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Ημέρα 1: Ημέρα Εργασίας 

Την πρώτα ημέρα έλαβε χώρα μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τον εσωτερικό έλεγχο 
με άξονα τις διεθνείς εμπειρίες για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Ειδικοί από 
κράτη μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. ανέλαβαν τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδριών 
παρουσιάζοντας διεθνή μοντέλα εσωτερικού ελέγχου και καλώντας το κοινό να 
συμμετάσχει σε δραστηριότητες σχετικές με θέματα ελέγχων απόδοσης, σχεδιασμού 
ελέγχου βάσει κινδύνων, ερευνών καθώς και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων απάτης 
και διαφθοράς. 

 
 

Ημέρα 2: Ημέρα Διαβούλευσης 

Ανταλλαγή απόψεων σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Έρευνας και Ελεγκτικών 
Πρακτικών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά έλαβαν χώρα 
διαδραστικές θεματικές συνεδρίες με άξονα τα διαφορετικά παραδοτέα του έργου, 
προκειμένου οι διενεργηθείσες συζητήσεις να αποτελέσουν βασικό άξονα για την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών εργαλείων εκσυγχρονισμού του εσωτερικού 
ελέγχου. 

 
 
 
  

Στόχοι της Διημερίδας 

 Διαβούλευση με τους φορείς Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης της 
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της προετοιμασίας Τεχνικής 
Αναφοράς Χαρτογράφησης και Ανάλυσης Ελλείψεων του Εσωτερικού Ελέγχου. 
Επιπλέον, έλαβαν χώρα διαβουλεύσεις αφορώσες σε άλλα επί μέρους 
παραδοτέα του έργου, όπως τη δημιουργία εγχειριδίου εσωτερικού ελέγχου και 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών 
διαδικασιών και του ελεγκτικού προγραμματισμού. Τέλος, αναλύθηκαν θέματα 
βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης καταγγελιών στα πλαίσια 
της Έκβασης 6 του παρόντος έργου. 

 Εκπαιδευτικές συνεδρίες βάσει διεθνών πρακτικών άλλων κρατών-μελών του 
ΟΟΣΑ σχετικά με τις έννοιες του «Control» και του «Internal Audit». 

 Πρακτική εκπαίδευση σε θέματα ελέγχων απόδοσης, σχεδιασμού ελέγχων βάσει 
κινδύνων, αξιολόγηση κινδύνων απάτης και άλλων. 

 Ανάδειξη καλών πρακτικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείων και 
Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 

 Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Ελεγκτών. 

 Επί μέρους συνεδριάσεις αφιερωμένες στα βασικά παραδοτέα του έργου. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 

- 133 συμμετέχοντες 
- 15 υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας για 

την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του 
Ο.Ο.Σ.Α 

- 12 συνεδρίες με πάνω από 27 ομιλητές 

- 38 κρατικές υπηρεσίες 
- 15 παρουσιάσεις 
- Διαδραστικό βίντεο και live streaming 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) 

2. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 

(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 

3. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) 

4. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) 

5. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

6. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) 

7. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 

8. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Γ.Γ.Π.Σ.) 

9. Υπουργείο Εσωτερικών 

10. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

11. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης 

12. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

13. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

14. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

15. Υπουργείο Εξωτερικών 

16. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

17. Υπουργείο Οικονομικών 

18. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

19. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 20. 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

21. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

22. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

23. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

24. Υπουργείο Τουρισμού 

25. Δήμος Θεσσαλονίκης 

26. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

27. Περιφέρεια Αττικής 

28. Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

29. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 

30. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

31. Δήμος Αθηνών 

32. Συνήγορος του Πολίτη 

33. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

34. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

35. Ελεγκτικό Συνέδριο 

36. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

37. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

38. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:  

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Αλέκος Φλαμπουράρης, χαιρετίζοντας τις εργασίες της Διημερίδας, ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι «η κυβέρνησή θέτει ως βασική προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες της τις 
εκφάνσεις.». 

