
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ελλάδας-ΟΟΣΑ:  

Τεχνική υποστήριξη για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς  

Σχέδιο Δράσης για τη μείωση 

της διαφθοράς και την 

ενίσχυση της ακεραιότητας 

στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  



 

Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ με κύριο αποδέκτη τη Γενική Γραμματεία 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ). Οι απόψεις και τα επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούνται εδώ δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις των χωρών 
μελών του ΟΟΣΑ.  

Το παρόν έγγραφο, καθώς και οποιοσδήποτε χάρτης περιλαμβάνεται στο παρόν, 
δημοσιεύονται με κάθε επιφύλαξη ως προς το καθεστώς ή την κυριαρχία επί 
οποιουδήποτε εδάφους, ως προς τον καθορισμό των διεθνών συνόρων και των ορίων 
και ως προς το όνομα κάθε χώρας, πόλης ή περιοχής. 

Λίγα λόγια για τον ΟΟΣΑ 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελεί ένα φόρουμ 
μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους σε 
σχέση με πολιτικές που έχουν υλοποιήσει, προσδιορίζουν τις ορθές πρακτικές υπό το 
φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν αποφάσεις και συστάσεις για τη 
δημιουργία καλύτερων πολιτικών για μια καλύτερη ζωή. Η αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να 
προάγει πολιτικές που βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη 
διαδικτυακή τοποθεσία www.oecd.org.  

Λίγα λόγια για το έργο παροχής τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ στην Ελλάδα 

Βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί η καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας μέσα από την ανάληψη άμεσων μέτρων και 
πρωτοβουλιών. Στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
αποτυπώνονται οι κρίσιμοι τομείς των μεταρρυθμίσεων και ορίζονται οι 
προτεραιότητες με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και την 
καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέπτυξε μια σειρά επικουρικών δράσεων για την εφαρμογή του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΔΚΔ). Το έργο αυτό 
έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2018 και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ιστοσελίδα του έργου.  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm
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Εισαγωγή 

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Δήμοι και Περιφέρειες, βρίσκονται κοντά στον 
πολίτη και επομένως στην πρώτη γραμμή τους κράτους. Οι επικεφαλής αυτών των 
οργανισμών είναι αιρετοί με αρμοδιότητα τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την 
παροχή βασικών υπηρεσιών που εκτείνονται από την υγεία, τη στέγαση, τη φροντίδα 
των παιδιών και την κοινωνική μέριμνα, μέχρι τη διαχείριση των υδάτων και των 
αποβλήτων, τη διαχείριση των νεκροταφείων, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
αδειοδότηση επιχειρήσεων και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Είναι κοινός τόπος ότι η 
εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς εδραιώνεται σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα, 
σε αυτό το επίπεδο μπορούν οι ηγέτες να κάνουν τη διαφορά καλλιεργώντας μια 
κουλτούρα εμπιστοσύνης και ακεραιότητας που θα εγγυάται ότι η παροχή υπηρεσιών 
θα γίνεται ισότιμα και οικονομικά. 

Ωστόσο, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κίνδυνος εκδήλωσης ορισμένων μορφών 
διαφθοράς είναι υψηλός. Πράγματι, η αύξηση της συχνότητας και η αμεσότητα των 
επαφών μεταξύ κρατικών αρχών και πολιτών και επιχειρήσεων, κυρίως λόγω του 
μεγάλου εύρους αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αφήνουν περιθώρια για την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Κατά 
συνέπεια, με την ενίσχυση των τοπικών συστημάτων ακεραιότητας θα μπορέσουν οι 
οργανισμοί περιφερειακής αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να εδραιωθεί 
ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και ΟΤΑ1. Δεδομένου ότι συχνά παραβλέπεται 
η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς και η αποτίμηση του βαθμού 
διείσδυσής της στην τοπική κοινωνία, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να αναληφθεί μία 
εξειδικευμένη προσέγγιση που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το αρνητικό 
αντίκτυπο της διαφθοράς στην καθημερινή ζωή των πολιτών.2  

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ελληνικού Συντάγματος, η διοίκηση του Κράτους 
οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα. Το άρθρο 102 του Ελληνικού 
Συντάγματος θεσπίζει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθμού υπέρ των οποίων συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των 
τοπικών υποθέσεων. Οι οργανισμοί αυτοί απολαμβάνουν διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και δεν 
επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Σύμφωνα με 
την τελευταία συνταγματική μεταρρύθμιση του άρθρου 102 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 η 

______________________ 

 
1. Εμπιστοσύνη και Δημόσια Πολιτική: Πώς μπορεί να συμβάλει η καλύτερη διακυβέρνηση στην 

αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης, Εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι 2017, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264268920-4-en. 

2. https://www.oecd.org/cleangovbiz/Integrity-Forum-16-Wilhite-Goldstein-Whelan.pdf 

https://www.oecd.org/cleangovbiz/Integrity-Forum-16-Wilhite-Goldstein-Whelan.pdf
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αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ενισχύεται σε όλες τις εκφάνσεις 
τους. 

