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ου Έλεγχοι 2  Τετραμήνου για την COVID-19

ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μνημόνια Συνεργασίας 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
& ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) προχώρησε σε διαχειριστικό, λογιστικό, οικονομικό
και διοικητικό έλεγχο σε Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία, μετά από σχετική εντολή του Διοικητή της
 
Κατά τον έλεγχο, ο οποίος αφορούσε την οικονομική χρήση του έτους 2019 και διενεργήθηκε με
μεθόδους ελεγκτικής δειγματοληψίας, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο στα ακόλουθα θέματα:

Αρχής.

• Προϋπολογισμός - Απολογισμός - Ισολογισμός
• Τήρηση του λογιστικού συστήματος
• Στελέχωση και δαπάνες μισθοδοσίας
• Διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών - υπηρεσιών, συμβάσεων
• Διενέργεια και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π.
• Τήρηση των οριζομένων στον ν. 3861/2010 περί υποχρέωσης ανάρτησης των Διοικητικών πράξεων
   στον διαδικτυακό τόπο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
• Διαδικασία είσπραξης εσόδων και καταβολής δαπανών από τον Φορέα
• Μη ενιαία οικονομική διαχείριση από τους επιμέρους βραχίονες επιχειρησιακής λειτουργίας της
   Ομοσπονδίας με αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα διαχειριστικής τάξης.

Οι αρμόδιοι ελεγκτές της Ε.Α.Δ. προχώρησαν σε συστάσεις-προτάσεις, προκειμένου η Ομοσπονδία
και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη θεραπεία των
παραπάνω ευρημάτων.

Έλεγχος σε Αθλητική Ομοσπονδία

Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. συνέχισαν τους εντατικούς
ελέγχους για την τήρηση των μέτρων προστασίας
της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας
COVID-19 σε όλη την Επικράτεια κατά τη διάρκεια
του τετραμήνου Μαΐου-Αυγούστου. Από τα
στοιχεία της βάσης δεδομένων που διατηρεί η
Ε.Α.Δ., στην οποία καταχωρούνται καθημερινά τα
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι
Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής, 
 
Το σύνολο των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν,
κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2021, ήταν 6.419,
ενώ οι συνολικές παραβάσεις που καταγράφηκαν
σε αυτές ήταν 120. Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό
διάστημα ελέγχθηκαν συνολικά 79.070 φυσικά
πρόσωπο εκ των οποίων τα 69 διαπιστώθηκε ότι
δεν τηρούσαν τα μέτρα για την προστασία της
δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19
και τους επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Ο

προκύπτουν τα
παρακάτω απολογιστικά στοιχεία:

αριθμός των επιβληθέντων, από τα κλιμάκια των
Επιθεωρητών-Ελεγκτών, προστίμων (σε φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις) ήταν 190, ενώ το
συνολικό ύψος τους ανήλθε σε 255.601€. Τέλος,
ο συνολικός αριθμός ημερών αναστολής λειτουρ-
γίας των καταστημάτων που διαπιστώθηκε ότι
δεν τηρούσαν τη νομοθεσία για την αποφυγή της
 
Επιπλέον, τον μήνα Αύγουστο ξεκίνησαν οι
έλεγχοι φυσικών προσώπων στους εσωτερικούς
χώρους Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέ-
ροντος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτά
διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης, μέσω της εφαρμογής covidfree.gr με
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αριθμός
 
Παρατίθενται ενδεικτικά απολογιστικά στοιχεία
από τις Περιφέρειες, στις οποίες πραγματοποιή-

διασποράς του κορωνοϊού ήταν 269.

των παραπάνω ελέγχων ανέρχεται στους 147.

θηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων:

Αναστολή Λειτουργίας Καταστημάτων: 57 Αναστολή Λειτουργίας Καταστημάτων: 124 Αναστολή Λειτουργίας Καταστημάτων: 45

Κλιμάκιο της Περιφερειακής Υπηρεσίας της Ε.Α.Δ. στην Κρήτη διενήργησε έλεγχο σε ιδιώτη, έπειτα
από καταγγελία για ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού-παραλίας. Ο ιδιοκτήτης, από το
2009 έως και το 2019, είχε επεκτείνει συγκρότημα κατοικιών με προσθήκες κτιρίων και κατασκευές
στον περιβάλλοντα χώρο, οι οποίες κατέληγαν στη θάλασσα (προβλήτες, σκαλοπάτια, πλακοστρώσεις),
χωρίς οι αρμόδιες αρχές να έχουν επιληφθεί και να έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Το κλιμάκιο της Ε.Α.Δ. πραγματοποίησε έλεγχο σε όλες τις αρμόδιες και εμπλεκόμενες για την αντιμε-
τώπιση των αυθαιρέτων κατασκευών Υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα στις εξής:
• Κτηματική Υπηρεσία
• Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου
• Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας (πλέον Δ/νση
   Περιβάλλοντος)
• Λιμεναρχείο
• Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας
• Δ/νση Δασών

Μετά τον έλεγχο της Ε.Α.Δ. εκδόθηκαν πρωτόκολλα και αποφάσεις κατεδάφισης για το σύνολο των
παραπάνω αυθαίρετων κατασκευών και επιβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Έλεγχος για αυθαίρετες κατασκευές

Έλεγχο σε δυο εταιρείες ΚΤΕΛ πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ε.Α.Δ. του Τομέα Δημοσίων Έργων και
Μεταφορών για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν ως προς την οργάνωση και λειτουργία των
 
Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκε η εφαρμογή των διατάξεων που ρητά ορίζονται
από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 13 του ν.2963/2001) αναφορικά με τους Ειδικούς Λογαριασμούς και
την απόδοση των χρημάτων που οφείλουν να πραγματοποιούν τα ΚΤΕΛ.

δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:
• Οι εν λόγω εταιρείες ΚΤΕΛ δεν απέδιδαν, ως όφειλαν βάσει της νομοθεσίας, επί σειρά ετών τα

παρακρατηθέντα ποσά στους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που προβλέπονται από τον νόμο
για τη δημιουργία αποθεματικών ειδικού σκοπού. Οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται σε ανταποδοτικά για
το επιβατικό κοινό έργα, όπως είναι η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, η κατασκευή νέων
σταθμών και στεγάστρων αναμονής κ.λπ.

• Οι παραπάνω εταιρείες δεν απέδιδαν επίσης την οφειλόμενη εισφορά σε ειδικό λογαριασμό του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία για την ενίσχυση
 
Μετά τον παραπάνω έλεγχο οι αρμόδιοι Περιφερειάρχες έδωσαν εντολή έναρξης της πειθαρχικής
διαδικασίας.

των ασθενέστερων ΚΤΕΛ και τη χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού τους.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης συνεργειών
με άλλους φορείς με στόχο την παροχή τεχνο-
γνωσίας για τη σύσταση και λειτουργία Μονάδων
Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και την ανάπτυξη
συγκεκριμένων δικλίδων ασφαλείας που θα
ενισχύσουν τη λογοδοσία και την ακεραιότητα σε
όλους τους τομείς του Δημόσιου Τομέα, η Ε.Α.Δ.
προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίων Συνερ-
γασίας με τους παρακάτω οργανισμούς:

• Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

• Περιφέρεια Αττικής & Υπουργείο Εσωτερικών

• Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

• e-ΕΦΚΑ

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο

• Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ενισχύοντας τον συντονισμό των εθνικών φορέων και των υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης εις
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τέθηκε σε λειτουργία ο νέος
διαδικτυακός τόπος Ε.Α.Δ./AFCOS (https://afcos.aead.gr). Ο ιστότοπος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
από στελέχη της Ε.Α.Δ. χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο και αποτελεί μέρος
του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της Αρχής, ο οποίος προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Πρό-
κειται για ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για την επικοινωνία, τον διαμοιρασμό της πληροφορίας
και της τεχνογνωσίας, καθώς και τη βελτίωση
της συνεργασίας των εθνικών Αρχών και υπη-
ρεσιών που είναι αρμόδιες για την καταπολέ-
μηση της απάτης και την προστασία των οικονο-
μικών συμφερόντων της Ε.Ε., τόσο στον τομέα
των εσόδων όσο και των εξόδων.

Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας Ε.Α.Δ./AFCOS

ÁÕÔÏÔÅËÅÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕÍÔÏÍÉÓÌÏÕ ÊÁÔÁÐÏËÅÌÇÓÇÓ ÔÇÓ ÁÐÁÔÇÓ

Τα στελέχη της Ε.Α.Δ./AFCOS συμμετείχαν σε δύο Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα: «Πρόληψη, Ανί-
χνευση και Αντιμετώπιση της Απάτης» και «Ανταλλαγή Εμπειριών και Καλών Πρακτικών σε Θέματα
 
Τα σεμινάρια χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκαν από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά

Καταπολέμησης της Απάτης» στις 5 και 6 Ιουλίου αντίστοιχα.

και το Έγκλημα (UNODC), σε συνεργασία με την Ε.Α.Δ. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του
ν.4795/2021 εγκαινίασαν δύο καινοτόμα Προγράμματα Πιστοποίησης. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης
Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα και το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγ-
γελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας. Τα Προγράμματα εκπονήθηκαν από στελέχη της
Ε.Α.Δ. (Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας), του ΕΚΔΔΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών
(Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου).

Επιμορφωτικά προγράμματα Πιστοποίησης
για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
& τον Σύμβουλο Ακεραιότητας στο Δημόσιο

Στις 15-17 Ιουλίου η Ε.Α.Δ. εκπροσωπήθηκε από
τον Διοικητή, κ. Α. Μπίνη, και την Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και

ηΛογοδοσίας, κ. Μ. Κωνσταντινίδου, στην 97
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών
Επιτροπών (Δ.Ε.) των ελληνικών Πανεπιστημίων,
η οποία πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς
 
Στη Σύνοδο παρουσιάστηκαν τα επιμέρους
δομικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου Συστή-
ματος Εσωτερικού Ελέγχου και αναδείχθηκαν τα
πολλαπλά οφέλη της εφαρμογής ενός τέτοιου
Συστήματος στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη
βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης και
την επίτευξη των στόχων που θέτει η διοίκηση
κάθε Ιδρύματος. Ο κ. Μπίνης εισηγήθηκε συγκε-
κριμένες δράσεις για την υποστήριξη των Πανε-
πιστημίων στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν
τις εσωτερικές δικλίδες ασφάλειας και να ανα-
πτύξουν αποτελεσματικά τη λειτουργία του Εσω-
τερικού Ελέγχου των Ιδρυμάτων.

Φωκίδας.

ηΣυμμετοχή στην 97  Σύνοδο Πρυτάνεων
Ελληνικών Πανεπιστημίων

Θετικά αποτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην ετήσια Έκθεσή της για το κράτος δικαίου. Η συγκεκριμένη Έκθεση, η οποία αποτελεί τη
δεύτερη σε επίπεδο Ε.Ε., εξετάζει την κατάσταση συνολικά αλλά και ξεχωριστά για το κάθε κράτος-
μέλος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας
 
Η Έκθεση στο κεφάλαιο (σελ. 6) που αφορά στην Ελλάδα, αποτιμά θετικά την πρόοδο που έχει επιτελέσει
η Χώρα μας στον τομέα της αντιμετώπισης της διαφθοράς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) και τον σημαντικό ρόλο της Ε.Α.Δ. για τη
συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην κατεύθυνση της επιτυχούς
υλοποίησής του. Στην Έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι η κατάρτιση του νέου ΕΣΣΚΔ για την περίοδο
2022-2025, που γίνεται υπό την καθοδήγηση της Ε.Α.Δ., εστιάζει στους τομείς και τις δραστηριότητες
που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο εμφάνισης περιστατικών διαφθοράς. Επίσης, στο κείμενο της
Έκθεσης (σελ. 7) τονίζεται η σταδιακή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Ε.Α.Δ., ενώ γίνεται ιδιαί-

COVID-19. 