Ο κ. Φλαμπουράρης είπε, ότι σε αυτήν την προσπάθεια, η 
ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να επιτύχει τους εξής στόχους: 

- Εξορθολογισμό και διαφάνεια στην οικονομική και 
διοικητική λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

- Διευκόλυνση του έργου της δικαιοσύνης. 
- Οριοθέτηση και διευθέτηση των σχέσεων δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα 
- Αδειοδότηση των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. 
- Ρύθμιση των αγορών με τη θεσμική θωράκιση των 

εποπτικών αρχών. 
- Ρήξη με αθέμιτες οικονομικές πρακτικές. 

Σχετικοί Σύνδεσμοι: 

1. http://www.ert.gr/flabouraris-ti-symfonia-pou-sevomaste-na-tin-sevastoun-ke-danistes/ 

2. http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1180249/al-flampouraris-na-sebastoun-oi-daneistes-ti-sumfonia-tou-kalokairou 

3. http://www.avgi.gr/article/10951/7709758/proselose-sten-katapolemese-tes-diaphthoras 

4. http://www.tanea.gr/news/politics/article/5412038/flampoyrarhs-oi-daneistes-na-sebastoyn-th-symfwnia-toy-kalokairioy/ 

5. http://www.skai.gr/news/politics/article/332840/flabouraris-apaitoume-oi-daneistes-na-tirisoun-ti-sumfonia-tou-
kalokairiou/?utm_source=rss_news_politics&utm_campaign=skai200905190000&utm_medium=rss 

6. http://www.multi-news.gr/skai-flampouraris-apetoume-danistes-tirisoun-simfonia-tou-kalokeriou/ 

http://www.ert.gr/flabouraris-ti-symfonia-pou-sevomaste-na-tin-sevastoun-ke-danistes/
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1180249/al-flampouraris-na-sebastoun-oi-daneistes-ti-sumfonia-tou-kalokairou
http://www.avgi.gr/article/10951/7709758/proselose-sten-katapolemese-tes-diaphthoras
http://www.tanea.gr/news/politics/article/5412038/flampoyrarhs-oi-daneistes-na-sebastoyn-th-symfwnia-toy-kalokairioy/
http://www.skai.gr/news/politics/article/332840/flabouraris-apaitoume-oi-daneistes-na-tirisoun-ti-sumfonia-tou-kalokairiou/?utm_source=rss_news_politics&utm_campaign=skai200905190000&utm_medium=rss
http://www.skai.gr/news/politics/article/332840/flabouraris-apaitoume-oi-daneistes-na-tirisoun-ti-sumfonia-tou-kalokairiou/?utm_source=rss_news_politics&utm_campaign=skai200905190000&utm_medium=rss
http://www.multi-news.gr/skai-flampouraris-apetoume-danistes-tirisoun-simfonia-tou-kalokeriou/
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5 Δεκεμβρίου – Ημέρα Εργασίας 

Χαιρετισμοί και Εναρκτήριες Ομιλίες 

 

 κ. Αλέκος Φλαμπουράρης, Υπουργός Επικρατείας 

 κ. Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 κ. Terry Hunt, Special Advisor, OECD (Executive Director, Policy and Communities Directorate for 
Internal Audit, Comptroller General’s Office, Treasury Board Secretariat, Government of Canada) 

Συντονίστρια: κ. Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, Γενική 
Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Οι τρεις ομιλητές κατά τις εναρκτήριες ομιλίες τους, 
υπογράμμισαν τη σημασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους 
κυβερνητικούς και τους δημόσιους εν γένει θεσμούς. Οι 
ομιλητές τόνισαν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το 
Έργο Παροχής Τεχνικής Βοήθειας από τον Ο.Ο.Σ.Α. για τον 
σκοπό αυτό και την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου. Το έργο αυτό πραγματοποιείται στα ευρύτερα 
πλαίσια συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και 
του Ο.Ο.Σ.Α. και αποτελεί λαμπρό παράδειγμα της 
υποστήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα. 

