
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Intranet

ÅÑÃÁËÅÉÏÈÇÊÇ COVID-19

ANTI-FRAUD COORDINATION SERVICE

ÄÉÊÔÕÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÅËÅÃÊÔÙÍ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά
ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ε.Α.Δ. 
Με πλήθος νέων ψηφιακών εφαρμογών η Ε.Α.Δ. απλοποιεί και προτυποποιεί τις ελεγκτικές διαδικασίες
της. Οι εφαρμογές αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση
του πολυεπίπεδου έργου της, ενισχύοντας τόσο τις διαδικασίες εντός της Αρχής όσο και τον συντονισμό
 
Σήμερα το σύνολο των υπαλλήλων της - μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης - υπογρά-
φουν απομακρυσμένα ψηφιακά είτε από τον Η/Υ τους είτε ακόμα και από το κινητό τους τηλέφωνο
 

των ελεγκτικών φορέων που η ίδια συντονίζει. 

υπηρεσιακά έγγραφα.

Ενδοεπιχειρησιακό δίκτυο (intranet)
Mέσω αυτής της εφαρμογής, τα στελέχη της ενημερώνονται για τις δράσεις
της υπηρεσίας τους, πληροφορούνται και συμμετέχουν σε πληθώρα εκπαι-
δευτικών δράσεων, έχουν πρόσβαση σε όλους τους Κώδικες και τους Οδη-
γούς της Αρχής, καθώς επίσης κάνουν χρήση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
που έχει δημιουργηθεί.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-peitharxika
Λειτουργεί πιλοτικά και παρέχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των πειθαρ-
χικών υποθέσεων περίπου 1.700 δημόσιων φορέων επιτρέποντας την
εξαγωγή χρήσιμων αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Οι πληροφορίες
αυτές για πρώτη φορά βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια ενιαία βάση
δεδομένων. Η πλατφόρμα συμβάλλει σημαντικά στη λήψη τεκμηριωμένων
αποφάσεων σχετικά με τον ανασχεδιασμό της πειθαρχικής διαδικασίας, με
στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας, αλλά και της ποιότητας απονομής της
Πειθαρχικής Δικαιοσύνης. 

Σύστημα Διαχείρισης Έργων ePMO
Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Έργων “ePMO”, ενός εύχρηστου και σύγχρονου διαδικτυακού εργαλείου, 
ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού, το οποίο παραμετροποιήθηκε από τη 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της
Ε.Α.Δ. Το σύστημα ePMO αναπτύχθηκε με σκοπό να απλοποιήσει τη διαδι
κασία παρακολούθησης των έργων και προγραμμάτων της Αρχής, διευκο
λύνοντας την καταχώριση, επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων
και παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των θεμάτων που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου. 
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Ενισχύοντας στην πράξη τη συνεργασία των επιμέρους ελεγκτικών μηχανισμών η Ε.Α.Δ. έχει προχω-
ρήσει στη δημιουργία πληθώρας εύχρηστων microsites. Ενδεικτικά:

Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΕΔΔ)
Τα στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης μπορούν να επικοινωνούν άμεσα για θέματα εσωτε-
ρικού ελέγχου. Αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αποτε-
λεσματική εφαρμογή του νέου νόμου (ν. 4795/2021) που αφορά στο ενιαίο
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο ελληνικό δημόσιο.

Δίκτυο Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας
Ένα εργαλείο επικοινωνίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών όλων των
μελών του ΕΣΟΕΛ, με στόχο την οριζόντια προτυποποίηση των ελεγκτικών
διαδικασιών των φορέων από τους οποίους αποτελείται.

Πλατφόρμα Εθνικού Δικτύου Καταπολέμησης της Απάτης
Αποτελεί κεντρικό συντονιστικό δίκτυο μεταξύ των αρμόδιων εθνικών
Αρχών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της
απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ). 

