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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν Εζληθό Κέληξν Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΕΚΔΔΑ) ζην πιαίζην αλάπηπμεο 

ηνπ ζεζκηθνύ ηνπ ξόινπ επηζπκεί, παξάιιεια κε ηνπο θύξηνπο άμνλεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ, 

λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ρώξν ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο, αλαπηύζζνληαο κηα ζεηξά λέσλ δξάζεσλ. 

 

Γηα ην ιόγν απηό, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία 

ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο ζπλαληήζεσλ δηαβνύιεπζεο γηα ηε δηακόξθσζε πξνηάζεσλ ζε 

ζεκαληηθνύο ηνκείο ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο θαη ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ 

δπζιεηηνπξγίαο ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 

Η θαηλνηόκα απηή δξάζε πινπνηείηαη κε ηε δηνξγάλσζε ζεκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ, πνπ θύξην 

ζηόρν έρνπλ, λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνύξαο δηαιόγνπ, ελόο ειεύζεξνπ 

πξνβιεκαηηζκνύ, ζπγθεληξώλνληαο ζην ίδην ηξαπέδη θαη δηαζθαιίδνληεο ζπλζήθεο ηζόηηκεο 

έθθξαζεο απόςεσλ, όινπο ηνπο stake holders θάζε πξνβιήκαηνο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε ηξαπέδη – έιιελεο  θαη μέλνη επηζηήκνλεο, εκπεηξνγλώκνλεο, 

θαζεγεηέο, θαζώο θαη ζηειέρε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

ηερλνγλσζία ηνπο, παξνπζηάδνπλ θαιέο πξαθηηθέο άιισλ ρσξώλ, θαηαζέηνπλ απόςεηο, 

αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο, ππνβάινπλ πξνηάζεηο, θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο, κέζα  από 

δηαδηθαζίεο ζπλαίλεζεο, λα αληρλεπζεί ε δπλαηόηεηα εμεύξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξαθηηθά 

εθαξκόζηκσλ ιύζεσλ. 

ηελ παξνύζα έθζεζε απνηππώλνληαη νη εξγαζίεο ηνπ θαηλνηόκνπ εξγαζηεξίνπ πνπ 

δηνξγαλώζεθε  ηελ Σξίηε 7  Ινπλίνπ 2011, κε ζέκα: «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ – 

Καηαπολέμηζη ηηρ διαθθοξάο». 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, έιιελεο θαη μέλνπο,  νη 

νπνίνη κε πξνζπκία θαη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ, ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηε δηαβνύιεπζε.  

                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                                                                                     ΝΙΚΟ. Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ        
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ πανμφζα έηεεζδ έπεζ έκακ  ζηυπμ απθυ. Ξεηζκάεζ απυ ηδκ ίδζα αθεηδνία υπςξ ηαζ 

ηαεεηί πμο βνάθεηαζ βζα ημ εέια ηδξ δζαθεμνάξ, απυ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο ιεβέεμοξ 

ημο θαζκμιέκμο ζηδκ Δθθάδα ηαζ ημο αζθοηηζημφ εκαβηαθζζιμφ πμο αζηεί ζημ ζφκμθμ 

ημο δδιυζζμο ηαζ ημο ζδζςηζημφ αίμο.  

 

διακηζηέξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ, ιεθέηεξ, ένεοκεξ ηαζ ιεηνήζεζξ, 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ δζαθεμνάξ, έπμοκ βίκεζ πμθθέξ ηαζ ζοκεπίγμοκ 

αέααζα κα βίκμκηαζ. Καζ ζίβμονα έπμοκ ηδ ζδιαζία ηαζ ηδκ αλία ημοξ. 

 

Αθθά αηνζαχξ επεζδή πνυηεζηαζ βζα έκα πνυαθδια ιε ηενάζηζεξ πνμεηηάζεζξ ηαζ επεζδή 

οπάνπεζ δ ζαθήξ δζαπίζηςζδ υηζ δεκ είκαζ εφημθδ δ νζγζηή ακηζιεηχπζζή ημο, ιήπςξ εα 

ήηακ πνήζζιμ κα δμηζιάζμοιε, λα  πξνηείλνπκε λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο; Να δμφιε 

υζμ πζμ άιεζα, πζμ πναηηζηά ιπμνμφιε, ηη δελ πάεη θαιά; Καζ ζηδ ζοκέπεζα, κα δμφιε 

πσο κπνξνχκε λα ην δηνξζψζνπκε; Με απθέξ, πναηηζηέξ ηαζ άιεζα εθανιυζζιεξ 

πανειαάζεζξ.    

 

Οζ άκενςπμζ  πμο απμδέπηδηακ ηδκ πνυζηθδζδ ηαζ ζοιιεηείπακ ζημ ενβαζηήνζ, ήνεακ 

αηνζαχξ βζα ημ θυβμ αοηυ, κα θάαμοκ ιένμξ ζε ιζα εθεφεενδ ακμζπηή δζαδζηαζία 

δζααμφθεοζδξ, ιέζα απυ ηδκ μπμία εα ακαθοεεί δ ηαηάζηαζδ πμο οπάνπεζ ηαζ εα ηεεεί ημ 

ενχηδια πχξ αοηή δ πναβιαηζηυηδηα ιπμνεί κα αθθάλεζ, πψο κπνξεί ε Διιάδα λα 

αμηνπνηήζεη κεζφδνπο θαη θαιέο πξαθηηθέο άιισλ θξαηψλ, χζηε άιεζα κα πνμπςνήζεζ 

ζηδκ οζμεέηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ, πναηηζηχκ ηαζ δμηζιαζιέκςκ ιέηνςκ. 

 

ηζξ ζεθίδεξ πμο αημθμοεμφκ πενζθαιαάκμκηαζ, δ ηαηαβναθή ηδξ δεδμιέκδξ ηαηάζηαζδξ, 

δ απμηίιδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ιέηνςκ ηαζ δνάζεςκ ζημκ ημιέα ηδξ πνυθδρδξ, ηδξ 

δζαθάκεζαξ ηαζ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ δ οπμαμθή πνμηάζεςκ βζα ηδ θήρδ 

ιέηνςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ 

ηςκ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ, απυ ηδ δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ ηδκ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ. 
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Οζ ζδιακηζηυηενεξ πνμηάζεζξ, πμο πνμέηορακ απυ ηδ ζογήηδζδ ζημ ενβαζηήνζμ, εα 

ιπμνμφζακ κα μιαδμπμζδεμφκ, ακά ημιέα ηαζ πεδίμ εθανιμβήξ ζηα αηυθμοεα: 

 

       α).  Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

 αεθηίςζδ οθζζηάιεκςκ δνάζεςκ 

 δδιμζζμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ, απυ ημ «δζμζηδηζηυ» ζημ 

«δθεηηνμκζηυ» έββναθμ. 

 οπμπνέςζδ ηήνδζδξ ρδθζαηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ δζαααειζζιέκδξ δζάεεζήξ ηδξ  

 ζηυπεοζδ ζηζξ εζηίεξ δζαθεμνάξ ηαζ ακάπηολδ ααζζηχκ εθανιμβχκ, πμο εα 

απμηεθέζμοκ ηα δμιζηά ζημζπεία (building blocks) ηαζ εα θεζημονβήζμοκ ςξ 

ηαηαθφηεξ (enablers) βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ θφζεςκ 

 ακάπηολδ οπδνεζζχκ G2G 

 δδιζμονβία αάζδξ βεςπςνζηχκ δεδμιέκςκ 

 δζαζφκδεζδ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ  

 ηήνδζδ ηαζ δθεηηνμκζηή δζάεεζδ εκζαίμο δδιμημθμβίμο 

 εθανιμβή δθεηηνμκζηχκ δζαδζηαζζχκ ζηα δζηαζηήνζα 

 εκημπζζιυξ ιδηνχςκ, ηαεμνζζιυξ ζδζμηηδηχκ ιδηνχςκ ηαζ ελαζθάθζζδ ημο 

πθαζζίμο δζάεεζδξ αοηχκ  

 πανμπή δθεηηνμκζηήξ οπδνεζίαξ πνμβναιιαηζζιμφ ζαηνζηχκ πνάλεςκ (νακηεαμφ 

ζαηνζηχκ επζζηέρεςκ ηαζ πεζνμονβείςκ) 

 δδιζμονβία ιμκαδζηήξ πφθδξ εζζυδμο – οπμδμπήξ ηαηαββεθζχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δδιυζζαξ δζμίηδζδξ 

 

     β). Λεηηνπξγία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

 

 απθμφζηεοζδ - ακαζπεδζαζιυξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ιέζς δζαδζηηφμο ηαζ 

ιείςζδ βναθεζμηναηζηχκ αανχκ 

 οζμεέηδζδ εεζιμφ αλζμθυβδζδξ ηαζ πζζημπμίδζδξ θμνέςκ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ 

ζε ζπέζδ ιε ημ επίπεδμ δζαθάκεζαξ, εκίζποζδ ημο ημζκμφ πθαζζίμο αλζμθυβδζδξ   

 οζμεέηδζδ δεζηηχκ πνμυδμο ηαζ ιδπακζζιχκ απμθμβζζιμφ, ζε ζπέζδ ηονίςξ ιε 

ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ ηαζ ηδ δζαθάκεζα.  
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 δνάζεζξ δζαθάκεζαξ ηάης απυ ιζα μιπνέθα, ζοκημκζζιέκεξ εκένβεζεξ βζα 

απμδμηζηυηενμ απμηέθεζια 

 ακαιυνθςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ βζα ηζξ  πνμιήεεζεξ 

 κυιμξ βζα ηδκ ηαθή κμιμεέηδζδ (better regulation)  ηαζ πνήζδ ημο «ηακυκα 5-1», 

δδθαδή βζα ηάεε 5 κμιμεεηήιαηα πμο ηαηανβμφκηαζ κα εζζάβεηαζ 1 

 ιείςζδ ανζειμφ πμθεμδμιζχκ ηαζ επακαπνμζδζμνζζιυξ ημο πεδίμο ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ ημοξ (ππ. ηαηάνβδζδ ηάπμζςκ δζαδζηαζζχκ ζηζξ πμθεμδμιίαξ ηαζ 

ακάεεζδ ζε άθθμοξ θμνείξ) 

 ηςδζημπμίδζδ ηαζ απθμφζηεοζδ ηδξ κμιμεεζίαξ ζε ηνίζζιμοξ ημιείξ, υπςξ 

πμθεμδμιζηά  ή θμνμθμβζηά εέιαηα  

 αθθαβή ημο πθαζζίμο θεζημονβίαξ ηδξ Ανπήξ Πνμζηαζίαξ Γεδμιέκςκ Πνμζςπζημφ 

Υαναηηήνα ιε ζηυπμ ηδ ζοιαμθή ζηδ δζαθάκεζα 

 θήρδ ιέηνςκ, κμιμεεηζηχκ ηαζ μνβακςηζηχκ, βζα ηδκ επζηάποκζδ ηαηά ηδκ 

απμκμιή πμζκζηήξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδκ ηαπεία εηδίηαζδ ηςκ πεζεανπζηχκ 

οπμεέζεςκ 

 εκίζποζδ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ βναθείςκ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ ζφζηαζδ 

ακηίζημζπςκ οπδνεζζαηχκ ιμκάδςκ, υπμο δεκ οπάνπμοκ 

 πανημβνάθδζδ ηδξ δζαθεμνάξ υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυ υπςξ βζα πανάδεζβια ζηα 

κμζμημιεία ηαζ ηδξ πμθεμδμιίεξ 

 

    β). Διεγθηηθνί Μεραληζκνί 

 ζοβπχκεοζδ ηςκ εθεβηηζηχκ ζςιάηςκ ή ζφζηαζδ εκυξ ιυκμ εθεβηηζημφ ζχιαημξ 

βζα ημκ ηαθφηενμ πνμβναιιαηζζιυ, ζοκημκζζιυ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ εθέβπςκ 

 αλζμπμίδζδ ηδξ δζαεέζζιδξ ηεπκμθμβίαξ ηαηά ηδ δζεκένβεζα ηςκ εθέβπςκ 

 ηοπμπμίδζδ ηςκ εθέβπςκ ηαζ πνμβναιιαηζζιυξ ημοξ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ μ 

έθεβπμξ επανημφξ δείβιαημξ ηάεε θμνά 

 πανημβνάθδζδ ηδξ δζαθεμνάξ υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυ υπςξ βζα πανάδεζβια ζηα 

κμζμημιεία ηαζ ηδξ πμθεμδμιίεξ 
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 επζηέκηνςζδ ακά ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ ημο εθεβηηζημφ ένβμο ηαζ ηδξ 

δοκαιζηήξ υθςκ ηςκ εθεβηηζηχκ ιδπακζζιχκ ζε ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ δζμζηδηζηήξ 

δνάζδξ ηαηά ημ αιενζηακζηυ πνυηοπμ 

 εκίζποζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο πνμζηαζίαξ υζςκ ηαζ ζδίςξ ηςκ δδιμζίςκ 

οπαθθήθςκ πμο ηαηαββέθθμοκ ή πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ δζάπναλδ 

πανάκμιςκ πνάλεςκ  

 ακάνηδζδ ηςκ εηεέζεςκ ηαζ πμνζζιάηςκ εθέβπμο ηςκ ζςιάηςκ ηαζ οπδνεζζχκ 

επζεεχνδζδξ ηαζ εθέβπμο ζημ δζαδίηηομ ιε ζεααζιυ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ 

εοαίζεδηςκ ηαζ ιδ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ 

 μ πμζκζηυξ δζηαζηήξ ζε οπμεέζεζξ οπαθθήθςκ, κα παναιέκεζ μ ίδζμξ  ιέπνζ ηδκ 

έηδμζδ μνζζηζηήξ απυθαζδξ 

 

δ). Αλζξψπηλν    Γπλακηθφ θαη  Δθπαίδεπζε   

 

 ζοκεπείξ ηαζ εοέθζηηεξ δνάζεζξ εκδιένςζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ιε έιθαζδ ζηδκ 

ακάπηολδ ημοθημφναξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδκ αθθαβή κμμηνμπίαξ  

 αλζμηναηζηή επζθμβή ηαζ ελέθζλδ ημο πνμζςπζημφ 

 ζοκεπήξ ηαζ ζημπεοιέκδ εηπαίδεοζδ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ 

 εηπαίδεοζδ ζηδ δζαθάκεζα, ζηδκ οπαημή ζημοξ κυιμοξ 

 

ε). Γηαβνχιεπζε θαη  Κνηλσλία Πνιηηψλ  
 

 δδιζμονβία δζηηφμο δδιμζίςκ οπαθθήθςκ ηαζ πμθζηχκ ηυζμ βζα ηδκ ζοκενβαζία 

ζηδκ πανμπή ηαθφηενςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ υζμ ηαζ βζα ηδκ ηαηαββεθία ηδξ 

δζαθεμνάξ.  

 εθανιμβή ιμκηέθςκ ηζκδημπμίδζδξ ηδξ ημζκςκίαξ πμθζηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

δδιυζζα δζμίηδζδ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ govloop ζηζξ ΖΠΑ.  

 

 αλζμπμίδζδ ηαθχκ πναηηζηχκ ζηζξ δζααμοθεφζεζξ (ππ.like γηα ηελ έθθξαζε κηα 

άπνςεο) 

 εηπαίδεοζδ ηςκ πμθζηχκ βζα εέιαηα δζαθεμνάξ, πανειαάζεζξ  ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ 

εηπαίδεοζδξ 

 Δηπαίδεοζδ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ  
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 SUMMARY 

 

This report has one simple goal. It has the same starting point as anything else regarding   

the issue of corruption, which is the awareness of magnitude of this phenomenon in 

Greece and its suffocating embracement of the whole public and civil life.  

 

Many important scientific and theoretical approaches, studies, surveys and   

measurements, related to corruption phenomenon, have been made so far and continue to 

do so. Surely, all of them have their importance and value.  

 

But precisely because it concerns a problem with huge implications and there is a clear 

ascertainment that its radical treatment is not an easy one, maybe we could make an effort, 

to propose new ways of approaching it. And then to explore ways of resolving it.  We can 

use simple, practical and directly applicable interventions.  

 

The persons who accepted the invitation and participated in the workshop, they came for 

that reason, to take part in a free, open deliberation procedure, through which the existing 

situation will be analyzed and a question will be posed, how this reality can be changed, 

how Greece can use others states methods and best practices, so that it can move forward 

to the adoption of specific, practical and tested measures. 

 

The following pages, include: a recording of the present situation, an evaluation of the 

existing measures and actions in the fields of prevention, transparency and e- government 

and the tendering of measures and initiatives to be taken by public administration and the 

society of citizens in the direction of facing and combating corruption phenomena. 
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The most important proposals posed by the workshop, could be clarified to sector and 

implementation field as followed:  

 

       a).  E- Governance   

 Improvement of existing actions  

 Publication of all administrative actions, from “administrative” to “e- document” 

 Obligation to maintain and dispose classified digital information  

 Aiming at corruption cells and development of basic applications, which will 

comprise the building blocks and will function as enablers for further resolving 

development  

 Development of G2G services  

 Creation of geodatabase  

 Interface of databases  

 Maintenance and disposal of a common e- registrar  

 Implementation of e- procedures to courts   

 Localization of registers, definition of register owners and safeguard of their 

disposal  

 Rendering of e- medical programming service (medical and surgery appointments) 

 Creation of a unique receiving complaints portal for public administration  

 

     b). Function of Public Administration  

 

 Simplification-redesign of administrative procedures via internet and reduction of 

red tape  

 Adoption of assessment and certification of public administration’s bodies related 

to transparency level, reinforcement of common assessment framework  

 Adoption of indicators of progress and review mechanisms related mainly to 

service to citizen and transparency  

 Transparency initiatives under an auspices, coordinated actions for better result 

 Reform of procurement procedures 
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 Law for better regulation and use of rule “5-1”, meaning 5 abolished laws to 1 

induced  

 Reduction of urban planning services and redefinition of jurisdiction domain 

(abolishment of some procedures  and assignment to other bodies)  

 Codification and simplification of legislation on key sectors, such as urban 

planning and taxation 

 Change of Personal Datas Protection Authority’s functional framework aiming at 

transparency  

 Taking of legislative And organizing measures to accelerate the  service of  penal 

justice and the rapid hearing of disciplinary cases 

 Reinforcement of services and offices of internal control and constitution of 

equivalent units  

 Corruption mapping where it’s possible, like in hospitals and urban planning 

services  

 

    c). Inspection Mechanisms 

 Merger of inspection mechanisms or constitution of a single inspection body for 

better programming, coordination and surveillance of controls  

 

 Use of available technology during inquiries 

 

 Standardization and programming of checks for sufficient sample of success 

 Corruption mapping where it’s possible, like in hospitals and urban planning 

services  

 Focus on specific periods of control and the dynamics of all inspection 

mechanisms upon a particular field of administrative action, like the American 

model  
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 Reinforcement of institutional framework of civil servant’s and citizen’s 

protection, who indict or provide information for the commitment of illegal actions   

  

 Suspension of inspection bodies reports and deductions on internet, with respect to 

the protection of sensible or not personal datas 

  

 Same penal judge for civil servants cases until the final verdict  

 

d). Human Resources and Education    

 

 Continuous and flexible information and training actions , emphasized to 

development of transparency culture and change of morality 

 Merit selection and career of staff  

 Continuous and targeted training of civil servants  

 Training on transparency  and obedience to laws 

 

e). Deliberation and Civil Society  
 

 Creation of a civil servants and citizens network for cooperation in rendering of 

better public services and corruption complaint 

 

 Implementation of civil society motivation models related to public administration, 

like the gov.loop in United States  

 

 

 Use of best practices in deliberation (like for opinion expression) 

  

 Training of citizens on corruption issues, interventions at any education level 

 

  

 Training on environment’s protection 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

Σμ Δεκζηυ Κέκηνμ Γδιυζζα Γζμίηδζδξ ηαζ Αοημδζμίηδζδξ (ΔΚΓΓΑ) έπμκηαξ ςξ ζηυπμ 

ηδκ ακάδεζλδ  ζοβηεηνζιέκςκ θφζεςκ πάκς ζε ηνίζζια γδηήιαηα ηαζ  κεοναθβζημφξ 

ημιείξ ηδξ ηοαενκδηζηήξ πμθζηζηήξ πμο αθμνμφκ ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο  ακηζιεηςπίγεζ δ εθθδκζηή δδιυζζα δζμίηδζδ, 

οθμπμζεί ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ, μζ μπμίεξ ζοβπνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ Δπζπεζνδζζαηυ 

Πνυβναιια ημο ΔΠΑ «Γζμζηδηζηή Μεηαννφειζζδ 2007-2013». 

ε αοηυ ημ πθαίζζμ εκηάζζεηαζ δ μνβάκςζδ ηαζκμηυιςκ ενβαζηδνίςκ επίθοζδξ 

πνμαθδιάηςκ, έκα απυ ηα μπμία  πναβιαημπμζήεδηε ηδκ Σνίηδ 7  Ημοκίμο 2011, ιε εέια: 

«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο – Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο».  

ημπυξ ημο ενβαζηδνίμο ήηακ o εκημπζζιυξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ δ ελεφνεζδ  πναηηζηχκ 

ηαζ άιεζςκ θφζεςκ ζημοξ ημιείξ πμο πενζζζυηενμ εκημπίγμκηαζ θαζκυιεκα 

ηαημδζμίηδζδξ ηαζ δζαθεμνάξ ηαεχξ ηαζ δ δζενεφκδζδ εκίζποζδξ ημο νυθμο ηαζ ηδξ 

ζοιιεημπήξ ηςκ θμνέςκ, ηςκ μιάδςκ ηαζ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ αοηχκ ηςκ 

θαζκμιέκςκ. 

Οζ ζεκαηηθέο ελφηεηεο, μζ μπμίεξ απμηέθεζακ ακηζηείιεκμ ηςκ επζιένμοξ ελεζδζηεοιέκςκ 

ενβαζηδνίςκ,  είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

1. «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, πξφιεςε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο.» 