Τα τελευταία 20 χρόνια, η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης εισήχθηκε με τον «Νόμο Καποδίστρια» το 1997 (Νόμος 2539/1997) που 
οδήγησε στη συνένωση 5.518 δήμων και κοινοτήτων από τους οποίους προέκυψαν 
1033 μεγαλύτεροι δήμοι. Τον Μάιο του 2010, η Βουλή ψήφισε τον νόμο 3852/2010 για 
τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − γνωστό 
και ως «Σχέδιο Καλλικράτης». Σύμφωνα με τον νέο νόμο, περιορίστηκαν οι διοικητικές 
δομές και διασαφηνίστηκαν οι αρμοδιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
με βάση την αρχή της δοτής αρμοδιότητας που περιγράφεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας. Οι νέες δομές είναι μεν λιγότερες αριθμητικά αλλά ενισχυμένες σε 
αρμοδιότητες. Έτσι, είναι σε θέση να ενσωματώσουν καλύτερα τις βασικές αρχές της 
Συνθήκης της Λισαβόνας δίνοντας ιδιαίτερα βαρύτητα στη διαφάνεια σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης (διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διοικητική και οικονομική 
διαφάνεια, εκλογές, συμμετοχή πολιτών). Το Σχέδιο Καλλικράτης επιχείρησε να 
αποκαταστήσει το κύρος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο 
διοικητικό, οικονομικό, πολιτικό αλλά και ηθικό. Το εγχείρημα αυτό περιλάμβανε όχι 
μόνο την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων αλλά και των πόρων, των αρμοδιοτήτων 
εντεταλμένου έργου και της λογοδοσίας. 

Στην πράξη, ωστόσο, η υλοποίηση του εγχειρήματος έχει αποδειχθεί προβληματική: Ο 
Ν. 3852/2010 εκχώρησε νέες αρμοδιότητες στους δήμους και ενίσχυσε τις εξουσίες 
τους αναθέτοντας νέα καθήκοντα στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, τα 
μέτρα περικοπής του προϋπολογισμού που έλαβε η κεντρική κυβέρνηση λόγω της 
δημοσιονομικής κρίσης συμπαρέσυραν σε μείωση τους διαθέσιμους οικονομικούς 
πόρους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
βρέθηκαν ξαφνικά με περισσότερες αρμοδιότητες ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
στερούνταν τους πόρους και την τεχνική ικανότητα για την εκπλήρωση της αποστολής 
και των αρμοδιοτήτων τους. 

Όσον αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
η Ελλάδα έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο. Πρωτοβουλίες όπως το προμνησθέν 
Σχέδιο Καλλικράτης έθεσαν επί τάπητος ζητήματα όπως ο έλεγχος, η διαφάνεια και η 
παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να εκφράζουν δημόσια τη γνώμη τους. 
Παράλληλα, ο Ν. 3870/2010, που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2010, μετρίασε 
συγκεκριμένους κινδύνους ακεραιότητας σχετικά με τη χρηματοδότηση των εκλογικών 
δαπανών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Στην Ελλάδα έχει επίσης 
υιοθετηθεί το διπλογραφικό σύστημα για την καταγραφή των οικονομικών των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει εντατικοποιηθεί η χρήση των ΤΠΕ και του 
εργαλείου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο να βελτιωθούν οι διοικητικές 
διαδικασίες και η εξυπηρέτηση των πολιτών και, πρωτίστως, να ενισχυθεί το πλαίσιο 
διαφάνειας και λογοδοσίας. Για τον σκοπό αυτό, έχει καθιερωθεί μια δέσμη νέων 
εργαλείων. Ως παράδειγμα, αξίζει αναφέρουμε το πρόγραμμα «Διαύγεια», το οποίο 
καθιστά υποχρεωτική την ανάρτηση στο Διαδίκτυο των νόμων και των κρατικών και 
διοικητικών πράξεων καθώς και των πράξεων των διοικητικών οργάνων (Ν. 3861/2010) 
ή τον νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν. 3979/2011) με τον οποίο θεσπίζεται 
νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το 
δημόσιο τομέα, καθώς και στα αυτοδιοικητικά όργανα. Και τα δύο παραδείγματα 
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συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της σημαντικής μείωσης της 
ανάγκης διεπαφής των πολιτών και των επιχειρήσεων με τους αρμόδιους ανά 
αντικείμενο τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. 

Μολονότι οι πρωτοβουλίες αυτές κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, εξακολουθούν να 
μην είναι αρκετές. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του έργου Ελλάδας-ΟΟΣΑ για την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, o Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η Γενική Γραμματεία για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) ένωσαν τις δυνάμεις τους και μαζί με 
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπόνησαν ένα σχέδιο για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.  

Οι κύριοι συντελεστές αυτού του έργου είναι οι: Άγγελος Μπίνης, βασικός συντάκτης 
του σχεδίου, Frederic Boehm, Israel Marañón de Pablo, Carla Miller και Πελαγία 
Πατσουλέ. Η βασική δομή και τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω σχεδίου βασίστηκαν 
στις πληροφορίες και στα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από μια σειρά εκτεταμένων 
συναντήσεων εργασίας, ένα ερωτηματολόγιο για τους αξιωματούχους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ένα εξειδικευμένο εργαστήριο. Όλες αυτές οι ενέργειες 
πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2017, με την 
πολύτιμη συνδρομή και συμμετοχή των παρακάτω φορέων: 

1. Υπουργείο Εσωτερικών  

 Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών 

 Ειδικοί Σύμβουλοι Υπουργού Εσωτερικών 

 Ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι ΥΠΕΣ 

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  

3. Δήμος Αθηναίων 

4. Δήμος Θεσσαλονίκης 

5. Δήμος Νέας Σμύρνης 

6. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε.) 

7. Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ITA) 

8. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

9. Περιφέρεια Αττικής 

10. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής 

11. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας 

12. Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) 
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας ορίζει τα εξής: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Υπέρ των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση 
των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών 
υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επιμέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί 
να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που 
αποτελούν αποστολή του Κράτους» (Άρθρο 102, παράγραφος 1). 

Οι δήμοι ανήκουν στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και οι περιφέρειες ανήκουν στο 
δεύτερο βαθμό. Με βάση αυτόν τον γενικό κανόνα, οι δήμοι έχουν τη βασική ευθύνη 
για τις τοπικές υποθέσεις. Οι περιφέρειες διεκπεραιώνουν θέματα που 
αντιμετωπίζονται καλύτερα σε περιφερειακό επίπεδο και αφορούν περισσότερους από 
έναν δήμους. Για παράδειγμα, υπηρεσίες όπως η συντήρηση του τοπικού οδικού 
δικτύου, η αδειοδότηση των επιχειρήσεων και οι υπηρεσίες καθαρισμού εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των δήμων. Αντίθετα, η συντήρηση του διαδημοτικού οδικού 
δικτύου ή η έκδοση πιστοποίησης για τις βιομηχανίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
περιφερειών. 

Τα κύρια σημεία της μεταρρύθμισης Καλλικράτη συνοψίζονται στα εξής: 

α) Τη συνένωση των δήμων και την αριθμητική τους μείωση (από 1034 σε 325). 

β) Τη μείωση των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων (από 
6000 στα 2000). 

γ) Την αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από τις 13 
αυτοδιοικούμενες περιφέρειες. 

δ) Τη συγκρότηση των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις βρίσκονται πάνω από το επίπεδο των περιφερειών και 
ρόλος τους είναι να ενεργούν ως διαμεσολαβητής μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις αρμοδιότητες της κεντρικής 
κυβέρνησης εκχωρούνται στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Ωστόσο, αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν έχουν εκλεγμένα όργανα.  

Σε επίπεδο διακυβέρνησης, η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη επικεντρώνεται στη 
διαφάνεια, την ανοικτή διακυβέρνηση, την αξιολόγηση και τη λογοδοσία στις 
διοικητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, στοχεύει στην εδραίωση μιας συμμετοχικής 
τοπικής αυτοδιοίκησης που θα ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Τέλος, 
το κύριο επιχείρημα για τη συνένωση των δήμων και τη μείωση των νομικών 
προσώπων ήταν η εισαγωγή ενός εξορθολογισμένου και σύγχρονου τρόπου 
διαχείρισης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με απώτερο στόχο τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η απλοποίηση των δομών αναμένεται 
να αυξήσει τη συνεργασία τόσο των διαφόρων βαθμίδων διακυβέρνησης όσο και 
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μεταξύ διαφορετικών τομέων πολιτικής, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε 
καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερη χάραξη στρατηγικής..3 

Αρμοδιότητες4 

Πολλές αρμοδιότητες (π.χ. τομέας υγείας, παιδείας κατανέμονται μεταξύ της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης. Όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, οι 
νησιωτικοί δήμοι μπορεί να αναλαμβάνουν περισσότερες αρμοδιότητες οι οποίες 
διαφορετικά θα ασκούνταν από τις Περιφέρειες.5 

Το άρθρο 102 του Ελληνικού Συντάγματος ορίζει ότι ο νόμος καθορίζει το εύρος και τις 
κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές. Ειδικότερα, 
στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Νόμος 3463/2006) παρατίθενται 
οκτώ (8) τομείς αρμοδιότητας των δήμων: 

1. Ο τομέας της Ανάπτυξης 

2. Ο τομέας του Περιβάλλοντος 

3. Ο τομέας Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των 
Οικισμών 

4. Ο τομέας της Απασχόλησης 

5. Ο τομέας της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

6. Ο τομέας της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

7. Ο τομέας Πολιτικής Προστασίας 

8. Ο τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας 

Επίσης, στο άρθρο 186 του Νόμου 3852/2010 καθορίζεται το πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων των περιφερειών και οργανώνεται με παρόμοιο τρόπο στους παρακάτω 
εννέα (9) τομείς: 

1. Τομέας Προγραμματισμού – Ανάπτυξης 

2. Τομέας Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας 

3. Τομέας Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας (υποτομέας διαχείρισης 
υδάτων, υποτομέας ορυκτού πλούτου, υποτομέας ενέργειας, υποτομέας 
βιομηχανίας και βιοτεχνίας) 

4. Τομέας Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού 

5. Τομέας Μεταφορών – Επικοινωνιών 

6. Τομέας Έργων – Χωροταξίας –Περιβάλλοντος 

7. Τομέας Υγείας 

______________________ 

 
3. Hlepas, Nikolaos-Komninos (2013). "Local government in Greece", στο Ángel Manuel Moreno. 

Local Government in the Member States of the European Union: A Comparative Legal 
Perspective. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, σσ. 257–282. 

4. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Παράρτημα Ι: Αρμοδιότητες των τοπικών, 
περιφερειακών και αποκεντρωμένων διοικήσεων. 

5. ΟΟΣΑ. www.oecd.org/regional/regional-policy/MLG-Framework-Greece%20.pdf 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/MLG-Framework-Greece%20.pdf
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8. Τομέας Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού 

9. Τομέας Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας 

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάποιες αρμοδιότητες όπως η παιδεία δεν έχουν ακόμα 
υλοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι απαραίτητες 
κανονιστικές διατάξεις και οδηγίες. 

