της Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης των Υπουργείων 

ολοκληρωμένη  

71 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.11 Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου των δράσεων και έργων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - 
Εκπόνηση Εγχειριδίου Διαδικασιών 

ολοκληρωμένη  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

72 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.12 Κατάρτιση στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

απάτης κατά την υλοποίηση δράσεων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

σε εξέλιξη 

73 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.13 Ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας και 
προτυποποίηση διαδικασιών για την 

υλοποίηση έργων Σ.Δ.Ι.Τ. 

σε εξέλιξη 

74 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.14 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και 
διαδικασιών επιχειρηματικής ηθικής, 

κανονιστικής συμμόρφωσης και 
προστασίας μαρτύρων στις θυγατρικές 

εταιρείες της ΕΕΣΥΠ 

σε εξέλιξη 

75 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.15 Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων απάτης 
και διαφθοράς σε συγκεκριμένες 

οριζόντιες λειτουργίες των θυγατρικών 
εταιρειών της ΕΕΣΥΠ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

76 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.16 Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης για το 
σύνολο της χώρας  

σε εξέλιξη 

77 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.17 Απλούστευση και ανάρτηση επιλεγμένων 
κατά προτεραιότητα διαδικασιών στο 

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

78 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.18 Επέκταση των ψηφιακά διαθέσιμων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης του gov.gr  

σε εξέλιξη 

79 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.19 Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος τεχνικών 
προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών 

έργων και μελετών 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

80 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.2 Αναβάθμιση 
στρατηγικού 

σχεδιασμού και 
ενίσχυση των 
μηχανισμών 

συντονισμού & 
αξιολόγησης 

2.2.20 Εισαγωγή ρυθμιστικού πλαισίου και 
εργαλείων για την αντιμετώπιση 

προκλήσεων σύγκρουσης συμφερόντων 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

81 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.1 Σύνταξη Κωδίκων Επαγγελματικής 
Συμπεριφοράς για δημοσίους υπαλλήλους 
που υπηρετούν σε οικονομικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες δόμησης και αδειοδότησης 

ΚΥΕ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

82 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.2 Εκπόνηση Κώδικα Ηθικής και 
Δεοντολογίας για τους δημοσίους 

υπαλλήλους που εργάζονται σε 
υπηρεσιακές μονάδες Προμηθειών 
δημόσιων φορέων (ΕΚΑΑ, ΚΑΑ και 
αναθέτουσες αρχές/φορείς) ή/και 

συμμετέχουν ως μέλη σε Επιτροπές 
Διενέργειας Διαγωνισμών ή Επιτροπές 

Παραλαβής 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

83 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.3 Εκπόνηση Κώδικα Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας για τους αθλητικούς φορείς 

σε εξέλιξη 

84 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.4 Εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας 
σωφρονιστικών υπαλλήλων 

δεν έχει 
ξεκινήσει  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

85 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.5 Εκπόνηση Κώδικα Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας για τους υπαλλήλους του 

Υπουργείου Υγείας 

σε εξέλιξη 

86 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.6 Εκπόνηση Μελέτης Χαρτογράφησης των 
διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα 

σύγκρουσης συμφερόντων/παραβιάσεων 
ακεραιότητας σε εποπτευόμενα από το 
Υπουργείο Υγείας ΝΠΙΔ και διατύπωση 

προτάσεων αντιμετώπισης 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

87 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.7 Εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης κινδύνων 
ακεραιότητας σε διοικητικές διαδικασίες 

του Υπουργείου Υγείας 

σε εξέλιξη 

88 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.8 Σχεδιασμός νέου εκπαιδευτικού φακέλου 
επιμορφωτικών προγραμμάτων περί της 

πειθαρχικής διαδικασίας 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

89 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.9 Ενσωμάτωση ειδικής διδακτικής ενότητας 
για την προώθηση της διαφάνειας, της 
λογοδοσίας και της ακεραιότητας στα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια: α) Προϊσταμένων 
Τμημάτων & Δ/νσεων και β) 