Εργαλειοθήκη COVID-19
Αποτελεί χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που διευκολύνει το καθημερινό
ελεγκτικό έργο. Έχουν πρόσβαση σε αυτό όλοι οι φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό,
Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες, Δημοτική Αστυνομία και ΔΙ.Μ.Ε.Α.) που σχετί-
ζονται με τους ελέγχους τήρησης των μέτρων προστασίας από τον COVID-19.
Η Εργαλειοθήκη, στην οποία έχει συγκεντρωθεί το σύνολο της νομοθεσίας,
των προτύπων και οδηγών, επικαιροποιείται σε συνεχή βάση για τα μέτρα
περιορισμού της πανδημίας, ώστε να είναι εύκολη και άμεση η αναζήτηση
των νομοθετικών πράξεων και εγκυκλίων. 

Περιφέρειες με τους περισσότερους ελέγχους
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ΜΗΝΥΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Βρισκόμαστε στο μέσο μιας δύσκολης χρονιάς που επηρεάζεται
ακόμη από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, παράλληλα
όμως χαρακτηρίζεται από συγκρατημένη αισιοδοξία όσο προ-
χωρά σταθερά ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), όπως και την προηγούμενη χρονιά έτσι και
το 2021, στέκεται πολύτιμος αρωγός της Πολιτείας για την προά-
σπιση της δημόσιας υγείας και την απρόσκοπτη υλοποίηση του
εμβολιαστικού προγράμματος.

• τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού της μηχανισμού,
• την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και ακεραιότητας,
• την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, με στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου των πολιτών στη μάχη
   κατά της διαφθοράς.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία και το ιδιαιτέρως απαιτητικό έργο που κλήθηκε να
αναλάβει, η Ε.Α.Δ. συνέχισε να υλοποιεί με γρήγορους ρυθμούς τον στρατηγικό σχεδιασμό της όπως
αυτός διαμορφώνεται από τους τρεις βασικούς επιχειρησιακούς της πυλώνες:

Στην κατεύθυνση αυτή, η Ε.Α.Δ. προχωρά την προτυποποίηση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησια-
κών της μεθοδολογιών βάσει διεθνών προτύπων, με στόχο τη βελτίωση της ελεγκτικής λειτουργίας και
την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών για την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς, αξιοποιώντας
κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Παράλληλα, επιταχύνει το πρόγραμμα του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού της με ίδια μέσα, αφού η πλειονότητα των δράσεών της υλοποιείται από τα στελέχη της
 
Βασιζόμενη στην επαγγελματική εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της, η Αρχή
συνεχίζει το ελεγκτικό της έργο, αναπτύσσει σημαντικές συνέργειες με άλλους φορείς σε κρίσιμα
πεδία δημόσιας πολιτικής και διαμορφώνει πρότυπα και μεθοδολογίες, ενώ παράλληλα αναπτύσσει
 
Παράλληλα, λειτουργεί συμβουλευτικά σε πληθώρα δημόσιων φορέων, οι οποίοι επιθυμούν να ενι-
σχύσουν τους μηχανισμούς Εσωτερικού Ελέγχου μετά και την ψήφιση του σχετικού νόμου για τους
 
Με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση των καναλιών επικοινωνίας και την ενίσχυση της εξωστρέ-
φειάς μας, καθιερώνουμε την έκδοση του Newsletter σε σταθερή βάση, προκειμένου να μοιραζόμαστε
μαζί σας τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις συνεργασίες της Αρχής σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο. Επιδίωξή μας είναι η παρούσα έκδοση να αποτελέσει μια σύντομη, περιεκτική και
 
Η νέα αυτή επικοινωνιακή προσπάθεια δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη
συμβολή και άριστη συνεργασία όλων των στελεχών της Ε.Α.Δ., τα οποία και ευχαριστώ από καρδιάς.
Προχωράμε μπροστά με ομοψυχία, όραμα και σκληρή δουλειά!

Αρχής.

δυναμική διεθνή παρουσία.

φορείς του δημοσίου.