Οικονομικά και Δημόσιες Επενδύσεις 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα «οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια» (Άρθρο 102, παράγραφος 2). Η οικονομική αυτοτέλεια 
εκχωρείται με τον εξής τρόπο: « Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και 
δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής 
αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονα 
διασφάλιση της διαφάνειας 
κατά τη διαχείριση των πόρων 
αυτών» (Άρθρο 102, 
παράγραφος 5).  

Το μεγαλύτερο μέρος των 
εσόδων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προέρχεται από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ), που είναι το μερίδιο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης από τα 
έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού 
(εισπράττονται από τις 
κεντρικές κρατικές υπηρεσίες). 

Ωστόσο, επειδή η Ελλάδα είναι 
μια από τις πιο συγκεντρωτικές 
χώρες του ΟΟΣΑ, το μερίδιο 
των συνολικών δαπανών, επενδύσεων, εξόδων προσωπικού και δημόσιων συμβάσεων 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι πολύ κατώτερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. 
Το μερίδιο του χρέους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης προς το συνολικό 
δημόσιο χρέος είναι επίσης μικρότερο (Γράφημα 1).6 

Για παράδειγμα, το 2014 οι δημόσιες επενδύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τομέα 
αντιπροσώπευαν μόλις το 17% των συνολικών άμεσων επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα, ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν το 59% των συνολικών επενδύσεων του 
δημόσιου τομέα.7 

______________________ 

 
6. ΟΟΣΑ. https://www.oecd.org/regional/regional-policy/MLG-Framework-Greece%20.pdf 

7. ΟΟΣΑ. https://www.oecd.org/regional/regional-policy/MLG-Framework-Greece%20.pdf 

Γράφημα 1. Ο ρόλος της τοπικής και περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, 

2014 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Εθνικοί λογαριασμοί 

 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/MLG-Framework-Greece%20.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/MLG-Framework-Greece%20.pdf


 Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 11 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) 

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην 
Ελλάδα κατανέμεται στην οικονομία (π.χ. μεταφορές, γενική οικονομία, εμπορικές και 
εργασιακές σχέσεις, βιομηχανία και γεωργία). Άλλες μεγάλες κατηγορίες επενδυτικών 
δαπανών είναι η παροχή δημόσιων υπηρεσιών και η προστασία του περιβάλλοντος. 
Αντιθέτως, η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική προστασία καταλαμβάνουν το μικρότερο 
μέρος των επενδυτικών δαπανών. Οι δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδίως στον 
τομέα της οικονομίας, μειώθηκαν απότομα λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. 
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Συνοπτική παρουσίαση 

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα θεωρούνται σήμερα ένας από τους 
πιο ευάλωτους τομείς για εκδήλωση διαφθοράς, γεγονός που εγείρει σημαντικό βαθμό 
ανησυχίας. Παρόλο που η διαφθορά ενίοτε συγχέεται με την κακοδιοίκηση και την 
αμέλεια, γενεσιουργές αιτίες της διαφθοράς μπορεί να είναι το δαιδαλώδες νομικό 
πλαίσιο για την περιφερειακή δομή και διοίκηση της Ελλάδας, οι σοβαρές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί λειτουργοί λόγω έλλειψης πόρων, όπως ενδεικτικά, τα 
συστήματα ΤΠΕ και η νομική συνδρομή, και τέλος, η καθυστέρηση και η ακραία 
γραφειοκρατία στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Οι αδυναμίες αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, εάν δοθεί στους 
πολίτες η ευκαιρία να ηγηθούν της αλλαγής, εκφράζοντας τις απόψεις τους και 
συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, οι διαδικασίες 
θα πρέπει να είναι διαφανείς με πρόσβαση σε ορθές και αξιοποιήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος, σε ένα ισχυρό πλαίσιο τα 
όρια λογοδοσίας πρέπει να είναι σαφή, έτσι ώστε να μπορεί να αναζητηθεί άμεσα ο 
υπεύθυνος κάθε ενέργειας. 

Με το σκεπτικό αυτό, το παρόν σχέδιο εντοπίζει τομείς που ευνοούν τη διαφθορά στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και παράλληλα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπισή τους. 

Οι τομείς που πλήττονται περισσότερο από τη διαφθορά, όπως επισημαίνουν 
ενδιαφερόμενοι φορείς και εμπειρογνώμονες κατά της διαφθοράς, είναι μεταξύ άλλων 
οι δημόσιες συμβάσεις και τα δημόσια έργα, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η 
αδειοδότηση των επιχειρήσεων, η διαχείριση των αποβλήτων κ.α. Επιπρόσθετα στα 
παραπάνω, υπάρχουν και αρκετές προκλήσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης, όπως:  

α) το ολοένα μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο που οδηγεί στον κατακερματισμό 
των εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων, 

β) η αδυναμία άσκησης των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στους δήμους από 
την κεντρική κυβέρνηση, 

γ) οι πελατειακές σχέσεις και οι απευθείας επαφές πολιτών-ψηφοφόρων και 
τοπικών αιρετών αξιωματούχων, 

δ) η έλλειψη μακρόπνοων και κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης και 
απόκτησης ικανοτήτων για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

ε) η πλημμελής εφαρμογή των ελεγκτικών και εποπτικών μηχανισμών, σε 
συνάρτηση και με την επάρκεια και την εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων.  