νεοεισερχόμενων υπαλλήλων 

σε εξέλιξη 

90 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.10 Επικαιροποίηση εκπαιδευτικών 
εγχειριδίων εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων για το Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας 

Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα 

δεν έχει 
ξεκινήσει  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

91 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.11 Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του 

Υπουργείου Υγείας και των 
εποπτευόμενων από αυτό νομικών 

προσώπων 

σε εξέλιξη 

92 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.12 Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης 
περιστατικών απάτης και διαφθοράς  

δεν έχει 
ξεκινήσει  

93 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.13 Εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων 
εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το 

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής 
Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας  

σε εξέλιξη 

94 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.14 Καταγραφή των διαδικασιών, των 
δικλίδων ασφάλειας και των ενδεχομένων 
κινδύνων στο Υπουργείο Μετανάστευσης 

& Ασύλου 

σε εξέλιξη 

95 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.15 Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου 

Ναυτιλίας 

σε εξέλιξη 

96 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.16 Εφαρμογή του Μοντέλου των "Τριών 
Γραμμών Άμυνας" στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης  

δεν έχει 
ξεκινήσει  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

97 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.17 Ενέργειες εφαρμογής του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων 

σε εξέλιξη 

98 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.3 Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής 

ικανότητας  
 

2.3.18 Επικαιροποίηση Κώδικα Δεοντολογίας για 
τα Μέλη της Κυβέρνησης και τους 

Βουλευτές 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

99 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.1 Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / 
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής 

διαδικασίας μέσω αξιολόγησης και 
επικαιροποίησης προτύπων καλής 

νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και 
κανονιστικής διαδικασίας 

σε εξέλιξη 

100 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.2 Επέκταση λειτουργικότητας της ελληνικής 
πλατφόρμας data.gov.gr για την παροχή 

ανοικτών δεδομένων του Δημοσίου 
υψηλής προστιθέμενης αξίας 

σε εξέλιξη 

101 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

2.4.3 Αναβάθμιση του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ  σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

102 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.4 Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου 
μεταβίβασης ακινήτων 

σε εξέλιξη 

103 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.5 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος για τη 

διαχείριση και παρακολούθηση έργων 
Σ.Δ.Ι.Τ. 

σε εξέλιξη 

104 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.6 Επέκταση του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών 

Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής 
Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) για την 

εξασφάλιση της πλήρους ψηφιοποίησης 
της δικαστικής διαδικασίας 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

105 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.7 Ψηφιακή αναβάθμιση και επέκταση του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής 
Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) 

σε εξέλιξη 

106 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.8 Δημιουργία συστήματος "e-ΝΕΠΑ" για τη 
ψηφιοποίηση διαδικασιών ίδρυσης και 

έκδοσης βεβαιώσεων Ναυτικών Εταιριών 
Πλοίων Αναψυχής 

σε εξέλιξη 

107 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.9 Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία του 
ενιαίου πληροφοριακού συστήματος 

διαχείρισης και προγραμματισμού των 
πόρων του δημοσίου (GOV-ERP) 

σε εξέλιξη 

108 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.10 Ανάπτυξη ΟΠΣ Διαχείρισης Έργων 
χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 

Ανάκαμψης 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

109 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.11 Απλούστευση και ψηφιοποίηση 
διαδικασιών εγγραφής, διαχείρισης και 
έκδοσης πιστοποιητικών από το ΜΗ.Τ.Ε.  

