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Η πρότερη κατάσταση 

 
 

 

 

 

 

 

 

Μεταρρύθμιση 
του πλαισίου 
λογοδοσίας 
και ελέγχου 

Έλλειψη 
συντονισμού 

Παρωχημένο 
θεσμικό πλαίσιο 

Κατακερματισμός 
ελεγκτικών οργάνων 

Επικαλύψεις 
αρμοδιοτήτων 

Στρατηγική κατά 
της απάτης 
εστιασμένη 

στον εντοπισμό 
και τις ποινές 
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Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης 

Γενικός Επιθεωρητής 
Δημόσιας Διοίκησης 

Σώμα επιθεωρητών 
Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας 

Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων 
Έργων 

Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Μεταφορών 

Γενική Γραμματεία 
Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς 

Άρση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων και 
επικαλύψεων 

Διασφάλιση των 3 Ε κατά τη 
λειτουργία  

(Ε:Economy, Efficiency, Effectiveness) 

Ορθολογικοποίηση της διαχείρισης  
του Ανθρώπινου Δυναμικού 

Τυποποίηση μεθοδολογιών ελέγχου 

Προώθηση της Ακεραιότητας 

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 
κοινού 

Η λογική της μεταρρύθμισης (Ν. 4622/2019) 
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Η τριών επιπέδων προσέγγιση της Ε.Α.Δ. για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

Τομέας Πολιτική Τύποι παρέμβασης Γ.Δ. 
(Γενική Διεύθυνση) 

 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

 
Διενέργεια ελέγχων και ερευνών.  

 
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων 

 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

 
Ανάπτυξη πολιτικών και προτύπων 

ακεραιότητας/λογοδοσίας/εσωτερικού 
ελέγχου, τομεακές στρατηγικές 

 
Ακεραιότητας και 

λογοδοσίας 

 
 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗ

ΣΗ 

 
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τους 

δημόσιους οργανισμούς, Εκπαίδευση της 
νεολαίας, Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη 

μάχη κατά της διαφθοράς. 

 
Ευαισθητοποίησης και 

Δράσεων με την Κοινωνία 

Λογική των παρεμβάσεων 
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Διοικητικό συμβούλιο 

Διοικητής  
Επιτροπή ελέγχου 

Γραφείο Διοικητή  

Διεύθυνση Στρατηγικού 
Σχεδιασμού & 

Συμπεριφορικών 
αναλύσεων 

Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου 

και Ερευνών 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 

Γραφείο προστασίας 
δεδομένων (ΓΠΔ) 

 
 
 

Περιφερειακές Υπηρεσίες 

 
 
 
 
 

Τομέας Εντοπισμού 

 Μονάδα  
Επιθεώρησης & Ελέγχου 

Θεσσαλονίκη Λάρισα 

Τρίπολη 

Σέρρες 

Πάτρα 

Ρέθυμνο 

 
 
 
 
 
 

Τομέας Πρόληψης 
AFCOS 

 ΓΔ Ακεραιότητας & 
Λογοδοσίας 

 
 
 
 
 
 

Τομέας 
Ευαισθητοποίησης 

 

 
 
 
 
 
 

Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες 

ΓΔ 
Ευαισθητοποίησης 
και δράσεων με την 

κοινωνία 

 ΓΔ Οικονομικών 
/διοικητικών 

υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

Δομή 
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Α. Συνεργασία με την OLAF 

Β. Διαχείριση Καταγγελιών 

Γ. Συνεργασία με φορείς, αρχές, ελεγκτικά σώματα 

 (εντός/εκτός ΕΑΔ) 
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H Εθνική Αρχή Διαφάνειας  
ως Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS) 



Οποιοσδήποτε πολίτης ή υπηρεσία μπορεί να υποβάλλει επώνυμη ή ανώνυμη 
καταγγελία για συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Κάθε φορέας που παραλαμβάνει καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα οφείλει να ενημερώνει την  ΕΑΔ/AFCOS 

Κάθε ελεγκτικό σώμα που εντοπίζει απάτη ή υπόνοια απάτης οφείλει να 
ενημερώνει την υπηρεσία ΕΑΔ/AFCOS με τα τελικά πορίσματα της έρευνας και 

τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί.  

Κάθε τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ε.Ε. (θα πρέπει να) γνωστοποιείται και στην υπηρεσία ΕΑΔ/AFCOS 
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Συνοπτικά ως προς τις καταγγελίες και τις υπόνοιες απάτης 

 



Η διαφθορά και η απάτη εντός του πλαισίου διαχείρισης των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) λαμβάνουν αυξανόμενη δημόσια 

προσοχή  

Κατά την ΠΠ 2014-2020, οι αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης καλούνται να δώσουν 
μεγαλύτερη έμφαση και πόρους σε αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα κατά της 

απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που εντοπίστηκαν. 

Είναι η πρώτη φορά που οι Διαχειριστικές Αρχές (ΜΑ) υποχρεούνται να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης για 

τα προγράμματά τους. 
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 Γιατί συζητάμε για τις καταγγελίες και τις υπόνοιες απάτης; 

 



1ος Στόχος :  Συλλογή και ανάλυση δεδομένων  

Καλύτερη κατανόηση των μορφών απάτης.  

2ος Στόχος : Συντονισμός, συνεργασία και διαδικασίες  

Βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

3ος Στόχος : Ακεραιότητα και συμμόρφωση 

Συμμόρφωση των φορέων χάραξης πολιτικής με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
επαγγελματικής ηθικής. Έμφαση στην πρόληψη και στον εντοπισμό της απάτης 
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Οι στόχοι της Στρατηγικής της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Απάτης 



4ος Στόχος :  _ Τεχνογνωσία και εξοπλισμός 

5ος Στόχος :   Διαφάνεια 

Προώθηση της διαφάνειας ως αντίδοτο στην απάτη  

6ος Στόχος :  Νομικό πλαίσιο  

Βελτιστοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ και των Κ-Μ έναντι της απάτης 
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Οι στόχοι της Στρατηγικής της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Απάτης 
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Έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019 

Follow-up των συστάσεων του έτους 2018 

Σύσταση 2:  
Η Επιτροπή συστήνει την υιοθέτηση  Εθνικής  Στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη :  
• τα συμπεράσματα ανάλυσης κινδύνου 
• την ανάγκη συντονισμού μεταξύ διοικητικών και 

ποινικών ελέγχων και ερευνών 
• την ενσωμάτωση των καταγγελιών στο σύστημα ελέγχου 
• τη χρήση εργαλείων πληροφορικής για τον εντοπισμό 

της απάτης 



Στατιστικά καταγγελιών  
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Πηγή στοιχείων: Εθνική Αρχή Διαφάνειας (AFCOS) 











Ευχαριστώ  
για την προσοχή σας! 

Ειρήνη Κουμπαρούλη 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και 
Λογοδοσίας 
Eirini.Koumparouli@gsac.gov.gr  
Τηλέφωνο: +30 213-1310427  

mailto:Eirini.Koumparouli@gsac.gov.gr