Με βάση αυτή την ανάλυση, προτείνονται μέτρα και στόχοι για την ανάληψη δράσης 
και την άμβλυνση των κινδύνων διαφθοράς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τη 
μεριά του, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης υλοποιώντας δέκα (10) συγκεκριμένα μέτρα. Από την άλλη μεριά, 
παρέχεται ένα σύνολο είκοσι δύο (22) στόχων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ως γνώμονα για την ανάπτυξη των δικών τους 
σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  
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Το Σχέδιο Δράσης  

Το παρόν σχέδιο δράσης απαρτίζεται από δύο μέρη: το Πρώτο Μέρος περιγράφει (10) 
μέτρα που θα πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών προς ενίσχυση των 
πρωτοβουλιών καταπολέμησης της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο. Το Δεύτερο Μέρος 
προσδιορίζει συγκεκριμένες ευπάθειες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε 
επίπεδο ακεραιότητας και διαφθοράς και είκοσι δύο (22) συγκεκριμένους στόχους 
καταπολέμησης της διαφθοράς που μπορούν να επιδιώξουν άμεσα οι ΟΤΑ. Οι στόχοι 
αυτοί δομούνται γύρω από του παρακάτω τέσσερις (4) τομείς: 

 

 

 

Κύριες περιοχές 
εκδήλωσης 
αδυναμιών σε 
θέματα 
ακεραιότητας και 
αντιδιαφθοράς 
στους 
οργανισμούς 
τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

Διακυβέρνηση, δημόσιες συμβάσεις και οικονομική διαχείριση 

Παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις 

Μέτρα ενίσχυσης και περιφρούρησης της ακεραιότητας 

Διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών  
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Πρώτο Μέρος: Το πλαίσιο στήριξης των ΟΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών 

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 1: Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να προάγει και να τηρεί τα 
υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας. Προς τούτο, ο Υπουργός Εσωτερικών θα καταρτίσει 
μια «Υπουργική Εγκύκλιο» απαιτώντας από όλους τους ενδιαφερόμενους να στηρίξουν, 
να ενστερνιστούν τις προτάσεις και να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση των 
προτεινόμενων δράσεων τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η σχετική 
εγκύκλιος θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Υπουργείου ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε 
διαθέσιμο μέσο και πόρο που έχει στη διάθεσή του για να καταπολεμήσει τη διαφθορά 
σε όλες τις μορφές της, καθώς και ότι θα εφαρμόσει τα ανάλογα μέτρα για την 
πρόληψη και τον εντοπισμό. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 2: Ο υπουργός θα αναθέσει σε έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο του 
Υπουργείου το έργο συντονισμού της εκπόνησης κατάλληλων σχεδίων καταπολέμησης 
της διαφθοράς από τις περιφέρειες και τους δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Δεύτερου Μέρους. Από τη μεριά τους, οι περιφέρειες θα πρέπει να ορίσουν επίσης ένα 
ανώτερο διοικητικό στέλεχος που θα αναλάβει το έργο συντονισμού των 
δραστηριοτήτων καταπολέμησης της διαφθοράς στους δήμους της περιφέρειας. Η 
ομάδα συντονιστών θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο της συμβουλευτικής ή επιτροπής 
καθοδήγησης για να ενδυναμώσει το συντονισμό και να διευκολύνει την υιοθέτηση 
μιας συνεκτικής προσέγγισης απ’ όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 3: Μια ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από μέλη του Υπουργείου 
Εσωτερικών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων όπως η ΚΕΔΚΕ, η 
ΕΝΠΕ, η ΕΕΤΑΑ και συμβούλους πληροφορικής από την ακαδημαϊκή κοινότητα θα 
πρέπει να αναπτύξει μια τυποποιημένη και κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση της 
απάτης και της διαφθοράς στους κόλπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Αφού καταλήξουν στην κοινή μεθοδολογία, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή την τυποποιημένη και κοινή προσέγγιση για τη 
μέτρηση της έκτασης της απάτης και της διαφθοράς. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 4: Το Υπουργείο Εσωτερικών θα μεριμνήσει για τον συντονισμό 
των τοπικών σχεδίων καταπολέμησης της διαφθοράς με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Ανοικτή Διακυβέρνηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και την Εθνική 
Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και το Σχέδιο Δράσης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίκεντρο των 
παραπάνω σχεδίων θα πρέπει να είναι οι ακόλουθοι τομείς: 1) Διακυβέρνηση, 
δημόσιες συμβάσεις και οικονομική διαχείριση, 2) Παροχή υπηρεσιών στους πολίτες 
και στις επιχειρήσεις, 3) Μέτρα ενίσχυσης και περιφρούρησης της ακεραιότητας και 4) 
Διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών. Τα σχέδια θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα, 
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για να αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα και να αποφευχθούν οι 
επαναλήψεις ή τα κενά.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 5: Το Υπουργείο θα καταρτίσει και θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα 
πιστοποίησης σε θέματα Δεοντολογίας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς για Δήμους. 
Τα βασικά στοιχεία αυτής της πιστοποίησης θα προκύψουν από τη συνεργασία του 
Υπουργείου Εσωτερικών με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα κριτήρια ή οι απαιτήσεις 
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες που 
παραπέμπουν σε εκείνες που περιγράφονται στο δεύτερο μέρος τους παρόντος 
σχεδίου δράσης, όπως για παράδειγμα: Ο Δήμος ορίζει έναν Υπεύθυνο Δεοντολογίας τα 
στοιχεία του οποίου αναρτώνται στον κεντρικό ιστότοπο ως το σημείο επαφής για 
θέματα ακεραιότητας. Συστήνεται ένα ανεξάρτητο όργανο πολιτών που θα συζητά 
ζητήματα δεοντολογίας και καταπολέμησης της διαφθοράς. Το όργανο αυτό θα 
συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ, δημόσια και με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους 
πολίτες. Στη διαδικτυακή τοποθεσία θα δημοσιεύεται μια σύντομη έκθεση για τους 
κινδύνους που διατρέχει ο Δήμος σε σχέση με τη διαφθορά και τα μέτρα που 
υιοθετούνται για να μετριάσουν τους κινδύνους αυτούς. Ο Δήμος λειτουργεί μια 
ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή, την ύπαρξη της οποίας έχει δημοσιοποιήσει σε όλα τα 
μέσα. Στις ιστοσελίδες του Δήμου υπάρχει σύνδεσμος προς τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας 
και την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή. Όλοι οι αξιωματούχοι και οι υπάλληλοι είναι 
εξοικειωμένοι με τους βασικούς κανονισμούς για την εθνική ακεραιότητα και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών θα συντάξει ένα σύντομο εγχειρίδιο που θα επεξηγεί 
τον τρόπο απόκτησης της πιστοποίησης. 

