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Επιτελική Σύνοψη 

 

 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Κατά της 

Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) αποτελεί το βασικό 

στρατηγικό πλαίσιο και επιχειρησιακό 

εργαλείο για τον σχεδιασμό την 

παρακολούθηση και την υλοποίηση 

δράσεων για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση του φαινομένου της 

διαφθοράς. Κατά τη διάρκεια του α΄ 

εξαμήνου του 2020, η ΕΑΔ 

επικεντρώθηκε: α) στη συστηματική 

επισκόπηση της πορείας υλοποίησης του 

ΕΣΣΚΔ 2018-2021 β) στην 

επικαιροποίηση του επιχειρησιακού 

σχεδίου προκειμένου να συμβαδίζει με τις 

αλλαγές που επέφερε στο θεσμικό πλαίσιο 

ο ν. 4622/2019  

Κατά την διάρκεια του β΄ εξαμήνου 2020 

ολοκληρώθηκαν 10 δράσεις από τις 

οποίες: 

✓ 4 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους 

για την Τομεακή Πρόληψη της 

Διαφθοράς (Μέρος 1) 

✓ 4 συνδέονται με  Ειδικούς Στόχους 

για την Ενδυνάμωση της 

Συνεργασίας και του Συντονισμού   

(Μέρος 3) 

✓ 2 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους 

για την Εκπαίδευση και 

Ευαισθητοποίηση του Κοινού 

(Μέρος 4) 

Από το σύνολο των 147 δράσεων του 

ΕΣΣΚΔ 2018-2021:  

✓ 78 δράσεις έχουν ολοκληρωθεί. 

✓ 64 δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. 

✓ 5 δράσεις δεν έχουν ακόμη 

ξεκινήσει. 

 

Από το σύνολο των 78 ολοκληρωμένων 

δράσεων του ΕΣΣΚΔ 2018-2021: 

✓ 29 συνδέονται με Ειδικούς 

Στόχους για την Τομεακή 

Πρόληψη της Διαφθοράς (Μέρος 

1) 

✓ 7 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους 

για την προώθηση της 

Ακεραιότητας (Μέρος 2)  

✓ 32 συνδέονται με Ειδικούς 

Στόχους για την Ενδυνάμωση της 

Συνεργασίας και του Συντονισμού   

(Μέρος 3) 

✓ 5 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους 

για την Εκπαίδευση και 

Ευαισθητοποίηση του Κοινού 

(Μέρος 4) 

✓ 5 συνδέονται με Ειδικούς Στόχους 

της Οργανωσιακής Αλλαγής/ 

επιχειρησιακών μεταρρυθμίσεων 

της ΕΑΔ (Μέρος 5) 

 

Παράλληλα η ΕΑΔ προχώρησε στην 

ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος 

διαχείρισης του ΕΣΣΚΔ, μέσω της 

εισαγωγής τυποποιημένων διαδικασιών 

για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση 

και την επικαιροποίηση του. 

 

Η παρούσα έκθεση, η οποία συνοψίζει την 

πορεία υλοποίησης του ΕΣΣΚΔ για το 

δεύτερο εξάμηνο του 2020, είναι 

διαρθρωμένη σε πέντε μέρη, το καθένα εξ 

αυτών αντιστοιχεί σε καθένα από τα πέντε 

μέρη του ΕΣΣΚΔ: 

✓ Τομεακή Πρόληψη της Διαφθοράς 

✓ Ακεραιότητα στη Δημόσια 

Διοίκηση και το Δικαστικό 

Σύστημα 
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✓ Ενδυνάμωση της Συνεργασίας και 

του Συντονισμού  στον Δημόσιο 

Τομέα 

✓ Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση 

του Κοινού 

✓ Οργανωσιακή Αλλαγή και 

Επιχειρησιακές Μεταρρυθμίσεις 

της ΕΑΔ 

 

ΜΕΡΟΣ I 
Τομεακή πρόληψη της 

διαφθοράς  

 

Αναφορικά με την προσπάθεια για την  

ενδυνάμωση των μηχανισμών ανάκτησης 

και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η 

αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή 

για τη διαμόρφωση του πλαισίου 

διαχείρισης έχει ξεκινήσει τις εργασίες της 

(δράση 1.3.2). Η ανωτέρω προσπάθεια 

υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος 

του ΕΟΧ  «Καλή διακυβέρνηση, 

Λογοδοσία, Διαφάνεια», για την 

υλοποίηση του οποίου υπεγράφη 

Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του 

ΕΟΧ και του Διαχειριστή του 

Προγράμματος (Δράσεις: 1.3.2, 1.3.3, 

1.3.5 ). 

