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Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν πλαίσιο αναφοράς παρέχει μια περιγραφή του σκοπού και της
δομής της προτεινόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον έλεγχο της
διαφθοράς, τη διαχείριση των κινδύνων και το σχεδιασμό των ελέγχων,
καθώς και των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων μερών.
Στόχος είναι η παροχή μιας τεκμηριωμένης βάσης για τη λήψη μελλοντικών
αποφάσεων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για τον έλεγχο της διαφθοράς και την αξιολόγηση των κινδύνων.
Τι πρέπει να επιτευχθεί;

(π.χ. όραμα έργου, στόχοι, πεδίο εφαρμογής, παραδοτέα)

Ποιος θα συμμετέχει;

(π.χ. ενδιαφερόμενα μέρη, ρόλοι και ευθύνες)

Με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί;

(π.χ. απαιτούμενες ενέργειες και σχετικοί πόροι)

Πότε θα επιτευχθεί;

(π.χ. ανάλυση δομής και χρονοδιαγράμματος εργασιών)

Ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας, οι κίνδυνοι και οι στρατηγικές μετριασμού τους;
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Μεθοδολογία
Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη
δημιουργία του παρόντος πλαισίου αναφοράς
περιλαμβάνουν:
1.

Ατομικές συνεντεύξεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
– Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης και ανάλυσης των
διαφορών της λειτουργίας του εσωτερικού
ελέγχου που ολοκλήρωσε ο ΟΟΣΑ, κατά τη
διάρκεια συνεντεύξεων τέθηκαν ερωτήσεις σε 60
συμμετέχοντες από 26 οργανισμούς αναφορικά με
τις βασικές επιχειρησιακές ανάγκες, το δυνητικό
πεδίο εφαρμογής και τους ρόλους της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

2.

Διαδραστική συνάντηση για την αξιολόγηση αναγκών
– Στο πλαίσιο μιας συνάντησης διαβούλευσης που
διεξήχθη τον Δεκέμβριο 2016, διοργανώθηκε μια
διαδραστική
συνεδρία
με
περίπου
60
συμμετέχοντες από 23 οργανισμούς.
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Μεθολογία (συνέχεια)
Χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι για τη συλλογή
ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών από εμπειρογνώμονες:
3. Γραπτό ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε 24
οργανισμούς προκειμένου να προσδιοριστούν οι
προτεραιότητες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα
4. Εξέταση βιβλιογραφίας και εγγράφων
– Υπάρχουσες εφαρμογές λογισμικού
– Προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε
επιλεγμένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς
(ΗΠΑ, ΕΕ, Καναδάς, Ελλάδα)
5. Διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών/
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το
Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη, τοπικούς
εμπειρογνώμονες σε θέματα πληροφορικής
6. Αξιολόγηση της προτεινόμενης προσέγγισης (από
ειδικούς σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ΤΠΕ από
την κυβέρνηση του Καναδά)
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Μεθολογία (συνέχεια)
Η αξιολόγηση των αναγκών συνέβαλε στην επίλυση των ακόλουθων ζητημάτων:

Επιχειρησιακές ανάγκες;

Επιλογές περιεχομένου;

Πρόσβαση στο σύστημα;

• Τι θα πρέπει να υπάρχει
• Η πρόσβαση θα πρέπει να
• Σε ποιες κατά
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
είναι προστατευμένη ή
προτεραιότητα
πλατφόρμα;
ανοιχτή;
επιχειρησιακές ανάγκες θα
Παραδείγματος χάρη:
• Ποιοι θα έχουν πρόσβαση
πρέπει να απαντήσει η
Αποθετήριο εκθέσεων ελέγχων
(π.χ. μόνο η κυβέρνηση ή
ηλεκτρονική πλατφόρμα;
και ερευνών; Εργαλεία ελέγχου;
Παραδείγματος χάρη:
και πολίτες;)
Δείκτες κινδύνου και συναφή
– ανταλλαγή πληροφοριών
• Χρήση κωδικού
πακέτα δεδομένων για την
πρόσβασης; Εάν ναι, πώς
– εργαλείο επικοινωνίας
συγκριτική αξιολόγηση των
θα γίνεται η χορήγηση των
μέτρων αντιμετώπισης των
– επαγγελματική ανάπτυξη
κωδικών πρόσβασης;
κινδύνων;
– διαχείριση κινδύνων και
προγραμματισμός ελέγχων • Πώς θα γίνεται η λήψη των
δεδομένων της ηλεκτρονικής
– διαχείριση καταγγελιών
πλατφόρμας και ποιος θα
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διατηρεί τα δεδομένα;

Μεθολογία (συνέχεια)
Η αξιολόγηση των αναγκών διευθέτησε θέματα όπως:

Συνάντηση διαβούλευσης
Ομάδα 1: Προσδιορισμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εκσυγχρονισμός εσωτερικού
ελέγχου: Αξιολογήση αναγκών
Εισηγητής: Κος Terry Hunt, ΟΟΣΑ

Απαιτήσεις
λογισμικού;

Εφαρμογή;

Λοιπά;

• Ποιο θα ήταν ένα • Υπάρχουν
• Δυνατότητα
ρεαλιστικό
ζητήματα
αναζήτησης,
χρονοδιάγραμμα
προστασίας
λειτουργικότητα και
ανάπτυξης και
προσωπικών
διαλειτουργικότητα;
εφαρμογής;
δεδομένων που
(Δηλαδή: ποια κύρια
• Ποιος θα είναι
πρέπει να
στοιχεία πρέπει να
υπεύθυνος για
εξεταστούν;
είναι αναζητήσιμα
αυτό;
• Τι γίνεται με τα
και πρέπει το
• Τι είναι η
θέματα
σύστημα να
προσπάθεια
συντήρησης;
συνδέεται με άλλα
διαμόρφωσης του
συστήματα; Πόσο
συστήματος;
εύκολη μπορεί να
είναι η ανταλλαγή
δεδομένων με άλλα
συστήματα;

Ένα βασικό παραδοτέο του Άξονα 1 είναι η προετοιμασία του πλαισίου αναφοράς της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε αυτή τη συνάντηση αξιολογήθηκαν οι ανάγκες και των δύο
αυτών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες.
Η ομάδα 1 προσδιόρισε τις επιχειρησιακές ανάγκες της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων
των εξής: κοινή χρήση των εργαλείων και των πόρων, αυτοματοποίηση των διαδικασιών
εργασίας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, συλλογή και εξαγωγή πληροφοριών,
διαλογή καταγγελιών, μέτρηση και αξιολόγηση των κινδύνων και διαχείριση της
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των ελέγων και των ερευνών..
Η ομάδα 2 συζήτησε το δυνητικό περιεχόμενο
της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των
εξής: βάση δεδομένων σχετικών νόμων και
κανονισμών, αναλυτικό εγχειρίδιο ελέγχου το
οποίο θα περιλαμβάνει προτεινόμενα βήματα
ελέγχου ανάλογα με το είδος του ελέγχου,
πρόσβαση στις εκθέσεις ελέγχου και ερευνών
από όλους τους οργανισμούς, βέλτιστες
πρακτικές, καθώς και πρακτικές προς αποφυγή,
και, τέλος, συμπερίληψη των πορισμάτων, των
συστάσεων και της παρακολούθησης της
εφαρμογής.