2. «Καηαζηνιή θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, ειεγθηηθνί κεραληζκνί, πεηζαξρηθή    

      δηαδηθαζία, απνλνκή δηθαηνζχλεο.» 

3. «Δθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε, θηλεηνπνίεζε ησλ  πνιηηψλ.» 

 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ δζααμφθεοζδξ, ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 54 άημια, λέκμζ ηαζ έθθδκεξ 

ειπεζνμβκχιμκεξ, ηοαενκδηζηά ζηεθέπδ, πακεπζζηδιζαημί ηαζ ενεοκδηέξ, ακχηενα 

ζηεθέπδ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ, ιε εεζιζηή ανιμδζυηδηα ή εζδζηέξ βκχζεζξ βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ εειαηζηυ ακηζηείιεκμ.  Πζμ ζοβηεηνζιέκα έθααακ ιένμξ ηαηαεέημκηαξ 

παναηδνήζεζξ, απυρεζξ, ειπεζνίεξ ηαζ πνμηάζεζξ εηπνυζςπμζ ηαζ ζηεθέπδ απυ: Τπμονβείμ 

Δζςηενζηχκ, Απμηέκηνςζδξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ, Τπμονβείμ 
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Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ, Τπμονβείμ 

Γζηαζμζφκδξ Γζαθάκεζαξ ηαζ Ακενςπίκςκ Γζηαζςιάηςκ, Τπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ, 

Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ, Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ ηαζ Σμονζζιμφ, Ακχηαηα 

Γζηαζηήνζα ηδξ πχναξ, Ακελάνηδηεξ Ανπέξ ηαζ εθεβηηζηά ζχιαηα, ΑΓΔΓΤ, ΑΔΗ, ΜΚΟ, 

ζοθθυβμοξ ηαζ ζςιαηεία πμθζηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ, θμνείξ ηδξ αβμνάξ. 

 

ε ηάεε ενβαζηήνζ έκαξ ζοκημκζζηήξ δζαζθαθίγεζ ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο δζαθυβμο, ηδκ 

ηήνδζδ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ, ηδκ ζζυηζιδ ζοιιεημπή υθςκ ηαζ έκαξ rapporteur 

ηαηαβνάθεζ ηα ηονζυηενα ζοιπενάζιαηα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδ 

δζααμφθεοζδ. 

 

Σδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ ηςκ επζιένμοξ ενβαζηδνίςκ, αημθμοεεί δ πανμοζίαζδ 

ηαζ δ ζογήηδζδ ζε μθμιέθεζα  υθςκ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηαζ πνμηάζεςκ, ηα μπμία ιαγί 

ιε ηα απμιαβκδημθςκδιέκα ηείιεκα, απμηεθμφκ ημ οθζηυ βζα ηδκ ζοββναθή ηδξ Έηεεζδξ 

Πμθζηζηήξ .     

 

Με απυθαζδ ημο Γεκζημφ Γναιιαηέα ημο ΔΚΓΓΑ ηδκ πνμεημζιαζία, μνβάκςζδ ημο 

ενβαζηδνίμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ επζθμβή ζοκημκζζηχκ, εζζδβδηχκ ηαζ ζοιιεηεπυκηςκ 

ακέθααε  δ επζηνμπή μνβακςηζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ οπμζηήνζλδξ, απμηεθμφιεκδ απυ 

ημοξ: Ακαημθή Κμγάνδ, Τπεφεοκδ πμοδχκ ηαζ Ένεοκαξ, Δ.Κ.Γ.Γ.Α, ςξ ζοκημκίζηνζα, 

Αεακαζία Ρμοηγμφκδ, Διπεζνμβκχιμκα Πθδνμθμνζηήξ, ΤΠΔΑΖΓ, Νζηυθαμ Γμοθαδίνδ, 

Δζδζηυ Δπζεεςνδηή, ΓΔΔΓ, Παναζηεοά Νμιζηυ, Πνμσζηάιεκμ Δπζεεςνδηή ΓΓ, ΔΔΓΓ, 

Αθέλακδνμ Μεθίδδ, Οιάδα Ζθ/ηήξ Γζαηοαένκδζδξ, ζδένδ Εήζδ, απυθμζημ Δ.Γ.Γ.Α, 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 

 

Ζ εη ηςκ πνμηένςκ απαναίηδηδ δέζιεοζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ βζα ζοκεπή πανμοζία ζε 

υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ ημο ενβαζηδνίμο απμηεθεί ιένμξ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα 

ειπέδςζδ δζαδζηαζζχκ δζαθυβμο ηαζ δζααμφθεοζδξ, υπμο μζ απυρεζξ, μζ παναηδνήζεζξ ηαζ 

μζ πνμηάζεζξ υθςκ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ελεφνεζδ πναηηζηχκ ηαζ άιεζςκ θφζεςκ ζε 

ιεβάθα γδηήιαηα ηαζ ηονίςξ εηεί υπμο μζ ιέπνζ ζήιενα  πνμζεββίζεζξ ιμζάγεζ κα ιδ 

θένκμοκ ηα πνμζδμηχιεκα απμηεθέζιαηα.  
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2. ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. 

 

2.1. ΔΝΣΟΠΙΜΟ ΔΣΙΧΝ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΛΛΔΙΦΗ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ Δ 

ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 

Με δεδμιέκμ υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ θμνείξ ημο δδιμζίμο 

ημιέα ηαζ αηαδδιασηά ζδνφιαηα ηδξ πχναξ, ηαζ αθμφ ημπμεεηήεδηακ ζπεηζηά ιε ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ ααζζηχκ πχνςκ ημο δδιυζζμο ημιέα ζημοξ μπμίμοξ οπάνπμοκ μζ 

ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ, έβζκε εκημπζζιυξ ηαζ ηαηαβναθή 

ιεβάθμο θάζιαημξ εζηζχκ δζαθεμνάξ ζε πμζηίθμοξ πχνμοξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ.  

 

Έκαξ ααζζηυξ πχνμξ ζημ μπμίμ εκημπίγμκηαζ θαζκυιεκα δζαθεμνάξ ηαζ έθθεζρδξ 

αηεναζυηδηαξ είκαζ αοηυξ ηςκ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. Οζ ααζζηέξ αζηίεξ είκαζ μ εθθζπήξ 

πνμζδζμνζζιυξ ακηζηεζιέκμο, δ πενζμνζζιέκδ δδιμζζυηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ, μζ 

εθαζηζηυηδηα ηςκ πνμεεζιζχκ μθμηθήνςζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαεχξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ 

ημο εεζιμφ απεοεείαξ ακαεέζεςκ.  

 

Ακαθμνζηά ιε ημ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηαζ ημκ ηνυπμ ιεηηνπξγίαο ησλ εθνξηψλ,  ηα 

αίηζα βζα ηδκ έθθεζρδ αηεναζυηδηαξ εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζε πανάβμκηεξ υπςξ δ 

δηαθξηηηθή επρέξεηα απυδμζδξ πνμζηίιςκ απυ ημοξ οπαθθήθμοξ, ημ ζχζηεκα ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηαζ δ απυηθζζδ ημοξ απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ηαεχξ ηαζ ημ 

οπεναμθζηά απζηεξφ θαη πεξίπινθν λνκνζεηηθφ πιαίζην (ΚΒ) πμο αθήκεζ πενζεχνζα 

εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ακάπηολδξ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ.  

 

Δζδζηά βζα ημ θμνμθμβζηυ ζφζηδια, ακαθένεδηακ ςξ πανάβμκηεξ εκίζποζδξ ηςκ 

θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ πανάβμκηεξ ηδξ κε νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πφζελ έζρεο ηαζ 

ηδξ επζθμβήξ ηςκ οπυ έθεβπμ ζηυπςκ ζφιθςκα ιε ηδ δζαηνζηζηή εοπένεζα ηςκ οπαθθήθςκ 

ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ. 

 

ε ζπέζδ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ 

Πνιενδνκίαο, ηα ααζζηά πνμαθήιαηα πμο εκημπίζηδηακ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αζάθεζα ή 
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ηαζ έθθεζρδ μνίςκ αζβζαθμφ ηαζ ζπεδίςκ πυθεςκ, ηδκ αζάθεζα ηακυκςκ βζα ηζξ δζμζηδηζηέξ 

πνάλεζξ, ημ οπεναμθζηά αοζηδνυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηαεχξ ηαζ ηδκ απμοζία 

πμθεμδμιζημφ ζπεδίμο ζημκ αζηζηυ ζζηυ πμο αθήκεζ πενζεχνζα εηιεηάθθεοζδξ. 

 

ημ πχνμ ηδξ δηθαηνζχλεο, ηα πνμαθήιαηα εκημπίγμκηαζ ζηδκ έιιεηςε δηαθάλεηαο 

ζπεηζηά ιε ηδκ έθθεζρδ οπμπνέςζδξ δδιμζζμπμίδζδξ ηςκ ζημζπείςκ δζηαζηζηχκ 

απμθάζεςκ, αθθά ηαζ ηδξ θφζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ εηδίηαζδξ ηαζ απυδμζδξ δζηαζμζφκδξ. 

 

Άιινη ρψξνη ζημοξ μπμίμοξ ακαθένεδηε υηζ ημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ ηαζ μζ οθζζηάιεκεξ 

δζαδζηαζίεξ δδιζμονβμφκ ηζξ βυκζιεξ ζοκεήηεξ βζα ακάπηολδ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ είκαζ 

αοημί ηδξ πγείαο (ηονίςξ ιε ηδκ ηαηαζπαηάθδζδ οθζημφ αθθά ηαζ ημο θαζκμιέκμο  

πνδιαηζζιμφ), ηςκ κεηαθνξψλ, ησλ αδεηνδνηήζεσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ 

ηεισλείσλ θαη ηεο αζηπλνκίαο.  

 

Δζδζηή ακαθμνά έβζκε  ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) ηαζ εζδζηά ηςκ δμιχκ αθθά ηαζ ηδξ οθζζηάιεκδξ 

ημοθημφναξ ζηδκ απμηεκηνςιέκδ δδιυζζα δζμίηδζδ πμο εοκμμφκ ηδκ δδιζμονβία εζηζχκ 

δζαθεμνάξ. Δζδζηά βζα ημοξ ΟΣΑ, ημκίζηδηε υηζ δ ακαδζμνβάκςζδ πμο εθανιυζηδηε ιε ημ 

Πνυβναιια «Καθθζηνάηδξ» απμηεθεί έκα ααζζηυ πανάβμκηα εκίζποζδξ ηδξ Γζαθάκεζαξ 

ζημκ ημιέα αοηυ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 

Σέθμξ, ζογδηήεδηακ ηάπμζμζ γεληθφηεξνη παξάγνληεο μζ μπμίμζ εκζζπφμοκ ηδκ ακάπηολδ 

ηέημζςκ εζηζχκ, υπςξ δ αηζιςνδζία, ε ειιηπήο εθπαίδεπζε, ε θαθή ρξήζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζεζκνχ επηδνηήζεσλ θαη ε δπζθνιία γηα θηλεηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
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2.2. Η ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΑΝ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΠΡΟΛΗΦΗ: ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΔ Δ 

ΔΞΔΛΙΞΗ 

 

ημ πθαίζζμ ηδξ ζογήηδζδξ βζα ηδ δζαθάκεζα ηαζ ηδκ πνυθδρδ θαζκυιεκςκ δζαθεμνάξ  

έβζκε ακαθμνά ζηδκ απμδμπή ηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ (ΣΠΔ), 

εκχ ζογδηήεδηακ ακαθοηζηά ααζζηέξ πθηζηάκελεο δξάζεηο θαη ιχζεηο ζε αοηυ ημκ 

άλμκα, πανμοζζάζηδηακ ηα ααζζηά  παναηηδνζζηζηά ηαζ πθεμκεηηήιαηα ηςκ δνάζεςκ 

αοηχκ ηαεχξ ηαζ πνμηεζκυιεκα ζδιεία αεθηίςζήξ ημοξ.  

 

Η απνδνρή ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ ζδιεζςεεί ζηδκ Δθθάδα ζδιακηζηή πνυμδμξ ζηδκ πνμζθμνά 

πνμδβιέκςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηςκ ΣΠΔ. Οθμέκα ηαζ πενζζζυηενα κέα πνμσυκηα 

ηαζ οπδνεζίεξ ορδθυηενδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ζε πνμζζηέξ ηζιέξ ειθακίγμκηαζ ηαζ 

επζημζκςκμφκηαζ ζηδκ αβμνά, εκχ δ γήηδζδ ηαζ δ αθμιμίςζή ημοξ απυ ημοξ πμθίηεξ ηαζ 

ηζξ επζπεζνήζεζξ αολάκεηαζ ζοκεπχξ. 

Σμ παιδθυ ηυζημξ ηδξ εονογςκζηυηδηαξ ζηδ πχνα ιαξ ηα ηεθεοηαία 3-4 πνυκζα, ηαζ μζ 

κέεξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ιαξ πνυζθενακ πνυζεεηεξ δοκαηυηδηεξ οπμδμιχκ. Ωξ 

απμηέθεζια, δ δζείζδοζδ ηδξ εονογςκζηυηδηαξ ζημ ηέθμξ ημο 2010 πθδζίαζε ζημ 20% ηαζ 

ημ ζφκμθμ ηςκ ζηαεενχκ εονογςκζηχκ ζοκδέζεςκ λεπέναζε ηζξ 2 εηαημιιφνζα ζοκδέζεζξ, 

πανμοζζάγμκηαξ αφλδζδ ηαηά 17,5% ζε ζπέζδ ιε ημ ακηίζημζπμ δζάζηδια ημο 

πνμδβμφιεκμο έημοξ.  

Η θηλεηή επξπδσληθφηεηα έπεζ επίζδξ δζεζζδφζεζ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, ιε 1 

ζημοξ 4 Έθθδκεξ κα έπεζ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ ιέζς ημο ηζκδημφ ηδθεθχκμο, ή κα 

πνδζζιμπμζεί ηάνηα ηζκδημφ internet πμο ηδ ζοκδέεζ ζε Ζ/Τ. Γζαπζζηχκμοιε, υηζ ηα 

δίηηοα ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ 3δξ βεκζάξ (3G) έπμοκ ζμαανέξ πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ιέζα 

ζηα επυιεκα πνυκζα, δεδμιέκμο υηζ μζ ηαηακαθςηέξ απμηημφκ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ 

ελμζηείςζδ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ.  

Η ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν είκαζ πθέμκ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκδ ιε ζπεδυκ 1 ζηα 2 εθθδκζηά 

κμζημηονζά κα δζαεέηεζ ζφκδεζδ ηαζ ιε ημκ ανζειυ ηςκ πμθζηχκ πμο είκαζ ελμζηεζςιέκμζ 

ιε ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ζοκεπχξ κα αολάκεηαζ  
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Θεηζηέξ είκαζ ηαζ μζ εκδείλεζξ βζα ηδκ απνδνρή πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πμο ένπμκηαζ ααειζαία κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημοξ παναδμζζαημφξ 

ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ. Ζ ακάβκςζδ δθεηηνμκζηχκ πενζμδζηχκ ηαζ εθδιενίδςκ, δ 

δδιζμονβία πνμζςπζηχκ ζζημθμβίςκ, δ πναβιαημπμίδζδ ηδθεθςκζηχκ ηθήζεςκ ηαζ 

αζκηεμηθήζεςκ ιέζς δζαδζηηφμο, ηαεχξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδθευναζδξ ή αηνυαζδξ  

ναδζμθχκμο ιέζς δζαδζηηφμο, απμηημφκ ζοκεπχξ αολακυιεκμ ημζκυ.  

Ακαθμνζηά ιε ηδ βεκζηή ηάζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ ηαζ ηςκ ζοκαθθαβχκ ιέζς 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, μζ ένεοκεξ ιαξ δείπκμοκ υηζ ημ 2010 ημ 13% 

ηςκ Δθθήκςκ πνδζηχκ πναβιαημπμίδζε ηναπεγζηέξ ζοκαθθαβέξ ιέζς δζαδζηηφμο – 

πμζμζηυ πμο θηάκεζ ημ 33,8% βζα ηδκ δθζηζαηή μιάδα 25-34, εκχ ην 29,5% 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα 

επηθνηλσλία ή ζπλαιιαγέο κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Ο ααειυξ απμννυθδζδξ οπδνεζζχκ 

ζοκαθθαηηζημφ παναηηήνα είκαζ ιζηνυξ, αθθά αοηυ έπεζ κα ηάκεζ - ιεηαλφ άθθςκ - ιε 

ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ πμο έπμοκ μζ Έθθδκεξ ςξ πνμξ ηδ δζάεεζδ ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ 

δεδμιέκςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ ημοθημφναξ.  

Παναηδνείηαζ πάζια ηδξ Δθθάδαξ ιε ηδκ εονςπασηή γχκδ ςξ πνμξ ηδ δζείζδοζδ ημο 

δζαδζηηφμο ηαζ ηδ δζελαβςβή ηςκ ακςηένς δναζηδνζμηήηςκ. Ζ απυζηαζδ αοηή μθείθεηαζ 

ηαηά ηφνζμ θυβμ ζε απμηθίζεζξ ζηα δθζηζαηά βηνμοπ άκς ηςκ 35 εηχκ, δεδμιέκμ ημ μπμίμ 

οπμδδθχκεζ υηζ μζ κευηενεξ δθζηίεξ δεκ οζηενμφκ ζε ηαιία πανάιεηνμ ρδθζαημφ 

αθθααδηζζιμφ έκακηζ ηςκ εονςπαίςκ ζοκμιδθίηςκ ημοξ. 

Έκα εοαίζεδημ ζδιείμ πμο πνέπεζ κα ιαξ απαζπμθήζεζ είκαζ ε πζηέξεζε ζε «ςεθηαθέο 

επηδφζεηο» ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ έλαληη ησλ 

θαηνίθσλ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, βεβμκυξ πμο απμηεθεί ηυζμ εθθδκζηυ υζμ ηαζ 

εονςπασηυ θαζκυιεκμ.  

Οζ ένεοκεξ ακαθμνζηά ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ, έδεζλακ υηζ αοηέξ πμο απαζπμθμφκ πάκς απυ 

10 ενβαγυιεκμοξ πανμοζζάγμοκ εζηυκα ακάθμβδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ οπυθμζπςκ 

εονςπασηχκ πςνχκ, ζε επίπεδμ ααζζηήξ πνήζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

επζημζκςκζχκ. πεδυκ υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ πθέμκ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ ηαζ 8 

ζηζξ 10 δζαεέημοκ ζφκδεζδ εονείαξ γχκδξ. Αθθά ηαζ μζ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ (1-9 

ενβαγμιέκμοξ) θαίκεηαζ κα ηαθφπημοκ ημ έδαθμξ ηαζ παναηδνμφιε ζδιακηζηή αφλδζδ 
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πνήζδξ, πανά ηδ ιεβάθδ δζαθμνά πμο ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιεβάθεξ 

επζπεζνήζεζξ, ζε επίπεδμ οζμεέηδζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ. 

 

Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε (opengov.gr) 

Μζα απυ ηζξ ααζζηέξ δνάζεζξ βζα δζαθάκεζα, ζοιιεημπζηυηδηα ηαζ θμβμδμζία ζηδ 

θεζημονβία ημο ηνάημοξ, αοηή ηδξ Αλνηθηήο Γηαθπβέξλεζεο, οθμπμζείηαζ ιέζς ημο 

δζηηοαημφ ηυπμο www.opengov.gr, πανέπμκηαξ οπδνεζίεξ δηαβνχιεπζεο ηαζ 

δδιμζζεφμκηαξ πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο βζα ηδ ζηεθέπςζδ θμνέςκ ζε δζάθμνμοξ 

ημιείξ ηδξ Κοαένκδζδξ. Ζ δνάζδ ααζίγεηαζ ζε έκα πθαίζζμ πμθζηζηχκ ανπχκ υπςξ δ 

δζαθάκεζα, δ δζααμφθεοζδ, δ θμβμδμζία ηαζ δ απμηέκηνςζδ εκχ, ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ 

ηεπκμθμβία, αλζμπμζεί εθανιμβέξ ηαζ ενβαθεία ακμζηημφ ηχδζηα. ηυπμξ είκαζ δ 

δδιζμονβία ηαθχκ πναηηζηχκ πμο εα ηαεζενςεμφκ ςξ ηνυπμξ ζοιιεημπζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ.  

 

Πξφγξακκα Γη@χγεηα 

Ο Νφκνο 3861/2010 εζζάβεζ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Δθθάδα ηδκ οπμπνέςζδ ακάνηδζδξ 

πνάλεςκ ηαζ απμθάζεςκ ηςκ ηοαενκδηζηχκ ηαζ δζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ζημ Γζαδίηηομ ηαζ 

οθμπμζείηαζ ιέζς ημο Πξνγξάκκαηνο Γη@χγεηα, πμο ηέεδηε ζε ζζπφ ημκ Οηηχανζμ ημο 

2010 ηαζ εζζήβαβε ηθζιαηςηά ηδκ οπμπνέςζδ υθςκ ηςκ θμνέςκ ημο ζηεκμφ ηαζ 

εονφηενμο δδιυζζμο ημιέα, κα ακανημφκ υθεξ ηζξ πνάλεζξ ηαζ απμθάζεζξ ημοξ ζημ 

δζαδίηηομ.  Ζ πνήζδ ηςκ κέςκ ιέζςκ δζαδζηηοαηήξ επζημζκςκίαξ ελαζθαθίγεζ εονεία 

δδιμζζυηδηα ηαζ πνυζααζδ ζηδ πθδνμθμνία πμο πνμμδεοηζηά ζοκηεθεί ζε αθθαβή 

ημοθημφναξ ζε υθδ ηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ ηαζ ζοιαάθεζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ζηδ δδιζμονβία 

εκυξ κέμο ιμκηέθμο ζηδ ζπέζδ ημο πμθίηδ ιε ημ ηνάημξ. Πανάθθδθα, ιε ηδκ οπμπνεςηζηή 

ακάνηδζδ ηςκ πνάλεςκ ζημ δζαδίηηομ, ελαζθαθίγεηαζ δ οπεοεοκυηδηα ηαζ δ θμβμδμζία 

απυ ηδκ πθεονά ηςκ θμνέςκ άζηδζδξ ηδξ δδιυζζαξ ελμοζίαξ.  