  

Η πρόοδος των δράσεων για την 

προώθηση ειδικών μέτρων στους τομείς 

του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος και 

των Επενδύσεων (6.1.1-6.2.2, 7.1.1-7.2.2, 

8.4.1-8.4.2) που υλοποιούνται μέσω του 

προγράμματος SRSP2 της Γενικής 

Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και 

σε συνεργασία με το Γραφείο των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το 

Έγκλημα (UNODC) εξελίσσεται 

ικανοποιητικά.  

 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο 

επιμορφωτικά σεμινάρια για την 

αξιολόγηση κινδύνων διαφθοράς στον 

τομέα του περιβάλλοντος, με τη 

συμμετοχή στελεχών των αρμόδιων 

υπηρεσιών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (δράση 

7.2.2). 

 

Άμεσα, επίσης, αναμένονται τα παραδοτέα 

της Τεχνικής Βοήθειας που συνδέονται με: 

✓ τον σχεδιασμό Εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης και 

εκπαιδευτικών  δράσεων  για την 

προώθηση της ακεραιότητας στον 

τομέα του Αθλητισμού (δράσεις 

6.2.1- 6.2.2), 

✓ τον σχεδιασμό έρευνας για τον 

αντίκτυπο της διαφθοράς στο 

κράτος και στην ιδιωτική οικονομία 

(δράση 8.4.2). 

 

Η υλοποίηση του έργου επηρεάστηκε 

αρνητικά από την πανδημία του COVID-

19. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

έργου (κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

αναδόχου) πήρε παράταση έως τον 

Οκτώβριο του 2021. 

 

Ως προς την Ειδική Τομεακή Στρατηγική 

στον τομέα της υγείας, το Υπουργείο  

Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

προτάσεις που υπέβαλε ο ΟΟΣΑ στο 

πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής 

βοήθειας που υλοποιήθηκε κατά τα έτη 

2016-2017, επεξεργάστηκε δέσμη μέτρων,  

διαμορφώνοντας το απαραίτητο θεσμικό 

και διοικητικό πλαίσιο για την υλοποίησή 

τους. Η ΕΑΔ, με την συνδρομή του 

Υπουργείου και των εποπτευόμενων 
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φορέων (ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΥΠΕΔΥΦΚΑ) 

προχώρησε στην αξιολόγηση της 

υλοποίησης των ανωτέρω μέτρων και 

προέβη σε πρόταση αναθεώρησης του 

υφιστάμενου σχεδίου στρατηγικής 

(δράσεις 4.1.1-4.2.1). 

 

Η προσπάθεια για την ενίσχυση της 

διαφάνειας και της ακεραιότητας στον  

πολιτικό τομέα και τη δημόσια διοίκηση 

μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ακεραιότητας, προχωρά, με την σταδιακή  

υλοποίηση  των επιμέρους δράσεων που 

περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 

Εσωτερικών και της ΕΑΔ. Στο πλαίσιο 

αυτό, έχει καταρτιστεί σχέδιο νόμου για τη 

ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης 

επιρροής (lobbying) σε μέλη θεσμικών 

οργάνων της πολιτείας, το οποίο 

αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση  

στις αρχές του 2021 (δράσεις 9.4.1-9.4.2).    