Ομάδα συμμετεχόντων που συζητούν

Η ομάδα 3 συζήτησε θέματα σχετικά με την
πρόσβαση και το λογισμικό επισημαίνοντας
την ανάγκη για πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα περιέχει τις καταγγελίες και
τις εκθέσεις ελέγχου. Θα δέχεται τις καταγγελίες,
θα τις κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί.

Η πρόσβαση θα παρέχεται εσωτερικά σε κυβερνητικούς ελεγκτές και επιθεωρητές και η
πρόσβαση στο κοινό θα δίνεται με τη μορφή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις
καταγγελίες, τους ελέγχους κ.λπ.
Η ομάδα 4 συζήτησε θέματα υλοποίησης. Προτάθηκε να καθοριστούν οι προδιαγραφές από
τη ΓΕΓΚΑΔ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αυτό θα περιλαμβάνει
έρευνα αγοράς για τον προσδιορισμό του κόστους, ανάπτυξη του συστήματος και καταγραφή
των αναγκών, κυκλοφορία μιας δοκιμαστικής έκδοσης, κατάρτιση για τους χρήστες,
συμπεριλαμβανομένου ενός εγχειριδίου που θα ενημερώνεται από τη ΓΕΓΚΑΔ, η οποία θα
είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα.
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Κύρια ευρήματα
Εντοπίστηκαν οι ακόλουθες επιχειρησικαές ανάγκες/προτεραιότητες για την ηλεκτρονική
πλατφόρμα από τους εμπλεκόμενους στο έργο φορείς:

1. Διαχείριση καταγγελιών
Η διαχείριση των καταγγελιών προσδιορίστηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη ως η
μεγαλύτερη προτεραιότητα. Η δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης των καταγγελιών από
τους πολλαπλούς φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και τη διερεύνηση καταγγελιών
και η δυνατότητα διαλογής, εντοπισμού και παρακολούθησης θεωρούνται ως ένα βασικό
μέσο για τη βελτίωση των υπηρεσιών και της ποιότητας, μειώνοντας παράλληλα την
επικάλυψη εργασιών. Επισημάνθηκε επίσης ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να
παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον προγραμματισμό
των ελέγχων.

2. Κοινή χρήση πληροφοριών εκθέσεων ερευνών και ελέγχου
Η δεύτερη μεγαλύτερη προτεραιότητα ήταν ο διαμοιρασμός των εκθέσεων έρευνας και
ελέγχου, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα των εκθέσεων και να βελτιωθεί η
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας στους ελεγκτές και στους
επιθεωρητές να αξιοποιήσουν προγενέστερα πορίσματα. Επιπλέον, οι εκθέσεις αυτές
θεωρήθηκαν ότι παρέχουν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των
κινδύνων και τον προγραμματισμό των ελέγχων.
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Κύρια ευρήματα (συνέχεια)
Εντοπίστηκαν οι ακόλουθες επιχειρησιακές ανάγκες/προτεραιότητες για την
ηλεκτρονική πλατφόρμα από τους εμπλεκόμενους στο έργο φορείς:*

3. Αναγνώριση κινδύνων και εργαλείο προγραμματισμού ελέγχων
Τρίτη σε σειρά προτεραιότητα ήταν η παροχή πληροφοριών που συμβάλλουν στον εντοπισμό
των κινδύνων για τη υλοποίηση του προγραμματισμού ελέγχων με βάση την αξιολόγηση των
κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, τα δύο πρώτα δομικά στοιχεία θεωρήθηκε ότι παρέχουν
βασικές πληροφορίες για τους σκοπούς αυτούς (δηλαδή, οι πληροφορίες από τις
καταγγελίες, ο αριθμός και το εύρος των ερευνών και εκθέσεων ελέγχου θα αποτελέσουν
πολύτιμες πηγές πληροφορίες για τους κινδύνους σχετικά με τα κενά και τις περιοχές
κινδύνου, καθώς να βοηθήσουν στη συγκριτική αξιολόγηση των μέτρων αντιμετώπσιης των
κινδύνων).

4. Επαγγελματική εξέλιξη
Ως τελική προτεραιότητα ορίστηκε μια ιστόπτοπος όπου οι ελεγκτές και οι επιθεωρητές θα
μπορούν να μεταβούν για να προθήσουν την επαγγελματική τοςυ εξέλιξη και να λάβουν
τεχνική βοήθεια σχετικά με την προμήθεια εγχειριδίων ελέγχου, πόρων για τους ελέγχους
κ.λπ.
*Αναφέρθηκε ένας τελικός τομέας προτεραιότητας από μερικούς ερωτηθέντες, ο οποίος ήταν ένα σύστημα για τη διευκόλυνση της
ολοκλήρωσης των εκθέσεων ελέγχου. Δεν συνιστάται να αναληφθεί δράση προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένης της έλλειψης τεχνογνωσίας
για να αξιοποιηθεί παρόμοιο εργαλείο, καθώς και των εξόδων που συνδέονται με την εισαγωγή του. Υπάρχουν αρκετά τυποποιημένα πακέτα
λογισμικού για το σκοπό αυτό και έτσι δεν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε εργασία ανάπτυξης ενός παρόμοιου εργαλείου.
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21 οργανισμοί προσδιόρισαν τις προτεραιότητές τους
για την ηλεκτρονική πλατφόρμα
Προτεραιότητες για την
ηλεκτρονική πλατφόρμα
Παρακολούθηση υλοποίησης συστάσεων
των εκθέσεων ελέγχου/επιθεώρησης
Παρακολούθηση του τρόπου διαχείρισης
των παραπόνων
Καταγραφή των εισερχόμενων
καταγγελλιών
Παροχή πρόσβασης σε εκθέσεις
επιθεώρησης

Παροχή πρόσβασης σε εκθέσεις
εσωτερικού ελέγχου

75

80

85

90

95

Ποσοστό απόκρισης
•

Απάντησαν 21 από 24 οργανισμούς, ήτοι ποσοστό απόκρισης 90%
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Βασικά στοιχεία
•

Οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν την ανάγκη για μια
ολοκληρωμένη, πολλαπλών χρήσεων ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα εστιάζει στα εξής: διαχείριση
καταγγελιών, διαμοιρασμός εκθέσεων ερευνών και
ελέγχων, υποστήριξη της διαδικασίας διαχείρισης των
κινδύνων και του προγραμματισμού των ελέγχων και
υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης.

•

Επί του παρόντος δεν υφίσταται μια ενιαία πύλη υποβολής
καταγγελιών από τους πολίτες και τους δημοσίους
υπαλλήλους .