Ζ εθανιμβή ημο Γζ@φβεζα (ιε 2.436 εκηεηαβιέκμοξ θμνείξ ηαζ 1.391.658 ακδνηδιέκεξ 

πνάλεζξ ημκ Ημφκζμ ημο 2011) απμηέθεζε ημ έκαοζια βζα ηδκ πάηαλδ θαζκμιέκςκ 

δζαθεμνάξ, βζα ηδκ δζαθάκεζα ζηδκ πμθζηζηή πμο εθανιυγεηαζ απυ ηα ηέκηνα θήρδξ 

http://www.opengov.gr/
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απμθάζεςκ ηαζ ηδ ζοιιεημπζηή δδιμηναηία εκχ δ ηαζκμημιία πμο εζζάβεζ έπεζ 

πανμοζζαζηεί ηαζ ζημ ελςηενζηυ, απμζπχκηαξ ηνζηζηέξ ςξ αέθηζζηδ πναηηζηή δζεεκχξ. 

Ο Νφκνο γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

Ο Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138/Α/16.06.2011) «Γζα ηδκ δθεηηνμκζηή δζαηοαένκδζδ ηαζ θμζπέξ 

δζαηάλεζξ», εζζάβεζ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ημ πθαίζζμ 

θεζημονβίαξ ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ βζα ηδκ δθεηηνμκζηή επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ηδκ πανμπή δζαθακχκ, απθμοζηεοιέκςκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ ζε πμθίηεξ ηαζ 

επζπεζνήζεζξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα ζδιακηζηυ δθεηηνμκζηυ αήια βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δζαθεμνάξ. Ζ δζαθάκεζα ιέζς ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ, 

πνμςεείηαζ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ: 

 Ζ απινχζηεπζε ιζαξ δζαδζηαζίαξ ηδκ ηάκεζ πενζζζυηενμ πξνζηηή ιδκ αθήκμκηαξ 

πενζεχνζα βζα πανενιδκεία,  

 Ζ απιή θαη μεθάζαξε πιεξνθφξεζε δίλεη δφκαιδ ζημκ εκδζαθενυιεκμ, ζε ακηίεεζδ 

ιε ηδκ «ςιή» πθδνμθμνία πμο πνμαθδιαηίγεζ, ημονάγεζ ηαζ δδιζμονβεί εζηίεξ 

πνμζηνζαχκ ιε ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, 

 Οζ μιμζμβεκείξ δζαδζηαζίεξ εληζρχνπλ ην θνηλφ αίζζεκα πεξί ηζφηεηαο πςνίξ κα 

επζηνέπμοκ «πανάεονα» βζα δζαθμνμπμίδζδ, 

 Ζ ιείςζδ ηςκ ιδ απαναίηδηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηςκ οπυθμζπςκ 

ιέζς εζςηενζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ δζαθεζημονβζηυηδηαξ ηςκ θμνέςκ πςνίξ 

πανέιααζδ ημο εκδζαθενυιεκμο, πνμζθένμοκ απυ ηδ ιία εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

ιε ηδ θζβυηενδ δοκαηή πανέιααζή ημο ηαζ απυ ηδκ άθθδ αίζζεκα εκπηζηνζχλεο απυ 

υθεξ ηζξ ζοκαθθαζζυιεκεξ πθεονέξ, 

 Ζ ίδζα δ πνυζααζδ ζε ηάεε πθδνμθμνία πμο πανάβεηαζ απυ δδιυζζμ θμνέα απμηεθεί 

ενβαθείμ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο ηαζ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο αιιά θαη κέζσ ηνπ θαιχηεξνπ ειέγρνπ, 

 Ζ δζαθεζημονβζηυηδηα ιεηαλφ θμνέςκ απμηεθεί απυ ηα ααζζηυηενα ζδιεία κείσζεο 

δηνηθεηηθψλ βαξψλ, ηα μπμία απυ ηδ ιζα επζαανφκμοκ πμθίηεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ ιε 

ζδιακηζηυ ηυζημξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δεζιεφμοκ πμθφηζιμ ζηεθεπζαηυ δοκαιζηυ ζε 



ΕΚΔΔΑ, «Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ – Καταπολέμηςη τησ Διαφθοράσ» 
22 

βνακάγζα βναθεζμηναηίαξ, ακηί κα ημοξ επζηνέπμοκ κα παναημθμοεμφκ ηαζ κα 

θνμκηίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ιε απηά απμηεθέζιαηα, 

 Ζ αζθάιεηα ζχληαμεο θαη απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηαεχξ ηαζ ε δηαζθάιηζε 

πξφζβαζεο ζε απηά ιε δζαααειζζιέκμοξ δθεηηνμκζημφξ ηνυπμοξ, επζαεααζχκμοκ ηδκ 

ζδζαίηενδ ζδιαζία πμο δίκεηαζ ζε γδηήιαηα εεκζημφ απμννήημο ηαζ ζηδκ πνμζηαζία 

ηςκ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ. 

ε ηάεε πενίπηςζδ, ηαζ ιε λεηάεανμ ηνυπμ είκαζ ειθακήξ δ επίδναζδ πμο έπεζ δ 

εθανιμβή δνάζεςκ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδ δζαθάκεζα. Ζ επίδναζδ αοηή είκαζ 

ηυζμ λεηάεανδ πμο επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ιεθέηεξ: νη ρψξεο κε ην 

πςειφηεξν επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

παξερφκελσλ ειεθηξνληθά ππεξεζηψλ βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο 

ηνπ δείθηε δηαθάλεηαο παγθνζκίσο. Ζ κέα ημοθημφνα πνήζδξ ηεπκμθμβζχκ 

επζημζκςκίαξ ηαζ πθδνμθμνζηήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ιζα κέα ημοθημφνα δζμίηδζδξ αάζεζ 

δζαδζηαζζχκ ηαζ  ελοπδνέηδζδξ ηςκ πναβιαηζηχκ ηαζ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκςκ ακαβηχκ 

ηςκ «πεθαηχκ» ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, μδδβεί ζε δζαθάκεζα ζε υθεξ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο 

πμθζηζημφ ηαζ δδιυζζμο δζμζηδηζημφ αίμο ηδξ πχναξ.  

χζηεκα TAXISnet 

Ζ Γεκζηή Γναιιαηεία Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ (Γ.Γ.Π..) πανέπεζ ιζα πθδεχνα 

οπδνεζζχκ πνμξ πμθίηεξ, επζπεζνήζεζξ αθθά ηαζ πνμξ ηδ δδιυζζα δζμίηδζδ, ζοκηεθχκηαξ 

ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δζαθεμνάξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ 

ιέζς αοζηδνχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιδπακζζιχκ εθέβπμο αθθά ηαζ ηδ ιέβζζηδ ηαηά ημ 

δοκαηυ δδιμζζμπμίδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ. Πμθθέξ απυ ηζξ οπδνεζίεξ αοηέξ πανέπμκηαζ ιε 

δθεηηνμκζηή δζεηπεναίςζδ, υπςξ ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ πνιίηεο ηαζ δ 

δήισζε θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ απφ επηρεηξήζεηο. Οζ οπδνεζίεξ αοηέξ αθμνμφκ 

ιζα αάζδ πνδζηχκ πμο απανηίγεηαζ απυ 11 εηαημιιφνζα θοζζηά πνυζςπα, πενίπμο 

650.000 ιδ θοζζηά πνυζςπα ηαζ 2,5 εηαημιιφνζα επζηδδεοιαηίεξ. 

 

ΑΓΟΡΑ - Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν πκβάζεσλ θαη Αηηεκάησλ Πξνκεζεηψλ 

Μζα ζδιακηζηή δνάζδ πμο ένπεηαζ κα ηαθφρεζ ημ ιεβάθμ ηεκυ πμο οπάνπεζ ζηδκ επίηεολδ 
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ηδξ δζαθάκεζαξ ζημ πχνμ ηςκ πνμιδεεζχκ ζημ δδιυζζμ ημιέα ζπεδζάγεηαζ ζημ πθαίζζμ ημο 

κυιμο βζα ηδκ Δκζαία Ανπή Γδιμζίςκ οιαάζεςκ.  Ακηζηείιεκμ ηδξ δνάζδξ απμηεθεί ημ 

Κεκηνζηυ Ζθεηηνμκζηυ Μδηνχμ οιαάζεςκ ηαζ Αζηδιάηςκ Πνμιδεεζχκ ημ μπμίμ έπεζ 

ζοζηαεεί ζημ Τπμονβείμ Οζημκμιίαξ, Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ Ναοηζθίαξ. ηυπμζ ημο 

Μδηνχμο είκαζ ε δηαθάλεηα ζηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο πξνκεζεηψλ, ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε 

θαη ζρεδηαζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηςκ δδιυζζςκ θμνέςκ. 

ημ Μδηνχμ ηαηαπςνμφκηαζ, υθα ηα αηηήκαηα πξνκήζεηαο ιζαξ οπδνεζίαξ, ιαγί ιε ημ 

εηηζιμφιεκμ ηυζημξ, υθεξ μζ ζπκβάζεηο ένβμο, αβαεχκ, οπδνεζζχκ ηαζ δδιμζίςκ ένβςκ, 

ιαγί ιε ηα ηείιεκα ηδξ ζφιααζδξ, ηα πμζά, ημοξ ακαδυπμοξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ 

ηνυπμ επζθμβήξ ημοξ ηαζ υθεξ μζ πιεξσκέο έκακηζ ηςκ ηαηαπςνδιέκςκ ζοιαάζεςκ, 

ηαεχξ ηαζ μζ πθδνςιέξ πμο αθμνμφκ απεοεείαξ ακαεέζεζξ, βζα ηζξ μπμίεξ δεκ οπάνπεζ 

ζφιααζδ.  

Πανάθθδθα ηαηαπςνμφκηαζ μζ Ανζειμί Γζαδζηηοαηήξ Ακάνηδζδξ (ΑΓΑ) ηδξ Γζαφβεζαξ 

πμο αθμνμφκ ηζξ ζπεηζηέξ απμθάζεζξ (ακάθδρδ οπμπνέςζδξ, έβηνζζδ πνμιήεεζαξ, 

δζαηήνολδ, ηαηαηφνςζδ ηαζ ακάεεζδ ζφιααζδξ, έβηνζζδ δαπάκδξ). 

 

Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΔΤΓΔΠ - Ν. 3882/2010) 

Ζ εθεφεενδ δζάεεζδ δδιυζζςκ βεςπςνζηχκ δεδμιέκςκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ ηδξ πχναξ, 

πςνίξ πενζμνζζιμφξ ηαζ δεζιεφζεζξ, απμηεθεί ακαβηαία ζοκεήηδ βζα ηδ δζαθάκεζα, ηδ 

θμβμδμζία ηαζ ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ. Πθέμκ ηάεε πμθίηδξ, επαββεθιαηίαξ, ιεθεηδηήξ, 

ιδπακζηυξ ηαζ ενεοκδηήξ, ιπμνεί εθεφεενα, ιέζς ηδξ ζζημζεθίδαξ geodata.gov.gr, κα έπεζ 

πνυζααζδ ζε ζημζπεία υπςξ ηα υνζα πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, ζε αενμθςημβναθίεξ 

ιεβάθδξ ακάθοζδξ, ζηδκ αηημβναιιή, ζηα υνζα πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, ζε Γεκζηά 

Πμθεμδμιζηά πέδζα ηαζ ζε πμθθά αηυιδ βεςπςνζηά δεδμιέκα πμο ιέπνζ πνυζθαηα δεκ 

ήηακ δζαεέζζια. Ήδδ, ιέζα ζημ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ δμηζιαζηζηήξ θεζημονβίαξ 

ημο geodata.gov.gr (απυ ημκ 8/2010): 

 Έπεζ δεπεεί πάκς απυ 200.000 ιμκαδζημφξ επζζηέπηεξ, απυ 80 πχνεξ ζε υθμ ημκ 

http://geodata.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
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ηυζιμ 

 Η Διιάδα είλαη κφιηο κία ζηηο δέθα ρψξεο ζε υθμ ημκ ηυζιμ πμο πνμζθένμοκ 

εθεφεενα βεςπςνζηά δεδμιέκα. 

 Γεηάδεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ επαββεθιαηίεξ έπμοκ αλζμπμζήζεζ ηα εθεφεενα 

βεςπςνζηά δεδμιέκα βζα κα δχζμοκ ηαθφηενεξ οπδνεζίεξ 

 Έπμοκ ελμζημκμιδεεί πάκς απυ 15 εη. εονχ βζα ηδ Γδιυζζα Γζμίηδζδ απυ ηδκ 

ημζκή πνήζδ βεςπςνζηχκ δεδμιέκςκ  
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2.3. ΘΔΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΣΟΛΗ 

 

Απυ ηζξ ενβαζίεξ ημο 2μο ενβαζηδνίμο πνμέηορε υηζ, ημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δζαθεμνάξ ηυζμ ζε επίπεδμ πμζκζηήξ ηαηαζημθήξ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ 

δζμζηδηζημφ εθέβπμο παναηηδνίγεηαζ απυ πθδεχνα νοειίζεςκ ηαζ μνβακςηζηχκ ηαζ 

κμιμεεηζηχκ ενβαθείςκ. 

 

2.3.1. Ννκνζεηηθφ πιαίζην 

Δίκαζ πνυζθαηδ δ αοζηδνμπμίδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηα ππεξεζηαθά 

εγθιήκαηα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3849/2010. Όπςξ είκαζ βκςζηυ μζ ααζζηυηενεξ 

δζαηάλεζξ ημο Πμζκζημφ Κχδζηα πμο αθμνμφκ ζηα ζοβηνζιέκα εβηθήιαηα 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ δςδέηαημ ηεθάθαζμ ιε πζμ ααζζηά ηα άνενα 235 (παεδηζηή 

δςνμδμηία), 256 (απζζηία ζπεηζηά ιε ηδκ οπδνεζία) ηαζ 259 (πανάααζδ ηαεήημκημξ). Με 

ημκ πνμακαθενεέκηα κυιμ πνμζηέεδηε ιάθζζηα ηαζ κευηενμ άνενμ (263Β) ιε ημ μπμίμ 

νοειίγμκηαζ ηα γδηήιαηα ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ ιανηφνςκ ζε εέιαηα δζαθεμνάξ ημ μπμίμ 

ιεηαλφ άθθςκ πνμαθέπεζ ηδκ επζαμθή ιεζςιέκδξ πμζκήξ ζε αάνμξ ζοιιεηυπςκ αοημονβχκ 

εβηθδιάηςκ δζαθεμνάξ εθυζμκ αοημί ζοκενβάγμκηαζ ιε ηζξ δζςηηζηέξ ανπέξ  ηαζ αηυιδ 

ηδκ πνμζηαζία ημο ηαηαββέθθμκημξ ηδκ πανάκμιδ ζοιπενζθμνά οπαθθήθμο ιε ηδ 

ιεηάεεζή ημο ζε άθθδ οπδνεζία.  

 

Δλάθθμο ιε ηζξ ημοξ κυιμοξ 2957/2001, 3560/2007 ηαζ 3666/3008 εκζςιαηχεδηακ ζηδκ 

εθθδκζηή έκκμιδ ηάλδ νη δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζε 

δεηήκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο (φιααζδ βζα εέιαηα Αζηζημφ Γζηαίμο ηαζ 

φιααζδ Πμζκζημφ Γζηαίμο πενί δζαθεμνάξ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ ηαζ φιααζδ 

βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δζαθεμνάξ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ ακηίζημζπα).  Με ηα ίδζα 

κμιμεεηήιαηα αθθά ηαζ ιε δζάζπανηεξ άθθεξ δζαηάλεζξ εεζιμεεηήεδηακ δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ θαη κέηξα πξφιεςεο πξνθεηκέλνπ ην εζσηεξηθφ δίθαην λα ζπκβαδίζεη κε ηηο 

δηεζλείο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε θαηά θαηξνχο ε Διιάδα ζην ίδην πιαίζην.  

 

Πανειθενή ζδιακηζηά κμιμεεηήιαηα ζοκζζημφκ: 

 μ κ. 2803/2000 πμο αθμνά ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 
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Έλσζεο,  

 μ κ. 3213/2003 πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ πφζελ έζρεο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ,  

 μ κ. 3310/2005 ζπεηζηά ιε ηα ιέηνα βζα ηδ δηαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαηά ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, υπςξ αέααζα αοηυξ ηνμπμπμζήεδηε ζηδ ζοκέπεζα 

απυ ημκ κ. 3414/2005.  

 

ε υ,ηζ αθμνά ημκ εζσηεξηθφ έιεγρν πενζζηαηζηχκ δζαθεμνάξ, ημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ 

μνίγεηαζ απυ ηζξ πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ ππαιιειηθψλ θσδίθσλ 

(Τπαθθδθζηυξ Κχδζηαξ – κ. 3528/2007 Μένμξ Δ’ άνενα 106 έςξ 146, Κχδζηαξ 

Γδιμηζηχκ Τπαθθήθςκ – κ. 3584/3007 Κεθάθαζμ ΗΑ’ άνενα 110 – 150), βζα δε ημοξ 

αζνεημφξ ηςκ Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ απυ ηα ακηίζημζπα εεζιζηά 

κμιμεεηήιαηα (Κχδζηαξ Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ – κ. 3463/2006 άνενα 141 – 147 ηαζ ήδδ 

κ. 3852/2010 Πνυβναιια Καθθζηνάηδ άνενα 232 -237) 

 

2.3.2. Γηαδηθαζίεο θαη φξγαλα ειέγρνπ  

 

Ο έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο αζηείηαζ ιέζς ημο ηαηά πενίπηςζδ πνμαθεπυιεκμο 

ζενανπζημφ εθέβπμο, ηςκ εκδζημθακχκ δζμζηδηζηχκ πνμζθοβχκ, ηςκ αζηήζεςκ εεναπείαξ 

ηαζ βεκζηά ηςκ ακαθμνχκ ηςκ πμθζηχκ (Κχδζηαξ Γζμζηδηζηήξ Γζαδζηαζίαξ ηεθ. 5 άνενα 

24 – 27), ηδξ δζμζηδηζηήξ επμπηείαξ, υπμο αοηή πνμαθέπεηαζ αθθά αεααίςξ ηαζ απυ ηα 

δζάθμνα, ακελάνηδηα ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ζχιαηα ηαζ οπδνεζίεξ επζεεχνδζδξ ηαζ 

εθέβπμο. 

  

Σα ηονζυηενα ζχιαηα ηαζ οπδνεζίεξ επζεεχνδζδξ ηαζ εθέβπμο ζοιιεηέπμοκ ζημ 

οκημκζζηζηυ υνβακμ επζεεχνδζδξ ηαζ εθέβπμο πμο πνμαθέπεηαζ ζημ άνενμ 8 ημο Ν. 

3074/2004, ζημ μπμίμ πνμΐζηαηαζ μ ΓΔΓΓ. 

 

Ο Γεκζηυξ Δπζεεςνδηήξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ζοζηάεδηε ιε ημ άνενμ 1 ημο ίδζμο Ν. 

3074/2002, ςξ απάκηδζδ ζηδκ ακαβηαζυηδηα δδιζμονβίαξ ζοκημκζζηζημφ μνβάκμο βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δζαθεμνάξ υπςξ αοηή επζζδιάκεδηε απυ ημοξ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ 

ηαζ επζαθήεδηε ζηδ ζοκέπεζα δζεεκχκ ζοιαάζεςκ πμο οπέβναρε ηαζ δ πχνα ιαξ.  Έπεζ 
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ανιμδζυηδηεξ ηυζμ εθεβηηζηέξ,  εθυζμκ ιπμνεί κα δίκεζ εκημθέξ δζεκένβεζαξ 

επζεεςνήζεςκ, εθέβπςκ ηαζ ενεοκχκ ζημ .Δ.Δ.Γ.Γ ηαζ ζηα οπυθμζπα εθεβηηζηά ζχιαηα 

ηαζ οπδνεζίεξ ημο δδιυζζμο ημιέα αθθά ηαζ κα δζεκενβεί αοηεπάββεθημοξ εθέβπμοξ υζμ 

ηαζ ζοκημκζζηζηέξ – επζηεθζηέξ ακαεέημκηάξ ημο ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ δνάζδξ ηςκ  

ζςιάηςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ επζεεχνδζδξ ηαζ εθέβπμο ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ημοξ. 

 

Δηηυξ απυ ηζξ εθεβηηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ζημκ ΓΔΓΓ έπεζ ακαηεεεί ηαζ ζδιακηζηυξ νυθμξ ζε 

υ,ηζ αθμνά ζημκ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ππαιιήισλ, ηαεχξ ιπμνεί κα γδηά ηδ θήρδ 

δζμζηδηζηχκ ιέηνςκ ζε αάνμξ πανακμιμφκηςκ οπαθθήθςκ, αθθά ηαζ κα αζηεί εκζηάζεζξ 

ηαηά πεζεανπζηχκ απμθάζεςκ πμο έπμοκ εηδμεεί ζε πνχημ ααειυ ηαζ κα πνμζθεφβεζ ζηα 

ανιυδζα δζμζηδηζηά δζηαζηήνζα ηαηά ηεθεζίδζηςκ πεζεανπζηχκ απμθάζεςκ.  

 

Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΔΔΓΓ απμηεθεί ημ 

ζδιακηζηυηενμ ζχια επζεεχνδζδξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ιε πμθοδζάζηαημ πεδίμ 

ανιμδζυηδηαξ πμο εηηείκεηαζ απυ ηδκ οπμπνέςζδ πναβιαημπμίδζδξ ηαηηζηχκ εθέβπςκ 

ηςκ μνβακζζιχκ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ έςξ ημκ έθεβπμ ηςκ πυεεκ έζπεξ ηςκ δδιμζίςκ 

οπαθθήθςκ. Με ηδ δδιζμονβία εζδζηήξ οπδνεζίαξ παναημθμφεδζδξ ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ 

πμνζζιάηςκ πμο εηδίδμοκ μζ εθεβηηέξ επζεεςνδηέξ ημο, ημ ΔΔΓΓ ελαζθαθίγεζ ηδκ 

ακηαπυηνζζδ ηςκ εθεβπυιεκςκ θμνέςκ ζηζξ πνμηάζεζξ ημο πμο ιπμνεί κα αθμνμφκ ηδκ 

ηήνδζδ ηδξ κμιζιυηδηαξ, ηδκ άνζδ θαζκμιέκςκ ηαημδζμίηδζδξ ή αηυιδ ηαζ ηδ αεθηίςζδ 

ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ. 