στοχευμένη καταγραφή του πολυεπίπεδου έργου της Ε.Α.Δ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Έλεγχος σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

Στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων Δήμου συνέβαλε η
παρέμβαση της Ε.Α.Δ. μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε στις υπηρεσίες του Τομέα Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Επικοινωνιών του εν λόγω Δήμου και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η νομιμότητα των
ενεργειών των παραπάνω υπηρεσιών ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου και η
πρόοδος υλοποίησης του έργου δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και
 
Ο Δήμος μέχρι και σήμερα δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για την περιβαλλοντικά ορθή διάθεση
των απορριμμάτων του, σύμφωνα με την ελληνική, αλλά και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διαχείρισή τους
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, με την επίλυσή του να έχει
καθυστερήσει σχεδόν 20 χρόνια. Η χωροθέτηση και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΥ πραγματο-
ποιήθηκε με πολυετή καθυστέρηση, καθώς οι ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες (μεγάλες εκτάσεις
προστατευόμενων περιοχών, γεωλογικά χαρακτηριστικά, πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο κ.ά.) δεν ελή-
φθησαν επαρκώς υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τον αρχικό σχεδιασμό. Επίσης, υπήρξε
ολιγωρία ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, λόγω των έντονων κοινωνικών αντιδράσεων
που υπήρχαν σε κάθε προσπάθεια χωροθέτησης του έργου και έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών
 
Η Ε.Α.Δ. μετά τον έλεγχο πρότεινε στον οικείο Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος έχει πλέον την αρμοδιότητα για την κατασκευή του ΧΥΤΥ, και στον Δήμο
συγκεκριμένες δράσεις ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης του έργου, με στόχο την πλήρη
ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων,
σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα
συνεχίσει την παρακολούθηση του έργου σε κάθε επόμενο στάδιο υλοποίησης. 

Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων. 

Επιπτώσεων. 

ου Έλεγχοι 1  Τετραμήνου για την αποφυγή διάδοσης
της πανδημίας 
Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν
κλιμάκια της Ε.Α.Δ. σε όλη την Επικράτεια, με
στόχο τον έλεγχο για την τήρηση των μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της παν-
δημίας και για την απρόσκοπτη υλοποίηση του
εμβολιαστικού προγράμματος του πληθυσμού με
όρους διαφάνειας και ακεραιότητας. Καθημερινά
τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι
Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Αρχής καταχωρίζο-
νται σε μια ενιαία βάση δεδομένων, η οποία δίνει
τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθη-
σης και καλύτερου συντονισμού του ελεγκτικού
έργου. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός των
ελέγχων της Αρχής αναθεωρείται εβδομαδιαία
σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα
που κάθε φορά προκύπτουν. 

Έλεγχος σε ιδιωτική σχολική μονάδα 
Στην Εισαγγελική Αρχή διαβιβάστηκε Έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από έλεγχο που
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου (Γυμνασίου). Η Έκθεση εκπονήθηκε
 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σχολείο λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια, με ό,τι
κινδύνους μπορεί αυτό να ενέχει για την ασφάλεια των μαθητών. Παράλληλα, ο αριθμός των μαθητών
που φοιτούν σε αυτό ήταν μεγαλύτερος από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ το σχολείο δεν απασχολούσε τον
αναγκαίο αριθμό εκπαιδευτικών. Επίσης, προέκυψε ότι δεν είχε κατατεθεί το σχετικό Πιστοποιητικό
 

Επίσης, μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε για περιστατικό ατυχήματος μαθητή
στον προαύλιο χώρο του σχολείου, προέκυψαν διαπιστώσεις σχετικά με την κατάσταση του κτηρίου η
οποία ενδεχομένως να εγκυμονεί μελλοντικούς κινδύνους, ενώ χρήζει παρεμβάσεων αποκατάστασης.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι εκτός από το Γυμνάσιο λειτουργεί και Λύκειο (της ίδιας
 

Πέραν της διαβίβασης του πορίσματος στην Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών, η
Ε.Α.Δ. γνωστοποίησε το πόρισμά της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των μαθητών.
Τέλος, η Ε.Α.Δ. θα επανέλθει εντός δύο μηνών προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθούν με τις προτάσεις που
τους έχουν κατατεθεί. 

μετά από σχετική καταγγελία που κατατέθηκε στην Ε.Α.Δ. και αφορούσε στη μη νόμιμη λειτουργία του. 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που απαιτείται για το σχολικό κτήριο. 

ιδιοκτησίας), το οποίο επίσης, δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. 