•

Οι περισσότερες έρευνες και έλεγχοι εκκινούν λόγω
καταγγελιών που υποβάλλονται από πολίτες, καθώς και
από δημοσίους υπαλλήλους.

•

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ενιάιο σύστημα διαχείρισης
που να επιτρέπει τη διαλογή, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση των καταγγελιών για την εξασφάλιση
αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης και την
υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης της διαδικασίας.
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Βασικά στοιχεία (συνέχεια)
•

Όλοι οι ερωτηθέντες εντόπισαν την ανάγκη για
καλύτερη διαχείριση των 5.638 καταγγελιών που
υποβλήθηκαν το 2015 με την εμπλοκή
περισσότερων από 12 Ελληνικά Σώματα
Επιθεώρησης, με σκοπό τη μείωση των
υφιστάμενων επικαλύψεων, της
αναποτελεσματικότητας και της χαμηλής
αποδοτικότητας.

•

Οι ερωτηθέντες επισήμαναν επίσης την ανάγκη
να έχουν πρόσβαση στις εκθέσεις έρευνας και
ελέγχου άλλων φορέων, καθώς και να είναι σε
θέση να συλλέγουν σημαντικά δεδομένα από τις
εκθέσεις αυτές, προκειμένου να βελτιώνουν τη
διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων και τον
προγραμματισμό των μελλοντικών ελέγχων.
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Βασικά στοιχεία (συνέχεια)
• Οι ερωτηθέντες επισήμαναν
επίσης την ανάγκη για τη
δημιουργία ενός ενιαίου
ιστότοπου, όπου θα μπορούν
να βρουν εργαλεία
επαγγελματικής εξέλιξης,
όπως εγχειρίδια ελέγχου, και
να διαμοιραστούν
προγράμματα ελέγχων και
ελεγκτικούς πόρους.

Η Ετήσια Έκθεση της Γενικής Γραμματείας
Καταπολέμησης της Διαφθοράς το 2015
προσδιόρισε την ανάγκη για:
•

Δημιουργία ενός ανοικτού δικτύου
επικοινωνίας μεταξύ φορέων
επιθεώρησης και ελεγκτικών σωμάτων

•

Διασφάλιση της ανταλλαγής γνώσεων,
εμπειριών, και της διαβίβασης των
εκθέσεων

•

Κοινή χρήση αποδεικτικών στοιχείων
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
κάθε οργανισμού

•

Προώθηση της υιοθέτησης ορθών
πρακτικών

Πηγή: Ετήσια Έκθεση της Γενικής Γραμματείας για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, 2015, σελίδα 182
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Ποιος ο σκοπός μιας ενιαίας προσέγγισης;
Η κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών σε ΤΠΕ με μια ολοκληρωμένη και ενοποιημένη
διαδικασία, με την οποία θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των καταγγελιών από τη στιγμή της
υποβολής τους, η διαχείρισή τους, η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθησή τους και η κατ’
επέκταση παραγωγή βασικών πληροφοριών που θα συνεισφέρουν στη διαδικασία διαχείρισης των
κινδύνων και στον προγραμματισμό των ελέγχων.
Ανεξάρτητες λειτουργίες, οι περισσότερες εκ των
οποίων είναι μη ψηφιοποιημένες...
Καταγγελίες
Δημιουργία
ικανοτήτων
Πληροφορίες
κινδύνων

Λήψη
καταγγελιών
Διαχείριση
καταγγελιών
Παρακολούθηση
καταγγελιών

Εκθέσεις
ελέγχων
Εκθέσεις
ερευνών

Εντοπισμός
καταγγελιών

...μη αυτοματοποιημένη απόκριση με πολλαπλές
απαντήσεις για το ίδιο ερώτημα

Προς ένα ενοποιημένο, ψηφιοποιημένο σύστημα
υποβολής αναφορών...

Καταγγελίες
Δημιουργία
ικανοτήτων
Πληροφορίες
κινδύνων

Λήψη
καταγγελιών
Διαχείριση
καταγγελιών
Παρακολούθηση
καταγγελιών

Εκθέσεις
ελέγχων
Εκθέσεις
ερευνών
Εντοπισμός
καταγγελιών

...που είναι σε θέση να υποβάλει αναφορές σχετικά με τις
καταγγελίες όπως εισέρχονται και διεκπεραιώνονται στην
ελληνική δημόσια διοίκηση. Παροχή μιας πλατφόρμας για τον
εντοπισμό των κινδύνων που θα περιλαμβάνει ένα κέντρο
αριστείας για τπ διαμοιρασμό της πληροφορίας και την
ανάπτυξη ικανοτήτων
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Επισκόπηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Εντοπισμός

Ηλεκτρονικός
Κόμβος
Διαμοιρασμού
Πόρων

Πύλη
καταγγελιών

Εκθέσεις
ελέγχων και
ερευνών

Ιεράρχηση

Κόμβος
Συγκέντρωσης και
Ανάλυσης
Δεδομένων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι μια ολοκληρωμένη λύση που αποτελείται από έξι δομικά
στοιχεία:

Παρακολούθηση

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από κάθε δομικό στοιχείο τροφοδοτούν τον
Κόμβο Συγκέντρωσης και Ανάλυσης Δεδομένων

Διακυβέρνηση συστήματος, εκπαίδευση χρηστών και συμμετοχή

Συνδέει τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και την τεχνολογία για να βοηθήσει στον
έλεγχο της διαφθοράς και στον προγραμματισμό των ελέγχων με βάση την ανάλυση των
κινδύνων.
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1. Πύλη καταγγελιών
Μια κεντρική ιστοσελίδα που επιτρέπει στους πολίτες ή/και στους δημοσίους
υπαλλήλους να υποβάλλουν μια καταγγελία ή να παρέχουν πληροφορίες για
καταγγελίες δημοσίου συμφέροντος
Η σελίδα παρέχει επίσης εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με τα εξής:
• Διαδικασία παροχής πληροφοριών για υποθέσεις δημοσίου
συμφέροντος
• Σχετική νομοθεσία
• Δικαιώματα και προστασίες
Πύλη
καταγγελιών

Μία πηγή δεδομένων, πολλά παράθυρα
Κάθε σχετικός οργανισμός θα έχει τους δικούς του δικτυακούς τόπους
που θα συνδέονται με αυτό την πύλη καθολικής πρόσβασης, το οποίο
συλλέγει πληροφορίες για καταγγελίες στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση,
έτσι ώστε να υπάρχει μόνο μία, ενιαία βάση δεδομένων, με πολλά
σημεία πρόσβασης.
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2.1 Ιεράρχηση καταγγελιών
Μόλις ληφθεί η καταγγελία, πρέπει πρώτα να καταχωριστεί σε μια βάση δεδομένων,
να ιεραρχηθεί με βάση το περιεχόμενο της και στη συνέχεια, να διαβιβαστεί στον
κατάλληλο οργανισμό.
Μια τυπική βάση δεδομένων η οποία είναι προσβάσιμη από το
διαδίκτυο αλλά επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε σώματα επιθεώρησης
Ιεράρχηση
καταγγελιών