 

 

Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός ασκείται 
στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Αναγνωρίστηκε η θεμελιώδης σημασία του εσωτερικού ελέγχου για την 
ορθή διακυβέρνηση – «Ώριμοι μηχανισμοί εποπτείας οδηγούν στην ενίσχυση της διακυβέρνησης, της 
διαχείρισης κινδύνων και των απαραίτητων για την πάταξη της διαφθοράς ελεγκτικών διαδικασιών 
που θα διασφαλίζουν τους αναγκαίους πόρους για δικαιότερη και αποτελεσματικότερη παροχή 
υπηρεσιών στους πολίτες.».     

  



5  

Συνεδρία 1 – Ο Εσωτερικός Έλεγχος σε κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (Δομή και Πρακτικές)  

 κα. Katleen  Seeuws,  Project  Manager  and  Team Leader, 

Management Support, Federal Service of Budget and Management Control, Belgium 

 κ. Tommy Collins, Senior Audit Manager, Government  Internal Audit Agency, HM Treasury, United 
Kingdom 

 κ. Terry Hunt, Special Advisor, OECD (Executive 
Director, Policy and Communities Directorate for 
Internal Audit, Comptroller General’s Office, Treasury 
Board Secretariat, Government of Canada) 

Συντονιστής: κ. Άγγελος Μπίνης, OECD 

Οι παρουσιάσεις των αντιπροσώπων των κρατών-
μελών του Ο.Ο.Σ.Α. (Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Καναδά) εστίασαν στις δομές του Εσωτερικού 
Ελέγχου και τις αντίστοιχες ελεγκτικές 
δραστηριότητες. Ανάμεσα στα θέματα που 
αναλύθηκαν ήταν η προστιθέμενη αξία του 
εσωτερικού ελέγχου και οι προϋποθέσεις για την υγιή 
και εύρωστη λειτουργία του. 

Ειδικότερα, το κοινό αναφέρθηκε στα εξής σημεία: 
συντονισμός της πολιτικής ηγεσίας και των διαχειριστικών αρχών των εμπλεκόμενων φορέων ως 
προς το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των εκθέσεων ελέγχου, ανάπτυξη του θεσμού του follow 
up σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις από τους φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, 
ενίσχυση του προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων, και τέλος, διασφάλιση της ανεξαρτησίας ως 
εγγενούς χαρακτηριστικού της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. 

Εμφανής ήταν η σχετική σύγχυση για τις διαφορετικές 
πτυχές του Δημοσίου Εσωτερικού Ελέγχου  (Public 
Internal Control – PIC), ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα 
εξής ζητήματα: α) τί είναι Internal Control, Διαχείριση 
Κινδύνων και Internal Audit; β) ο ρόλος των 
οικονομικών επιθεωρήσεων σε αντιδιαστολή με τον 
ρόλο των ελέγχων προϋπολογισμού, και τέλος η 
διαφορά μεταξύ της διαχείρισης καταγγελιών και των  
ελέγχων αυτοψίας.  

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ: 

0512_Session 

1_KS.pptx

0512_Session 

1_TC.pptx

0512_Session 

1_TH.pptx  
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Θεματικές Συνεδρίες 

 

Ομάδα 1: Η ανάπτυξη υψηλής αποδοτικότητας ΜΕΕ  

Στη συνεδρία αυτή εξετάστηκε ο ρόλος του Εσωτερικού 
Ελέγχου στο πλαίσιο ενός σύγχρονου Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου. Με άξονα την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, 
παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική 
λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, οι διαφορές ανάμεσα στον 
εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο, τις έρευνες, και τον έλεγχο 
συγκεκριμένων πράξεων/συναλλαγών καθώς και τα 
διαφορετικά είδη του εσωτερικού ελέγχου.  

