


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη καταγραφή

δεν αποτελεί δημοσκόπηση.

Η ανάγκη αξιοποίησης των νέων εργαλείων
που προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας
για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, καταγράφηκε
στο πλαίσιο ζωντανής ψηφοφορίας μέσω κινητών
τηλεφώνων που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια
της πλατφόρμας mentimeter κατά την εκδήλωση
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αφορμή
την παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς.
Το κοινό της εκδήλωσης που προερχόταν
από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
κλήθηκε να ψηφίσει ζωντανά
σε συγκεκριμένα ερωτήματα.



Έχετε εσείς ή κάποιος γνωστός σας
δώσει φακελάκι
προκειμένου να έχετε
καλύτερη αντιμετώπιση
στο δημόσιο

NAI
69%

OXI
31%
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Ποιοι τομείς θεωρείτε
ότι είναι οι πιο ευάλωτοι
σε θέματα διαφθοράς

ΑθλητισμόςΔικαστικό
Σύστημα

Τοπική
Aυτοδιοίκηση

Υγεία Δημόσιες
Συμβάσεις/Έργα

ΜεταναστευτικόΦορολογικές
& Tελωνειακές

Aρχές

6%

17%

27%

20%

2%

17%

11%
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Η διαφθορά
έχει μεγαλύτερο
αρνητικό αντίκτυπο
στην

Υγεία

2%

20%

32%

23%

16%

6%

Ανάπτυξη ΠαιδείαΣυλλογή
φορολογικών

και τελωνειακών
εσόδων

Στην εμπιστοσύνη
των πολιτών

στους θεσμούς

Εθνική Άμυνα
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Ταξινομήστε τις παρακάτω
συμπεριφορές από τη λιγότερο
στην περισσότερο
πιθανή για να εγείρει
ζητήματα διαφθοράς

3ç

1ç
2ç

4ç

Παράκαμψη υποθέσεων
που χειρίζεται

δημόσιος υπάλληλος
για την ταχύτερη

εξυπηρέτηση συγγενή του

Παροχή δώρου μικρής αξίας
σε δημόσιο υπάλληλο
από εταιρεία ή πολίτη

ως δείγμα ευγνωμοσύνης
για τη συγκεκριμένη
υπηρεσία που έλαβε

Σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών

για εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων

ιδιωτικών εταιρειών

Πληρωμή εξόδων δημοσίων
υπαλλήλων για συμμετοχή

σε συνέδρια/σεμινάρια
από ιδιωτικές εταιρείες
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Κατατάξτε τις παρακάτω χώρες
από τη λιγότερο διεφθαρμένη
στην περισσότερο διεφθαρμένη

(τα στοιχεία αντλούνται από το δείκτη CPI index 2018)

3ç

1ç 2ç

4ç 5ç

6ç 7ç

ΕλλάδαΕσθονία Κίνα ΚολομβίαΝ. ΚορέαΣιγκαπούρη Τουρκία
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NAI
67%

OXI
33%

Θεωρείτε διαφανές ένα ηλεκτρονικό
σύστημα διεξαγωγής εκλογών,
δηλαδή θα χρησιμοποιούσατε
το κινητό σας προκειμένου
να ψηφίσετε σε
βουλευτικές εκλογές
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21%
23% 22%

18%

11%

4%

Η ίδρυση
της ΕΑΔ

Η ενίσχυση
του εσωτερικού

ελέγχου
(internal audit)
της δημόσιας

διοίκησης

Η περαιτέρω
ενσωμάτωση

εργαλείων
πληροφορικής
στη διεπαφή

κράτους-πολίτη

Η επιτάχυνση
της απονομής

της δικαιοσύνης
στις περιπτώσεις

πολιτικών/δημοσίων
υπαλλήλων

Η ενίσχυση
του πειθαρχικού

ελέγχου

Η δημιουργία
Εθνικού

Συστήματος
Ακεραιότητας

Ποιες από τις παρακάτω
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης
πιστεύετε ότι θα συμβάλλει
περισσότερο στην καταπολέμηση
της διαφθοράς
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NAI
94%

OXI
6%

Θα χρησιμοποιούσατε κάποια
ηλεκτρονική εφαρμογή
για να αξιολογήσετε
την επαφή σας με το δημόσιο
και να καταγγείλετε
φαινόμενα διαφθοράς
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Εάν έπεφτε στην αντίληψή σας
χρηματισμός δημοσίου υπαλλήλου,
σε ποιον από τους παρακάτω
φορείς θα το καταγγέλλατε
επώνυμα ή ανώνυμα

16%

41%

20%

11%

6% 6%

0%

Στα Μ.Μ.Ε.Στην
Εθνική Αρχή
Διαφάνειας

Στην
Αστυνομία

Σε κανέναν,
γιατί δεν

θα γίνει τίποτα
έτσι και αλλιώς

Στο Συνήγορο
του Πολίτη

Στο δικαστικό
σύστημα

Σε κάποιον
αιρετό/πολιτικό

(βουλευτή,
περιφερειάρχη,

δήμαρχο)
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Θεωρείτε ότι η χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας στην παροχή δημόσιων
υπηρεσιών προς τους πολίτες
θα συμβάλλει
στην καταπολέμηση
της διαφθοράς

2%

51%
47%

ΝΑΙ, σε κάθε
περίπτωση

ΟΧΙ, δεν σχετίζεται
με την καταπολέμηση

της διαφθοράς

ΝΑΙ, εφόσον υπάρξουν
δράσεις επικοινωνίας

και εκπαίδευσης

103



Ποια πιστεύετε ότι είναι
τα καταλληλότερα εργαλεία
για να εκπαιδευτεί η νέα γενιά
στη σημασία της δημόσιας
ακεραιότητας
και διαφάνειας

17%

26%
23%

16% 15%

4%

Διοργάνωση
μαθητικών

ενημερωτικών
συναντήσεων

με θέμα συζήτησης
την καταπολέμηση

της διαφθοράς
σε όλη την
επικράτεια

Διοργάνωση
τεχνολογικών
μαραθωνίων

(π.χ. hackathons)
για την

καταπολέμηση
της διαφθοράς

Ένταξη δράσεων
για τη διαφάνεια

στο σχολικό
πρόγραμμα

(π.χ. θεματική
εβδομάδα,

ευέλικτο ωράριο)

Διοργάνωση
μαθητικών

διαγωνισμών
με θέμα την

καταπολέμηση
της διαφθοράς

Διοργάνωση
καλλιτεχνικών

δρώμενων

Ένταξη
κεφαλαίων

για τη
διαφάνεια

στα σχολικά
βιβλία
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