 Για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των δήμων, το Υπουργείο Εσωτερικών 
δημοσιοποιεί το πρόγραμμα πιστοποίησης σε εθνικό επίπεδο στις οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών και στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 Παρέχονται κίνητρα και βραβεία για τις πόλεις που συμμορφώνονται με τα 
πρότυπα του προγράμματος. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 6: Το Υπουργείο Εσωτερικών θα συστήσει μια κεντρική 
διαδικτυακή τοποθεσία για όλους τους δήμους, που θα λειτουργεί ως πλατφόρμα 
διαμοιρασμού πόρων, προς ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της 
διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών εργαλείων και οδηγιών για θέματα 
όπως είναι η αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης διαφθοράς ή η αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων περιφρούρησης της ακεραιότητας. Σε μεταγενέστερο 
στάδιο, θα μπορούσαν να προστεθούν πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες 
καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας που στέφθηκαν από 
επιτυχία, καθώς και πληροφορίες για το ποιοι δήμοι πληρούν τα πρότυπα 
πιστοποίησης σε θέματα δεοντολογίας. Τα στοιχεία των αποτιμήσεων (πρβλ. μέτρο 3) 
θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αναφοράς. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς: ένας σύντομος οδηγός με τα στοιχεία της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς που αφορούν συγκεκριμένα τους φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Πώς να εξασφαλίσει ο Δήμος σας την πιστοποίηση για την εφαρμογή ενός σχεδίου Δεοντολογίας και 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς και των προκαθορισμένων προτύπων. 

 Συγκεκριμένα βήματα που θα βοηθήσουν τους αιρετούς αξιωματούχους να στείλουν ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούν τη διαφθορά και να διαμορφώσουν έναν ξεκάθαρο μήνυμα στην 
κορυφή του οργανισμού. 

 Πώς να καταρτίσετε ένα πρόγραμμα δεοντολογίας και να επιλέξετε έναν Υπεύθυνο Δεοντολογίας για 
τον οργανισμό σας. Ποια θα είναι τα καθήκοντά του. Πώς να αποτιμήσετε το πρόγραμμα 
δεοντολογίας και καταπολέμησης της διαφθοράς. 

 Πώς να κάνετε τους πολίτες να δεσμευτούν στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Πώς να συγκροτήσετε 
μια ομάδα πολιτών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 Ένας σύντομος ηλεκτρονικό οδηγός με θέμα τις βασικές ελληνικές διατάξεις για την ακεραιότητα, τη 
διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε σε τοπικό επίπεδο. 

 Τι είναι η διαφθορά; Ένας απλός οδηγός για να την ορίσετε, να την αναγνωρίσετε και να την 
καταπολεμήσετε. Απευθύνεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες και ενδιαφερόμενους 
φορείς. 

 Ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές, ανώνυμες καταγγελίες. Πώς να τα δημιουργήσετε και με ποιον τρόπο 
να δέχεστε τις καταγγελίες (μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτών αναφορών, 
επιστολών, τηλεφωνημάτων κ.ο.κ). 

 Επινοήστε σύντομα μηνύματα περί ηθικής (moral reminders) που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από τους τοπικούς λειτουργούς στην τακτική τους επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς 
ενδιαφερόμενους. 

 Συμπεριφορική δεοντολογία: ποιο είναι το κίνητρο των ανθρώπων που εμπλέκονται σε υποθέσεις 
διαφθοράς. Τι κίνητρα (nudges) να δώσετε για την πρόληψη της διαφθορά σε τοπικό επίπεδο.  