Ομιλητής: κ. Terry Hunt, OECD 

 

Ομάδα 2: Ενδυναμώνοντας τα σημεία του Εσωτερικού Ελέγχου 

Στη συνεδρία αυτή εξετάστηκαν οι τρεις γραμμές άμυνας, καθώς επίσης και η ανάθεση 
ρόλων και καθηκόντων σε κάθε επίπεδο. Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος του Εσωτερικού 
Ελέγχου σε σχέση με τις δικλείδες Εσωτερικού Ελέγχου και πώς μπορεί να βοηθήσει τα 
στελέχη της διοίκησης να ενδυναμώσουν τα σημεία ελέγχου με εργαλεία, όπως οι αυτό-
αξιολογήσεις της επάρκειας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.  
Ομιλήτρια: κα. Katleen Seeuws, Belgium 
 

Ομάδα 3: Σχεδιασμός δράσεων Εσωτερικού Ελέγχου βάσει αξιολόγησης κινδύνων 

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που 
σχετίζονται με το σχεδιασμό του ελεγκτικού προγράμματος του Εσωτερικού Ελέγχου με τη 
χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνων. 

Ομιλητής: κ. Tommy Collins, UK 

Ομάδα 4: Σύστημα διαχείριση κινδύνων απάτης και διαφθοράς 

Στη συνεδρία αυτή εξετάστηκαν τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης 
κινδύνων απάτης και διαφθοράς καθώς και του ρόλου του Εσωτερικού Ελέγχου στην 
αξιολόγηση αυτών των κινδύνων. 

Ομιλητής: κ. Angelos Binis, OECD 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ: 

 

VIDEO STREAMING  

Ομάδα 3: https://www.youtube.com/watch?v=m9B13QkzwyM 

Ομάδα 2 https://www.youtube.com/watch?v=ukOzlb49_Qg 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:  

 

0512_Workshop_Grou

p 1_TH.pptx

0512_Workshop_Grou

p 2_KS.pptx

0512_Workshop_Grou

p 3_TC.pptx

0512_Workshop_Grou

p 4_AB.pptx
 

https://www.youtube.com/watch?v=m9B13QkzwyM
https://www.youtube.com/watch?v=ukOzlb49_Qg
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Παρουσίαση: Ο Εσωτερικός Έλεγχος στο δημόσιο τομέα – Η συμβολή του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) 

κα. Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών 

Στη συνεδρία αυτή συζητήθηκε η σημασία της επαγγελματικής 
ελεγκτικής δραστηριότητας – «Στην καρδιά οποιασδήποτε 
επαγγελματικής λειτουργίας βρίσκεται η επαγγελματική 
οργάνωση.». Διεξοδικά αναλύθηκε, στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, το οποίο 
αποτελεί την μοναδική επαγγελματική οργάνωση για εσωτερικούς 
ελεγκτές και παρέχει στα μέλη του πρότυπα, πιστοποίηση και 
ευκαιρίες εκπαίδευσης Αναδείχθηκε, έτσι, η σημασία της 
συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων στις δράσεις του 
Ινστιτούτου, καθώς και η ανάγκη σχετικής υποστήριξης και 
συνδρομής από τους αρμόδιους φορείς για την πιστοποίηση των 
υπαλλήλων. 

0512_IIA Greece 

_Marmalidou.pptx
 

Παρουσίαση: Επισκόπηση των αρχικών ευρημάτων – Τεχνική Αναφορά για τη 
Χαρτογράφηση και Ανάλυση Ελλείψεων 

κ. Terry Hunt, OECD 

Στο σημείο αυτό παρουσιάστηκαν τα αρχικά ευρήματα και εκφράστηκαν απόψεις σχετικά με 
μελλοντικά παραδοτέα της Έκβασης 1 του έργου (όπως π.χ. το εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου και η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα), τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωσή τους. Έγινε επίσης, η 
πρώτη παρουσίαση του Ερωτηματολογίου του Ο.Ο.Σ.Α., προκειμένου να λυθούν τυχόν απορίες 
των συμμετεχόντων που θα κληθούν να το απαντήσουν. Οι σχετικές απαντήσεις θα 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του εγχειριδίου εσωτερικού ελέγχου.    