Μετά την καταχώριση της καταγγελίας στη βάση δεδομένων, θα πρέπει
να συμπληρωθεί μια “drop-down” λίστα με προκαθορισμένους δείκτες,
έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η δημιουργία μία κατάταξης των κινδύνων
Από τη στιγμή που καταχωρίζεται στο σύστημα, καθίσταται δυνατή η
παρακολούθηση της καταγγελίας όσον αφορά στον τρόπο επεξεργασίας
της, καθώς και η ανάληψη περαιτέρω ενεργειών, εφόσον κριυούν
αναγκαίες

17

2.2 Εντοπισμός καταγγελιών
Μόλις διαβιβασθεί στο κατάλληλο σώμα επιθεώρησης, οι επικεφαλής επιθεωρητές
θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του συστήματος όσον αφορά στην πρόοδο
που έχει επιτευχθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και αποδοτική
διαχείριση των καταγγελιών

Εντοπισμός
καταγγελιών

Αυτό το δομικό στοιχείο της πλατφόρμας προστατεύεται με δικλίδες
ασφάλειας και επιτρέπει τη συνεχή διαχείριση της διαδικασίας
καταγγελιών
Η παρακολούθηση των καταγγελιών ενδεχομένως να επιτρέψει τη
μείωση της επικάλυψης αρμοδιοτήτων ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη
βελτιωμένη διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών
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2.3 Παρακολούθηση της εξέλιξης των
καταγγελιών
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι αρμόδιοι επιθεωρητές θα κληθούν να
παρακολουθήσουν την εξέλιξη της έρευνάς τους και να υποβάλουν σχετική έκθεση
για τα αποτελέσματα αυτής

Παρακολούθηση
εξέλιξης
καταγγελιών

Μια ασφαλής πύλη προσβάσιμη από τους επιθεωρητές των διαφόρων
υπηρεσιών ελέγχου και επιθεώρησης
Στο τέλος της έρευνας, oι επιθεωρητές θα κληθούν να καταχωρίσουν τα
δεδομένα που αφορούν στην παρακολούθηση της εξέλικησς των
αποτελεσμάτων της έρευνάς τους
Για τις έρευνες που διαβιβάζονται στα εισαγγελικά γραφεία, οι
επιθεωρητές θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά σε συνεργασία με
τα εισαγγελικά γραφεία τυχόν εξελίξεις σχετικά με την έκβαση
συγκεκριμένων υποθέσεων να ενημερώνουν σχετικά το σύστημα. Η
διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει μόνο πολύ βασικές πληροφορίες
βάσει προκαθορισμένης (drop-down) λίστας επιλογών.
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3. Εκθέσεις ελέγχων και ερευνών
Η πρόσβαση σε εκθέσεις ελέγχων και ερευνών αναγνωρίστηκε απ’ όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη ως αναγκαία δράση για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ελέγχων και των
ερευνών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την άρχη των επικαλύψεων

Εκθέσεις
ελέγχων
και
ερευνών

Κάθε φορά που διενεργείται ένας έλεγχος ή μια έρευνα, είναι κρίσιμης
σημασίας να εξεταστεί σε πρώτη φάση εάν έχουν ήδη διενεργηθεί ή
διενεργούνται έλεγχοι ή έρευνες στον υπό εξέταση τομέα. Η πρόσβαση
σε παλαιότερες εκθέσεις ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα, την
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των αποστολών ελέγχου και
ερευνών και ελέγχων
Το πιο σημαντικό είναι ότι η πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, όπως το
είδος των ελέγχων ή ερευνών που έχουν διεξαχθεί, οι τομείς που
ελέγχθησαν και τα σχετικά πορίσματα, είναι ζωτικής σημασίας για να
καταστεί εφικτός ο προγραμματισμός των μελλοντικών ελέγχων βάσει
ανάλυσης κινδύνων
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4. Κόμβος Συγκέντρωσης και Ανάλυσης
Δεδομένων
Ο κόμβος συγκέντρωση και ανάλυσης δεδομένων θα μπορούσε να παρέχει
στατιστικά στοιχεία υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα
υπόλοιπα δομικά στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να βοηθήσει στον
προγραμματισμό ελέγχων με βάση την ανάλυση των κινδύνων

Κόμβος
Συγκέντρωσης
και Ανάλυσης
Δεδομένων

Τα πέντε προηγούμενα δομικά στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες όπως: ο αριθμός των καταγγελιών
που υποβάλλονται, τα είδη των καταγγελιών, οι αναφερομένες
κυβερνητικές υπηρεσίες και θεματικοί τομείς, καθώς και τα πορίσματα
των εκθέσεων ελέγχων και ερευνών.

Η σύνοψη των δεδομένων αυτών θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο
στο επίεδο του φορέα όσο και σεεπίεπδο κυβέρνησης σχετικά με τον
προγραμματισμό των μελλοντικών ελέγχων με βάση την αξιολόγηση του
κινδύνου.
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5. Ηλεκτρονικό κέντρο διαμοιρασμού πόρων
Αρκετοί ερωτηθέντες αναγνώρισαν την ανάγκη δημιουργίας μιας ιστοσελίδας μέσω
της οποίας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματικά εργαλεία και βοήθεια
ως προς τη διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων
Αυτός ο ιστότοπος θα ενημερώνεται τακτικά με εργαλεία, όπως
εγχειρίδια ελέγχου, και θα συνδέεται με ιστότοπους άλλων κρατικών και
εξωτερικής φορέων ανάπτυξης της ελεγκτικής λειτουργίας.
Ηλεκτρονικό
Κέντρο
Διαμοιρασμού
Πόρων
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Προτεινόμενη δομή για το Ηλεκτρονικό
Κέντρο Διαμοιρασμού Πόρων
Κέντρο Αριστείας Ελέγχων και Ερευνών της ΓΕΓΚΑΔ
Διακυβέρνηση
• Νομικό πλαίσιο
• Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού
Ελέγχου
• Ρόλοι και αρμοδιότητες εντός της
ελληνικής δομής ελέγχου και εποπτείας
• Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Γενικοί Γραμματείς
• Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου
• Επικεφαλής λειτουργίας Εσωτερικού
Ελέγχου

Διαχείριση της λειτουργίας ελέγχου
• Διαχείριση του εσωτερικού ελέγχου ως λειτουργία
της κυβέρνησης
• Μέτρηση επιδόσεων και υποβολή αναφορών
• Ετήσια έκθεση Eπιτροπής Eλέγχου Υπουργείου
• Παρεχόμενες υπηρεσίες διασφάλισης
• Πρόσβαση σε πληροφορίες και προσωπικά
δεδομένα

Φάσεις ελέγχου
•
•
•
•

Φάση σχεδιασμού
Φάση ελέγχου
Φάση υποβολής εκθέσεων
Φάση παρακολούθησης των προτάσεων