 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηαζ 

Οζημκμιζηχκ απμηεθεί ημ παθαζυηενμ, ηαεχξ ζδνφεδηε ημ 1859, αθθά ηαζ ημ ιεβαθφηενμ 

εθεβηηζηυ ζχια ζημ πχνμ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. Δπμπηεφεζ ηαζ εθέβπεζ υθεξ ηζξ 

οπδνεζίαξ ημο μζηείμο οπμονβείμο ηαζ ιπμνεί κα δζεκενβεί δζαπεζνζζηζημφξ εθέβπμοξ ζε 

υθεξ ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα κμιζηά πνυζςπα ημο εονφηενμο δδιυζζμο ημιέα ζηα μπμία 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ αεααίςξ ηαζ μζ ΟΣΑ α’ ηαζ α’ ααειμφ αθθά ηαζ δ Δηηθδζία ηδξ 

Δθθάδαξ. Οζ μζημκμιζημί επζεεςνδηέξ εηδίδμοκ ηαηαθμβζζηζηέξ πνάλεζξ ζε αάνμξ 

δδιμζίςκ οπμθυβςκ υηακ δζαπζζηχκμοκ εθθείιιαηα, εκχ ιπμνμφκ κα ζοκενβάγμκηαζ ιε 
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ημοξ οπαθθήθμοξ ηςκ επμπηεουιεκςκ ΓΟΤ βζα ηδκ επίθοζδ ενιδκεοηζηχκ γδηδιάηςκ ηδξ 

θμνμθμβζηήξ κμιμεεζίαξ. 

 

Δζδζηά ζχιαηα εθέβπμο απμηεθμφκ ην ψκα Διεγθηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο Πξφλνηαο 

θαη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. Σμ 

πνχημ ιάθζζηα ζηεθεπχκεηαζ απμηθεζζηζηά απυ οπαθθήθμοξ ημο Τπμονβείμο Τβείαξ 

Πνυκμζαξ ή ηςκ ακηίζημζπςκ απμηεκηνςιέκςκ οπδνεζζχκ ιε δζάθμνεξ εζδζηυηδηεξ 

(ζαηνμί, θανιαημπμζμί δζμζηδηζημί, μζημκμιζημί). Καζ ηα δφμ ζχιαηα έπμοκ ζοβηεηνζιέκμ 

ακηζηείιεκμ εθέβπμο, ημ ιεκ ΔΤΤΠ ημοξ θμνείξ οβείαξ ηαζ πνυκμζαξ ημ δε ΔΤΤΜΔ 

υθεξ ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ημοξ θμνείξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε γδηήιαηα ιεηαθμνχκ. Καζ ηα δφμ 

ζχιαηα έπμοκ ανιμδζυηδηα εθέβπμο ηαζ επί ζδζςηχκ ηαζ εζδζηυηενα εηείκςκ πμο δ 

δναζηδνζυηδηα ημοξ οπάβεηαζ ζηα μζηεία οπμονβεία (βζα πανάδεζβια ζαηνμί, 

θανιαημπμζμί ή ηαλί ηηέμ ακηίζημζπα) βεβμκυξ πμο δεκ ζζπφεζ βζα ημ ΔΔΓΓ ηαζ ηδ 

ΓΓΟΔ. 

 

Δλεζδζηεοιέκμ πεδίμ εθέβπμο έπμοκ δ Τπεξεζία Διέγρνπ Γαπαλψλ Τγείαο Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΤΠΔΓΤΦΚΑ) θαη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ πμο μοζζαζηζηά πνμζδζμνίγεηαζ ήδδ απυ ημκ ηίηθμ ημοξ.  

 

ημ ΟΔΔ ζοιιεηέπμοκ ηαηηζηά ηαζ μζ επζηεθαθείξ ηςκ Γζεοεφκζεςκ Δπζεεχνδζδξ ημο 

ΤΠΔΥΩΓΔ, ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ ηαζ ημο Σαιείμο 

Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ αθθά ηαζ μζ επζηεθαθείξ ηδξ Τπδνεζίαξ Δζδζηχκ Δθέβπςκ 

(πνχδκ ΓΟΔ) ηαζ ημο χιαημξ Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ.  

 

Δη ημο κυιμο ζημ ΟΔΔ ζοιιεηέπμοκ επίζδξ δ Γζεφεοκζδ Δζςηενζηχκ Τπμεέζεςκ ηδξ 

Δθθδκζηήξ Αζηοκμιίαξ ηαζ ημ Γναθείμ Δζςηενζηχκ Τπμεέζεςκ ημο πνχδκ Τπμονβείμο 

Διπμνζηήξ Ναοηζθίαξ πμο υπςξ οπμδδθχκεζ ηαζ μ ηίηθμξ ημοξ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ πάηαλδ 

ηδξ δζαθεμνάξ ηαζ ηδξ ηαημδζμίηδζδξ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ Δθθδκζηήξ Αζηοκμιίαξ ηαζ ημο 

Λζιεκζημφ χιαημξ ακηίζημζπα, ιε ηδκ πνχηδ κα έπεζ εονφηενδ ανιμδζυηδηα εθυζμκ 

ιπμνεί κα αζπμθείηαζ ηαζ ιε ηδ δζενεφκδζδ οπμεέζεςκ υπμο ειπθέημκηαζ δδιυζζμζ 

θεζημονβμί μζ μπμίμζ θένμκηαζ κα έπμοκ δζαπνάλεζ ζοβηεηνζιέκα αδζηήιαηα, υπςξ 



ΕΚΔΔΑ, «Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ – Καταπολέμηςη τησ Διαφθοράσ» 
29 

παεδηζηή δςνμδμηία, πθαζημβναθία ηθπ. Μάθζζηα ζηζξ ηεθεοηαίεξ αοηέξ πενζπηχζεζξ δ 

Γ/κζδ Δζςηενζηχκ Τπμεέζεςκ ηδξ ΔΛΑ απμδεζηκφεηαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή 

ηαεχξ δζαεέηεζ ηδ εεζιζηή δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζεί υθα ηα ιέζα πμο ανίζημκηαζ ζηδ 

δζάεεζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ μνβάκςκ ηαζ κα πνμααίκεζ αηυιδ ηαζ ζε αοηυθςνεξ ζοθθήρεζξ. 

Σέθμξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαηάθθδθςκ ιδπακζζιχκ βζα ημκ απμηεθεζιαηζηυ 

εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ηεθέζθμνδ ακηζιεηχπζζδ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ αλζμζδιείςηδ είκαζ 

ηαζ δ ζχζηαζε ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Αζελψλ άηππεο νκάδαο εηζαγγειέσλ 

επζθμνηζζιέκςκ ιε ηδκ παναημθμφεδζδ ζπεηζηχκ οπμεέζεςκ, δ δμοθεζά ηδξ μπμίαξ 

ανπίγεζ κα απμδίδεζ.  

Δπίζδξ πνέπεζ κα επζζδιακεεί ηαζ δ εεζιμεέηδζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 2 ημο κ. 

3943/2011 αλεμάξηεηνπ Οηθνλνκηθνχ Δηζαγγειέα, μζ ανιμδζυηδηεξ ημο μπμίμο αθμνμφκ 

ζημ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ επμπηεία ηςκ εθεβηηζηχκ ιδπακζζιχκ ηαηά ηδ δζενεφκδζδ 

θμνμθμβζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ ζοκαθχκ εβηθδιάηςκ πμο δζαπνάηημκηαζ ζε αάνμξ ημο 

εθθδκζημφ δδιμζίμο. 

 

2.4. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ  

 

 Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ δζααμφθεοζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ πμο έπεζ 

δζαιμνθςεεί ηαζ ηδ ζηάζδ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ απέκακηζ ζηα θαζκυιεκα 

δζαθεμνάξ, ηαηέθδλακ ζηζξ αηυθμοεεξ δζαπζζηχζεζξ:  

 δηαθζνξά ππάξρεη ζε φιν ην θάζκα ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο 

ζθαίξαο 

 ν πνιίηεο αηζζάλεηαη αλππεξάζπηζηνο απέλαληη ζην θαηλφκελν 

 οπάνπεζ κνηξνιαηξία θαη αδηαθνξία απυ ηδκ πθεονά ηςκ πμθζηχκ 

 δεκ οπάνπεζ ημοθημφνα ακηίζηαζδξ απέκακηζ ζε παναααηζηέξ ζοιπενζθμνέξ  

 μζ πμθίηεξ θμαμφκηαζ κα ηαηαββείθμοκ πενζπηχζεζξ δζαθεμνάξ ηαζ εεςνμφκ 

υηζ αηυιδ ηαζ ακ ημ ηάκμοκ, δεκ εα οπάνλεζ ηζιςνία 

 ζηζξ ηαεδιενζκέξ ζοκαθθαβέξ δ δζαθεμνά «δζεοημθφκεζ» 

 δεκ οπάνπεζ εηπαίδεοζδ ζε εέιαηα ηαηαπμθέιδζδξ ημο θαζκμιέκμο 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΧΝ ΚΑΙ ΓΡΑΔΧΝ  

 

3.1 ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣH 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ. 

 

 

Απυ ηζξ ενβαζίεξ ημο ηαζκμηυιμο ενβαζηδνίμο πνμέηορε ζεζνά πνμηάζεςκ ζπεηζηά ιε ηδ 

αεθηίςζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ δνάζεςκ ηαζ ηδκ εζζαβςβή νοειίζεςκ ηαζ δνάζεςκ ιε ζηυπμ 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ πνυθδρδ ηςκ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

δζαθάκεζαξ. Οζ πνμηάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ οθζζηάιεκεξ δνάζεζξ είκαζ δμιδιέκεξ ιε αάζδ 

ηα πνμδβμφιεκδ ηαηαβναθή εκχ δζαηοπχεδηακ ηαζ πμθθέξ πνμηάζεζξ βεκζημφ 

πενζεπμιέκμο εθυζμκ δ ζογήηδζδ δεκ ακαπηφπεδηε αάζεζ πνμπαναζηεοαζιέκςκ 

εζζδβήζεςκ αθθά ιε ηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ ειπεζνζχκ.  

 

 

1. Πξνηάζεηο βειηίσζεο πθηζηάκελσλ δξάζεσλ 

 

Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε (opengov.gr) 

Πνμηάζεζξ αεθηίςζδξ ηδξ δνάζδξ πμο δζαηοπχεδηακ είκαζ ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ ηαζ δ δδιμζζμπμίδζδ ζημζπείςκ ζπεηζηά ιε ημ 

πνηεο πξνηάζεηο ελζσκαηψζεθαλ θαη πνηεο φρη ιεηά ηδ μθμηθήνςζδ ηδξ δζααμφθεοζδξ. 

Δπίζδξ πνμηάεδηε κα βίκεηαζ επηθνηλσλία κε ηνλ ζπκκεηέρνληα ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ βζα εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ημ ακ ηαζ ζε πμζυ ααειυ εκζςιαηχεδηακ ηα 

ζπυθζά ημο ηαηά ηδ θάζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ επζθμβήξ. Ακαθμνζηά ιε ηδκ οπδνεζία 

πνυζηθδζδξ εηδήθςζδξ εκδζαθένμκημξ, πνμηάεδηε κα εκζζποεεί αηυια πενζζζυηενμ δ 

δζαθάκεζα πανμοζζάγμκηαξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακαθοηζηά πνηέο απφ 

ηηο ππφ ζηειέρσζε ζέζεηο θαηαιήθζεθαλ κέζσ opengov ηαζ πμζέξ ιέζς άθθςκ 

δζαδζηαζζχκ  

 

Πξφγξακκα Γη@χγεηα 

Πνμηάζεζξ αεθηίςζδξ πμο δζαηοπχεδηακ είκαζ μ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ 

βζα δδιμζζμπμίδζδ πνάλεςκ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαεχξ ηνίκεηαζ απυ ηάπμζμοξ υηζ 

πνμηφπηεζ έκαξ πνιχ κεγάινο φγθνο αλαξηεηέαο πιεξνθνξίαο πμο θεζημονβεί 
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απμηνεπηζηά βζα ηδκ επζζηυπδζδ ηαζ ακαγήηδζδ πθδνμθμνίαξ απυ ημκ πμθίηδ. Ηδζαίηενδ 

έιθαζδ δυεδηε ζηδκ οπμπνέςζδ ακάνηδζδξ ηςκ επί ιένμοξ δαπακχκ ηαζ δζαηοπχεδηε δ 

ακαβηαζυηδηα πανμπήξ ζπεηζηχκ δζεοηνζκίζεςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ ζημ ζφκμθμ ηςκ 

εκηαβιέκςκ θμνέςκ ηαεχξ οπάνπεζ πμζηζθία ενιδκεζχκ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

ακμιμζμβέκεζα ηςκ ζπεηζηχκ ακανηήζεςκ. Γζαηοπχεδηε δ ακάβηδ βζα βειηίσζε ηεο 

θσδηθνπνίεζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη δφκεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πμο 

δδιμζζμπμζείηαζ ιέζς ημο Πνμβνάιιαημξ εκχ ημκίζηδηε δ ακάβηδ βζα αεθηίςζδ ημο 

ηνυπμο ακαγήηδζδξ. Πνμηάεδηε επίζδξ ε αλάξηεζε νκαδνπνηεκέλσλ δαπαλψλ κηθξψλ 

πνζψλ. Σμκίζηδηε ηέθμξ δ ακάβηδ κα δμεεί έιθαζδ ζε θφζεζξ δζαθεζημονβζηυηδηαξ - ιε 

ζημπυ ηδ δοκαηυηδηα πθήνμοξ αοημιαημπμζδιέκδξ δζαδζηαζίαξ ακανηήζεςκ απυ ημοξ 

θμνείξ πμο δζαεέημοκ ηδκ ηαηάθθδθδ οπμδμιή ηαζ ηεπκμβκςζία – ηαεχξ ηαζ ζε 

εθανιμβέξ δζάποζδξ ακμζπηχκ δεδμιέκςκ. 

Σέθμξ ημκίζηδηε ε αλαγθαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ βαζηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ 

εθαξκφζεη ην Γη@χγεηα, ηαζ έπμοκ απμημιίζεζ ήδδ ιεβάθδ ηαζ πνήζζιδ ειπεζνία, βζα ηδκ 

ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ ειπεζνζχκ ιε ζηυπμ ημκ ηαεμνζζιυ ηαθχκ πναηηζηχκ αθθά ηαζ 

παεμβεκεζχκ ημο πνμβνάιιαημξ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

επζπεζνδζζαηυ αθθά ηαζ ζε ηεπκζηυ επίπεδμ. 

 

Νφκνο γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

Πνμηάζεζξ πμο δζαηοπχεδηακ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ημο κυιμο βζα ηδκ 

δθεηηνμκζηή δζαηοαένκδζδ ιε ζηυπμ ηδ δζαθάκεζα ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηδξ δζαθεμνάξ είκαζ: 

 Απμθοβή οπεναμθζηχκ πνμτπμεέζεςκ ηαζ πμθφπθμηςκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ 

εθανιμβή ημο κυιμο 

 Ακάπηολδ δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ ιε ζηφρεπζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο εζηίεο 

δηαθζνξάο. Έιθαζδ ηαζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ ακάπηολδ ααζζηχκ εθανιμβχκ πμο 

εα απμηεθέζμοκ ηα δνκηθά ζηνηρεία (building blocks) βζα ηδκ οζμεέηδζή ημοξ, ςξ 

θαηαιχηεο (enablers) βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ θφζεςκ 

 Δθανιμβή ιέζς ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα επίηεολδ ανπζηά ιζηνχκ ηαζ εοέθζηηςκ 

ζηυπςκ (πξνγξάκκαηα πηιφηνη) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμθμβζζιυξ ηαζ 

πνμβναιιαηζζιυξ κέςκ εκενβεζχκ ιε επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηαθχκ πναηηζηχκ 

ηαζ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ 
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 Απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιείςζδ βναθεζμηναηζηχκ αανχκ, 

πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ εκένβεζεξ, ιε ζηυπμ έκακ νπζηαζηηθφ αλαζρεδηαζκφ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ειεθηξνληθνπνίεζε δζαδζηαζζχκ 

 Δλαζθάθζζδ πανειαάζεςκ ζημ οθζζηάιεκμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηαζ ζε 

δζαθμνεηζημφξ θψδηθεο (π.π. ηχδζηαξ πμζκζηήξ δζημκμιίαξ, αζηζηυξ ηχδζηαξ).  

 Δκανιυκζζδ ημο οθζζηάιεκμο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο ιε ημκ κυιμ ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ημο ειεθηξνληθνχ 

εγγξάθνπ ζηδ θεζημονβία ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ 

 Έιθαζδ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ βαζηθψλ Μεηξψσλ ηαζ 

ηαεμνζζιυξ ζδζμηηδηχκ ιδηνχςκ. Δλαζθάθζζδ ηδξ δζάεεζήξ ημοξ βζα ακάπηολδ 

οπδνεζζχκ ηαζ δζαθεζημονβζηυηδηα 

 Τπμπνέςζδ ηήξεζεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο απυ ημοξ θμνείξ 

 Δκημπζζιυξ ηαζ αμηνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ιέζς δζιενχκ ζοιθςκζχκ ιε 

πχνεξ πμο δζαεέημοκ ηαθέξ πναηηζηέξ ηαζ ηεπκμβκςζία. 

 

χζηεκα TAXISnet,  

Πνμηάζεζξ αεθηίςζδξ πμο δζαηοπχεδηακ είκαζ μ επακαζπεδζαζιυξ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

οπδνεζζχκ βζα επίηεολδ κεγαιχηεξεο θηιηθφηεηαο πξνο ην ρξήζηε, δ ακάπηολδ 

πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ κε ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ηαεχξ ηαζ δ πνμζθμνά αηυια 

κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο  ζημ πνήζηδ. 

 

 

 

3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔΧΝ ΚΑΣΑΣΟΛΗ  

 

Σμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ εθέβπμο θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ ηαζ μζ οπάνπμοζεξ δμιέξ βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζή ημοξ ακ ηαζ θαίκμκηαζ κα επανημφκ, ζηδκ πνάλδ δεκ απμδίδμοκ ηα 

ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα. Οη βαζηθέο αηηίεο ιπμνμφκ αεααίςξ κα ακαγδηδεμφκ ζηδκ 

επάξθεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηαζ ζημ αλ ππάξρεη θάζε 

θνξά πξαγκαηηθή πνιηηηθή βνχιεζε νη κεραληζκνί λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο θαη 
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λα κελ αδξαλνχλ, απυ ηδ ζογήηδζδ υιςξ πμο ακαπηφπεδηε ζημ πθαίζζμ ημο ηαζκμηυιμο 

ενβαζηδνίμο πνμέηορακ ηαζ άθθα ζπεηζηά ζοιπενάζιαηα ηαζ δζαπζζηχζεζξ. 

 

Δζδζηυηενα: 

 Γζαπζζηχκεηαζ έιιεηκκα ζπληνληζκνχ ηνπ παξαγφκελνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ:  

είκαζ ζοπκά ηα θαζκυιεκα εέζπζζδξ πανάθθδθςκ δζαηάλεςκ πμο νοειίγμοκ 

πανυιμζα γδηήιαηα ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, παναηδνείηαζ δε απμοζία 

εκκμζμθμβζηήξ μιμζμβέκεζαξ ζε πανειθενή κμιμεεηήιαηα. 

 Τθίζηαηαζ πξφβιεκα ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ειέγρνπ 

θαη επηζεψξεζεο ελαζηίαξ ηδξ απμοζίαξ ηεκηνζημφ ή ηεκηνζηχκ ακά ακηζηείιεκμ, 

οπδνεζζχκ ή ανπχκ ιε ακηίζημζπδ ανιμδζυηδηα. 

 Αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ 

 Απνπζία ηππνπνίεζεο ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ είηε ιε ηδ ιμνθή check 

lists είηε ιε ηδκ ηαηάνηζζδ πνςημηυθθςκ ζπεηζηά ιε ηζξ απαζημφιεκεξ εθεβηηζηέξ 

εκένβεζεξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία δζεκένβεζαξ ηςκ εθέβπςκ. 

 Καθή δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ηονίςξ θυβς ηδξ πνμακαθενεείζαξ έθθεζρδξ 

ζοκημκζζιμφ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ δδιμζίςκ θμνέςκ. 

 Σαπηφηεηα ειεγθηή – ειεγρφκελνπ ζε πμθθέξ δζμζηδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ιε 

παναηηδνζζηζηυ ημ πανάδεζβια ημο εθέβπμο ηδξ κμιζιυηδηαξ μζημδμιζηχκ αδεζχκ 

πμο ακαηίεεηαζ ζημκ ίδζμ ημκ εηδυηδ ημοξ. 

 Απνπζία κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ηάεε δζμζηδηζηή ιμκάδα  

 Καζπζηέξεζε θαηά ηελ απνλνκή πεηζαξρηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Καηά 

ηδ ζογήηδζδ ακαθένεδηακ παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα πεζεανπζηχκ 

δζαδζηαζζχκ πμο ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ εηηνειμφζακ βζα πνμκζηά δζαζηήιαηα 

ιεβαθφηενα ηςκ πέκηε εηχκ. 