Έκθεση 2021 της Ε.Ε.:
Θετική αποτίμηση για το κράτος δικαίου και την πρόοδο
της Ελλάδας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς

τερη αναφορά στην εκπόνηση και τη δημοσίευση
από την Αρχή του «Οδηγού Διαχείρισης Κινδύ-
νων Διαφθοράς και Απάτης» για τη χαρτογρά-
φηση και την αποτροπή φαινομένων απάτης και
διαφθοράς σε δημόσιους φορείς. Στα ειδικότερα
σημεία της Έκθεσης (σελ. 8) αποτιμώνται με
θετικό πρόσημο οι προγραμματισμένοι έλεγχοι
περιουσιακής κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) που
πραγματοποιεί η Ε.Α.Δ. (βάσει συγκεκριμένης
μεθοδολογίας για πρώτη φορά και στοχευμένων
κριτηρίων ανάλυσης διακινδύνευσης), καθώς
και η συμβολή της Αρχής στην προστασία της
δημόσιας υγείας εν μέσω πανδημίας για το διά-
στημα Μαΐου-Δεκεμβρίου 2020.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), η
Ε.Α.Δ., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διοργάνωσαν την Τετάρτη 19 Μαΐου διαδι-
κτυακή ημερίδα, με θέμα: «Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) και το πλαίσιο
εφαρμογής της. Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας των αθλητικών ομοσπονδιών».

Στην Ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές οι:
• Λευτέρης Αυγενάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού
• Άγγελος Μπίνης, Διοικητής Ε.Α.Δ.
• Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
• Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
• Ευάγγελος Αλεξανδράκης, Επικεφαλής του Τομέα Σχέσεων με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές,
   Μονάδα κατά της χειραγώγησης Αγώνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ)
• Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας της Ε.Α.Δ.
• Παναγιώτα Ξυλάκη, Νομικός, Συντονίστρια Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης των Αναφορών της
   Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/3CNQyqi

Διαδικτυακή Ημερίδα με αφορμή την έναρξη λειτουργίας
της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας
(Ε.Π.ΑΘΛ.Α)

Η Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) διοργάνωσε διαδικτυακή
ημερίδα την Πέμπτη 10 Ιουνίου με θέμα: «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους Δήμους: νέο νομικό
πλαίσιο, δεδομένα, προκλήσεις και προοπτικές». Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των νέων
δεδομένων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στους Δήμους με το νέο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
μετά την ψήφιση του ν. 4795/2021 που καθορίζει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία των
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα και κατ' επέκταση και στους Δήμους.

Ομιλητές της ημερίδας ήταν:
• Μάκης Βορίδης, Υπουργός Εσωτερικών
• Άγγελος Μπίνης, Διοικητής Ε.Α.Δ.
• Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Τρικκαίων
• Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών ΚΕΔΕ & Μέλος της ΕΠ ΚΕΔΕ-Ε.Α.Δ.- ΕΕΤΑΑ
   για τον Εσωτερικό Έλεγχο, Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
• Ιωάννης Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ & Μέλος της ΕΠ ΚΕΔΕ-Ε.Α.Δ. - ΕΕΤΑΑ για τον
   Εσωτερικό Έλεγχο
• Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας - Ε.Α.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/3ut4hQB

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
«Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους Δήμους: νέο
νομικό πλαίσιο, δεδομένα, προκλήσεις και προοπτικές»

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η σημασία της διαφάνειας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές:
σύγχρονες προκλήσεις και νέα δεδομένα» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Ιουλίου. Η ημερίδα συν-
διοργανώθηκε από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τη
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών
 
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν το διεθνές νομικό πλαίσιο, οι προκλήσεις για τις ελληνικές
εταιρείες στο φως των νέων δεδομένων που συνεπάγεται η διεθνοποίηση των επιχειρηματικών
συναλλαγών, καθώς και οι μεταρρυθμιστικές τομές στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια σε θέματα καταπολέμησης διαφθοράς σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ.

και την Ε.Α.Δ.