σε εξέλιξη 

110 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.12 Αναβάθμιση διαδικτυακής πλατφόρμας 
"eDiplomas" των ΑΕΙ 

σε εξέλιξη 

111 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.13 Κατάρτιση 5ου Σχεδίου Δράσης για την 
Ανοικτή Διακυβέρνηση  - Open 

Government Partnership (OGP) 2023 - 
2025 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

112 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.14 Ανάπτυξη ΠΣ Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για 
την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

εκτάσεων 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

113 ΠΡΟΛΗΨΗ  Ενίσχυση της 
ακεραιότητας, 

της λογοδοσίας & 
της διαφάνειας 

2.4 Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εργαλείων και 
υλοποίηση 
δράσεων 

ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

2.4.15 Ανάπτυξη πρότυπης προσβάσιμης 
ιστοσελίδας amea.gov.gr και προσβάσιμου 

πληροφοριακού συστήματος για την 
κωδικοποιημένη νομοθεσία για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

σε εξέλιξη 

114 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.1 Εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιων 
επιχειρησιακών σχεδίων 

ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και 
δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Στρατηγικού Σχεδίου Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης της ΕΑΔ 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

115 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.2 Διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση του 
βαθμού ευαισθητοποίησης των δημόσιων 

υπαλλήλων γύρω από φαινόμενα 
διαφθοράς, τα υφιστάμενα εργαλεία 

αντιμετώπισής τους και την 
αποτελεσματικότητά τους 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

116 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.3 Καμπάνια ενημέρωσης γύρω από την 
έννοια των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος (whistleblowers), τα θεσμικά 
μέσα προστασίας τους και τη συμβολή 

τους στη μάχη κατά της διαφθοράς 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

117 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.4 Διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης 
του κοινού σε θέματα σύγκρουσης 

συμφερόντων 

δεν έχει 
ξεκινήσει  
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

118 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.5 Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικού 
περιεχομένου δράσεων μεταξύ ΕΑΔ και 

ΣΕΚΑΣΕ σε εξειδικευμένα θεματικά 
αντικείμενα ενδιαφέροντος για την 

πρόληψη και καταπολέμηση της 
διαφθοράς 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

119 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.6 Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης για την 
ενίσχυση της ακεραιότητας στο πλαίσιο 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον 

ιδιωτικό τομέα 

σε εξέλιξη 

120 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.7 Καμπάνια ενημέρωσης αναφορικά με το 
"Lobbying" 

σε εξέλιξη 

121 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.8 Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας 
μεταξύ ΕΑΔ και Επιμελητηρίων για 

συνδιοργάνωση στοχευμένων 
δράσεων/παρεμβάσεων ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και κατάρτισης 

σε εξέλιξη 

122 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.9 Καμπάνια ενημέρωσης για το σύστημα 
διαχείρισης κινδύνων στη δημόσια 

διοίκηση 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

123 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.10 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών 
σεμιναρίων (webinars) σε εκπροσώπους 

ενώσεων και επιμελητηρίων, για την 
ενίσχυση της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας στον τομέα των δημόσιων 
έργων 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

124 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.11 Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα 

καταπολέμησης της διαφθοράς και της 
απάτης στο περιβάλλον δράσης του 

ΥΠΕΘΑ 

σε εξέλιξη 

125 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.12 Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για ζητήματα 

διαφθοράς στον ιατρικό τομέα και τις 
συνέπειες του στο Σύστημα Υγείας 

δεν έχει 
ξεκινήσει  

126 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.13 Διενέργεια έρευνας για την καταγραφή της 
αντίληψης των εργαζομένων σε ΔΕΚΟ για 

θέματα δεοντολογίας και ηθικής 
(επιχειρηματική ηθική) 

σε εξέλιξη 

127 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.14 Δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω από 
φαινόμενα διαφθοράς και των συνεπειών 

τους σε  ΑΕΙ 

σε εξέλιξη 
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Α/Α 
ΔΡAΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΎ 
ΣΤΌΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

128 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.15 Στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση 

της διαφθοράς και την ενίσχυση της 
ακεραιότητας στον αθλητισμό 

ολοκληρωμένη  

129 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηματική 
ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών  

3.1 Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση 
και ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

πολιτών 

3.1.16 Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας 
ετησίως για στελέχη του Υπουργείου 

Εξωτερικών σχετικά με τη Σύμβαση του 
ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών 

Δημόσιων Λειτουργών  

δεν έχει 
ξεκινήσει  



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.  2018 – 2021 

 
 

 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.  2018 – 2021 

 
 

 

 