 Καθή λνκνζέηεζε εκημπζγυιεκδ ζηδκ αθθδθεπζηάθορα κμιμεεηζηχκ δζαηάλεςκ, 

ζηδ νφειζζδ πανυιμζςκ ηαηαζηάζεςκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, ζηδκ έθθεζρδ 

απμηεθεζιαηζηήξ ηεκηνζηήξ επμπηείαξ  

 Πνιπλνκία πμο εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηδ νφειζζδ ηςκ θμνμθμβζηχκ ηαζ 

πμθεμδμιζηχκ εειάηςκ ηαζ δ μπμία αθεκυξ ηαεζζηά δοζπενή ηδκ εθανιμβή αθθά 

ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο αθεηένμο επζηνέπεζ ηδ ακηζιεηχπζζδ 
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υιμζςκ ηαηαζηάζεςκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ακάθμβα ιε ηδκ μοζζαζηζηά 

ακελέθεβηηδ αμφθδζδ ημο ανιυδζμο ηάεε θμνά δδιμζίμο θεζημονβμφ.  

 Άθακπην θαη αηειέζθνξα απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην επηβνιήο πνηλψλ 

βζα δζμζηδηζηέξ πανααάζεζξ. 

 Ύπανλδ δμιζηχκ ηαζ εββεκχκ πξνβιεκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ιε 

παναηηδνζζηζηυηενα α) ηελ ππνζηειέρσζε, α) ηδκ παναηδνμφιεκδ ζε ανηεηέξ 

πενζπηχζεζξ έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ ησλ ππαιιήισλ, β) ηδ κε επηκφξθσζε 

ημοξ, δ) ηδκ αλαμηνθξαηηθή ζηειέρσζε ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ, υπμο δεκ 

πνμαθέπμκηαζ αοζηδνέξ δζαδζηαζίεξ πνυζθδρδξ, ε) ηδκ έιιεηςε ζαθχκ ηαζ 

επανηχκ ηακυκςκ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ, ζη) 

ηε δηάρπζε ηεο επζχλεο πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ υζιςζδ πμθζηζηχκ πζέζεςκ ηαζ 

δζμζηδηζηήξ ααεθηδνίαξ.  

 

 

 

3.3 Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 

 

Γζα κα ιπμνέζεζ κα ηαθοθεεί ημ ιεβάθμ ηεκυ πμο δζαπζζηχκεηαζ  ηαζ κα πνμπςνήζμοκ μζ 

πμθίηεξ ζε δοκαιζηέξ απαλίςζδξ ηδξ δζαθεμνάξ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηαηέθδλακ υηζ εα 

πνέπεζ κα πνμζεπεμφκ ηα αηυθμοεα ζδιεία:   

 

 

 δ εθπαίδεπζε ζε λένπο ππαιιήινπο ζοιααίκεζ ζε πμθφ ιζηνυ ααειυ, ηα 

δζαεέζζια ενβαθεία δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ, εκχ ζδιακηζηή είκαζ δ 

"ζοκεζδδημπμίδζδ" πζεακχκ παναηοπζχκ 

 

 απαζηείηαζ δηαξθήο αιιαγή ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο, ζημ πςξ 

«ακεααίκμοκ» ηαζ δδιμζζμπμζείηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνάλεςκ ηδξ δζμίηδζδξ  ηαζ 

πςξ βίκεηαζ δ  πνμζθοβή ηςκ πμθζηχκ ζημοξ δδιυζζμοξ μνβακζζιμφξ 

 

 ηα δεδνκέλα θαη δεκφζηα πιεξνθνξία δελ είλαη πξνζβάζηκα πακημφ. 

 

 

 μζ ηχδζηεξ πμο δζέπμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ μνβάκςκ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, 

απμηεθμφκ ακηζηείιεκα πμο πνέπεζ ζοκεπχξ κα ακαεεςνμφκηαζ 
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 ηνίζζιδ είκαζ δ αμηνπηζηία θαη ε αλάθηεζε εκπηζηνζχλεο ζε αοηυ πμο θέιε 

δδιυζζεξ δνάζεζξ ηαζ οπδνεζίεξ 

 πνεζάγεηαζ κα πενζμνζζηεί δ δοκαηυηδηα παναβςβήξ οπμονβζηχκ απμθάζεςκ πμο 

κμιμεεημφκ 
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4. ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ – ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

 

 

Σμ ηαζκμηυιμ ενβαζηήνζμ ακέδεζλε πναηηζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ βζα ημκ 

εκημπζζιυ ηςκ εζηζχκ δζαθεμνάξ ηαζ ηδκ ειπέδςζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ζε υθεξ ηζξ πηοπέξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ γςήξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ειπεζνμβκχιμκεξ απυ ηδκ Δζεμκία ηαζ 

ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ Αιενζηήξ  πανμοζίαζακ ηζξ πναηηζηέξ πμο εθανιυγμοκ  μζ πχνεξ ημοξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πανμοζίαζδ ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ έβζκε ιε ηδ πνήζδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηδ δζαδναζηζηή ζοιιεημπή υθςκ ηςκ πανεονζζημιέκςκ ζημ ενβαζηήνζμ. 

Πανάθθδθα, ηέεδηακ ζδιακηζηά ενςηήιαηα βζα ηδ ακάβηδ ιεηαθμνάξ αοηχκ ηςκ πναηηζηχκ 

ζηδκ εθθδκζηή δδιυζζα δζμίηδζδ, δ μπμία έπεζ ηαζ ηδκ εοεφκδ κα εθανιυζεζ πνςημαμοθίεξ βζα 

ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δζαθεμνάξ ηυζμ ζημκ ίδζμ ημ πχνμ ηδξ, 

υζμ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. 

 

 

4.1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ: ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΔΘΟΝΙΑ 

  

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ειπεζνμβκχιμκεξ  απυ ηδκ Δζεμκία η. Nele Leosk ηαζ Silver Meikar, 

πανμοζίαζακ ημ ιμκηέθμ πμο αημθμοεείηαζ ζηδ πχνα ημοξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. οβηεηνζιέκα, 

ζηδκ Δζεμκία, θεζημονβεί δ Αηαδδιία Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ (e-Governance 

Academy), πμο ζηυπμ έπεζ ηδ βέιηηζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

επζημζκςκίαξ βζα ηδκ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ηδξ δεκφζηαο ινγνδνζίαο ηαζ ηδξ 

πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ. Ζ Δζεμκία, ςξ ηνάημξ- ιέθμξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, 

επέκδοζε ανηεηυ πνυκμ, πνήια ηαζ πνμζπάεεζα βζα κα πνμζθένεζ «ρδθζαηέξ» οπδνεζίεξ ζημοξ 

πμθίηεξ ηδξ. Πανάθθδθα ελάβεζ αοηυ ημ ιμκηέθμ ζε βεζημκζηέξ ηδξ πχνεξ ηαζ πνμζθένεζ ηδκ 

εηπαίδεοζδ ζηεθεπχκ ζε εέιαηα δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ηονίςξ δε ζηδ δζαδζηαζία 

δδιζμονβίαξ ηθίιαημξ ειπζζημζφκδξ ιεηαλφ ηςκ ηοαενκήζεςκ ηαζ ηςκ πμθζηχκ ιέζς ηδξ 

ακμζηηήξ ηαζ δζαθακμφξ δζααμφθεοζδξ ηαζ ζοκενβαηζηυηδηαξ. Ζ δνάζδ ηδξ Αηαδδιίαξ 

Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ εηηείκεηαζ ζε δέηα έλζ πχνεξ ιε αιμζααία μθέθδ.  
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Ζ Δζεμκία έηακε πναβιαηζηυηδηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηαεχξ εεςνεί υηζ δ μζημκμιζηή 

ακάπηολδ ηαζ δ δζαθάκεζα ελαζθαθίγμκηαζ ιε ηδκ απυδμζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ζημοξ πμθίηεξ βζα 

ημζκή πνήζδ. Γδθαδή, ημ ηνάημξ, μ δδιυζζμξ ημιέαξ απυ ηάημπμξ ηδξ πθδνμθμνίαξ έβζκε 

«δσξεηήο» ηαζ θνηλσλφο ηεο πιεξνθνξίαο. Όζμ πενζζζυηενδ πθδνμθμνία δίκεζ ημ ηνάημξ, 

ηυζμ πζμ δζαθακέξ βίκεηαζ ζηδ θεζημονβία ημο. Καζ αοηυ έπεζ άιεζμ ακηίηηοπμ ζημ αίζεδια 

ειπζζημζφκδξ ιεηαλφ ηςκ πμθζηχκ, ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

ημζκυηδηαξ, αθμφ δ δζαθεμνά ιεζχκεηαζ. Έπεζ ηαηαζηεί, επίζδξ, ηαηακμδηυ υηζ έκα δζαθακέξ 

ηνάημξ ζοιααδίγεζ ιε ηδκ ακμζηηή δζαηοαένκδζδ ηαζ ηδκ δθεηηνμκζηή δζαηοαένκδζδ.  

Ζ πχνα πνμπςνά ζημ επυιεκμ ζηάδζμ ηεο «ειεθηξνληθήο» δεκνθξαηίαο (e-democracy) θαη 

ηεο «ειεθηξνληθήο» ζπκκεηνρήο (e-participation). Σμ Δζεμκζηυ φκηαβια πνμαθέπεζ υηζ 

υθμξ μ υβημξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ηαηέπεζ μ δδιυζζμξ ημιέαξ, ηαείζηαηαζ δδιυζζα πενζμοζία 

πνμζαάζζιδ ζε υθμοξ. Δπίζδξ οπάνπεζ ηαζ μ Νφκνο Γεκφζηαο Πιεξνθφξεζεο (Public 

Information Act). H πνήζδ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ακαιθίαμθα,   ζοκηεθεί ζηδ 

ιείςζδ ηςκ πνμκμαυνςκ ηαζ ημζημαυνςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο έκαξ πμθίηδξ 

πνεζαζηεί ιζα δδιυζζα οπδνεζία, απαζηείηαζ εθάπζζημξ πνυκμξ, πςνίξ ηδκ ειπθμηή ημο 

δδιμζίμο θεζημονβμφ. Αοηυ αολάκεζ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ μζημκμιίαξ, απαθείθεζ ηζξ 

βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηαεζζηά ηδ δδιυζζα οπδνεζία ηαζ ηαηά  επέηηαζδ, ημ ίδζμ ημ 

ηνάημξ απυθοηα δζαθακή. Ζ δοκαηυηδηα ζοκεπμφξ πνήζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ απυ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ αολάκεζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ζοιαάθθεζ εεηζηά ζηδκ εεκζηή μζημκμιία. 

Πανάθθδθα, επζηοβπάκεηαζ δ ζοκενβαζία ηαζ δ δζαθεζημονβζηυηδηα ηςκ δδιμζίςκ θμνέςκ. Γζα 

ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ ζημ πμθίηδ απαζημφκηαζ ιυκμ θίβμζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ, μζ 

μπμίμζ απθά δίκμοκ μδδβίεξ βζα ηδκ πνυζααζδ ζηα πθδνμθμνζαηά δεδμιέκα ηςκ δδιμζίςκ 

θμνέςκ. Τπάνπμοκ, ηέκηνα οπδνεζζχκ ( e-services centers ), πμο πνμζθένμοκ μθμηθδνςιέκεξ 

πθδνμθμνίεξ ζε υθδ ηδ δζαδνμιή επελενβαζίαξ ηςκ αζηδιάηςκ ηςκ πμθζηχκ.   

 

διακηζηή είκαζ ηαζ δ δζαπίζηςζδ, υηζ ζηδκ Δζεμκία, ημ πμζμζηυ ηςκ πμθζηχκ πμο ηάκμοκ 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ 

ηςκ αζηδιάηςκ ημοξ ζηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ είκαζ ζδζαίηενα ιεβάθμ, ηυζμ θυβς δδιμβναθζηήξ 

ζφζηαζδξ ημο πθδεοζιμφ (67 % πθδεοζιμφ είκαζ κέμζ), υζμ ηαζ ηδξ ελμζηείςζδξ ιε ηζξ 

ηεπκμθμβίεξ ιέζς ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ. Σμ facebook, ημ twitter ηαζ ηα 

έλοπκα ηδθέθςκα (smart phones) απμηεθμφκ ηα ηφνζα ιέζα επζημζκςκίαξ ηςκ Δζεμκχκ 
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πμθζηχκ. Αηνζαχξ, θυβς αοηήξ ηδξ εονφηαηδξ πνήζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ, υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ 

βζα ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα δδιυζζα έββναθα είκαζ πθέμκ ζε ρδθζαηή ιμνθή. 

Σαοηυπνμκα φιεο νη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο βζα ηδκ ηαθφηενδ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδ κμιμεεζία ηαζ ηα δδιυζζα πνςηυημθθα. Ο 

δεκφζηνο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαη φινη νη θνηλσληθνί εηαίξνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ 

ηνπο. 

Καεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα ζηδκ Δζεμκία,  απμηεθεί δ πνήζδ ηδξ ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο 

(digital ID card), ηδκ μπμία δζαεέημοκ υθμζ μζ πμθίηεξ, εθυζμκ ημ επζεοιμφκ. Μέζα ζηδκ 

δθεηηνμκζηή ηαοηυηδηα έπμοκ ηαηαπςνδεεί μζ ηςδζημί ηδξ άδεζαξ μδήβδζδξ, ηςκ ηναπεγζηχκ 

ζοκαθθαβχκ η.μ.η.. Ζ πνυζααζδ ζε υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ, είκαζ εθζηηή ιε ηδκ δθεηηνμκζηή 

ηαοηυηδηα ζηδ δζάνηεζα υθμο ημο εζημζζηεηναχνμο. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ πμθίηδξ ιπμνεί κα 

παναημθμοεεί υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ημκ αθμνμφκ, υπςξ δζηαζηζηέξ απμθάζεζξ ηαζ 

δζμζηδηζηά πνυζηζια, πνήζδ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ ημο απυ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ημ πζμ 

ζδιακηζηυ κα γδηά ηδκ αζηζμθυβδζδ ηςκ πνάλεςκ ηαζ ηδκ θμβμδμζία ηςκ θμνέςκ, πμο ιε ημκ 

έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ αζπμθμφκηαζ ιε ημ πνυζςπμ ημο. 

 Έκα άθθμ ζδιακηζηυ ζημζπείμ, είκαζ υηζ ζηδκ Δζεμκία ην 95 % ησλ πνιηηψλ πξνβαίλεη ζε 

ειεθηξνληθή θνξνινγηθή δήισζε. Άιεζμ ζοκεπαβυιεκμ απμηέθεζια, δ ιείςζδ 

ακενςπμςνχκ βζα ημ δδιυζζμ ηαζ ημκ ζδζςηζηυ ημιέα ηαζ ειπέδςζδ ηδξ δζαθάκεζαξ. Ωξ 

ακηζζηαειζζηζηυ υθεθμξ βζα ημοξ πμθίηεξ, δ ηοαένκδζδ οπυζπεηαζ επζζηνμθή θυνμο εκηυξ 

πέκηε διενχκ.  

      

ημ πμθζηζηυ επίπεδμ, δ Δζεμκία έπεζ δζεονφκεζ ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ζηζξ εηθμβζηέξ 

δζαδζηαζίεξ. Με ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία (e-voting), μζ πμθίηεξ ιπμνμφκ κα εηθνάζμοκ 

ηδκ πμθζηζηή ημοξ αμφθδζδ βζα υθα ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδ πχνα. Πμθθέξ κμιμεεηζηέξ 

πνςημαμοθίεξ θαιαάκμοκ πχνα, ηαεχξ δ Δζεμκία έπεζ εκζςιαηχζεζ ζηδκ  έκκμιδ ηάλδ ηδξ ημ 

ημζκμηζηυ δίηαζμ, ζδζαίηενα ηδ δοκαηυηδηα θήρδξ κμιμεεηζηήξ πνςημαμοθίαξ απυ ημοξ πμθίηεξ 

ιε ηδ ζοθθμβή εκυξ εηαημιιονίμο οπμβναθχκ (European Citizen Initiative). Οζ πμθίηεξ 

ζοιιεηέπμοκ ιέζς ηδξ πνήζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ζε ακμζηηή δζααμφθεοζδ βζα ηδκ ρήθζζδ κυιςκ 

ηαζ έηδμζδ οπμονβζηχκ απμθάζεςκ. Δπζπθέμκ, ηάεε οπμονβείμ μθείθεζ κα δζαηδνεί ηδ αάζδ 

δεδμιέκςκ ημο πνμζαάζζιδ ζε υθμοξ ημοξ πμθίηεξ. Ζ πεναζηένς ακάπηολδ ηδξ δθεηηνμκζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ  απμηεθεί ζηυπμ ηδξ Δζεμκίαξ, χζηε κα ηαηαζηεί έκα ρδθζαηυ θξάηνο (e-state). 
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H πνήζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ απμηεθμφκ ζδιακηζηά 

ενβαθεία βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ εζηζχκ ηδξ δζαθεμνάξ. 

Σαοηυπνμκα, πνμζθένμοκ   ηαζ ηα ιέζα βζα ηδ ζοκεπή ηαζ εκανβέζηενδ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ 

ζηζξ κμιμεεηζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ δζαδζηαζίεξ.  

 

4.2. ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΔΣΙΧΝ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ 

ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΣΙ ΗΠΑ 

 

Ο ειπεζνμβκχιμκαξ απυ ηζξ Ζ.Π.Α. Alex Fishman, πανμοζίαζε ημ ιμκηέθμ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηδκ μιμζπμκδζαηή ηοαένκδζδ βζα ημκ εκημπζζιυ εζηζχκ δζαθεμνάξ. 

οβηεηνζιέκα, ημ ιμκηέθμ αοηυ αμδεά ηδκ ηοαένκδζδ Οbama ζηδκ απμθοβή απάηδξ ζηζξ 

δδιυζζεξ πνμιήεεζεξ, ζδζαίηενα ζημ πνυβναιια μζημκμιζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ ηδξ πχναξ. Ζ 

υθδ δζαδζηαζία λεηίκδζε απυ ηδκ έββναθδ ιανηονία εκυξ πμθίηδ ζε ιζα ηοαενκδηζηή οπδνεζία, 

ακαθμνζηά ιε απάηδ ιζαξ ζδζςηζηήξ εηαζνίαξ ζε αάνμξ ημο αιενζηακζημφ δδιμζίμο ηαζ 

εζδζηυηενα ημο Τπμονβείμο Άιοκαξ. Απυ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ οπυεεζδξ, ηα ζημζπεία έδεζλακ υηζ 

δ εηαζνία ιέζς εοβαηνζηχκ ηδξ ιπυνεζε κα ηαηαπναζηεί 10 εηαημιιφνζα δμθάνζα.  

 

Καηανπάξ, πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ φιεο νη πιεξσκέο ηνπ ακεξηθαληθνχ δεκνζίνπ πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, γίλνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (paypal). Ο θυβμξ πμο δζαηδνείηαζ 

αηυιδ αοηυξ μ ηνυπμξ πθδνςιήξ, είκαζ υηζ είκαζ εφημθδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή δ ηαηαπμθέιδζδ 

ηδξ μζημκμιζηήξ απάηδξ. Όθεξ μζ εηαζνείεξ θαιαάκμοκ ηα πμζά πμο ημοξ ακαθμβμφκ ιέζα απυ 

έκα ηεκηνζηυ θμβανζαζιυ ηδξ μιμζπμκδζαηήξ ηοαένκδζδξ, πμο δζαπέεηαζ ζε υθεξ ηζξ οπδνεζίεξ 

ηαζ ηα οπμονβεία. Πανάθθδθα, ημ αιενζηακζηυ δδιυζζμ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, πνμζπαεεί κα 

εθέβλεζ ηδ νμή ηςκ ηεθαθαζαηχκ δζαεεζίιςκ ημο ηαζ κα πνμαεί ζε έκα πνμτπμθμβζζιυ ηαζ έκα 

ιεηέπεζηα απμθμβζζιυ ηςκ μζημκμιζηχκ πεπναβιέκςκ ημο. Ωζηυζμ, ημ ιεζμκέηηδια ημο 

ιμκηέθμο αοημφ, έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ μζ αθβυνζειμζ ηδξ ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ ιπμνμφκ κα 

πνμζανιμζημφκ ζηδκ απάηδ ηαζ έηζζ μζ αζημφκηεξ ηδκ απάηδ εφημθα ανίζημοκ κέμοξ δζαφθμοξ 

βζα ηαηάπνδζδ δδιμζίμο πνήιαημξ ιέζα απυ ηζξ ηναηζηέξ πνμιήεεζεξ. Πάκημηε ανίζημκηαζ 

ηνυπμζ οπενθαθάββζζδξ ημο ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ ζοκεπχξ πνέπεζ κα ακαααειίγεηαζ ηαζ κα 

αεθηζχκεηαζ ιε ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ, αθθά ηαζ πμθζηζηέξ πνςημαμοθίεξ πμο εα εκζζπφμοκ 
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εεζιζηά ημ ιμκηέθμ εκημπζζιμφ ηςκ εζηζχκ δζαθεμνάξ ζε μιμζπμκδζαηυ ηαζ πμθζηεζαηυ 

επίπεδμ.   