 Έλεγχοι κατά την εμβολιαστική διαδικασία 
Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι της Ε.Α.Δ. σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια όλης της Επικρά-
τειας, με στόχο την επιτήρηση των διαδικασιών και τη διασφάλιση διαφάνειας και ακεραιότητας σε όλα τα
 

Αντικείμενο των ελέγχων ήταν η διακρίβωση της τήρησης των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο
ηΕθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού κατά του COVID-19 και αφορούσε στην 1   φάση εμβολιασμού

ητου υγειονομικού προσωπικού, καθώς και στη 2  φάση εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού, ατόμων
ηλικίας 80 ετών και άνω.

στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού του πληθυσμού.

ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε:

Σύμφωνα με τα πορίσματα των Επιθεωρητών - της Ε.Α.Δ., η εμβολιαστική διαδικασία κύλησε
ομαλά και ακολουθήθηκαν πλήρως όλα τα πρωτόκολλα, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εμβο-
λιασθέντων αλλά και την επάρκεια των δόσεων εμβολίου.

Ελεγκτών 
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Νοσοκομεία Αττικής

Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης

Νοσοκομεία Περιφέρειας

Κέντρα Υγείας Αττικής

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Διαδικτυακές Απάτες
στην εποχή του COVID-19 και τρόποι αντιμετώπισής τους» 
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, διοργάνωσε στις
8 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Διαδικτυακές Απάτες στην εποχή του COVID-19
 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες και είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν για τα τελευταία δεδομένα στις διαδικτυακές απάτες, αλλά και για τους σύγχρονους τρόπους
πρόληψης και προστασίας από αυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εντυπωσιακή είναι
η αύξηση που παρουσιάζουν οι διαδικτυακές απάτες εν μέσω πανδημίας, με τους καταναλωτές να
εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι για το πώς μπορούν να προστατευθούν, αλλά και για το πού πρέπει

και τρόποι αντιμετώπισής τους». 

να κάνουν τη σχετική καταγγελία. 

Στο πάνελ των εισηγητών συμμετείχαν οι: 

Άγγελος Μπίνης - Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Βασίλης Παπακώστας - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Σπυρίδων Περιστέρης - Διευθυντής Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς στη Γ.Γ. Εμπορίου 

Κατερίνα Φραϊδάκη - Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.ECA.) 

Στέλιος Πετρίδης - Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.ECA.) 

Αλέξανδρος Λεούσης - Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.ECA.) 

Γιώργος Αυγουστίδης - Συνιδρυτής της εταιρείας Skroutz Α.Ε.

Χρήστος Τόπακας - Senior Director - Group Chief Information Security Officer - Όμιλος Τράπεζας
Πειραιώς 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε μια μικρής
κλίμακας ψηφοφορία μέσω της οποίας η συζήτηση ανατροφοδοτήθηκε.

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Η εφαρμογή των μέτρων
κατά της πανδημίας στα τουριστικά καταλύματα της χώρας.
Η εμπειρία του 2020 και οι προκλήσεις του 2021» 

ηΜε αφορμή τη 14  Μαΐου 2021, ημερομηνία εκκίνησης της τουριστικής σεζόν, περισσότεροι από 600
επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και
να ενημερωθούν για την εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας στα τουριστικά καταλύματα, τις
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη  διασφάλιση μιας ομαλής τουριστικής σεζόν, καθώς και για τον
ρόλο και τη συμβολή της Αρχής στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της δημόσιας υγείας. Από
την εποικοδομητική συζήτηση που διεξήχθη, στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε η
Ε.Α.Δ. στις 12 Απριλίου 2021, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ενός οδηγού ασφαλούς συμπεριφοράς
για τους εργαζόμενους στις τουριστικές επιχειρήσεις, τη σύνταξη του οποίου ανέλαβε η Αρχή σε συνερ-
γασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Στο πάνελ των εισηγητών συμμετείχαν οι: 

Βίκυ Λοΐζου - Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης 

Άγγελος Μπίνης - Διοικητής Ε.Α.Δ. 