 Τι γνώσεις θα πρέπει να έχουν σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς οι υψηλόβαθμοι 
λειτουργοί σε θέσεις όπως στις δημόσιες συμβάσεις, στην οικονομική διαχείριση, στην αδειοδότηση 
επιχειρήσεων; 

 Τι είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τι ρόλο μπορεί να 
αναλάβει ένας δήμος ή μια περιφέρεια; 

 Τι είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και ποια θα μπορούσε να είναι η δική 
σας συμβολή σε αυτό; 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 7: Το Υπουργείο Εσωτερικών θα μελετήσει την πιθανότητα 
πιλοτικής εφαρμογής των προμνησθέντων μέτρων σε επιλεγμένους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να αποκτήσει γνώσεις, να προσαρμόσει τις 
μεθοδολογίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και να τα γνωστοποιήσει στα 
ενδιαφερόμενα μέρη.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 8: Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να συντονίζει την εκπόνηση 
μίας ετήσιας έκθεσης για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Διαφθοράς σε τοπικό 
επίπεδο, αντλώντας δομημένα στοιχεία από τους ΟΤΑ βάσει ενός πρότυπου εντύπου, 
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το οποίο θα προσφέρει περισσότερα στοιχεία για την πρόοδο και τις εξελίξεις στους 
οργανισμούς αυτούς και θα εστιάζει σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως οι δημόσιες 
συμβάσεις. Το συγκεκριμένο μέτρο συσχετίζεται και με τον στόχο του μέτρου 3. 

Μέτρο υπ’ αριθμόν 9: Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να διαμορφώσει εθνικής 
εμβέλειας εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης προκειμένου να ενημερώσει, να 
διευκολύνει και να ενθαρρύνει τους πολίτες να καταγγέλλουν πιθανές περιπτώσεις 
διαφθοράς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Μέτρο υπ’ αριθμόν 10: Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να συνεργαστεί και να 
συντονίσει τις ενέργειές του με τις προσπάθειες σε ακαδημαϊκό επίπεδο για την 
ανάπτυξη εγχειριδίων σε απλή και κατανοητή γλώσσα σχετικά με τη συμπεριφορική 
δεοντολογία και το ήθος του ηγέτη. Τα εγχειρίδια αυτά θα προορίζονται για τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα μπορούσαν να δημοσιεύονται στη 
διαδικτυακή τοποθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  
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Δεύτερο Μέρος: Ενέργειες υιοθέτησης σχεδίων καταπολέμησης της 
διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο 

Για να αναπτυχθούν κατάλληλα σχέδια καταπολέμησης της διαφθοράς για τους δήμους 
και τις περιφέρειες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ποικιλομορφία, οι προκλήσεις και 
οι ευκαιρίες, καθώς και οι επιμέρους ικανότητες των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ως μέσο καθοδήγησης για την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, οι ενότητες που ακολουθούν προσδιορίζουν 
συγκεκριμένες ευπάθειες σε ζητήματα ακεραιότητας και διαφθοράς σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και προτείνουν είκοσι δύο (22) στόχους καταπολέμησης της 
διαφθοράς που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα από τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Μολονότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
προσπαθήσουν να ανταποκριθούν, ει δυνατόν, σε όλους τους στόχους, οι δράσεις που 
θα είναι τελικά σε θέση να υλοποιήσουν ενδεχομένως να διαφέρουν από περιοχή σε 
περιοχή, λόγω των διαφορών στα μεγέθη, στην οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα καθώς και στα διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων.  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι τα σχέδια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο δεν είναι απλά γενικής φύσης έγγραφα που 
αποτυπώνουν ευχολόγια και φιλόδοξες δράσεις. Για να υπάρξει αποτέλεσμα και να 
δεσμευτεί η τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις 
με δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα για καθέναν από τους στόχους της στρατηγικής. 
Ακόμη και στη φαινομενικά απλή υπόθεση που αφορά την απόφαση για τη θέσπιση 
ενός νέου κώδικα δεοντολογίας, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η ανάλυση της 
διαδικασίας σε μια σειρά βημάτων (π.χ. σύνταξη του κώδικα, υποβολή προς έγκριση, 
έγκριση και δημοσίευση). Έτσι, θα διευκολύνεται η παρακολούθηση της υλοποίησης 
της στρατηγικής, η οποία στη συνέχεια θα επικαιροποιείται τακτικά ως προς τα βήματα 
που έχουν πραγματοποιηθεί, το διάστημα που χρειάστηκε να ολοκληρωθεί κάθε βήμα 
της διαδικασίας και το διάστημα που παραμένει σε εκκρεμότητα ένα συγκεκριμένο 
μέτρο. Οι δείκτες θα πρέπει να αποβλέπουν στην αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης και/ή των άμεσων αποτελεσμάτων της υλοποίησης μιας δραστηριότητας 
(π.χ. αύξηση της ευαισθητοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων στα ζητήματα ηθικής 
μέσω προγραμμάτων κατάρτισης) και όχι στην αποτύπωση αμφισβητήσιμων μη 
άμεσων επιπτώσεων της δράσης (π.χ. μείωση της διαφθοράς) που είναι δύσκολο, αν 
όχι αδύνατο, να συνδεθούν με τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζονται μέσω του 
σχεδίου δράσης. Ως παράδειγμα, στο Παράρτημα Α παρατίθεται ένα μοντέλο για την 
παρακολούθηση ενός προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς στο επίπεδο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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2.1. Συστήματα διακυβέρνησης, δημόσιων συμβάσεων και οικονομικής 
διαχείρισης 