 

Σν κνληέιν εληνπηζκνχ ησλ εζηηψλ δηαθζνξάο ζηηο Η.Π.Α. ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηδξ 

δμνοθμνζηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδκ εζζαβςβή αθβμνίειςκ. Γίκεηαζ εζζαβςβή ηςκ ζημζπείςκ ηδξ 

εηαζνείαξ ζημ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ αοηυιαηα ακαγδηεί ηδ ηαοηυηδηα ηαζ ηζξ 

δζαδνμιέξ ηςκ πθδνςιχκ πνμξ αοηή απυ ημ αιενζηακζηυ δδιυζζμ. ηδ ζοκέπεζα, ιε ηδκ 

ειθάκζζδ ηςκ πθδνςιχκ, μ πνήζηδξ ημο ζοζηήιαημξ πνμααίκεζ ζε έθεβπμ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ 

πθδνςιήξ, χζηε κα δεζ ηδ δζαδνμιή ημο πνήιαημξ, αθθά ηαζ κα δεζ επαηνζαχξ ηδκ αζηία ηδξ 

πθδνςιήξ αοηήξ. Με ηδκ ειαάεοκζδ ηδξ ένεοκαξ ιπμνεί ημ ηνάημξ κα εθέβλεζ ηοπυκ 

παναηοπίεξ ζημοξ υνμοξ ηδξ ζοκαθθαβήξ ηαζ αέααζα κα έπεζ ιζα εονφηενδ εζηυκα ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ εθεβπυιεκδξ εηαζνείαξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί, υηζ 

ιέζα ζημ ζφζηδια αοηυ ηαηαπςνμφκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ην πνηληθφ κεηξψν ηεο εηαηξείαο, 

δδθαδή, έπμοκ εκζςιαηςεεί ζημ ζχια ημο ιδηνχμο ηαζ δζηαζηζηέξ απμθάζεζξ εζξ αάνμξ αοηήξ 

ηδξ εηαζνείαξ. ημ ζφκμθμ εθέβπμκηαζ ηαζ νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο, ακαθμνζηά ιε ηα 

πενζμοζζαηά ημοξ ζημζπεία ηαζ ημ πμζκζηυ ημοξ ιδηνχμ.  Έηζζ δδιζμονβείηαζ ιζα μιπνέθα 

πνμζηαζίαξ ημο ηνάημοξ απυ μζημκμιζηέξ απάηεξ, αθθά ηαζ μ θμνμθμβμφιεκμξ βκςνίγεζ πμο 

πάκε ηα πνήιαηα ημο.  Οζ πθδνςιέξ ημο Τπμονβείμο βζκυηακ ηακμκζηά ζηδ ζοιααθθυιεκδ 

εηαζνία πμο υιςξ δζαηδνμφζε εοβαηνζηά οπμηαηαζηήιαηα ζε άθθα ζδιεία ηδξ πχναξ.  

ημ ζφζηδια εκημπζζιμφ εζηζχκ δζαθεμνάξ, δ μιμζπμκδζαηή ηοαένκδζδ πνδζζιμπμζεί 

ελεζδζηεοιέκμοξ εκπεηξνγλψκνλεο ζηελ νηθνλνκηθή απάηε ηαζ επηζηήκνλεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο. Έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία κα ημκζζηεί, υηζ δ 

μιμζπμκδζαηή ηοαένκδζδ δίκεζ ιεβάθδ αανφηδηα ζηδ «ζηξαηνιφγεζε» ελεζδζηεοιέκμο 

πνμζςπζημφ ζηα πεδία εηείκα πμο εκδζαθένμοκ ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ιμκηέθμο εκημπζζιμφ ηςκ 

εζηζχκ δζαθεμνάξ. Πανάθθδθα, ημ ζφζηδια δζμζηδηζηήξ οπμζηήνζλδξ είκαζ ζηειερσκέλν κε 

λνκηθνχο θαη θνξνηερληθνχο. Ζ εθανιμβή ηδξ ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ ζε δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ 

ζηαηζζηζηχκ πνμζεββίζεςκ είκαζ απαναίηδημ ενβαθείμ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ 

απάηδξ. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ επαθδεεφεηαζ, εκχ μζ δδιυζζμζ θεζημονβμί έπμοκ 

άιεζδ πνυζααζδ ζε ηνίζζιεξ πθδνμθμνίεξ.  
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Η έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο ζηηο Η.Π.Α. έπεζ ςξ αάζδ ηδκ πνυζααζδ υθςκ ηςκ πμθζηχκ ζηζξ 

πθδνμθμνίεξ πμο δζαεέηεζ δ ηεκηνζηή ηοαένκδζδ. Ζ ηεκηνζηή δζαδζηηοαηή πφθδ πνυζααζδξ 

ζηζξ πθδνμθμνίεξ είκαζ δ data.gov, πμο απμηεθεί ηαζ πνμζςπζηή επζθμβή ημο Πνυεδνμο 

Obama. Σμ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ πνςημαμοθίαξ ζοκέηεζκε ζηδκ αθθαβή ηδξ κμμηνμπίαξ ηδξ 

μιμζπμκδζαηήξ ηοαένκδζδξ, υπμο μζ δδιυζζμζ θεζημονβμί ζοκεζδδημπμζμφκ αοηυ πμο πνέπεζ κα 

ηάκμοκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ πμθίηεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεμφκ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ θήρδξ απμθάζεςκ. Μπμνμφκ μζ πμθίηεξ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ αλνηθηή 

δηαβνχιεπζε ηαζ ηδκ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε. Όιςξ ηαζ δ μιμζπμκδζαηή ηοαένκδζδ ηαηέζηδ 

πζμ απμηεθεζιαηζηή, αθμφ δ πνήζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ εκζζπφεζ ηδ ινγνδνζία ηαζ ηδ δηαθάλεηα, 

εθέβπμκηαζ ηαζ μζ εθεβηηέξ. Ζ θμβζηή αοηήξ ηδξ πνςημαμοθίαξ είκαζ απθή: επζηνέπμκηαξ ζημοξ 

πμθίηεξ ηδκ πνυζααζδ ζε δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ  πθδνμθμνίαξ είκαζ πζμ εφημθμ κα εθέβλεζξ ηδκ 

μζημκμιζηή απάηδ, ζδζαίηενα ηδκ απάηδ ζε αάνμξ ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ ακαζοβηνυηδζδξ ηδξ 

αιενζηακζηήξ μζημκμιίαξ. 

 

Σα ηνίζζια ζημζπεία ζε υθδ ηδ δζαδζηαζία είκαζ μ ηξφπνο ηαπηνπνίεζεο ησλ εζηηψλ 

δηαθζνξάο, ηονίςξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ζοκαθθαβέξ ηδξ μιμζπμκδζαηήξ ηοαένκδζδξ ιε ημκ 

ζδζςηζηυ ημιέα, μ ηνυπμξ πμο δαπακά δ ηοαένκδζδ ημ δδιυζζμ πνήια ιέζς ηςκ πθδνςιχκ ηαζ 

αέααζα ζε πμζμοξ δίκμκηαζ ηα πνήιαηα. ε υθεξ αοηέξ ηζξ πηοπέξ, ην εξγαιείν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε είλαη ε πιεξνθνξία γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δέρνληαη ηηο πιεξσκέο. Έκα ιδηνχμ 

εηαζνζχκ ιε έκα ιμκαδζηυ δθεηηνμκζηυ ηςδζηυ έπεζ δδιζμονβδεεί, χζηε κα ιπμνμφκ μζ 

ηοαενκδηζηέξ οπδνεζίεξ κα εθέβπμοκ ηδ νμή ηςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηςκ πθδνςιχκ. Έηζζ, ιπμνεί δ 

ηοαένκδζδ ιέζα απυ αοηυ ημ ιδηνχμ κα εθέβλεζ ημοξ ιεηυπμοξ αοηχκ ηςκ εηαζνζχκ, ημ ηυπμ 

δζαιμκήξ, ημ ηδθεθςκζηυ ανζειυ ηαζ ημκ ανζειυ ηδξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ αοηχκ ηςκ 

πνμζχπςκ. Σμ ιδηνχμ αοηυ έπεζ ειαέθεζα εθανιμβήξ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηαζ δζαεέηεζ 

αολδιέκδ κμιζηή ζζπφ, χζηε κα ιδ πνμζηνμφεζ ζε απμθάζεζξ ηςκ πμθζηεζαηχκ ηοαενκήζεςκ, 

ηςκ κμιμεεηζηχκ ζςιάηςκ ηαζ ηςκ δζηαζηδνίςκ.    

  

Η ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο αμδεά ζηδκ ηαηαπχνζζδ βεςπςνζηχκ δεδμιέκςκ, 

υπμο είκαζ δοκαηή δ απυδμζδ βεςβναθζημφ ηςδζημφ ζε αοηέξ ηζξ εηαζνίεξ. Σα βεςπςνζηά 

δεδμιέκα, πανυθα αοηά, απμηεθμφκ ζημζπεία πνμξ αλζμπμίδζδ βζα ηδκ ηαηαβναθή 

πενζμοζζαηχκ δεδμιέκςκ. Ακαθμνζηά ιε ηα βεςπςνζηά δεδμιέκα,  δ πνδζζιυηδηα ημοξ 
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θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ πνμΰπανλδ εκυξ ηηδιαημθμβίμο ημο ζοκυθμο ηδξ επζηνάηεζαξ ηςκ Ζ.Π.Α. 

Σαοηυπνμκα, θαιαάκεζ ημ ζφζηδια ηαζ ηαηαπςνμφκηαζ ζημ ιδηνχμ υθεξ μζ ακαθμνέξ φπμπηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο πανέπεζ ημ ηναπεγζηυ ζφζηδια ηδξ πχναξ. Καεζενχκμκηαζ ηαηάθμβμζ 

οπυπηςκ εηαζνζχκ πμο δζέπναλακ μζημκμιζηέξ απάηεξ ηαηά ημο αιενζηακζημφ δδιμζίμο ηαζ 

αοηυιαηα απμηθείμκηαζ απυ δδιυζζμοξ δζαβςκζζιμφξ βζα πανμπή οπδνεζζχκ ζημ ηνάημξ. 

Πεναζηένς, υθεξ αοηέξ πθδνμθμνίεξ ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε έκα ηεκηνζηυ ηενιαηζηυ, πμο 

επελενβάγεηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ εκένβεζεξ ζηδκ μιμζπμκδζαηή ηοαένκδζδ.  Σμ ζφκμθμ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ αοηχκ πνδζζιμπμζείηαζ απυ  I.R.S., F.B.I., D.I.A. ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ δζςηηζηέξ 

μιμζπμκδζαηέξ οπδνεζίεξ. Παναηδνείηαζ έκα ζοβηεκηνςηζηυ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, οπυ ημκ έθεβπμ ηδξ μιμζπμκδζαηήξ ηοαένκδζδξ, ιε εεζιζηέξ εββοήζεζξ. ημ 

πθαίζζμ ημο ζοζηήιαημξ ηςκ εθέβπςκ ηαζ ηςκ ζζμννμπζχκ, ημ μιμζπμκδζαηυ φκηαβια είκαζ 

ζδζαίηενα πνμζεηηζηυ ζηα υνζα δνάζδξ ηςκ ηοαενκδηζηχκ θμνέςκ ηαζ αοζηδνυ ζε πενζπηχζεζξ 

πανααίαζδξ αημιζηχκ εθεοεενζχκ ηαζ αέααζα ηαηάπνδζδξ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ.   

 

 

 

4.3. ΑΛΛΔ ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΘΝΗ ΥΧΡΟ  

 

ηδ Μεγάιε Βξεηαλία δ Δεκζηή πμθή Γζαηοαένκδζδξ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ δδιυζζεξ 

οπδνεζίεξ έπεζ εζζάβεζ έκαn «Οδδβυ οιπενζθμνάξ» - “Code of Contact”, ημκ μπμίμ μζ 

δδιυζζμζ οπάθθδθμζ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηδνμφκ ηαηά ηδκ επαθή ημοξ ιε ημοξ πμθίηεξ. 

Πανάθθδθα, ημ ακηίζημζπμ ανεηακζηυ ΓΟΑΣΑΠ, ζημ πθαίζζμ ιζαξ μζημκμιζηυ-ηεκηνζηήξ 

ακηίθδρδξ βζα ηδκ ηαπεία ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ έπεζ ηαεζενχζεζ ιζα θμβζηή 

«βνδβμνυζδιμο» ιε ηνεζξ δοκαηυηδηεξ (fast tracks). ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ οπάνπεζ δ ζοκήεδξ 

δζαδζηαζία ιε ηδκ ηαηααμθή εκυξ πανημζήιμο παιδθμφ ηυζημοξ, ζηδ δεφηενδ, ακ έκαξ πμθίηδξ 

επζεοιεί κα θάαεζ έκα πζζημπμζδηζηυ ζε 15 διένεξ ηαηααάθθεζ ημ πμζυ ηςκ 100 θζνχκ ηαζ ζηδ 

ηνίηδ πενίπηςζδ, βζα ηδκ θήρδ εκυξ πζζημπμζδηζημφ ζε 48 χνεξ, ηαηααάθθεζ ημ δζπθάζζμ πμζυ 

ηδξ δεφηενδξ πενίπηςζδξ.  Με ημκ ηνυπμ αοηυ ημ ηνάημξ εζζπνάηηεζ ημ ηυζημξ ηδξ επίζπεοζδξ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηα πμζά δεκ ηαηαθήβμοκ ζηδ ηζέπδ μνζζιέκςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ. 

ηε ηγθαπνχξε, μζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ εδηείαξ ημοξ πμο δεκ έπμοκ 

μθμηθδνχζεζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημοξ εθμδζάγμκηαζ ιε έκα εβπεζνίδζμ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, ημ 



ΕΚΔΔΑ, «Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ – Καταπολέμηςη τησ Διαφθοράσ» 
43 

μπμίμ ημοξ ηαεμδδβεί ζηδκ πμνεία ημοξ ζηδκ οπδνεζία ηαζ ημοξ πνμζθένεζ ηνυπμοξ 

απμηεθεζιαηζηήξ άζηδζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ. 

 

ηζξ Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, μζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ έπμοκ δδιζμονβήζεζ έκα 

δζαδζηηοαηυ ηυπμ (gov.loop), υπμο ηαηαεέημοκ ηζξ πνμηάζεζξ ηαζ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημοξ 

βζα ηδ δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ ηαζ αέααζα πνμαάθθμοκ ηαζ ηζξ αέθηζζηεξ 

πναηηζηέξ πμο εθανιυγμοκ ζε πεδία δζμζηδηζηήξ δνάζδξ. Ακηίζημζπμζ δζαδζηηοαημί ηυπμζ 

οπάνπμοκ ζε πχνεξ εονςπασηέξ ή ιδ. 

 

Πνέπεζ κα ημκζζηεί ζδζαίηενα υηζ ζε πμθθέξ πχνεξ οπάνπμοκ ζζημζεθίδεξ, υπςξ δ 

ipaidabribe.com, υπμο μζ πμθίηεξ ιπμνμφκ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ βζα ηδ δςνμδμηία 

δδιυζζςκ θεζημονβχκ, ιε ζημπυ ηδκ ηαπεία δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμεέζεςκ ημοξ.         
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 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ -  ΠΡΟΣΑΔΙ  

 

Απυ ηζξ ενβαζίεξ ημο ηαζκμηυιμο ενβαζηδνίμο πνμέηορε ζεζνά πνμηάζεςκ ζπεηζηά ιε ηδ 

αεθηίςζδ ημο κμιμεεηζημφ πθαζζίμο, ηδκ εζζαβςβή ηαζκμηυιςκ νοειίζεςκ, ηδκ 

μνβακςηζηή ακαδζάνενςζδ ηςκ ακηζζημίπςκ δμιχκ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ δνάζεςκ ιε ζηυπμ 

πάκημηε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ εκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηαζ 

ηαηαζημθή ηςκ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ. Καηαηέεδηακ πνμηάζεζξ βεκζημφ πενζεπμιέκμο 

αθθά ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ ή επελενβαζιέκεξ πνμηάζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ 

ηαζ ηδκ αθμνιή βζα ηδκ άιεζδ πνμχεδζδ κμιμεεηζηχκ νοειίζεςκ ηαζ οθμπμίδζδ 

δνάζεςκ. 

 

 

5.1 ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ -  ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ  

 

α. Πξνηάζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα. 

 Απμθοβή οπεναμθζηχκ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ δθεηηνμκζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ 

 Ακάπηολδ δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ ιε ζηυπεοζδ ηαζ πνμηεναζυηδηα ζηζξ εζηίεξ 

δζαθεμνάξ. Έιθαζδ ηαζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ ακάπηολδ ααζζηχκ εθανιμβχκ πμο 

εα απμηεθέζμοκ ηα δμιζηά ζημζπεία (building blocks) βζα ηδκ οζμεέηδζή ημοξ ςξ 

ηαηαθφηεξ (enablers) βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ θφζεςκ 

 Δθανιμβή ιέζς ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα επίηεολδ ανπζηά ιζηνχκ ηαζ εοέθζηηςκ 

ζηυπςκ (πνμβνάιιαηα πζθυημζ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμθμβζζιυξ ηαζ 

πνμβναιιαηζζιυξ κέςκ εκενβεζχκ ιε επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηαθχκ πναηηζηχκ 

ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

 Ακααάειζζδ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ 

 Απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιείςζδ βναθεζμηναηζηχκ αανχκ 

 Δλαζθάθζζδ πανειαάζεςκ ζημ οθζζηάιεκμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηαζ ζε 

δζαθμνεηζημφξ ηχδζηεξ (π.π. ηχδζηαξ πμζκζηήξ δζημκμιίαξ, αζηζηυξ ηχδζηαξ). 

Σμκίζηδηε ζδζαίηενα δ ακάβηδ βζα εκανιυκζζδ ημο οθζζηάιεκμο κμιμεεηζημφ 

πθαζζίμο ιε ημκ κυιμ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

εκζςιάηςζδ ημο δθεηηνμκζημφ εββνάθμο ζηδ θεζημονβία ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ 
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 Δπακαπνμζδζμνζζιυξ ημο πθαζζίμο θεζημονβίαξ ηδξ Ανπήξ Πνμζηαζίαξ 

Γεδμιέκςκ Πνμζςπζημφ Υαναηηήνα ιε ζηυπμ ηδ ζοιαμθή ζηδ δζαθάκεζα 

 «Να ιδκ ιδπακμβναθήζμοιε ημ πάμξ», κα βίκεζ ακαζπεδζαζιυξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

οθμπμίδζδ οπδνεζζχκ ιε αάζδ ηζξ ακαζπεδζαζιέκεξ απμδμηζηέξ δζαδζηαζίεξ 

 Δκημπζζιυξ ιδηνχςκ ηαζ ηαεμνζζιυξ ζδζμηηδηχκ ιδηνχςκ, ελαζθάθζζδ ημο 

πθαζζίμο δζάεεζδξ αοηχκ βζα ακάπηολδ οπδνεζζχκ ηαζ δζαθεζημονβζηυηδηα 

 Σήνδζδ ηαζ δθεηηνμκζηή δζάεεζδ εκζαίμο δδιμημθμβίμο, ζημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ 

ημο Πνμβνάιιαημξ Καθθζηνάηδξ 

 Πανμπή δθεηηνμκζηήξ οπδνεζίαξ πνμβναιιαηζζιμφ ζαηνζηχκ πνάλεςκ βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ ζημ πχνμ ηδξ οβείαξ (νακηεαμφ 

ζαηνζηχκ επζζηέρεςκ ηαζ πεζνμονβείςκ) 

 Τπμπνέςζδ ηήνδζδξ ρδθζαηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ δζαααειζζιέκδξ δζάεεζήξ ηδξ 

ιέζς δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ 

 Αλζμπμίδζδ ηαθχκ πναηηζηχκ, ιε ημκ εκημπζζιυ δνάζεςκ απυ πχνεξ πμο έπμοκ 

επζηφπεζ ζε ηέημζεξ εκένβεζεξ ηαζ κα οζμεέηδζδ θφζεςκ πμο εα επζαθδεμφκ ιε 

ηαοηυπνμκδ ακηζηαηάζηαζδ ημο οθζζηάιεκμ πθαζζίμο 

 

β. Πξνηάζεηο γηα παξεκβάζεηο θαη βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο 

 

 Τζμεέηδζδ εεζιμφ αλζμθυβδζδξ ηαζ πζζημπμίδζδξ θμνέςκ ηδξ εθθδκζηήξ 

δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ επίπεδμ δζαθάκεζαξ, εκίζποζδ ημο ημζκμφ 

πθαζζίμο αλζμθυβδζδξ   

 Μδπακζζιμί απμθμβζζιμφ ηαζ οζμεέηδζδ δεζηηχκ πνμυδμο, ζε ζπέζδ ηονίςξ ιε 

ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ ηαζ ηδ δζαθάκεζα. Ακαηνμθμδυηδζδ ηαζ ιδπακζζιυξ 

οθμπμίδζδξ επειααηζηχκ εκενβεζχκ 

 Γνάζεζξ δζαθάκεζαξ ηάης απυ ιζα μιπνέθα, ζοκημκζζιέκεξ εκένβεζεξ βζα 

απμδμηζηυηενμ απμηέθεζια 

 Πνμζδζμνζζιυξ απμηθεζζηζηχκ πνμεεζιζχκ βζα ηδκ ακηαπυηνζζδ ηδξ δδιυζζαξ 

δζμίηδζδξ ζε ζοκαθθαβέξ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιε ημκ πμθίηδ 

 Δθεφεενδ ηαζ ακμζηηή δδιμζζμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ, 

μνζζηζημπμίδζδ ζπεδίςκ πυθεςκ ηςκ δήιςκ, μνζζηζημπμίδζδ βναιιήξ αζβζαθμφ 



ΕΚΔΔΑ, «Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ – Καταπολέμηςη τησ Διαφθοράσ» 
46 

 Γζαθάκεζα ηδξ δνάζδξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο ιδπακζζιμφ πνμιδεεζχκ 

 Με ηδ ζοιαμθή ηδξ ΑΠΓΠΥ, κα ηαεμνζζηεί δ ζζμννμπία ιεηαλφ ηδξ δζαθάκεζαξ 

ηαζ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ πνμζςπζημφ παναηηήνα (εκδεζηηζηά 

ακαθένεδηακ παναδείβιαηα ζε ζπέζδ ιε ηδ δδιμζζμπμίδζδ ζημζπείςκ υπςξ πμζμζ 

απμθφβακε κα οπδνεηήζμοκ, ααειμί θμζηδηχκ, αιμζαέξ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ, 

ζημζπεία θυνμο εζζμδήιαημξ 

 Νυιμξ βζα ηδκ ηαθή κμιμεέηδζδ (better regulation) – Πνμηάεδηε δ πνήζδ ημο 

«ηακυκα 5-1» ιε ηδκ πνμζέββζζδ υηζ βζα ηάεε 5 κμιμεεηήιαηα πμο ηαηανβμφκηαζ 

κα εζζάβεηαζ 1 

 Δκένβεζεξ βζα ηαθή κμιμεέηδζδ ηαζ ακμζηηή δζααμφθεοζδ ηςκ κμιμεεηζηχκ 

πνςημαμοθζχκ 

 Απθμφζηεοζδ ηαζ ηςδζημπμίδζδ κμιμεεζίαξ, ηαζ εζδζηά ηδξ θμνμθμβζηήξ 

κμιμεεζίαξ 

 Αφλδζδ ακηζηεζιεκζηχκ αλζχκ, ιείςζδ θμνμθμβζημφ ζοκηεθεζηή  

 Καηάνβδζδ ηδξ ηαηηζηήξ ηδξ πεναίςζδξ – ηαηημπμίδζδξ 

 Δθανιμβή εεζιμφ ηαζ πθαζζίμο «δθεηηνμκζηήξ δίηδξ» 

 

γ. Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ πνιίηε  

 

 Αλζμηναηζηή επζθμβή ημο πνμζςπζημφ, αλζμθυβδζδ, ζοιιεημπή ημο πμθίηδ ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ 

 Ακάβηδ βζα αθθαβή ημοθημφναξ – ηυζμ βζα ημκ δδιυζζμ οπάθθδθμ υζμ ηαζ βζα ημκ 

πμθίηδ – βζα οπαημή ζημοξ κυιμοξ.  