Το πάνελ των ομιλητών αποτελούνταν από τους:
• Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών
• Ιωάννη Σμυρλή, Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου
   Εξωτερικών και Πρόεδρο «Enterprise Greece»
• Άγγελο Μπίνη, Διοικητή Ε.Α.Δ.
• Μαρία Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής
   Αρχής Διαφάνειας & Εθνικός Εκπρόσωπος στον Ο.Ο.Σ.Α. WGB
• Γιώργο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο ΣΕΒΕ
• Μιχάλη Σιαμίδη, Γ’ Αντιπρόεδρο ΕΒΕΑ
• Πάνο Λώλο, Γενικό Διευθυντή Τομέα Σωλήνων Χαλκού, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
• Απόστολο Μιχαλόπουλο, Διευθυντή Β1 Δ/νσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων
   Εξωστρέφειας & Σύμβουλο ΟΕΥ Α’ του Υπουργείου Εξωτερικών
• Γρηγόρη Σταματόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
   (ΟΑΕΠ)
• Γιώργο Φιλιόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο «Enterprise Greece»
• Βασίλειο Σαρηγιαννίδη, Δ.Ν., Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων του
   Υπουργείου Δικαιοσύνης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/3ueglVF

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
«Η σημασία της διαφάνειας στις διεθνείς επιχειρηματικές
συναλλαγές: σύγχρονες προκλήσεις και νέα δεδομένα»

Στη διαδικτυακή Ημερίδα που διοργάνωσε η Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Αθήνας (ΒΕΑ) την Τετάρτη 21 Ιουλίου, στελέχη και επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σχέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τον
δημόσιο τομέα, τις διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας, τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία, καθώς και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα στη μετά COVID-19 εποχή.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε έρευνα που πραγματοποίησε το ΒΕΑ σε συνεργασία με
την Ε.Α.Δ., στην οποία συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν:
• Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων (μαγνητοσκοπημένο μήνυμα)
• Άγγελος Μπίνης, Διοικητής Ε.Α.Δ.
• Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος ΒΕΑ
• Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
• Διονύσης Τσαγκρής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού & Παρακολούθησης του Κανονιστικού
   Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον, ΓΓ Βιομηχανίας
• Τάσος Ιωσηφίδης, Ernst & Young Partner, Επικεφαλής Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων
   Στρατηγικής & Συναλλαγών για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
• Γιώργος Γιαγτζής, Εκπρόσωπος Εταιρείας & Μέλος Δ.Σ. ΒΕΑ

Σύμφωνα με την έρευνα:

Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν έχουν πρόσβαση σε
ευρωπαϊκά προγράμματα σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες κεφαλαιουχικές εταιρείες, ενώ κοινή
 
Περίπου το 30%, έμμεσα ή άμεσα, δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα απαίτησης αθέμιτου ωφελή-
 
Το 50% των επιχειρήσεων θα προσέφευγαν στην Ε.Α.Δ. ή στον εισαγγελέα σε περίπτωση που
 
Μόνο το 4% των επιχειρηματιών θεωρεί ότι η πολιτεία διαβουλεύεται επαρκώς για αποφάσεις
αντιμετώπιζαν φαινόμενα διαφθοράς

που τους αφορούν.

αντίληψη είναι ότι για τις διαδικασίες συμμετοχής απαιτείται περαιτέρω απλούστευση

ματος από κάποιον δημόσιο υπάλληλο τα τελευταία τρία χρόνια

1.

2.

3.

4.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/2XTQsOQ

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Δημόσιος τομέας: αρωγός
ή τροχοπέδη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;»

Η Ε.Α.Δ., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διοργάνωσαν την Παρασκευή 25 Ιουνίου
Webinar, με θέμα: “Το Σύστημα Αξιολόγησης «Χίλων» και η διαδικασία ελέγχου στις αθλητικές ομο-
σπονδίες. Δεδομένα, προκλήσεις, προοπτικές”.
Σκοπός του webinar ήταν η ενημέρωση των μελών των αθλητικών ομοσπονδιών και των διοργανω-
τριών αρχών για τη διαδικασία αξιολόγησής τους μέσω του προγράμματος «Χίλων», καθώς και για τη
μεθοδολογία της Ε.Α.Δ. όσον αφορά στη συνολική ελεγκτική διαδικασία.
Επίσης, επισημάνθηκαν οι συνήθεις δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί κατά την ελεγκτική διαδικασία
και έγινε αναφορά σε συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν:
• Λευτέρης Αυγενάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού
• Άγγελος Μπίνης, Διοικητής Ε.Α.Δ.
• Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
• Βασίλης Κάκκος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, της ΓΓΑ
• Ειρήνη Κλουκινιώτου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
   Πολιτισμού & Αθλητισμού
• Νίκος Μπούρτζινος, Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου
   των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της Ε.Α.Δ.
• Γιάννα Κωνσταντινίδη, Επιθεωρήτρια-Ελέγκτρια της Ε.Α.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/3zEQbMQ