 

Η προσπάθεια για την ουσιαστική 

λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού 

Ελέγχου στου Δήμους προχωρά, καθώς 

ένας μεγάλος αριθμός Δήμων έχει 

συστήσει Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 

σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η σύσταση α) 

Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου του Δήμου Ρεθύμνης με  βάση 

την υπ' αριθμ. 11401/20.08.2018 (Β' 

3968/2018) απόφαση της Συντονίστριας 

της Αποκεντρωμένης Κρήτης (Άρθρο 8), 

β) Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου του Δήμου Αλίμου με βάση την 

υπ' αριθμ. 13049/4840/05.03.2018 (Β' 

762/2018) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(Άρθρο 15), γ) Αυτοτελούς Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης 

Ποιότητας του Δήμου Πειραιά με βάση την 

υπ' αριθμ 93983/30629-

90727/29781/29.11.2018 (Β' 5618/2018) 

απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(Άρθρο 4 παρ. 4.29), δ) Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Αθηναίων 

με βάση την υπ' αριθμ. 99128/32001-

95172/30913/6.12.2018 (Β' 5713/2018) 

απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(Μέρος Δεύτερο Α.21), ε) Αυτοτελούς 

Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου 

Θεσσαλονίκης με βάση την υπ' αριθμ. 

83000/30.11.2012 (Β' 3360/2012) 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης (Άρθρο 7), στ) Αυτοτελούς 

Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου 

Ασπροπύργου με βάση την υπ' αριθμ. 

2610/819/18.1.2019 (Β' 229/2019) 

απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(Ενότητα Α). Περαιτέρω, ο Δήμος 

Ασπροπύργου πραγματοποίησε 

ενημερωτική ημερίδα, την 10-06-2020, με 

σκοπό την πληροφόρηση των 

Προϊστάμενων των Διευθύνσεων και 

Τμημάτων αναφορικά με τη δημιουργία 

Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο 

και τη λειτουργία του. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Εθνικού 

Συστήματος Ακεραιότητας, έχει ετοιμαστεί  

σχέδιο νόμου για τον Εσωτερικό Έλεγχο, 

(βλ. Μέρος Β΄- Δράση 11.3.3.) το οποίο 

αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση 

εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 

(δράση 10.3.3). 
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ΜΕΡΟΣ 

ΙΙ 

Ακεραιότητα στη δημόσια 

διοίκηση και στο δικαστικό 

σύστημα 

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

της παρούσας έκθεσης δεν έχουν 

ολοκληρωθεί νέες δράσεις. Εξελίξεις 

σημειώθηκαν όσον αφορά στην 

ολοκλήρωση προπαρασκευαστικών 

ενεργειών για την υλοποίηση των 

δράσεων του Εθνικού Συστήματος 

Ακεραιότητας: 

✓ Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας 

μεταξύ ΕΑΔ και ΥΠΕΣ 

✓ Εξειδικεύτηκε το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης (δράση 11.1.1) 

Παράλληλα σημειώθηκε πρόοδος σε 

κρίσιμα πεδία πολιτικής. Ειδικότερα: 

✓ Η σύγκρουση συμφερόντων 

δημόσιων αξιωματούχων και 

λειτουργών αναμένεται να 

ρυθμιστεί μέσω της 

επικαιροποίησης του κώδικα 

δεοντολογίας  των δημοσιών 

υπαλλήλων και την εκπόνηση 

κώδικα δεοντολογίας για τους 

αιρετούς αξιωματούχους των 

ΟΤΑ. Οι δράσεις αναμένεται να 

ολοκληρωθούν έως το καλοκαίρι 

του 2021 (δράσεις 11.1.4-11.1.6). 

✓ Το σχέδιο νόμου για την  

προστασία μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος αναμένεται να έχει 

ολοκληρωθεί έως το τέλος του 

2021 (δράση 11.2.2.). 

✓ Ολοκληρώθηκε το σχέδιο νόμου 

για τον Εσωτερικό Έλεγχο με το 

οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία των 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου 

(δράση 11.3.3). 