 Κίκδηνα, λεηάεανμζ ζηυπμζ βζα ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ δδιυζζαξ 

δζμίηδζδξ 

 οιιεημπή ημο πμθίηδ, άζηδζδ ηνζηζηήξ, ζοιιεημπή ζηδκ θήρδ απμθάζεςκ. 

 Τθμπμίδζδ οπδνεζίαξ πμο εα δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ πμθίηδ κα αζηεί ηνζηζηή 

ηαζ κα ζπμθζάγεζ δδιυζζα Έββναθα, Τπδνεζίεξ αθθά ηαζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ 

δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ιε ημ μπμίμ αθθδθεπζδνά 

 Ακάπηολδ ημοθημφναξ δζαθάκεζαξ ζημκ πμθίηδ ηαζ ημ δδιυζζμ οπάθθδθμ 

 Αοηυιαηδ πνυζααζδ ημο πμθίηδ ζηα έββναθα πμο ημκ αθμνμφκ 
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 Άκμζβια υθςκ ηςκ εββνάθςκ 

 Πνυζααζδ ζημ πμζμξ έπεζ πνυζααζδ ζηα έββναθα 

 Δπζημζκςκζαηέξ δνάζεζξ 

 Δηπαίδεοζδ ηαζ εκδιένςζδ ιε έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ ημοθημφναξ δζαθάκεζαξ ηαζ 

ηδκ αθθαβή κμμηνμπίαξ ζε ζπέζδ ιε ημ νυθμ ημο πμθίηδ ςξ επίηεκηνμ ηάεε 

δζαδζηαζίαξ ηαζ οπδνεζίαξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 

δ. Πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 

 

Ακ ηαζ δ θεζημονβία ηςκ εθεβηηζηχκ ιδπακζζιχκ είκαζ ηονίςξ πανάβμκηαξ ηαηαζημθήξ 

ηςκ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ, δζαηοπχεδηε απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ δ ιεβάθδ ζδιαζία ημο 

ζςζημφ ζπεδζαζιμφ ηςκ δμιχκ ηςκ ιδπακζζιχκ αοηχκ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ 

θεζημονβίαξ ημοξ ςξ πανάβμκηαξ πνυθδρδξ ηδξ δζαθμνάξ ηαζ εκίζποζδξ ηδξ δζαθάκεζαξ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ δζαηοπχεδηακ μζ παναηάης πνμηάζεζξ: 

 Τθμπμίδζδ ιδπακζζιμφ εεζιζηήξ ηαζ κμιζηήξ εςνάηζζδξ ηςκ εθεβηηχκ 

 Ακάπηολδ εεζιμφ ηαζ απμηεθεζιαηζημφ ιδπακζζιμφ εθέβπμο ηςκ εθεβηηχκ 

 Δκίζποζδ ημο εεζιμφ ημο βεκζημφ επζεεςνδηή ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ άθθςκ 

ζπεηζηχκ θμνέςκ ηαζ ζηεθέπςζδ αοηχκ, υπμο απαζηείηαζ, βζα απμηεθεζιαηζηή 

θεζημονβία 

 οκεπήξ εηπαίδεοζδ ζηεθεπχκ εθεβηηζηχκ ιδπακζζιχκ 

 

5.2. ΔΛΔΓΥΟ -  ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗ – ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΣΧΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ 

ΓΙΑΦΘΟΡΑ  

α. Γεληθέο πξνηάζεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ: 

 Λήρδ ιέηνςκ, κμιμεεηζηχκ ηαζ μνβακςηζηχκ, βζα ηδκ επζηάποκζδ ηαηά ηδκ 

απμκμιή πμζκζηήξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδκ ηαπεία εηδίηαζδ ηςκ πεζεανπζηχκ 

οπμεέζεςκ, υπςξ δ πνυαθερδ απμηθεζζηζηχκ πνμεεζιζχκ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηςκ ζπεηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ οπμεέζεςκ ιέζς αάζεςκ 

δεδμιέκςκ. 

 οκέπζζδ ηαζ εκηαηζημπμίδζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ 

δζαδζηαζζχκ ηαζ κμιμεεηζημφ πθαζζίμο 
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 Δκίζποζδ ηςκ ήδδ οπανπμοζχκ οπδνεζζχκ ηαζ βναθείςκ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ 

ζφζηαζδ ακηίζημζπςκ οπδνεζζαηχκ ιμκάδςκ υπμο δεκ οπάνπμοκ 

 Δκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ ημ ένβμ ηςκ εθεβηηζηχκ 

ιδπακζζιχκ  

 Καεζένςζδ αλζμηναηζηχκ ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ πνυζθδρδ πνμζςπζημφ, υπμο δεκ 

ειπθέηεηαζ ημ ΑΔΠ ηαζ βζα ηδκ οπδνεζζαηή ελέθζλδ ημο ήδδ οπδνεημφκημξ 

 Αλζμπμίδζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ βζα ηδκ απμπνμζςπμπμίδζδ ηδξ επαθήξ 

πμθζηχκ ηαζ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ  

 Κςδζημπμίδζδ ηαζ απθμφζηεοζδξ ηδξ κμιμεεζίαξ ζε ηνίζζιμοξ ημιείξ δζμζηδηζηήξ 

δνάζδξ υπςξ ηα πμθεμδμιζηά εέιαηα ή δ θμνμθμβία.  

 Καηάνβδζδ δζμζηδηζηχκ εβηοηθίςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε πνμσζπφζακ κμιμεεηζηυ 

πθαίζζμ 

 

β. Πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο  

 

 οβπχκεοζδ ηςκ εθεβηηζηχκ ζςιάηςκ ή ζφζηαζδ εκυξ ιυκμ εθεβηηζημφ ζχιαημξ 

βζα ημκ ηαθφηενμ ζοκημκζζιυ ηςκ εθέβπςκ 

 Πθήνδξ αλζμπμίδζδ ηδξ δζαεέζζιδξ ηεπκμθμβίαξ ηαηά ηδ δζεκένβεζα ηςκ εθέβπςκ 

ηαζ απενζυνζζηδ πνυζααζδ απυ ημοξ εθεβηηζημφξ ιδπακζζιμφξ ζε υθα ηα ζημζπεία 

ηαζ δεδμιέκα πμο δζαεέηεζ δ δζμίηδζδ  

 Σοπμπμίδζδ ηςκ εθέβπςκ ηαζ πνμβναιιαηζζιυξ ημοξ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ μ 

έθεβπμξ επανημφξ δείβιαημξ ηάεε θμνά 

 Υανημβνάθδζδ ηδξ δζαθεμνάξ υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυ υπςξ βζα πανάδεζβια ζηα 

κμζμημιεία ηαζ ηδξ πμθεμδμιίεξ 

 οκημκζζιυξ, ηυζμ μνζγυκηζμξ υζμ ηαζ ηάεεημξ ηςκ εθέβπςκ ζηδ δδιυζζα δζμίηδζδ 

 Δπζηέκηνςζδ ακά ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ ημο εθεβηηζημφ ένβμο ηαζ ηδξ 

ζοκαηυθμοεδξ δοκαιζηήξ υθςκ ηςκ εθεβηηζηχκ ιδπακζζιχκ ζε ζοβηεηνζιέκμ 

πεδίμ δζμζηδηζηήξ δνάζδξ ηαηά ημ πνυηοπμ πμο πανμοζίαζε μ η. Fishman 

 Δκίζποζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο πνμζηαζίαξ υζςκ ηαζ ζδίςξ ηςκ δδιμζίςκ 

οπαθθήθςκ πμο ηαηαββέθθμοκ ή πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ δζάπναλδ 

πανάκμιςκ πνάλεςκ  
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 Ακάνηδζδ ηςκ εηεέζεςκ ηαζ πμνζζιάηςκ εθέβπμο ηςκ ζςιάηςκ ηαζ οπδνεζζχκ 

επζεεχνδζδξ ηαζ εθέβπμο ζημ δζαδίηηομ ιε ζεααζιυ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ 

εοαίζεδηςκ ηαζ ιδ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ 

 Γδιζμονβία ιμκαδζηήξ πφθδξ εζζυδμο – οπμδμπήξ ηαηαββεθζχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δδιυζζαξ δζμίηδζδξ 

 Απαβυνεοζδ δζεκένβεζαξ πεναζηένς ΔΓΔ ή πεζεανπζηήξ ακάηνζζδξ βζα ηδ 

δζενεφκδζδ πνάλεςκ ή παναθείρεςκ υηακ έπεζ ήδδ δζεκενβδεεί ζπεηζηυξ έθεβπμξ 

ηαζ έπεζ ζοκηαπεεί πυνζζια ή έηεεζδξ εθέβπμο βζα ημ ίδζμ πενζζηαηζηυ απυ ζχια ή 

οπδνεζία επζεεχνδζδξ ηαζ εθέβπμο 

 Ο πμζκζηυξ δζηαζηήξ πμο επζθαιαάκεηαζ οπμεέζεςξ οπαθθήθμο ηαηά ηδκ πνχηδ 

εζζαβςβή ηδξ οπυεεζδξ ζημ αηνμαηήνζμ κα ιδκ αθθάγεζ ιεηά ηδκ εκδεπυιεκδ 

ακααμθή εηδίηαζδξ ηδξ οπυεεζδξ ηαζ κα παναιέκεζ μ ίδζμξ ιέπνζ ηδκ έηδμζδ 

μνζζηζηήξ απμθάζεςξ επ’ αοηήξ 

 Να ιδκ ηαθμφκηαζ κα ηαηαεέημοκ ςξ ιάνηονεξ εκχπζμκ δζηαζηδνίςκ ή ηαηά ηδκ 

πνμδζηαζία μζ ζοκηάηηεξ πμνζζιάηςκ ή εηεέζεςκ εθέβπμο πμο θαιαάκμκηαζ 

οπυρδ ςξ απμδεζηηζηά ζημζπεία    

 Να οπυηεζηαζ ζε πενζμνζζιέκδ πμζυζηςζδ δ δοκαηυηδηα άνζζηδξ ααειμθυβδζδξ 

ηςκ οπαθθήθςκ ηάεε οπδνεζζαηήξ ιμκάδαξ  

 

γ. Πξνηάζεηο γηα ηηο πνιενδνκίεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο: 

 

 Μείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ πμθεμδμιζχκ ζημο δπεζνςηζημφξ κμιμφξ ηαζ αφλδζδ ημο 

ανζειμφ ηςκ πμθεμδμιζχκ ζηδ κδζζςηζηή πχνα 

 Πνυαθερδ βζα οπμπνεςηζηή εθάπζζηδ ζηεθέπςζδ ηάεε πμθεμδμιίαξ ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ εζδζηυηδηεξ 

 Τπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ηςκ οπαθθήθςκ ηςκ πμθεμδμιζχκ ζε εέιαηα 

πμθεμδμιζηήξ κμιμεεζίαξ 

 Ονεμθμβζημπμίδζδ ηςκ πνμζηίιςκ ακέβενζδξ ηαζ δζαηήνδζδξ αοεαζνέηςκ 

ηαηαζηεοχκ 

 Λεζημονβία οπδνεζίαξ ηαηεδάθζζδξ αοεαζνέηςκ ηαηαζηεοχκ εηηυξ ημο πθαζζίμο 

ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ζε πενζθενεζαηυ ή ηεκηνζηυ επίπεδμ 
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 Γδιζμονβία αάζδξ πενζααθθμκηζηχκ δεδμιέκςκ ιε ακάνηδζδ υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ 

απμθάζεςκ, πνάλεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ (ιεθέηεξ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ, 

πνάλεζξ δζαπίζηςζδξ πανάκμιςκ πνάλεςκ ηαζ επζαμθήξ πνμζηίιςκ ηθπ) 

 

 δ. Δηδηθή πξφηαζε 

 Πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ζε ζοκέπεζα ηςκ ακςηένς πνμηάζεςκ δζαπζζηχεδηε υηζ εα 

ήηακ ζηυπζιδ ε δηνξγάλσζε πεξαηηέξσ εξγαζηεξίσλ ιε ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηα 

ζοβηεηνζιέκα πεδία εθέβπμο δζμζηδηζηήξ δνάζδξ πμο ακαδείπεδηακ, δδθαδή ημκ έθεβπμ 

ηδξ εθανιμβήξ ηδξ πμθεμδμιζηήξ ηαζ πενζααθθμκηζηήξ κμιμεεζίαξ, ημοξ ηάεε είδμοξ 

(μζημκμιζημφξ, δζαπεζνζζηζημφξ, δζμζηδηζημφξ) εθέβπμοξ ηςκ ιμκάδςκ πανμπήξ 

ζαηνμθανιαηεοηζηήξ πενίεαθρδξ, ηδκ επμπηεία ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ δαπακχκ ηςκ θμνέςκ 

ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ ηαεχξ ηαζ ημοξ εθέβπμοξ ηςκ μζημκμιζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ 

θμνέςκ ηςκ ΟΣΑ. 

 

5.3. ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ – ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  - ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΠΟΛΙΣΧΝ. 

 

α. Πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πνιηηψλ 

 

 ζοββναθή ακαθοηζηχκ εβπεζνζδίςκ βζα ηδ δδιυζζα δζμίηδζδ, ημοξ οπαθθήθμοξ ηαζ 

ηδκ επαθή ιε ημοξ πμθίηεξ  (ππ. ηχδζηαξ ζοιπενζθμνάξ, επίζδιδ δζεφεοκζδ 

επζημζκςκίαξ βζα ηάεε οπάθθδθμ) 

 

 ζοκεπείξ ηαζ εοέθζηηεξ δνάζεζξ εκδιένςζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, ιαεήιαηα ηαζ εζδζηά 

ιαεήιαηα ζηδκ ίδζα ηδκ ΓΓ 

 

 πανέιααζδ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ εηπαίδεοζδξ ιε παναδείβιαηα ιέζα απυ ημ ίδζμ 

ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια, ιε έιθαζδ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ 

 δδιζμονβία δζηηφμο δδιμζίςκ οπαθθήθςκ ηαζ πμθζηχκ ηυζμ βζα ηδκ ζοκενβαζία 

ζηδκ πανμπή ηαθφηενςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ υζμ ηαζ βζα ηδκ ηαηαββεθία ηδξ 

δζαθεμνάξ.  

 δζενεφκδζδ εθανιμβήξ ζηδκ Δθθάδα ιμκηέθςκ ηζκδημπμίδζδξ ηδξ ημζκςκίαξ 

πμθζηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δδιυζζα δζμίηδζδ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ govloop ζηζξ 

ΖΠΑ.  
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β. Πξνηάζεηο γηα αιιαγή ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

 

 ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ οπδνεζίεξ, (ππ. 

ηαηάνβδζδ ηάπμζςκ δζαδζηαζζχκ ζηηο πνιενδνκίαο ηαζ ακάεεζδ ζε άθθμοξ 

θμνείξ) 

 

 ζπλνιηθφο αλαζρεδηαζκφο ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηαζ υπζ ιυκμ 

"απθμπμίδζδ". Γζα πανάδεζβια ηα πμθθά ζδιεία εθέβπςκ, ηαεζζημφκ ιδ 

απμηεθεζιαηζηυ ημκ ίδζμ ημκ έθεβπμ. 

 

 ηαηδβμνζμπμίδζδ, ηαθή ζοββναθή εββνάθςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ηαζ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηε ινγηθή ηνπ καχξνπ θνπηηνχ, χζηε μ 

πμθίηδξ κα έπεζ ηδ ιζηνυηενδ δοκαηή επαθή ιε ηδ δζμίηδζδ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ 

 

 πεναζηένς επέκδοζδ ζημ ιμκηέθμ ηδξ Γηαχγεηαο γηα λέεο ππεξεζίεο ππ. 

πνμζθήρεζξ εζδζηεουιεκςκ βζαηνχκ  

 

 

γ. Πξνηάζεηο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα - ζεκαηνδφηεζε αιιαγψλ 

 

 ακαιυνθςζδ πθαζζίμο θεζημονβίαξ ηδξ Ανπήξ Πνμζηαζίαξ Γεδμιέκςκ 

Πνμζςπζημφ Υαναηηήνα, ιε ζηυπμ ηδ ζοιαμθή ζηδ δζαθάκεζα 

 αλζμπμίδζδ ηαθχκ πνμηάζεςκ ζηζξ δζααμοθεφζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ βζα κμιμζπέδζα 

ηαζ εφημθμ ηνυπμ ιε like γηα ηελ έθθξαζε κηα άπνςεο ζηδ θμβζηή ηςκ 

ημζκςκζηχκ ιέζςκ 

 άιεζδ ζφκδεζδ ιε ημ κυιμ δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ βζα ηδκ ρδθζμπμίδζδ 

οπδνεζζχκ ηαζ ζδίςξ ζημ ημιιάηζ ηδξ πνυηαζδξ ηαζ οθμπμίδζδξ κέςκ οπδνεζζχκ 

 οπμπνεςηζηή ακάνηδζδ υθςκ ηςκ απνθάζεσλ ηνπ Γ ησλ ΜΚΟ πμο έπμοκ θάαεζ 

ηναηζηέξ επζδμηήζεζξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

 υθεξ μζ πανειαάζεζξ κα βίκμκηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ: "ν εηδηθφο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ν πνιίηεο". 
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5.4. ΚΟΙΝΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Απυ ηζξ ενβαζίεξ ηαζ ηςκ ηνζχκ επζιένμοξ ενβαζηδνίςκ πνμέηορακ ηάπμζα ημζκά 

ζοιπενάζιαηα ηαζ πνμηάζεζξ πμο ζπδιαηζηά πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα: 

 

 

 
«ΕΝΙΦΤΗ ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ – ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΔΙΑΥΘΟΡΑ» 

 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

 
ΠΡΟΣΑΕΙ 

 
Φόβοσ καταγγελύασ τησ διαφθορϊσ από 

τουσ πολύτεσ 
 

Ελλιπόσ εκπαύδευςη των δημοςύων 
υπαλλόλων 

 
Πολυνομύα και κακό νομοθϋτηςη 

 
Μη απαξύωςη τησ διαφθορϊσ «η 

διαφθορϊ εύναι μαγκιϊ» 
 

Καθυςτϋρηςη απονομόσ δικαιοςύνησ 
 

Αναποτελεςματικού ϋλεγχοι δημόςιασ 
διούκηςησ 

 
Αναποτελεςματικόσ πειθαρχικόσ ϋλεγχοσ 

 
Απλούςτευςη διαδικαςιών 

 
Αξιοκρατικό επιλογό και εξϋλιξη 

δημοςύων υπαλλόλων 
 

Συνεχόσ εκπαύδευςη δημοςύων 
υπαλλόλων 

 
Ελαχιςτοπούηςη επαφόσ πολιτών –

δημόςιων υπηρεςιών 
 

Στόχευςη ελϋγχων δημόςιασ 
διούκηςησ 

 
Διαςύνδεςη βϊςεων δεδομϋνων ςτη 

δημόςια πληροφορύα 
 

Δημιουργύα βϊςησ γεωχωρικών και 
περιβαλλοντικών δεδομϋνων 

 
Ταχύτερη απονομό δικαιοςύνησ 

 
Μεύωςη αριθμού πολεοδομιών 
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6.  ΥΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΑΙ ΓΡΑΔΧΝ – 

ΟΓΙΚΟ ΥΑΡΣΗ 

 

Έκα ζπέδζμ εθανιμβήξ πμθζηζηχκ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ θαζκμιέκςκ δζαθεμνάξ ηαζ 

ηδκ ειπθμηή ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ, ιέζα απυ ηδκ πνμχεδζδ δζαδζηαζζχκ δζααμφθεοζδ, 

απεζημκίγεηαζ ζπδιαηζηά ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα:  

 

 

ΟΓΙΚΟ ΥΑΡΣΗ 

 

 

ΣΟΜΔΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΡΜΟΓΙΑ 

ΟΡΓΑΝΑ / ΦΟΡΔΙ 

I. Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 

 Βεθηίςζδ οθζζηάιεκςκ δνάζεςκ  

 

Απθμφζηεοζδ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ 

ιέζς δζαδζηηφμο 

 

Αλζμπμίδζδ ηαθχκ πναηηζηχκ  

 

Ακάπηολδ οπδνεζζχκ G2G 

  

 Building blocks – enablers οπδνεζζχκ  

 

Ακάνηδζδ δδιμζίςκ δεδμιέκςκ ηαζ 

πθδνμθμνζχκ  

  

Γζαζφκδεζδ αάζεςκ δεδμιέκςκ  

 

Γδιζμονβία αάζδξ βεςπςνζηχκ δεδμιέκςκ  

 

Ζθεηηνμκζηή δίηδ 

 

Πνμηάζεζξ  βζα κέεξ οπδνεζίεξ 

Τπμονβείμ 

Γζμζηδηζηήξ   

Μεηαννφειζζδξ 

ηαζ  Ζθεηηνμκζηήξ 

Γζαηοαένκδζδξ 

 

Τπμονβείμ 

Γζηαζμζφκδξ, 

Γζαθάκεζαξ ηαζ 

Ακενςπίκςκ 

Γζηαζςιάηςκ  

 

Τπμονβείμ 

Πενζαάθθμκημξ 

Δκένβεζαξ ηαζ 

Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ  

 

Τπμονβείμ 

Τπμδμιχκ, 

Μεηαθμνχκ  ηαζ 

Γζηηφςκ 
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II. Γεκφζηα 

Γηνίθεζε  

Πθήνδξ δζαθάκεζα δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ 

 

Απυ ημ «δζμζηδηζηυ» ζημ «δθεηηνμκζηυ 

έββναθμ» 

 

Νυιμξ βζα ηδκ ηαθή κμιμεέηδζδ (better 

regulation) 

 

Μείςζδ ανζειμφ πμθεμδμιζχκ 

 

Καηάνβδζδ θμνμθμβζηήξ πεναίςζδξ ηαζ 

πμθεμδμιζηήξ ηαηημπμίδζδξ 

 

Απθμφζηεοζδ θμνμθμβζηήξ κμιμεεζίαξ 

 

Ακαιυνθςζδ αβμνακμιζημφ ηχδζηα 

 

Τπμονβείμ 

Δζςηενζηχκ 

 

Τπμονβείμ 

Γζμζηδηζηήξ 

Μεηαννφειζζδξ ηαζ 

Ζθεηηνμκζηήξ 

Γζαηοαένκδζδξ 

 

 

Τπμονβείμ 

Πενζαάθθμκημξ 

Δκένβεζαξ ηαζ 

Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ  

 

Τπμονβείμ 

Οζημκμιζηχκ  

 

III. Διεγθηηθνί 

Μεραληζκνί 

 οκεπήξ εηπαίδεοζδ ζηεθεπχκ εθεβηηζηχκ 

ιδπακζζιχκ 

 

Μδπακζζιυξ εθέβπμο ηςκ εθεβηηχκ  

 

Δκίζποζδ ημο εεζιμφ ημο Γ.Δ.Γ.Γ. 