Ανθρώπινοι πόροι
• Προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων σε επίπεδο
φορέα
• Αξιοποίηση πόρων
• Πρότυπα οργάνωσης και θέσεων εργασίας
• Προγραμματισμός διαδοχής και εναλλαγής
προσωπικού
• Επαγγελματική πιστοποίηση
• Πρόσληψη και αξιολόγηση του επικεφαλής ελέγχου
• Κατάλογος εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα
• Ανθρωπίνοι πόροι του Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών
• Σύνδεσμοι προς πηγές ανθρωπίνων πόρων άλλων
χωρών

Επαγγελματικές πρακτικές
• Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης
• Επιθεώρηση πρακτικής (εξωτερική αξιολόγηση)
• Συντονισμός με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών
ΕΕ
• Προγραμματισμός ελέγχων με βάση την ανάλυση
κινδύνου - σχέδιο ελέγχου Υπουργείου
• Επάρκεια και δέων επαγγελματισμός
• Ένταξη σε επιστημονικούς/επαγγελματικούς φορείς
• Ρόλοι και αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου
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Τι είναι η «επιχειρηματική ευφυΐα» για το
δημόσιο τομέα;

H επιχειρηματική ευφυΐα περιλαμβάνει
μια αμφίδρομη σχέση αναφοράς με τα
υπουργεία. Οι πληροφορίες υποβάλλονται
και, στη συνέχεια, επιστρέφονται στους
φορείς σε συνοπτική μορφή με
προστιθέμενη αξία για τις λειτουργίες τους

Η επιχειρηματική ευφυΐα επιτρέπει
στους οργανισμούς:
• να σχεδιάζουν, να προβλέπουν, να
λύνουν προβλήματα και να
καινοτομούν με τον αποδικότερο
τρόπο
• να υπάρχει σωστή ενημέρωση για
τη χάραξη των πολιτικών
• να αποφεύγουν τις επικαλύψεις
στην απάντηση ερωτήσεων

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η επιχειρηματική ευφυΐα περιλαμβάνει εφαρμογές, υποδομές, εργαλεία και
βέλτιστες πρακτικές που επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες και την ανάλυση
αυτών για τη βελτιστοποίηση των αποφάσεων και της απόδοσης
Βελτιστοποίηση

Προγνωστική
μοντελοποίηση

Πρόβλεψη
Στατιστικές
αναλύσεις
Ειδοποιήσεις

Αναλυτικές
πληροφορίες
ερωτήσεων
Εκθέσεις
ad-hoc
Εκθέσεις

Βαθμός ευφυΐας
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Ποιος άλλος το κάνει αυτό;
Μελέτες περίπτωσης άλλων δικαιοδοσιών προσδιόρισαν τα
πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής ευφυΐας, καθώς και
διδάγματα για την περαιτέρω ανάπτυξή της:
• Η έρευνα συνδέει την επιχειρηματική ευφυΐα με την
ικανότητα ενός οργανισμού να λαμβάνει συνειδητές και
έγκαιρες αποφάσεις μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης
των δεδομένων

• Εάν εφαρμοστεί σωστά, τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:
βελτίωση της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, ποιοτική
διαδικασία λήψης αποφάσεων, βελτίωση των σχέσεων με
τους χρήστες των υπηρεσιών και εξοικονόμηση κόστους
• Βασικοί παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη
επιχειρηματικής ευφυΐας:
 σταδιακή προσέγγιση
 διασφάλιση ενδιαφέροντος και δέσµευσης
 δημιουργία διαλειτουργικών ομάδων μικτών δεξιοτήτων
 ορθολογικό μέγεθος, ευέλικτα έργα
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Η επιχειρηματική ευφυΐα στην Ελλάδα Μελέτη περίπτωσης
• Η Ετήσια Έκθεση της ΓΕΓΚΑΔ του 2015 προσδιόρισε την ακόλουθη μελέτη
περίπτωσης:

– O Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
αξιοποίησε ένα πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο «Elenxis»
– Η εφαρμογή Elenxis συνιστά μια ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει
την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που διενεργούνται και
υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών
– Η ΓΕΓΚΑΔ το χαρακτηρίζει ως «βέλτιστη πρακτική μιας σύγχρονης και
αποτελεσματικής μονάδας εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική
δημόσια διοίκηση»
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Τεχνικές επιλογές
Ο ΟΟΣΑ, η ΓΕΓΚΑΔ και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
εξέτασαν πολλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

•

Χρήση ενός υπάρχοντος συστήματος που χρησιμοποιείται ήδη από ένα ελληνικό
φορέα (όπως το Υπουργείο Οικονομικών ή το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη)
και προσαρμογή του στις ανάγκες της ΓΕΓΚΑΔ. (Η ΓΓΠΣ είναι πρόθυμη να παράσχει
μια εκτίμηση κόστους, εάν επιλεχθεί αυτή η προσέγγιση.)

•

Χρήση μιας έτοιμης λύσης λογισμικού την οποία θα τροποποιήσει η ΓΓΠΣ ώστε να
εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΓΕΓΚΑΔ.

•

Διερεύνηση της επιλογής χρήσης ενός λογισμικού διαχείρισης υποθέσεων. Η
προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει προμηθευτές όπως το Microsoft MS Dynamic
365, το οποίο έχει υιοθετηθεί από πολλές κυβερνήσεις.*

* Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με προμηθευτές στην ενότητα πρόσθετων πόρων αυτής της παρουσίασης.
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Τεχνικές επιλογές (συνέχεια)
• Υιοθέτηση από την ομάδα έργου μιας
συνθετικής προσέγγισης με την εμπλοκή
στελεχών με γνώση ΤΠΕ και τους θεματικούς
εμπειρογνώμονες της ΓΕΓΚΑΔ. Ο
προγραμματισμός του έργου θα πρέπει να
περιλαμβάνει το τεχνικό προσωπικό (ειδικούς
συστημάτων και κατάρτισης) που θα
πραγματοποιεί τη συντήρηση και τις βελτιώσεις.
• Πρόβλεψη για διάθεση ενός μεγάλου μέρους
του έργου σε δράσεις διαχείριση της αλλαγής,
καθώς αυτή αποτελεί την πιο κρίσιμη πτυχή της
υιοθέτησης ενός νέου συστήματος.
• Προγραμματισμός της σχεδίασης και της
εφαρμογής του έργου σε περίοδο μεταξύ εννέα
μηνών και ενός έτους, συμπεριλαμβανομένης
της εκπαίδευσης σε θέματα διαμόρφωσης και
της υποστήριξης μετά την εφαρμογή.