Αλέξανδρος Βασιλικός - Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

Γρηγόρης Τάσιος - Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 

Ιωάννης Καλλιάς - Πρόεδρος Hellas Cert 

Το κοινό που παρακολούθησε την ημερίδα είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ηλεκτρονική ψηφοφορία
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας "Mentimeter" με τα αποτελέσματα να τροφοδοτούν μια ενδιαφέ-
ρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών. 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας μέσω της πλατφόρμας "Mentimeter":

ψήφισε πως η σεζόν του 2021 θα είναι τουριστικά καλύτερη από την περσινή

υποστήριξε πως τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν πέρυσι συνέβαλαν, ώστε
να καταστεί η χώρα ασφαλής τουριστικός προορισμός

έκρινε πως τα υγειονομικά πρωτόκολλα ήταν πολύ ή αρκετά εύκολα εφαρμόσιμα από τα
τουριστικά καταλύματα

αξιολόγησε ότι η εκπόνηση οδηγών εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων θα συνέ-
βαλε στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους

74%
83%
77%
91%

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Επιχειρησιακή στοχοθεσία 
Πιστή στη δέσμευσή της για παραγωγή μετρήσι-
μων αποτελεσμάτων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
ολοκλήρωσε με επιτυχία την ετήσια επιχειρη-
σιακή στοχοθεσία για το 2021, αναρτώντας στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ την υπ' αριθ. πρωτ.
οικ.12224/15.04.2021 Απόφαση του Διοικητή με
θέμα: «Καθορισμός της επιχειρησιακής στοχο-
θεσίας των Οργανικών Μονάδων της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας για το έτος 2021» (ΑΔΑ:
6ΝΔΖ46ΜΙ0Φ-ΠΘΥ), κατόπιν έγκρισης από το
Συμβούλιο Διοίκησης. Αξιοποιώντας την εμπειρία
που αποκτήθηκε από τη διαδικασία σχεδιασμού,
παρακολούθησης και απολογισμού της πιλοτικής

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 
H σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού για το 2020 και Προγραμματισμού των Δραστηριοτήτων
της Ε.Α.Δ. για το 2021 ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών
Αναλύσεων, σε συνεργασία με τις οργανικές Μονάδες της Αρχής και έλαβε την έγκριση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Αρχής. 

Πορεία προόδου Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. στο πλαίσιο του Μηχανισμού
Ενισχυμένης Εποπτείας 
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Κατά της Διαφθοράς
(Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) αποτελεί το πρώτο ενιαίο πλαίσιο για
τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των
δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης φαινο-
μένων απάτης και διαφθοράς, καθώς και ένα
σημαντικό εργαλείο πολιτικής για την υλοποίηση
των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Η εφαρμογή του αποτελεί δέσμευση της Χώρας
που διασφαλίζει τη συνέχεια των μεταρρυθμί-
σεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του
Μηχανισμού Ενισχυμένης Εποπτείας. Η Ε.Α.Δ.,
ως αρμόδια εθνική αρχή για την εκπόνηση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό
του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., παρακολουθεί συστηματικά την
πορεία υλοποίησης των δράσεων του εν λόγω
Σχεδίου, δημοσιεύοντας εξαμηνιαίες εκθέσεις
προόδου στην ιστοσελίδα της και ενημερώνει σε
τριμηνιαία βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του Μηχανισμού Ενισχυμένης Εποπτείας.

Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης και
επίτευξης του στρατηγικού στόχου της Ε.Α.Δ. για την αποτελε-
σματική διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής, μέσω του
ψηφιακού μετασχηματισμού κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουρ-
γιών, η Αρχή εξασφάλισε, εντός του πρώτου τετραμήνου του
2021, την ένταξη στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του
ΕΣΠΑ των ακόλουθων δράσεων:

• Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), η
οποία θα καλύψει λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Δ. που αφορούν στους τομείς οικονομικής διαχείρισης
και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού παρέχοντας ένα ενιαίο εργαλείο διαχείρισης πόρων. Το νέο
ERP θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα μεμονωμένα συστήματα διαχείρισης, εξασφαλίζοντας ένα ενιαίο
περιβάλλον διαχείρισης αξιόπιστο, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες που προκύπτουν στο
πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας
παράλληλα την απαιτούμενη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα. 

• Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση του αρχείου ελεγκτικών, διοικητικών και
οικονομικών υποθέσεων, η οποία έχει ως στόχο τη μηχανογραφική οργάνωση του αρχείου της Ε.Α.Δ.,
ώστε να συγκεντρωθεί όλο το απαραίτητο υλικό σε μια ενιαία βάση δεδομένων και να ενισχυθεί η
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της αναζήτησης. Η ψηφιακή διαθεσιμότητα και επεξεργασία των
σχετικών αρχείων θα συμβάλει περαιτέρω στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, προσφέροντας
πολύτιμη γνώση και υλικό τεκμηρίωσης για τον προγραμματισμό των ελέγχων και τη διοικητική και
οικονομική οργάνωση της Αρχής. 