  

Θεζιζηή ηαζ κμιζηή εςνάηζζδ ηςκ 

εθεβηηχκ  

 

οβπχκεοζδ Δθεβηηζηχκ ςιάηςκ  

 

Πνμβναιιαηζζιυξ Δθέβπςκ  

 

Απαβυνεοζδ Δ.Γ.Δ. ιεηά απυ πυνζζια 

επζεεχνδζδξ  

 

οκημκζζιυξ Δθέβπςκ 

 

Μμκαδζηή Πφθδ εζζυδμο ηαηαββεθζχκ 

πμθζηχκ 

 

Τπμονβείμ 

Γζμζηδηζηήξ 

Μεηαννφειζζδξ ηαζ 

Ζθεηηνμκζηήξ 

Γζαηοαένκδζδξ 

 

Τπμονβείμ 

Γζηαζμζφκδξ, 

Γζαθάκεζαξ ηαζ 

Ακενςπίκςκ 

Γζηαζςιάηςκ  

 

Γεκζηυξ Δπζεεςνδηήξ 

Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ  

 

χιαηα ηαζ 

Τπδνεζίεξ 

Δπζεεχνδζδξ  ηαζ 

Δθέβπμο 

IV. Αλζξψπηλν    

Γπλακηθφ θαη  

Δθπαίδεπζε   

Αλζμηναηζηή επζθμβή ηαζ ελέθζλδ ημο 

πνμζςπζημφ 

 

οκεπήξ επζιυνθςζδ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ 

 

Πμζυζηςζδ άνζζηδξ ααειμθμβίαξ ακά 

Τπμονβείμ 

Γζμζηδηζηήξ 

Μεηαννφειζζδξ ηαζ 

Ζθεηηνμκζηήξ 

Γζαηοαένκδζδξ 
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οπδνεζία 

 

Ακαιυνθςζδ πεζεανπζημφ δζηαίμο 

 

Οδδβυξ οιπενζθμνάξ ζηδ δδιυζζα 

δζμίηδζδ  

 

Πνυαθερδ βζα ζηεθέπςζδ πμθεμδμιζχκ ιε 

εζδζηυηδηεξ  

 

Αλζμπμίδζδ απμθμίηςκ Δ..Γ.Γ.Α.   

 

 

 

Δεκζηυ Κέκηνμ 

Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ  

 

V. Γηαβνχιεπζε 

θαη  Κνηλσλία 

Πνιηηψλ   

Αλζμπμίδζδ ηαθχκ πναηηζηχκ ζηζξ 

δζααμοθεφζεζξ 

 

οκεπείξ δνάζεζξ εκδιένςζδξ ηαζ 

εηπαίδεοζδξ  

 

Δζδζηά ιαεήιαηα βζα δδιμζίμοξ 

οπαθθήθμοξ 

 

Γδιζμονβία δζηηφμο οπαθθήθςκ ηαζ 

πμθζηχκ  

 

οκενβαζίεξ ιε  ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ 

 

Πνμηάζεζξ βζα κέεξ οπδνεζίεξ 

  

Ακάθδρδ δζεεκχκ πνςημαμοθζχκ  

 

Δηπαίδεοζδ πμθζηχκ βζα εέιαηα δζαθεμνάξ 

ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ 

 

Μείςζδ επαθήξ πμθζηχκ- δδιυζζςκ   

οπδνεζζχκ 

 

Δηπαίδεοζδ ζηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ  

 

 

Τπμονβείμ 

Γζμζηδηζηήξ 

Μεηαννφειζζδξ ηαζ 

Ζθεηηνμκζηήξ 

Γζαηοαένκδζδξ 

 

 

 

 

 

Δεκζηυ Κέκηνμ 

Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ  

 

 

Μδ Κοαενκδηζηέξ  

Ονβακχζεζξ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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       ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

     
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ - ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΥΘΟΡΑ  

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Αίθουσα 108 

 
Σρίτη 07 Ιουνίου 2011 

09:30-10:00   Προςϋλευςη ςυμμετεχόντων 
10:00-11:00   Έναρξη - Ολομϋλεια 

   «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ - Καταπολϋμηςη τησ    
    διαφθορϊσ» 
    Τοποθετόςεισ ςυμμετεχόντων ςτη Διαβούλευςη 
 

11:00-14:00  Παρϊλληλεσ ςυνεδριϊςεισ των τριών εργαςτηρύων: 
 Α.«Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ, πρόληψη φαινομϋνων διαφθορϊσ.» 
 Β.«Καταςτολό φαινομϋνων διαφθορϊσ, ελεγκτικού μηχανιςμού, 

πειθαρχικό διαδικαςύα, απονομό δικαιοςύνησ.» 
  Γ.«Εκπαύδευςη, ευαιςθητοπούηςη, κινητοπούηςη των  πολιτών.» 

14:00-14:45 Ελαφρύ Γεύμα. 
 
14:45-15:45 Παρϊλληλεσ ςυνεδριϊςεισ των τριών εργαςτηρύων με    

αντικεύμενο τη ςυζότηςη και εξϋταςη των κειμϋνων και 
ςυμπεραςμϊτων που θα ϋχουν διαμορφωθεύ από τουσ 
ςυντϊκτεσ-rapporteurs ςε ςυνεργαςύα με τουσ ςυντονιςτϋσ. 
 

15:45-16:45 Ανακούνωςη ςυμπεραςμϊτων – προτϊςεων από ειςηγητϋσ   
των ομαδικών εργαςτηρύων ςτην Ολομϋλεια του Εργαςτηρύου/ 
Σύνοψη ςυμπεραςμϊτων  του Εργαςτηρύου / Ερωτόςεισ- 
Συζότηςη 
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2. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Θ ζναρξθ των εργαςιών του καινοτόμου εργαςτθρίου ζγινε από τον κ. Ν. Γεωργαράκθ, Γενικό 

Γραμματζα Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ. 

Σθν ολομζλεια του εργαςτθρίου ςυντόνιςε ο Διευκυντισ του ΙΝΕΠ, κ. Ν. Μπελιάσ,   

τα επιμζρουσ εργαςτιρια ςυμμετείχαν: 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙO 1   
Α/
Α 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΦΟΡΕΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ 

1 Ευαγγελία Κοντοςτακάκου Διμοσ Ακθναίων  
Αντιδιμαρχοσ 
Συντονίστρια  

 

2 Νάνςυ  Ρουτηοφνθ ΤΠ.Ε.Α.Θ.Δ. 
Εμπειρογνώμων 
Πλθροφορικισ 

Rapporteur 

3 Διομιδθσ πινζλλθσ 
Γ. Γ. Πλθροφοριακών 

υςτθμάτων  
Γενικόσ 

Γραμματζασ  
 

4 Silver Meikar 
E-Governance Academy 

Foundation 
Former MP 

 

5 Nele Leosk 
E-Governance Academy 

Foundation 
Program Director 

 

6 Κωνςταντίνοσ Φοφςκασ Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 
Λζκτορασ 

  

7 Απόςτολοσ Ξυράφθσ 
Οικονομικι και Κοινωνικι 

Επιτροπι 
Διευκυντισ  

 

8 Ιωάννθσ Διμασ 
Γ. Γ. Πλθροφοριακών 

υςτθμάτων  
φνδεςμοσ 

 

9 Θλίασ Κορομθλάσ 
Γενικι Γραμματεία 

Κυβζρνθςθσ 
Ειδικόσ φμβουλοσ 

 

10 ταφροσ Ντεγιαννάκθσ 
Οικονομικό Επιμελθτιριο 

Ελλάδασ 
Εκπρόςωποσ 

 

11 Ελευκζριοσ Λυκουρόπουλοσ Κτθματολόγιο Α.Ε. 
Διευκυντισ 

Πλθροφορικισ   

12 Γεωργία Κορελλά 
ΓΡ. Τφυπ. Περ. 

Ανταγωνιςτικότθτασ 
Ειδικόσ υνεργάτθσ 

 

13 Ακθνά Αντωνίου ΤΠΕΑΘΔ Νομικόσ 
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 2  
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΦΟΡΕΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ 

1 Παραςκευάσ Νομικόσ 
ώμα Ελεγκτών - 

Επικεωρθτών Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ 

Προϊςτάμενοσ 
Επικεωρθτισ 
Συντονιστής 

2 Νικόλαοσ Δουλαδίρθσ 
Γενικόσ Επικεωρθτισ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Επικεωρθτισ 
Rapporteur 

3 Ιωάννθσ Ιωαννίδθσ 
Γ. Γ. Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 
Γενικόσ Γραμματζασ 

 

4 Φωκίων Γεωργακόπουλοσ 
Νομικό υμβοφλιο του 

Κράτουσ 
Πρόεδροσ 

 

5 Αριςτείδθσ Κορεάσ Άρειοσ Πάγοσ 
Αντιειςαγγελζασ 

Πρωτοδικών  

6 Καλλιόπθ πανοφ υνιγοροσ του Πολίτθ υνιγοροσ του Πολίτθ  

7 Μαργαρίτα  Καραβαςίλθ 
Ε.ι Γρ. Επικ. 

Περιβάλλοντοσ 
Ειδικι Γραμματζασ 

 

8 Λζανδροσ Ρακιντηισ 
Γενικόσ Επικεωρθτισ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Γενικόσ Επικεωρθτισ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

9 
 

Αριςτείδθσ Μπουρδάρασ 
ώμα Ελεγκτών - 

Επικεωρθτών Δ.Δ.  
Ειδικόσ  Γραμματζασ 

 

10 Θλίασ  Δόλγυρασ ΑΔΕΔΤ Εκπρόςωποσ  

11 Αlex  Fishman   Engineer  

12 Παναγιώτθσ Μζρκοσ Ε. Τ. Επικ. Περιβάλλοντοσ Γενικόσ Επικεωρθτισ  

13 Άννα Λιγωμζνου Ελεγκτικό υνζδριο φμβουλοσ  

14 Ανάργυροσ Κουτςιλιζρθσ 
Γενικι Διεφκυνςθ 

Οικονομικών Ελζγχων 
Γενικόσ Διευκυντισ 

 

15 Μαρία Γαβουνζλθ Πανεπιςτιμιο Ακθνών Κακθγιτρια  

16 Βικτωρία Νζμπαρθ 
ώμα Δίωξθσ Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ 
Προϊςτάμενοσ 

Σμιματοσ  

17 Ζλενα Χοφντα 
Αρχι Κατ/ςθσ Νομ/ςθσ Εςόδων από 

Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ Εκπρόςωποσ  

18 Γεώργιοσ Κοροβζςθσ ΓΕΔΔ Ειδικόσ Επικεωρθτισ  

19 Νικόλαοσ Βίττθσ υνιγοροσ του Πολίτθ Ειδικόσ Επιςτιμονασ  

20 Μαρία Λιάδθ υνιγοροσ του Πολίτθ Ειδικόσ Επιςτιμονασ  

21 Χριςτοσ Κονδφλθσ Ελλθνικι Αςτυνομία 
Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ  

22 Κωνςταντίνοσ Μαυρίκθσ 
. Επικεωρθτών Τπθρεςιών                                           

Τγείασ και Πρόνοιασ 
Επικεωρθτισ 

 

23 ιδζρθσ Ηιςθσ ΕΚΔΔΑ τζλεχοσ ΕΚΔΔΑ  



ΕΚΔΔΑ, «Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ – Καταπολέμηςη τησ Διαφθοράσ» 
60 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 3  
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΦΟΡΕΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ 

1 Ανατολι  Κοηάρθ ΕΚΔΔΑ 
Τπεφκυνθ πουδών 

και Ζρευνασ 
Συντονίστρια 

2 Ακανάςιοσ  Πρίφτθσ 
Ομάδα Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 
φμβουλοσ 
Rapporteur 

3 τζφανοσ Κομνθνόσ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου Γενικόσ Γραμματζασ  

4 Παναγιώτθσ Αλεξόπουλοσ 
Γενικόσ Επικεωρθτισ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Προϊςτάμενοσ 
Γραμματείασ                                    

ΓΕΔΔ  

5 Γιάννθσ Μιχαιλ 
Ελλθνικι Εταιρεία Περ/ντοσ 

και Πολιτιςμοφ 
Πρόεδροσ 

 

6 Γεώργιοσ 
Χαραλαμπό-

πουλοσ 
ώμα Ελεγκτών - 

Επικεωρθτών Δ.Δ. 
Προϊςτάμενοσ 
Επικεωρθτισ  

7 Λευτζρθσ 
Αντωνακό-

πουλοσ 
"Διεκνισ Διαφάνεια Ελλάσ" Αντιπρόεδροσ 

 

8 Αναςταςία Μάνου "Διεκνισ Διαφάνεια Ελλάσ" Γενικι Γραμματζασ  

9 Φώτιοσ  Ροφτςθσ Ομάδα Θλ. Διακυβζρνθςθσ φμβουλοσ  

10 Πρόδρομοσ  Σςιαβόσ 
Ειδικι Γραμματεία 

Ψθφιακοφ χεδιαςμοφ 
υνεργάτθσ Ειδικοφ 

Γραμματζα  

11 πφροσ  Ακαναςίου 
Ιν. Πλ. υςτθμάτων και 

Προςομοίωςθσ/ Ερευνθτικό 
Κζντρο "Ακθνά" 

Επιςτθμονικόσ 
υνεργάτθσ 

 

12 Ακανάςιοσ  Δελθγιάννθσ Μ.Κ.Ο. "Tech Oasis"  Εκπρόςωποσ  

13 Γεώργιοσ Καραμανώλθσ 
Ομάδα Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 
φμβουλοσ 

 

14 
Βιλελμίνθ -

οφία 
Φωτοποφλου Γενικι Γραμματεία Εμπορίου 

Προϊςταμζνθ Σμ. 
Θεςμικών Ρυκμίςεων  

15 Αναςτάςιοσ Παπαηαρίφθσ ΤΠ.Ε.Θ.Δ. Ειδικόσ Επιςτιμονασ  

16 Μάνοσ Παυλάκθσ Μ.Κ.Ο. "Youthnet Hellas"  Εκπρόςωποσ  

17 Αλζξανδροσ Μελίδθσ Μ.Κ.Ο. "Tech Oasis"  Εκπρόςωποσ  
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ΑNNEXES 
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PROGRAMME OF INNOVATIVE WORKSHOP  

“ON STRENGTHENING TRANSPARENCY AND FIGHTING AGAINST 

CORRUPTION”  

EKDDA, Class 108 

Tuesday 07 June 

09:30-10:00   Registration  

10:00-11:00   Opening – Plenary Session 

«Strengthening transparency – Fighting against corruption» 

Points of participants on Deliberation 

11:00-14:00   Parallel sessions of the 3 workshops: 

Α. «Reinforcement of transparency, prevention of 

phenomena of corruption.»  

Β. «Restraint of phenomena of corruption, controlling and 

auditining mechanisms, disciplinary procedure, service 

of justice.» 

Γ. «Training, activation, mobilization of citizens.» 

14:00-14:45   Lunch. 

14:45-15:45 Parallel sessions of the 3 workshops on the ground of 

discussion and examination of papers and conclusions being 

formulated by rapporteurs in cooperation with coordinators. 

15:45-16:45   Announcement of conclusions-proposals by rapporteurs of 

workshops on the plenary session / Summary of conclusions / 

Questions- Discussion  
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2. DRAFT PAPER 

 

The National Centre for Public Administration and Local Government intents to open a 

wide dialogue and to bring forward cohesive solutions on crucial matters and key sectors 

of government politics concerning the contemporary socio- economic reality and the 

problems the Greek public administration faces. 

 

Based on this framework, a workshop “Strengthening Transparency – Fighting 

Corruption” will take place in Athens, on Tuesday 07 June 2011. 

 

Main target of this workshop is to identify the problems, recommend practices and 

immediate solutions on sectors where phenomena of maladministration and corruption 

are emerging. Furthermore, there will be a concern for the wider participation and 

enhancing of groups and social networks of citizen on the field of the fight against 

corruption.      

 Round Tables 

 Reinforcement of transparency, prevention against phenomena of corruption. 

 

 Auditing mechanisms, disciplinary procedure, service of justice.  

 

 Training, activation, mobilization of citizens.  

 

 Thus, through the whole process of workshop, a common and comprehensive perception 

of all the social participants is to come to reality on the wide sense of the task and to 

underline a proposal of common strategy for the next levels of implementation and 

development.       

 

A Policy Paper, which comprises all the conclusions of the round tables will contribute 

in the formulation of a Road Map with actions for further training of civil servants on the 

grounds of reinforcement of transparency and the fight against corruption.   
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4. INDEX OF JOINT CONCLUSIONS AND PROPOSALS OF INNOVATIVE 

WORKSHOP 

 

 

«REINFORCEMENT OF TRANSPARENCY – REPRESSION OF 

CORRUPTION» 

 

CONCLUSIONS PROPOSALS 

Fear complaint of citizens   

 

Inadequate training of civil servants  

 

Overregulation and bad lawmaking 

 

Non- depreciation of corruption, 

“corruption is cunning” 

 

Delay on service of justice  

 

Insufficient audits of public 

administration  

 

Insufficient disciplinary proceedings   

Simplification of procedures 

 

Merit selection of staff and career of civil 

servants  

 

Continuous training of civil servants  

 

Minimization of contact between citizens 

and civil services 

 

Targeting of public administrations  audits   

 

Interface of databases to public information  

 

Creation of geodatabase and environmental 

data’s   

 

Better service of justice  

 

Reduction of urban planning services 
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5. ROAD MAP 

 

 

SECTORS MEASURES ACCOUNTABLE 

BODIES 

I. e-Governance  Improvement of current actions  

 

Simplification of administrative procedures via 

Internet 

 

Use of good practices  

  

Development of services  G2G  

 

Building blocks – enablers of services 

 

Suspension of public data’s and information  

 

Interface of databases  

  

Creation of geodatabase   

 

 e-Justice  

 

 Proposals for new services  

 

Ministry of  

Administrative 

Reform and e- 

Governance 

 

Ministry of Justice, 

Transparency and 

Human Rights 

 

Ministry of 

Environment  

Energy and 

Climate Change  

 

Ministry of 

Infrastructures, 

Transports and 

Networks  

II. Public 

Administration  

Transparency on administrative actions  

 

From “administrative” to “e- document”  

 

Law for Better Regulation 

  

Reduction of urban planning services  

 

Repeal of tax closing and urban settlement  

 

Simplification of tax legislation  

 

Reform of Market Police Code  

Ministry of Interior 

 

 

Ministry of  

Administrative 

Reform and e- 

Governance 

 

 

Ministry of 

Environment 

Energy and 

Climate Change  

 

 

 

Ministry of  

Finance   
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IV. Human 

Resources and 

Training    

Merit selection and career of staff 

 

Continuous training of civil servants  

 

Quotas in good assessment per service  

 

Reform of disciplinary law of civil servants  

 

Code of Conduct in Public Administration   

 

Staffing of urban planning services with specialized 

personnel  

 

Use of National School of Public Administration 

graduates  

 

 

Ministry of  

Administrative 

Reform and e- 

Governance 

 

 

 

 

National Centre for 

Public 

Administration and 

Local Government  

 

III. Inspection-

Control 

Mechanisms  

Continuous training of inspection  personnel  

 

Controlling the Inspectors 

 

Reinforcement of institution of  General Inspector of 

Public Administration  

 

Institutional and legal protection of inspectors   

 

Merger of Inspection Bodies  

  

Programming of Controls   

 

Prohibition of special inquiry after an inspection  

 

Coordination of Controls    

 

Establishment of a unique portal of complaints 

Ministry of  

Administrative 

Reform and e- 

Governance 

 

 

Ministry of Justice, 

Transparency and 

Human Rights 

 

 

 

General Inspector 

of Public 

Administration  

 

 

 

Inspection - 

Control Bodies 
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IV. Deliberation 

and Civil 

Society  

Use of good practices in deliberation  

 

Continuous actions of information and training   

 

Special courses for civil servants  

 

Creation of network of citizens and civil servants   

 

Cooperation with social partners  

 

Proposals for new services  

 

International initiatives   

 

Training of citizens on matters of corruption at any 

level of education  

 

Reduction of contact between citizens and civil 

services 

  

Training on protection of environment 

Ministry of  

Administrative 

Reform and e- 

Governance 

 

 

 

National Centre for 

Public 

Administration and 

Local Government  

 

 

 

 

Non- 

Governmental 

Organizations  

 

 

 