0512_Draft Findings 

of the Technical Report on Mapping and Gap Analysis_TH.pptx
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6 Δεκεμβρίου – Ημέρα Διαβούλευσης 

 

Χαιρετισμοί και Εναρκτήριες Ομιλίες 

 

 κ. Juha Keranen, Εκρόσωπος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (SRSS) 

 κ. Στέλιος Φαζάκης, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς 

 κ. Άγγελος Μπίνης, Portfolio Manager, Internal Control & Anti-corruption, Athens Office Coordinator, 

OECD 

Συντονίστρια: κα. Δήμητρα Αντωνοπούλου, Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός, Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Όλοι οι ομιλητές σημείωσαν την ουσιαστική συμβολή 
και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς στα πλαίσια του έργου 
αυτού, του οποίου αποτελεί ηγετικό παράγοντα. 
Αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας που έχει 
αναπτυχθεί μεταξύ των τριών βασικών εμπλεκομένων 
μερών, ήτοι της Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, της Υπηρεσίας 
Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α. Ειδική μνεία 
έγινε στην πολύτιμη συνδρομή και ικανότητα του 
τελευταίου για παροχή υψηλού επιπέδου μελετών για 
την ανάπτυξη εφαρμόσιμων πολιτικών. Επισημάνθηκε 
η ανάγκη ενεργής συμμετοχής όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων της Ελληνικής Δημόσιας 
Διοίκησης για τη διασφάλιση της επιτυχίας του έργου. 
Τέλος, ειδικές ευχαριστίες δόθηκαν στην Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Παρουσίαση Καλών Πρακτικών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

 

 κα. Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων 

 κα. Γιολάντα Τουντοπούλου, Διεθύντρια της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

 κ. Νίκος Δουλαδίρης, Ειδικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

Συντονιστής: κ. Ιωάννης Σελίμης, Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης, Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 
 
Η συνεδρία αυτή ασχολήθηκε με τις υψηλής αποδοτικότητας ΜΕΕ, προκειμένου να καταδειχθεί ότι οι 
μονάδες εσωτερικού ελέγχου όχι μόνο μπορούν να λειτουργήσουν σωστά αλλά υπάρχουν ήδη απτά 
παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τις εν λόγω μονάδες 
σχετικά με θέματα καλών πρακτικών και πώς αυτές κατέστησαν εφικτές, πώς δομήθηκε η λειτουργία 
των μονάδων αυτών και πώς μπορεί να ανοίξει ένας διάλογος για την ανταλλαγή σχετικών εμπειριών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

VIDEO STREAMING  

https://www.youtube.com/watch?v=kV2pDm6cO4I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kV2pDm6cO4I
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Θεματικές Συνεδρίες 

Ομάδα 1: Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Ελέγχου: 
Διάγνωση Αναγκών 

Συντονιστής: κ. Terry Hunt, OECD 

Βασικό παραδοτέο του έργου της τεχνικής βοήθειας είναι η διάγνωση και καταγραφή των 
επιχειρησιακών αναγκών και απαιτήσεων για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
υποβοήθηση του προγραμματισμού και της διενέργειας των δράσεων του Εσωτερικού Ελέγχου. Οι 
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες.   

Η ομάδα 1 εντόπισε τις επιχειρησιακές ανάγκες για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται: κοινά εργαλεία και πόροι, αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την αύξηση της 
αποδοτικότητας, συλλογή και εξαγωγή πληροφοριών, διαλογή των καταγγελιών, μέτρηση και 
αξιολόγηση κινδύνων, διαχειριστικές έρευνες και follow-up.  