επιχειρησιακής στοχοθεσίας του 2020, η αρμόδια Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφο-
ρικών Αναλύσεων συνεργάστηκε με τις επιμέρους οργανικές Μονάδες για τον καθορισμό των επιχειρη-
σιακών στόχων κάθε οργανικής Μονάδας, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της Αρχής για την πενταετία
2020-2024, και την περαιτέρω εξειδίκευση αυτών σε δράσεις και στόχους με συγκεκριμένους δείκτες
παρακολούθησης-μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Η επιχειρησιακή στοχοθεσία
υλοποιείται από την Ε.Α.Δ. με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δράση του
Οργανισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας προσανατολι-
σμένης στην επίτευξη στόχων. 

Καταγραφή διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου της Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
Η ανάγκη καταγραφής ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Κεντρικής
Διοίκησης είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, ειδικά μετά και την ψήφιση του ν.4795/2021 «Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες
 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της Δημόσιας Διοίκησης, εκπόνησε ένα
Πρότυπο Καταγραφής έντεκα (11) βασικών διαδικασιών του Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης
της Κεντρικής Διοίκησης, με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου,
με στόχο την υποστήριξη των δημόσιων φορέων στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Σκοπός της αποτελεί η επισήμανση
τυχόν κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της χρηστής και αποτελεσματικής δημοσιονο-

διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση». 

μικής λειτουργίας, προκειμένου να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των απειλών αυτών. 

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών 
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού της στόχου για την υποστήριξη
των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν σε Μονάδες Εσωτερικού
Ελέγχου, συνέταξε Κώδικα Δεοντολογίας, προκείμενου να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς σε
 

Στον Κώδικα παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα από τα προβλήματα που ανακύπτουν στο εσωτε-
ρικό των δημόσιων φορέων, ενώ το περιεχόμενό του θα ενταχθεί στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων
 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα ζωντανό εργαλείο που θα εξελίσσεται παράλληλα με την ενδυνά-
μωση και την ουσιαστική ενσωμάτωση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στα συστήματα διακυβέρ-

θέματα ηθικής και δεοντολογίας για όλο τον δημόσιο τομέα. 

που διοργανώνει η Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ. 

νησης των δημόσιων φορέων.

Οδηγός Διαχείρισης Κινδύνων Απάτης και Διαφθοράς 
Τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότη-
τας και Λογοδοσίας εκπόνησαν έναν χρήσιμο
Οδηγό Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς και
Απάτης. Ο Οδηγός αυτός περιλαμβάνει ένα
συνεκτικό πλαίσιο πρακτικών βημάτων και
μεθοδολογιών για τον εντοπισμό, την εκτίμηση
και την αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης και
διαφθοράς στις πολιτικές, τα προγράμματα και τα
έργα που αναλαμβάνουν οι φορείς της ελληνικής
 

Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες
των στελεχών της δημόσιας διοίκησης για την
ανάπτυξη και την ενδυνάμωση μηχανισμών
πρόληψης, αποτροπής και εντοπισμού φαινο-
μένων απάτης και διαφθοράς, βάσει μεθοδο-
λογίας αξιολόγησης κινδύνων. Πρόκειται για
έναν «οδικό» χάρτη για τα στελέχη που είναι
επιφορτισμένα με τη διαχείριση των πόρων ενός
φορέα, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και

δημόσιας διοίκησης. 

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, η Ε.Α.Δ. διοργάνωσε στις 20/04/2021 διαδικτυακή
Ημερίδα με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών: Μια ηθική πυξίδα για την εφαρμογή
του Εσωτερικού Ελέγχου» στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 350 επαγγελματίες του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τον παραπάνω Κώδικα, ο
οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και αξιών που διέπουν το έργο των Εσωτερικών Ελεγκτών
παρουσιάζοντας πρακτικά παραδείγματα δεοντολογικών διλημμάτων. 