Λύσεις συμμόρφωσης και επίβλεψης
Αξιολογήσεις
και
παρακολούθηση ελέγχου
Ομαδοποίηση
και κανονικοποίηση

Ανάπτυξη και
διαχείριση
πολιτικής

Εταιρική
συμμόρφωση
και εποπτεία

Διαχείριση
ροής εργασιών
και
επιχειρησικαών
διαδικασιών

Διαχείριση
περιπτώσεων
έρευνας

Πηγή: Kim, E. and J. Wheatman (2016), Market Guide for
Corporate Compliance and Oversight Solutions, Gartner Group.
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Σχέδιο και χρονοδιαγράμμα εφαρμογής (Ι)
Το έργο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καλύπτει πέντε ζητήματα εφαρμογής, που
χωρίζονται σε τρεις φάσεις και υλοποιούνται σε διάστημα δύο ετών
2017
Προγραμματισμός

Φάση 1
Ανάπτυξη

2018
Φάση 2
Εφαρμογή

Φάση 3
Συνεχής συντήρηση

Άτομα
Δεδομένα και
πληροφορίες
Υποδομές Τεχνολογιών
Πληροφορικής

Οργάνωση και Διαδικασίες
Πλαίσιο Διαχείρισης -Δομή αναφορών και διακυβέρνησης
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Σχέδιο και χρονοδιαγράμμα εφαρμογής (ΙΙ)
2017
Φάση 1
Προγραμματισμός &
Ανάπτυξη

2018
Φάση 2
Εφαρμογή

Φάση 3
Συνεχής συντήρηση

Δεδομένα &
Πληροφορίες

• Προσδιορισμός δεδομένων που
πρέπει να συλλεχθούν
• Προσδιορισμός
αυτοματοποιημένων αναφορών

• Επιβεβαίωση της συχνότητας
των αναφορών και των χρηστών
• Προσδιορισμός των διαδικασιών
ποιότητας δεδομένων και των
συναφών προτύπων υπηρεσιών

• Διασφάλιση της συνεχούς
συντήρησης των συστημάτων
αναφορών και της ποιότητας
των δεδομένων

Υποδομές
Τεχνολογιών
Πληροφορικής

• Διασφάλιση των απαραίτητων
πόρων ΤΠ (δηλαδή, δημιουργία
μνημονίου συνεργασίας με τη ΓΓΠΣ
του Υπ. Οικ.)
• Ανάθεση της αρχιτεκτονικής του
συστήματος πληροφορικής με
προηγουμένη έγκριση μέσω της
κυβερνητικής δομής
• Έναρξη ανάπτυξης της
πλατφόρμας ΤΠ

• Ανάληψη δοκιμών πριν από την
πλήρη εφαρμογή
• Διασφάλιση κατάλληλου
επιπέδου υποστήριξης κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης της
πλατφόρμας
• Διασφάλιση συνεχούς τεχνικής
υποστήριξης και
πληροφόρηησης σχετικά με
τους τρόπους πρόσβασης

• Διασφάλιση συνεχούς τεχνικής
υποστήριξης

• Απόκτηση οργανωτικής (δηλαδή
διυπουργικής) συμφωνίας
• Προσδιορισμός απαραίτητων
πρωτοκόλλων ασφαλείας

• Εφαρμογή πρωτοκόλλων
ασφάλειας και συντήρηση
κωδικών πρόσβασης

• Διατήρηση κατανομής κωδικών
πρόσβασης και πρωτοκόλλων
ασφαλείας

Οργάνωση και
Διαδικασίες
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Σχέδιο και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής (ΙΙΙ)
2017
Φάση 1
Προγραμματισμός & Ανάπτυξη

2018
Φάση 2
Εφαρμογή

Φάση 3
Συνεχής συντήρηση

Άτομα

• Δημιουργία οδηγού που περιγράφει
τους ρόλους και τις ευθύνες
• Ανάπτυξη απαραίτητoυ εκπαιδευτικού
υλικού καθώς και σύναψη Μνημονίου
Συνεργασίας με την ΕΚΔΔΑ για την
παροχή εκπαίδευσης

• Διεξαγωγή συνεχούς
εκπαίδευσης ή διάθεση
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο
διαδίκτυο

• Παρακολούθηση της
χρήσης του συστήματος
και διασφάλιση ότι οι
φορείς χρησιμοποιούν το
σύστημα

Πλαίσιο
Διαχείρισης

• Διασφάλιση των απαραίτητων πόρων
• Έναρξη διυπουργικής συντονιστικής
επιτροπής που θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη του έργου, στην εφαρμογή
και στη συνεχή συντήρηση

• Διατήρηση της δομής
διακυβέρνησης σε ολόκληρη
φάση εφαρμογής

• Δεν υφίσταται ανάγκη για
διατήρηση της δομής
διακυβέρνησης μόλις
επιτευχθεί σταθερή δομή
συντήρησης
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Παραδείγματα δεδομένων που πρέπει να
συλλεχθούν
Καταγγελίες
Πύλη εισόδου

Ιεράρχηση

Εντοπισμός

Παρακολούθηση

Εκθέσεις ελέγχων και
ερευνών

Αριθμός ληφθέντων
καταγγελιών

Είδος καταγγελίας (δηλ.
διοικητικού ή ποινικού
ενδιαφέροντος;)

Όνομα ελεγκτικού
οργανισμού

Έλεγχος για την
εκπόνηση έκθεσης

Αποθετήριο εκθέσεων ελέγχων

Απάντηση στην
καταγγελία

Χαρακτηριστικά διοικητικών
καταγγελιών (Υπουργείο,
είδος προγράμματος/
υπηρεσίας κ.λπ.)

Όνομα επιθεωρητή

Ποιες διοικητικές
δράσεις έλαβαν χώρα για
την αντιμετώπιση της
καταγγελίας

Αρχείο καταγραφής εκθέσεων
ερευνών

Χαρακτηριστικά ποινικών
καταγγελιών (απάτη,
δωροδοκία, σύγκρουση
συμφερόντων κ.λπ.)

Έλεγχος εάν έχει
διενεργηθεί έρευνα

Εάν η καταγγελία
παραπέμφθηκε στον
εισαγγελέα:
• Παραπέμφθηκε στο
δικαστήριο και, αν ναι,
ποιο ήταν το ποσοστό
επιτυχίας;
• Εάν δεν παραπέμφθηκε
στο δικαστήριο, ποιος
ήταν ο λόγος;

Βασικά χαρακτηριστικά εκθέσεων
ελέγχων ή ερευνών
• Καταγραφή του υπουργείου και
του προγράμματος ή των
υπηρεσιών που αποτελούν
αντικείμενο ελέγχου ή έρευνας
• Καταγραφή των τομέων που
αποτελούν αντικείμενο ελέγχου
ή έρευνας*
• Καταγραφή των ανεπαρκών
δικλίδων εσεωτερικού ελέγχου
που εντοπίστηκαν

Επίπεδο προτεραιότητας
(υψηλή, μεσαία ή χαμηλή)
βάσει προκαθορισμένου
πίνακα (π.χ. πιθανές
οικονομικές επιπτώσεις, υγεία
και ασφάλεια, κ.λπ.)
*Ορισμός τομέων ελέγχου με βάση τον ορισμό της Επιτροπής COSO.