 

Η ομάδα 2 συζήτησε το περιεχόμενο της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το οποίο θα 
περιλαμβάνει: βάση δεδομένων για το ισχύον 
νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, λεπτομερές 
εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα περιέχει 
συγκεκριμένα βήματα ανάλογα με την εκάστοτε 
μορφή του ελέγχου, προσβασιμότητα σε εκθέσεις 
ελέγχου και επιθεώρησης όλων των φορέων, καλές 
πρακτικές και τί θα πρέπει να αποφεύγεται. Τέλος, 
βασικά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
είναι τα ευρήματα των ελέγχων, οι προτάσεις των 
φορέων και το follow up. 
 

Η ομάδα 3 ασχολήθηκε με την πρόσβαση στην εν 
λόγω πλατφόρμα και τεχνικά ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν, επισημαίνοντας την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι καταγγελίες και οι εκθέσεις ελέγχου. Το σύστημα θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εισαγάγει καταγγελίες, να τις κατηγοριοποιεί και να τις συστηματοποιεί βάσει 
προτεραιοτήτων. Πρόσβαση θα έχουν μόνο οι κρατικές υπηρεσίες και το κοινό θα μπορεί να έχει 
πρόσβαση υπό τη μορφή στατιστικών στοιχείων σχετικών με τις καταγγελίες, τις εκθέσεις ελέγχου κ.λ.π. 
  
Η ομάδα 4 συζήτησε την υλοποίηση της εν λόγω πλατφόρμας. Η Γενική Γραμματεία για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα 
προσδιορίσουν τις λεπτομέρειες της υλοποίησης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν έρευνα αγοράς για τον 
προσδιορισμό του κόστους, δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος, εκπαίδευση των χρηστών και την 
έκδοση σχετικού εγχειριδίου που θα επικαιροποιείται από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση 
της Διαφθοράς, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τη διατήρηση της πλατφόρμας.  
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Ομάδα 2: Βελτιώνοντας το σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών: Διάγνωση Αναγκών 

Συντονίστρια: κα. Katleen Seeuws, Belgium 

Στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής έλαβε χώρα άσκηση χαρτογράφησης των υφιστάμενων διαδικασιών 
και των συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών. Στόχος της άσκησης αυτής ήταν η διερεύνηση τρόπων 
ορθότερης ρύθμισης της ροής των καταγγελιών. Αναλύθηκαν οι πρακτικές διαχείρισης των καταγγελιών 
που χρησιμοποιούνται από τους εκάστοτε εποπτικούς φορείς. Τα κοινά προβλήματα που αναδείχθηκαν 
μέσα από τις συζητήσεις αυτές αφορούν κυρίως τον μη διαχειρίσιμο όγκο των καταγγελιών, την έλλειψη 
τυποποιημένων διαδικασιών, τη ποιότητα των ερευνών και ο υποστηρικτικός ρόλος των ελεγκτικών 
ενεργειών των φορέων ως προς τις εισαγγελικές δράσεις. Το ζήτημα της ποιότητας συνδέεται εν 
προκειμένω με την έλλειψη σχετικών αρμοδιοτήτων και την ανάγκη για εκπαίδευση, καθώς και για 
ανάπτυξη εργαλείων που θα συνδράμουν στη δημιουργία μίας ορθά δομημένης ελεγκτικής 
δραστηριότητας. Τέλος, συζητήθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων επιθεώρησης και ελέγχου. 