Μνημόνια Συνεργασίας 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
& ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Ε.Α.Δ. προσηλωμένη στον στόχο της για την
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
αλλά και της περαιτέρω προαγωγής των αρχών
και των αξιών της δημόσιας ακεραιότητας,
προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίων Συνερ-
γασίας με τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος ενός
συνολικού στρατηγικού προγραμματισμού
συνεργειών μεταξύ των συμβαλλόμενων
φορέων καθώς η συνεργασία θα διευρυνθεί και
σε επίπεδο παροχής τεχνογνωσίας και συμβου-

καθώς και με το Οικονομικό Επιμελητήριο. 

λευτικών υπηρεσιών από πλευράς της Αρχής,
σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης

Επίσης, όσον αφορά στα ζητήματα της Παιδείας,
στο άμεσο μέλλον πρόκειται να υλοποιηθεί σειρά
στοχευμένων ενεργειών για την ανάπτυξη κουλ-
τούρας ακεραιότητας και λογοδοσίας μέσω
σεμιναρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε όλες
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και η εκπό-
νηση Ειδικής Τομεακής Στρατηγικής Ευαισθητο-
ποίησης κατά της διαφθοράς μέσω της εκπαί-

των μηχανισμών ακεραιότητας. 

δευσης. 

αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού
 

Περιλαμβάνει επίσης καλές πρακτικές για τη
δημιουργία των κατάλληλων οργανωτικών
δομών και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που
δεν θα ευνοεί την εκδήλωση φαινομένων δια-
φθοράς και αποτελεί μια εργαλειοθήκη για την
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων δια-
φθοράς, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ασφα-
λιστικών δικλίδων, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση των μηχανισμών καταπολέμησης
της διαφθοράς και την ανάληψη διορθωτικών
δράσεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Α.Δ., στις 26/04/2021, διορ-
γάνωσε διαδικτυακή ημερίδα παρουσιάζοντας
τον συγκεκριμένο Οδηγό Διαχείρισης Κινδύνων
Διαφθοράς και Απάτης, καθώς και εμπειρίες

Ελέγχου. 

από τον ιδιωτικό τομέα. 

πρώτο τετράμηνο του 2021, είναι 12.976 ενώ οι
συνολικές παραβάσεις που καταγράφηκαν σε
αυτά ήταν 75. Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα
ελέγχθηκαν συνολικά 48.351 φυσικά πρόσωπα
εκ των οποίων 198 παρουσίασαν παραβατική
συμπεριφορά, σε σχέση με τη νομοθεσία για τον
COVID-19 και τους επιβλήθηκαν τα ανάλογα
πρόστιμα. Ο αριθμός των επιβληθέντων, από
τα κλιμάκια των Επιθεωρητών - Ελεγκτών,
προστίμων (σε φυσικά πρόσωπα και αντικείμενα
ελέγχου) ήταν 275, ενώ το συνολικό ύψος τους
ανήλθε σε 239.500€. Τέλος, ο συνολικός αριθμός
ημερών αναστολής λειτουργίας των καταστη-
μάτων που διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσαν τη
νομοθεσία για COVID-19 ήταν 150. 

Το σύνολο των ελεγχόμενων αντικειμένων, για το

Επιπλέον, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του
τρέχοντος έτους, η Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων
εκπόνησε την πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιο-
λόγησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. Για τον σκοπό αυτό,
εστάλησαν προς συμπλήρωση στους φορείς
υλοποίησης δομημένα ερωτηματολόγια, από την
επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των οποίων
αναδείχθηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του
Σχεδίου Δράσης, αλλά και οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης. Τα συμπεράσματα της
αξιολόγησης, που αφορούν στη βελτίωση της
διάρθρωσης/δομής του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., στην έμφαση
στην προστιθέμενη αξία των δράσεων κ.λπ., απο-
τελούν πολύτιμη πηγή ανατροφοδότησης της
διαδικασίας σχεδιασμού του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. για την
περίοδο 2022-2025. 

https://www.linkedin.com/company/hellenic-nta/
https://twitter.com/NatTransparAuth
https://www.youtube.com/channel/UC0NJJI9hje4rtmUMvaFdiyQ/featured
https://www.instagram.com/nationaltransparencyauthority/
https://www.facebook.com/NatTransparAuth/