Δείκτες
κινδύνων
που έχουν
εντοπιστεί
για τον
προγραμματισμό
ελέγχων και
ερευνών

Υπήρξε ενημέρωση για
την πορεία της υπόθεσης
προς τον καταγγέλοντα;
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Παραδείγματα δεικτών κινδύνου για τους
σκοπούς προγραμματισμού ελέγχων
Δείκτες κινδύνου
Ετησίως

Σε κυβερνητικό
επίπεδο
Ανά Υπουργείο ή
ελεγκτικό
οργανισμό

• Αριθμός καταγγελιών
• Είδος καταγγελιών
(διοικητικές ή ποινικές)
• Ποσοστά
ολοκλήρωσης
• Ποσοστά επιτυχίας
ποινικών διώξεων με
βάση τον τύπο της
καταγγελίας
• Τύπος ερευνών που
διενεργήθηκαν
• Τύπος ελέγχων που
διενεργήθηκαν

Τάση σε σχέση με τον
χρόνο

Συγκριτική αξιολόγηση
υπουργείων

• Ποσοστιαία μεταβολή
με την πάροδο του
χρόνου
• Κάλυψη πεδίου ελέγχων
και ερευνών με την
πάροδο του χρόνου
• Ποσοστά ολοκλήρωσης
σε βάθος χρόνου ανά
είδος καταγγελίας
• Ποσοστά επιτυχίας σε
βάθος χρόνου ανά τύπο
ποινικής δίωξης

• Αριθμός
αναληφθέντων
ερευνών ή ελέγχων
• Ληφθείσες καταγγελίες
• Ποσοστά
ολοκλήρωσης ανά
είδος καταγγελίας
• Ποσοστά επιτυχίας των
καταγγελιών που
καταλήγουν σε
ποινικές διώξεις
• Κάλυψη πεδίου
ελέγχων ή ερευνών και
υφιστάμενα κενά

Συγκριτική αξιολόγηση
ελληνικής κυβέρνησης με
άλλες κυβερνήσεις

• Κάλυψη πεδίου
ελέγχων ή ερευνών και
υφιστάμενα κενά
• Αριθμός ερευνών ή
ελέγχων που
διενεργήθηκαν
• Καταγγελίες
• Ποσοστά
ολοκλήρωσης
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Κίνδυνοι του έργου που πρέπει να
μετριαστούν
Άτομα

• Το σύστημα υπολειτουργεί δεν υποβάλλονται στοιχεία
στο σύστημα
• Έλλειψη εκπαίδευσης ώστε
τα άτομα να μη θέλουν να
συμμετάσχουν
• Τα πεδία δεδομένων δεν
είναι γενικώς κατανοητά/
ορίζονται με τον ίδιο τρόπο,
δημιουργώντας ζητήματα
μέτρησης

Διαδικασίες

• Ο κεντρικός
διαχειριστής δεν
συντηρεί το σύστημα
• Πολύπλοκα συστήματα
ασφαλείας και δεν
γίνεται διανομή,
παρακολούθηση και
διατήρηση των κωδικών
πρόσβασης

Τεχνολογία

• Το σύστημα είναι πολύ
περίπλοκο και δεν είναι
εύκολο στη χρήση
• Η αυτοματοποιημένες
αναφορές είναι
περίπλοκες και
απαιτούν αυξημένο
χειροκίνητο χειρισμό
των δεδομένων

Αρχή εγκάρσιων κινδύνων
Οι κίνδυνοι σχετίζονται με την οργανωτική αντίσταση και τη διαχείριση αλλαγών.
Είναι εύκολο να βρεθεί το σύστημα, λίγο πιο δύσκολο να διαμορφωθεί το
σύστημα και πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτό και να χρησιμοποιηθεί .
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Παράγοντες επιτυχίας
• Ισχυρή καθοδήγηση και εποπετία την κεντρική
υπηρεσία (ΓΕΓΚΑΔ) όσον αφορά στη σημαντικότητα
του συστήματος
• Χρήση του συστήματος για την προώθηση του
προγραμματισμού ελέγχων
• Επαρκείς πόροι για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και
της συντήρησης
• Αποκλειστική και συνεχής τεχνική υποστήριξη
• Σαφώς καθορισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και
συντήρηση της διαχείρισης των κωδικών πρόσβασης

• Διυπουργική υποστήριξη για να διασφαλιστεί η χρήση
του συστήματος
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Επόμενα βήματα
Προτείνεται η ΓΕΓΚΑΔ να ξεκινήσει
αναπτύσσοντας τα πιο επείγοντα δομικά
στοιχεία του έργου:
1. Έναν ιστότοπο όπου το προσωπικό των
υπουργείων θα μπορεί να έχει
πρόσβαση σε υλικό για τη λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου

2. Έναν ιστότοπο δια του οποίου το
προσωπικό των υπουργείων θα μπορεί
να έχει πρόσβαση στις εκθέσεις ελέγχου
και έρευνας (ή σε περιλήψεις αυτών)
που δεν θα περιέχουν προσωπικές
πληροφορίες.
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Πρόσθετοι πηγές πληροφορίας
Οδηγός αγοράς λύσεων διαχείρισης ελέγχων, Gartner Group, Khushbu Pratap, Matthew T.
Stamper, 2017

Οδηγός αγοράς λύσεων εταιρικής συμμόρφωσης και εποπτείας, Gartner Group, Elizabeth Kim,
Jeffrey Wheatman, 2016
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ΠΑΡAΡΤΗΜΑ 1 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ AΤΟΜΩΝ,
ΔΙΑΔΙΚΑΣIΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ
ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

1. Πύλη καταγγελιών
Η πλατφόρμα επιτρέπει τη συλλογή καταγγελιών μέσω μιας ενιαίας πύλης εισόδου
Άτομα

Πύλη
καταγγελιών

• Διαθέσιμη στο κοινό
• Επίσης παρέχει
πληροφορίες για να
βοηθήσει στην
εκπαίδευση του
κοινού σχετικά με τη
διαφθορά, την
παροχή
πληροφοριών για
υποθέσεις
διαφθοράς και των
συναφών νόμων και
διαδικασιών

Διαδικασίες

• Συνεχής παρακολούθηση
από ένα μόνο γραφείο
• Συνδέσεις με
υφιστάμενες επιμέρους
οργανωτικές διαδικασίες
• Από την κύρια
ιστοσελίδα της
κυβέρνησης και τον
ιστότοπο κάθε οργάνου
εποπτείας
• Οποιοδήποτε
τηλεφωνικό κέντρο θα
χρησιμοποιεί το σύστημα
για να καταχωρίσει την
καταγγελία

Τεχνολογία

• Απλός ιστότοπος με
καταγραφή δεδομένων
και κειμένου
• Βασισμένη σε κείμενο
με προαιρετικό “dropdown” ερωτηματολόγιο
για την απόκτηση
επιπλέον πληροφοριών
σχετικά με την
καταγγελία
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2.1 Ιεράρχηση καταγγελιών
Η πλατφόρμα επιτρέπει τη συλλογή καταγγελιών μέσω μιας ενιαίας πύλης εισόδου