Συζητήθηκε ο τρόπος εισροής των καταγγελιών και αναδείχθηκε η έλλειψη εκπαίδευσης και διαδικασίας 
αξιολόγησής τους βάσει κινδύνων. Οι προκλήσεις που προβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες 
περιλαμβάνουν τον υπέρογκο αριθμό των καταγγελιών, την έλλειψη επαρκών πόρων για την 
αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών και την ανάγκη ιεράρχησής τους.  Η ορθότερη πρακτική 
διαχείρισης των ζητημάτων αυτών εντοπίστηκε στη ΜΕΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει 
θεσμοθετήσει ιστοσελίδα για την υποβολή καταγγελιών από τους πολίτες σε συνδυασμό με σύστημα 
καταχώρισης (π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου), έτσι ώστε οι καταγγελίες να χρεώνονται στον αντίστοιχο 
υπάλληλο για follow up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

VIDEO STREAMING Group 1 :     
https://www.youtube.com/watch?v=Q03wXRIZxvc 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:  

0612_Breakout_Group 

1_TH.pptx

0612_Breakout_Group 

2_KS.pptx

0612_Breakout_Group 

3_AB.pptx
 

https://www.youtube.com/watch?v=ukOzlb49_Qg
https://www.youtube.com/watch?v=Q03wXRIZxvc
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Πάνελ Συζήτησης #1: Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Διάλογος με θέμα: Προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο Εσωτερικός Έλεγχος στον 

Ελληνικό Δημόσιο τομέα 

 

 κ. Σταμάτης Θεοχάρης, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών / Μακεδονίας-Θράκης 

 κ. Αλέξανδρος Δενεζάκος, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 κα. Ηλέκτρα Τζανέλλου, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 κα. Κωνσταντίνα Μέγγενη, Αν. Προϊσταμένη του Α.Τ.Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 κα. Τριάδα Πασσά, Προϊσταμένη Α' Τμήματος Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων 

 
Συντονιστής: κ. Ιωάννης Σελίμης, Επιθεωρητής- Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης, Γενική Γραμματεία για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 
Στο πλαίσιο της συνεδρίας εξετάστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των ΜΕΕ για τις προκλήσεις αλλά 
και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν, ειδικότερα ως προς τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του 
εσωτερικού ελέγχου. Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν αφορούν κυρίως στην υποστελέχωση των 
υπηρεσιών, την απουσία προγραμματισμού και την ανάγκη για εκπαίδευση. Οι προκλήσεις 
περιλαμβάνουν την έλλειψη ανεξαρτησίας και την ανάγκη δημιουργίας πρακτικών εργαλείων ελεγκτικού 
προγραμματισμού και υλοποίησης.   
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Πάνελ Συζήτησης # 2: Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου 
 

Διάλογος με θέμα: Προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο Εσωτερικός Έλεγχος στον 

Ελληνικό Δημόσιο Τομέα 

 

 κ. Δημοσθένης Κασσαβέτης, Ειδικός Γραμματέας, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης (Σ.Ε.Δ.Δ.) 

 κ. Σταύρος Ευαγγελάτος, Γενικός Επιθεωρητής, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 

Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 

 κ. Σταύρος Ποτουρίδης, Προϊστάμενος Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) 

 κ. Κωνσταντίνος Τσαχαλάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) 

 

Συντονίστρια: κα. Μαρία Πατέλου, Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός, Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 
Στη συνεδρία αυτή παρουσιάστηκαν τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου και εντοπίστηκαν οι ευκαιρίες 
και οι προκλήσεις που καλουνται να αντιμετωπίσουν. Οι ευκαιρίες αφορούσαν στις σχετικά σταθερές και 
πολυπληθείς υπηρεσίες που στελεχώνουν τα σώματα αυτά, καθώς και την επικείμενη ενοποίησή τους 
δεδομένου του ευρύτατου πεδίου των δραστηριοτήτων τους και των αλληλο-επικαλυπτόμενων 
δικαιοδοσιών. Μέσα από αυτή την ενοποίηση παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ευκαιρία τυποποίησης 
των διαδικασιών και αύξησης της αποδοτικότητας.  
Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων follow-up και της διαρκούς ανάπτυξης 
ικανοτήτων και εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία στην ποιότητα των 
πραγματοποιούμενων ερευνών.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

VIDEO STREAMING:    

https://www.youtube.com/watch?v=CpNxkY6JGOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CpNxkY6JGOQ
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1.Καταλληλότητα θεμάτων που αναλύθηκαν. 