ΜΕΡΟΣ 

IΙΙ 

Ενδυνάμωση της 

συνεργασίας και του 

συντονισμού στον δημόσιο 

τομέα 

 

Η πλειονότητα των δράσεων που 

εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 13.2 

«ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου 

ερευνών και διώξεων για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς  και του 

οικονομικού εγκλήματος» έχει 

ολοκληρωθεί ενώ η προσπάθεια για την 

ενδυνάμωση του συντονισμού και της 

συνεργασίας μεταξύ των Σωμάτων και των 

φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς 

και του Οικονομικού Εγκλήματος 

ενισχύεται σημαντικά μέσω της σύστασης 

της Οικονομικής Εισαγγελίας, στην οποία 

συγχωνεύονται οι δύο προϋφιστάμενες 

εισαγγελικές δομές, δηλαδή η Εισαγγελία 

Διαφθοράς και  η Εισαγγελία  Οικονομικού 

Εγκλήματος. Με το άρθρο 53 του  ν. 

4745/2020 τροποποιούνται οι διατάξεις 

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 

33 - 36 του ν.4620/2019) που αναφέρονται 

στους εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων και 

ιδρύεται  νέα Οικονομική Εισαγγελία για τη 

διερεύνηση  φορολογικών και οικονομικών 

εγκληματών.  

 

Η νέα Οικονομική Εισαγγελία, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 35 του νέου 

νόμου, θα διερευνά κάθε υπόθεση 

διαφθοράς και  οικονομικά εγκλήματα που 

στρέφονται κατά του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγκλήματα 

που κρίνεται ότι βλάπτουν σοβαρά την 

εθνική οικονομία.  
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Στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας 

εμπίπτουν υπουργοί και υφυπουργοί για 

κακουργήματα που τελούν, εκτός από 

εκείνα που κατά το Σύνταγμα υπάγονται 

στην αρμοδιότητα της Βουλής, βουλευτές  

ευρωβουλευτές αλλά και οι γενικοί και 

ειδικοί γραμματείς της κυβέρνησης, 

διοικητές και υποδιοικητές και πρόεδροι 

διοικητικών συμβουλίων ΝΠΔΔ και 

διευθύνοντες σύμβουλοι σε ΝΠΙΔ που  

χρηματοδοτούνται και επιχορηγούνται από 

το κράτος. 

 

Παράλληλα, οι οικονομικοί εισαγγελείς 

διερευνούν αυτεπαγγέλτως και 

φορολογικές υποθέσεις ενώ θα έχουν 

εξουσία για τη δέσμευση περιουσιακών 

στοιχείων και λογαριασμών. 

 

Στην εποπτεία της νέας εισαγγελίας για τη 

διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και 

οικονομικού εγκλήματος υπάγονται 

νευραλγικές ελεγκτικές αρχές, όπως το 

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(ΣΔΟΕ), η Διεύθυνση Ερευνών 

Οικονομικής Εγκληματικότητας (ΔΕΟΕ), η 

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 

(δράση 13.2.1). 

 

Η κατάρτιση υπαλλήλων της Γενικής 

Κυβέρνησης σε θέματα καταπολέμησης 

της διαφθοράς πραγματοποιείται από το 

ΕΚΚΔΑ, το οποίο κατά το 2020 

διοργάνωσε, μέσα από 8 διαφορετικούς 

τίτλους, 20 επιμορφωτικά προγράμματα1 

                                                           
1 Δημοσιονομικός Έλεγχος: 1 πρόγραμμα,  

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία (ΕΔΕΤ): Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και της απάτης: 1 πρόγραμμα,  , Η 

Καταπολέμηση φαινομένων απάτης και 

που συνδέονται με θέματα πρόληψης και 

καταπολέμησης διαφθοράς και απάτης, 

στα οποία συμμετείχαν, συνολικά, 304 

υπάλληλοι2 (δράση 13.2.11). 