Ιεράρχηση
καταγγελιών

Άτομα

Διαδικασίες

Τεχνολογία

• Διαθέσιμη μόνο
σε σώματα
επιθεώρησης
• Προστασία με
κωδικό
πρόσβασης,
υψηλή ασφάλεια
λόγω των
ευαίσθητων
προσωπικών
δεδομένων

• Εισαγωγή και
επεξεργασία
δεδομένων από ένα
ενιαίο γραφείο
• Εφόσον καταχωριστεί
η καταγγελία,
προωθείται στο
κατάλληλο σώμα
έρευνας και
επιθεώρησης

• Διαδικτυακή βάση
δεδομένων
• Ερωτήσεις σε “dropdown” μενού για τη
συλλογή δεδομένων
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2.2 Εντοπισμός καταγγελιών
Το δομικό στοιχείο εντοπισμού καταγγελιών επιτρέπει την παρακολούθηση της
πορείαςτων καταγγελιών και την θποβολή αναφορών

Εντοπισμός
καταγγελιών

Άτομα

Διαδικασίες

• Η πρόσβαση
προστατεύεται με
ασφάλεια, ωστόσο
είναι δυνατή η
παροχή συνοπτικών
στατιστικών
στοιχείων στο κοινό

• Επιτρέπουν τη συνεχή
παρακολούθηση από
μεμονωμένα σώματα
επιθεώρησης, όπως
επίσης και τη
διαχείριση και την
υποβολή αναφορών
σχετικά με την πορεία
των καταγγελιών σε
επίπεδο κυβέρνησης

Τεχνολογία

• Απλός ιστότοπος με
καταγραφή δεδομένων
και κειμένου
• Βασισμένη σε κείμενο
με προαιρετικό “dropdown” ερωτηματολόγιο
για την απόκτηση
επιπλέον πληροφοριών
σχετικά με την
καταγγελία
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2.3 Παρακολούθηση της εξέλιξης των
καταγγελιών
Τα διδάγματα από τα επιτευχθέντα αποτελέσματα αναγνωρίστηκαν από τους
ερωτηθέντες ως απαραίτητα στοιχέια για τη συνεχή βελτίωση των μελλοντικών
ερευνών και ελέγχων
Άτομα
Παρακολούθηση
εξέλιξης
καταγγελιών

• Οι επιθεωρητές
απαιτείται να
αναφέρουν τα
αποτελέσματα των
ερευνών, όπως εάν
υπήρξαν ποινικές
διώξεις και, αν ναι,
ποια ήταν τα
αποτελέσματα

Διαδικασίες

• Πρόσβαση από όλα τα
σώματα επιθεώρησης
και μεμονωμένους
επιθεωρητές
• Απαιτεί τη συνεχή
επαφή μεταξύ
ανώτερων
επιθεωρητών και
εισαγγελικών αρχών,
για την υποβολή
αναφορών σχετικά με
τα αποτελέσματα των
διώξεων

Τεχνολογία

• Απλός ιστότοπος με
καταγραφή δεδομένων
και κειμένου
• Βασισμένη σε κείμενο
με προαιρετικό “dropdown”
ερωτηματολόγιο για
την απόκτηση
επιπλέον
πληροφοριών σχετικά
με την καταγγελία
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3. Εκθέσεις ελέγχων και ερευνών
Η πρόσβαση σε εκθέσεις ελέγχων και ερευνών μπορεί να περιορίζεται εντός
ασφαλούςς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ή να αφαιρούνται τα προσωπικά
δεδομένα πριν από την καταχώρισή τους στο σύστημα
Άτομα

Εκθέσεις
ελέγχων
και
ερευνών

• Οι απαλλαγμένες από
προσωπικά στοιχεία
εκθέσεις μπορούν να
διατεθούν στο κοινό
• Ή οι εκθέσεις
μπορούν απλώς να
τεθούν στη διάθεση
των σωμάτων
επιθεώρησης σε
ασφαλές περιβάλλον

Διαδικασίες

• Τα βασικά δεδομένα
μπορούν να συλλέγονται
κατά την υποβολή των
εκθέσεων για online
πρόσβαση προκειμένου να
διευκολυνθεί ο
προγραμματισμός των
μελλοντικών ελέγχων με
βάση την ανάλυση
κινδύνου
• Ένα μεμονωμένο γραφείο
θα πρέπει να εξετάζει όλες
τις υποβολές εκθέσεων και
να συντηρεί τον ιστότοπο

Τεχνολογία

• Απλός ιστότοπος με
καταγραφή δεδομένων και
κειμένου
• Βασισμένη σε κείμενο με
προαιρετικό “drop-down”
ερωτηματολόγιο για την
απόκτηση επιπλέον
πληροφοριών σχετικά με
την καταγγελία
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4. Κόμβος Συγκέντρωσης και Ανάλυσης
Δεδομένων
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη
δημιουργία αναφορών για την ενημέρωση του προγραμματισμού των
μελλοντικών ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου
Άτομα

Κόμβος
Συγκέντρωσης
και
Ανάλυσης
Δεδομένων

• Ασφαλές περιβάλλον,
διαθέσιμο μόνο εντός
της κυβέρνησης
• Επιτρέπει την υψηλού
επιπέδου,
αυτοματοποιημένη
δημιουργία αναφορών
για τους εντοπισθέντες
κινδύνους
• Χρησιμοποιεί τα
δεδομένα των
προηγούμενων
δομικών στοιχείων της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας

Διαδικασίες

• Η συνεχής ανάλυση και
συντήρηση των
δεδομένων γίνεται από
ένα μόνο γραφείο
• Ενημερώνει τις
υφιστάμενες επιμέρους
οργανωτικές
διαδικασίες υποβολής
αναφορών

Τεχνολογία

• Αυτοματοποιημένο
σύστημα αναφορών
• Δυνατότητα αναζήτησης
των δεδομενων και
παρουσίασής τους με μια
σειρά μεταβλητών, όπως
το έτος, ο οργανισμός ή το
θεματικό πεδίο

44

5. Ηλεκτρονικό κέντρο διαμοιρασμού πόρων
Κέντρο αριστείας εσωτερικού ελέγχου και ερευνών

Ηλεκτρονικό
κέντρο
διαμοιρασμού
πόρων

Άτομα

Διαδικασίες

• Διαθέσιμο στο
κοινό και/ή στους
κυβερνητικούς
επιθεωρητές και
ελεγκτές

• Συνεχής συντήρηση
από ένα και μόνο
γραφείο
• Ενημέρωση και
σύνδεση με
υφιστάμενους
επιμέρους
ιστότοπους
οργανωτικής και
επαγγελματικής
εξέλιξης

Τεχνολογία

• Απλός ιστότοπος με
πρόσβαση σε
πληροφορίες μορφής
PDF ή HTML και
συνδέσεις προς άλλους
σχετικούς ιστότοπους
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