2.Χρησιμότητα των θεμάτων για περεταίρω 
επαγγελματική εξέλιξη. 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Οι συμμετέχοντες υπήρξαν σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από τις δραστηριότητες της 
διημερίδας ( 74 % των ερωτηθέντων δήλωσαν «Αρκετά ικανοποιημένοι» ή «Πολύ 
Ικανοποιημένοι»). Από τους 133 συμμετέχοντες, οι 46 (ήτοι το 35 % ) συμπλήρωσαν τη φόρμα 
αξιολόγησης. Τα θέματα της διημερίδας και η διαδραστική δομή της έλαβαν άριστες αξιολογήσεις 
από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Οι ερωτηθέντες εκτίμησαν ιδιαιτέρως το 
πλαίσιο επικοινωνίας και συζήτησης που αναπτύχθηκε κατά τη διεξαγωγή της διημερίδας. 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν θα τους χρησιμεύσουν στην 
επαγγελματική τους δραστηριότητας και εντόπισαν θέματα ενδιαφέροντος για μελλοντικές 
ημερίδες εκπαίδευσης, όπως ταυτοποίηση και αξιολόγηση κινδύνων, ειδικότερα θέματα 
επιθεώρησης και πρακτικά παραδείγματα διεξαγωγής εσωτερικών ελέγχων. 
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3. Οι ομιλητές και οι εκπαιδευτές ήταν σαφείς, πειστικοί και ευχάριστοι. 
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Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 

Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων (SRSS), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) αποτελούν τους βασικούς εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα παροχής τεχνικής 

βοήθειας από τον ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το εν λόγω έργο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, σε δεκαοκτώ (18) μήνες. Βασικός στόχος 

είναι η ανάπτυξη κατάλληλης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή 

του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου καθώς και η ενίσχυση και βελτίωση του υφιστάμενου 

συστήματος. 

Το έργο αυτό αποτελείται από δέκα (10) επιμέρους παραδοτέα, το καθένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

Τα εν λόγω παραδοτέα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 

 Ενίσχυση της λογοδοσίας και της ορθής διακυβέρνησης μέσω του εσωτερικού και  
εξωτερικού ελέγχου 

 Ανάπτυξη συγκεκριμένων πλαισίων για τη διαχείριση κινδύνων διαφθοράς, τα οποία θα 
εστιάζουν σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως η υγεία, η εθνική άμυνα και η τοπική αυτοδιοίκηση 

 Βελτίωση των μηχανισμών του πόθεν έσχες, της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων και 
της προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 

 Ενίσχυση των μηχανισμών εντοπισμού και αναφοράς φαινομένων διαφθοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών εταιρειών 

 Βελτίωση των ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση και τη δίωξη 
της διαφθοράς και της δωροδοκίας 

 
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης αποτελεί ένα μοναδικό φόρουμ, 

όπου 35 κράτη-μέλη εργάζονται από κοινού για 

την αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προκλήσεων που ανακύπτουν 

στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Ο Ο.Ο.Σ.Α. βοηθά επιπλέον τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν 

και να αναπτύξουν πολιτικές που άπτονται θεμάτων, όπως η ανεύρεση νέων πηγών ανάπτυξης, 

αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις καθώς 

και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο οργανισμός παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορούν 

να συγκρίνουν εφαρμογές πολιτικής, να  βρουν απαντήσεις στα κοινά προβλήματα, να 

προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να συντονίσουν τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές. 

Σταδιακά, ο Οργανισμός έχει έρθει σε επαφή και με έναν αριθμό κρατών που δεν ανήκουν στα 

μέλη του και τα οποία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της σημερινής παγκόσμιας 

οικονομίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.oecd.org

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

http://www.oecd.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorate for Public Governance and Territorial Development  

GOVintegrity@oecd.org 