 

Η υλοποίηση των δράσεων του 

προγράμματος SRSP2 που συνδέονται με  

την ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου του 

AFCOS αλλά και τη λήψη μέτρων  

καταπολέμησης της απάτης στα 

Διαρθρωτικά Ταμεία προχωρά, σε 

συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 

(Δράσεις 13.4.1-13.6.2). Άμεσα αναμένεται 

                                                                             
διαφθοράς: 5 προγράμματα, Κρατικές 

Ενισχύσεις: Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο 

και τις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου: 1 

πρόγραμμα, Λογιστικό Δημοσίου-Π/Υ, 

Έλεγχος, Λογιστική ΝΠΔΔ: 2 προγράμματα, 

Κρίσιμα σημεία ελέγχου σε δημόσιες 

συμβάσεις και επενδυτικά σχέδια: 2  

προγράμματα, , Μεθοδολογία και πρακτικές 

διενέργειας διαχειριστικών ελέγχων: 2 

προγράμματα, Νομιμότητα και διαφάνεια στη  

δημόσια διοίκηση και την τοπική 

αυτοδιοίκηση: 6 προγράμματα,  

2 Δημοσιονομικός Έλεγχος: 17 υπάλληλοι 

πρόγραμμα,  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): Σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

απάτης: 13 υπάλληλοι, Η Καταπολέμηση 

φαινομένων απάτης και διαφθοράς: 70 

υπάλληλοι,  Κρατικές Ενισχύσεις: Εισαγωγή 

στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες 

έγκρισης και ελέγχου: 14 υπάλληλοι, 

Λογιστικό Δημοσίου-Π/Υ, Έλεγχος, Λογιστική 

ΝΠΔΔ: 29 υπάλληλοι, Κρίσιμα σημεία ελέγχου 

σε δημόσιες συμβάσεις και επενδυτικά 

σχέδια: 29 υπάλληλοι,  Μεθοδολογία και 

πρακτικές διενέργειας διαχειριστικών 

ελέγχων: 35 υπάλληλοι, Νομιμότητα και 

διαφάνεια στη  δημόσια διοίκηση και την 

τοπική αυτοδιοίκηση:  97 υπάλληλοι  
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έκθεση με προτάσεις για την ενδυνάμωση 

του ρόλου του AFCOS στην 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 

(δράση 13.4.2). 

 

Τέλος, με τον ν. 4689/2020 ενσωματώθηκε 

στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 

2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση, 

μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις 

βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (δράση 13.9.1). 

 

ΜΕΡΟΣ 

ΙV 

Εκπαίδευση και 

Ευαισθητοποίηση του 

Κοινού 

 

Η ΕΑΔ με στόχο την ενίσχυση της 

ακεραιότητας στην εκπαιδευτική και 

ακαδημαϊκή κοινότητα και σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας Και 

Θρησκευμάτων, το  Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την Γενική 

Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και το 

UNODC,  προκήρυξε τον πρώτο 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής 

Δημιουργίας για την Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με θέμα 

«Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο». Ο 

διαγωνισμός καλεί τους μαθητές και τις 

μαθήτριες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

αναζητήσουν δημιουργικούς τρόπους, 

όπως η ζωγραφική, το κολάζ, η 

φωτογραφία, η αφίσα, το βίντεο αλλά και 

το γραπτό κείμενο,  για να εκφράσουν τις  

αξίες της ακεραιότητας, της δικαιοσύνης, 

του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της 

επιείκειας, της αποδοχής, της 

υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της 

λογοδοσίας στην κοινωνία. Η προθεσμία 

υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23 

Απριλίου του 2021 ενώ τα απαιτούμενα 

έγγραφα για τη συμμετοχή και σχετικές 

πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα της Αρχής3  (δράση 14.1.3). 

 

Παράλληλα, η ΕΑΔ, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Διαφθοράς, 

στις 9 Δεκεμβρίου: 

✓ Πραγματοποίησε δικτυακή 

εκδήλωση με τίτλο  «Στάσεις και 

αντιλήψεις της ελληνικής κοινής 

γνώμης απέναντι στη διαφθορά»4 

(δράση  14.2.1) 

✓ Δημοσίευσε αποτελέσματα 

έρευνας που διεξήγαγε για 

λογαριασμό της η εταιρεία Public 

Issue,  με θέμα «Η ελληνική κοινή 

γνώμη απέναντι στη διαφθορά». 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

της Αρχής5 (δράση 14.2.2). 