Webinar με θέμα: «Το Σύστημα Αξιολόγησης “Χίλων” και
η διαδικασία ελέγχου στις αθλητικές ομοσπονδίες.
Δεδομένα, προκλήσεις, προοπτικές»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η Εισαγγελία του Ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου
σε συνεργασία με το Ιταλικό AFCOS διοργάνωσε
τετραήμερη τηλεδιάσκεψη από τις 25-28 Μαΐου,
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από
την OLAF προγράμματος “CATONE”, το οποίο
στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπει-
ριών μεταξύ των εκπροσώπων των βασικών
θεσμικών οργάνων που ασχολούνται με τη
διαχείριση των κονδυλίων και την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στην τηλεδιάσκεψη συμ-
μετείχαν εκπρόσωποι Ελεγκτικών Συνεδρίων
και δικαστές ποινικών δικαστηρίων από την
Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
Ο Διοικητής της Ε.Α.Δ., κ. Άγγελος Μπίνης συμ-
μετείχε ως εισηγητής παρουσιάζοντας το έργο
της Αρχής και την εθνική στρατηγική για την
καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς.

Συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)/AFCOS
στο πρόγραμμα CATONE

Ο Διοικητής της Ε.Α.Δ., κ. Άγγελος Μπίνης επισκέφθηκε τη Σόφια στις 25 και 26 Αυγούστου, όπου
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, κ. Ρούμεν Ράντεφ, τον υπηρεσιακό
Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γιανάκι Στοΐλοφ και τον επικεφαλής της Επιτροπής Καταπολέμησης της
Διαφθοράς στη Βουλγαρία, κ. Σωτίρ Τσατσάροφ. Στις εργασίες συμμετείχε και ο Διευθυντής του
 
Στο πλαίσιο των συνομιλιών του, ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. παρουσίασε την οργανωτική δομή και τους
βασικούς πυλώνες λειτουργίας της Αρχής, ενώ ανέπτυξε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025). Κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διήμερη επίσκεψη του κ. Μπίνη,
υλοποιήθηκαν δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών, σε
θέματα πρόληψης και διερεύνησης φαινομένων διαφθοράς. Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν
στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, με την υπογραφή Συμφώνου που θα περιλαμβάνει
συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις.

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης.

Επίσκεψη του Διοικητή της Ε.Α.Δ. στη Βουλγαρία στο
πλαίσιο συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Έλεγχοι σε εταιρείες ΚΤΕΛ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στην περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών της προχώρησε η Ε.Α.Δ. μέσω της δημοσίευσης πέντε
συνολικά προκηρύξεων. Οι 87 νέες θέσεις εργασίας θα καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-
 
Όσον αφορά τους νέους Ελεγκτές-Επιθεωρητές (συνολικά 55 θέσεις) που θα στελεχώσουν τόσο την
Κεντρική Υπηρεσία όσο και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα
πραγματοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων κριτήριων από ειδική Επιτροπή σε τρία διακριτά στάδια
 
Κύριο αντικείμενο των Ελεγκτών - Επιθεωρητών είναι η διενέργεια αυτεπάγγελτων, τακτικών και
έκτακτων ελέγχων και επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης,
αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η διεξαγωγή προκαταρκτικών εξετάσεων.

σίας των αποσπάσεων.

(έλεγχος προσόντων, πρακτική δοκιμασία και δομημένη συνέντευξη).

Προκήρυξη 87 νέων θέσεων εργασίας στην Ε.Α.Δ.

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/