 

ΜΕΡΟΣ 

V 

Οργανωσιακή Αλλαγή και 

Επιχειρησιακές 

Μεταρρυθμίσεις της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας 

 

Η πλειονότητα των δράσεων του πέμπτου  

Μέρους του ΕΣΣΚΔ, το οποίο προστέθηκε 

κατά την επικαιροποίηση του 2020 έχουν 

υλοποιηθεί. Πρόκειται για δράσεις 

οργανωσιακής αλλαγής που 

αποτυπώνουν τις προκλήσεις του 

                                                           
3 https://aead.gr/education/ekpaideftikes-

draseis/panellinios-diagonismos-mathitikis-

dimirourgias 

4 https://aead.gr/education/ekpaideftikes-

draseis/pp-didiktiaki-ekdilosi-staseis-kai-

antilipseis 

5 https://aead.gr/images/deltia_typou/2020-

pagkosmia-imera/09122020_survey_final.pdf 
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μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος που 

συνοδεύουν την σύσταση της ΕΑΔ. 

 

Επίλογος 

(συμπεράσματα-προτάσεις) 

 

Η πορεία υλοποίησης του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου για το Β΄ εξάμηνο του 

2020 χαρακτηρίζεται ικανοποιητική παρά 

τις ανατροπές που επήλθαν ως 

αποτέλεσμα του COVID-19 και οδήγησαν 

αναπόφευκτα στον επαναπροσδιορισμό 

των προτεραιοτήτων της Αρχής, με βασικό 

μέλημα τη  προστασία της δημόσιας 

υγείας. 

 

Ο ρυθμός ολοκλήρωσης του τρέχοντος 

ΕΣΣΚΔ ανέρχεται πλέον στο 53% (78 

ολοκληρωμένες δράσεις επί συνόλου 147) 

Η πλειοψηφία των δράσεων που δεν 

έχουν ολοκληρωθεί συνδέονται με την 

ολοκλήρωση εν εξελίξει έργων. Για την 

πλειοψηφία των εν λόγω δράσεων 

απαιτείται η επικαιροποίηση των 

χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής 

προκειμένου να αποτυπωθούν οι 

επιπτώσεις της πανδημίας στην πορεία 

υλοποίησης.   

 

Τον Νοέμβριο του 2020 η ΕΑΔ με βάση τα 

όσα προβλέπονται στο σύστημα 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

επικαιροποίησης, ξεκίνησε την πρώτη 

εσωτερική αξιολόγηση του ΕΣΣΚΔ 

αποστέλλοντας δομημένα ερωτηματολόγια 

στους φορείς υλοποίησης και 

παρακολούθησης. Στόχος της άσκησης 

είναι: α) η αποτύπωση της προόδου 

υλοποίησης β) η διερεύνηση των 

εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών, οι 

οποίες συνέβαλαν ή απέτρεψαν την 

υλοποίηση των δράσεων και των στόχων 

του Σχεδίου και γ) η ανάδειξη αδυναμιών 

και σημείων που χρήζουν βελτίωσης.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα 

συμπεριληφθούν  στην Ετήσια Έκθεση 

Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΣΣΚΔ, η 

οποία θα αναρτηθεί, με την ολοκλήρωσή 

της, στη διαδικτυακή πύλη της ΕΑΔ.   

Σε δεύτερο χρόνο, προγραμματίζεται η 

πρώτη  αξιολόγηση   αποτελεσματικότητας 

του  ΕΣΣΚΔ, η οποία θα ανατεθεί σε 

εξωτερικό αξιολογητή. 

 

Τα συμπεράσματα  των αξιολογήσεων σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα την 

παρακολούθησης θα αποτελέσουν τη 

βάση της επικείμενης αναθεώρησής του 

ΕΣΣΚΔ για την περίοδο 2022-2025, το 

οποίο, αντανακλώντας τις στρατηγικές και 

επιχειρησιακές προτεραιότητες της χώρας, 

θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση  στις οριζόντιου 

χαρακτήρα στρατηγικές προτεραιότητες 

της ΕΑΔ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο 

πενταετές Στρατηγικό της Σχέδιο για την 

περίοδο 2020 – 2024. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 