2.1.1. Αδυναμίες της υφιστάμενης κατάστασης 

Δημόσιες συμβάσεις 

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χρειάζεται να εξασφαλίσουν προϊόντα και 
υπηρεσίες για να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες και να εξυπηρετήσουν τους 
πολίτες. Είτε πρόκειται για πάγιες και απλές συμβάσεις, όπως η προμήθεια 
αναλωσίμων γραφείου είτε για σύνθετες και πολυετείς συμβάσεις, όπως ο διαγωνισμός 
για την ανέγερση ενός νέου δημαρχιακού μεγάρου, η διαδικασία σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων μπορεί να είναι ευάλωτη στη διαφθορά σε οποιοδήποτε στάδιο του 
κύκλου: αναγνώριση αναγκών, σχεδιασμός, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων, διαγωνισμός, ανάθεση συμβάσεων και φάση μετά την ανάθεση. Όπως έχει 
επισημανθεί σε πλήθος εκθέσεων από μείζονα ελεγκτικά και εποπτικά όργανα όπως το 
Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και ο Γενικός 
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), η μέθοδος δημοσίων συμβάσεων που θα 
χρησιμοποιηθεί βάσει των σχετικών ορίων της προϋπολογισθείσας δαπάνης (ήτοι, 
απευθείας ανάθεση, ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία, ανταγωνιστική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας) 
επηρεάζει τον αριθμό και τη μορφή των ευπαθειών και των πιθανών φαινομένων 
διαφθοράς. 

Εκτιμάται ότι, το 2015, ποσοστό περίπου 11,1% του ΑΕΠ της Ελλάδας και το 20,5% του 
συνόλου των κρατικών δαπανών διατέθηκαν σε δημόσιες συμβάσεις. Μόνο το 2016, η 
Ελλάδα δαπάνησε το 20,2% του ΑΕΠ της στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.8 
Σύμφωνα με την έκθεση του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου (Flash Eurobarometer) με 
θέμα «Business attitudes towards corruption in the EU», σε σχέση με άλλες χώρες ο 
τζίρος των εταιρειών στην Ελλάδα προέρχεται, κατά μέσο όρο, σ’ ένα μεγάλο ποσοστό 
από δημόσιες συμβάσεις και έργα.9 Όσον αφορά στις συμβάσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, μια άλλη έκθεση της ΕΕ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν 
συναλλαγές με τις τοπικές αρχές διαπίστωσαν ότι ορισμένα σενάρια δημιουργούν ένα 

______________________ 

 
8. Παγκόσμια Τράπεζα (2017). 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.ZS?end=2016&locations=GR&start=1960&v
iew=chart  

9. Ευρωβαρόμετρο (2015). “Business Attitudes Towards Corruption in the EU,” Flash 
Eurobarometer 428. 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.ZS?end=2016&locations=GR&start=1960&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.ZS?end=2016&locations=GR&start=1960&view=chart
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πρόσφορο στη διαφθορά περιβάλλον. Τα σενάρια αυτά είναι μεταξύ άλλων οι 
«φωτογραφικές» προδιαγραφές υπέρ ορισμένων εταιρειών, τα ασαφή κριτήρια 
επιλογής ή αξιολόγησης, η κατάχρηση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, η αθέμιτη 
υποβολή προσφορών για τοπικές συμβάσεις που υποκρύπτουν συμφωνίες μεταξύ 
μελλοντικών αναδόχων για να υπονομευθεί η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών και να διογκωθούν οι τιμές, καθώς και η κατάτμηση των συμβάσεων και η 
απευθείας ανάθεση.10 Άλλες μορφές διαφθοράς οδηγούν στην υπερβολική χρέωση του 
δήμου για την εκτέλεση ενός έργου. Αυτό γίνεται με παραποίηση των δαπανών για το 
προσωπικό και/ή με τροποποιήσεις των όρων της σύμβασης μετά την ανάθεσή της. 
Επίσης, είναι συχνό το φαινόμενο του νεποτισμού ή της σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά την επιλογή των προμηθευτών ή των εργοληπτών όταν οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων ευνοούν κάποιους προμηθευτές ή εργολήπτες λόγω οικογενειακών 
σχέσεων, φιλικών σχέσεων ή στην περίπτωση των αιρετών αξιωματούχων, επειδή ο 
συγκεκριμένος επιχειρηματίας ή η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει την προεκλογική τους 
εκστρατεία. 

Πράγματι, η διαφθορά στις περιπτώσεις σύναψης δημοσίων συμβάσεων μπορεί να 
λάβει πολλές μορφές όπως μίζες από προμηθευτές, αθέμιτες δημόσιες συμβάσεις 
(παρέμβαση στο δήμο για την εξασφάλιση της ανάθεσης), παρατυπίες στις διαδικασίες 
προμήθειας, πληρωμές «κάτω από το τραπέζι» σε δημοτικούς υπαλλήλους υπεύθυνους 
προμηθειών, λήψη αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με βάση εσωτερικές 
πληροφορίες, και στημένοι διαγωνισμοί. Ιδίως στα έργα υποδομής συνηθίζονται άλλες 
μορφές διεφθαρμένων πρακτικών, όπως η νόθευση των διαγωνισμών και η χρήση 
εταιρειών-βιτρίνας από διαγωνιζόμενους που στήνουν την απάτη είτε σε συνεργασία 
με τα τοπικά στελέχη που είναι υπεύθυνα για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και τη 
λήψη αποφάσεων είτε εν αγνοία τους. 

Πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και προσλήψεων 

Ένας ιδιαίτερα προβληματικός τομέας είναι αυτός του ανθρώπινου δυναμικού. Από το 
2010, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί σημαντικές περικοπές σε 
προσωπικό. Οι περικοπές αυτές εγείρουν ανησυχίες τόσο όσον αφορά στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όσο και στον αριθμό του προσωπικού. Πολλοί δήμοι είναι 
υποστελεχωμένοι, ενώ άλλοι διαθέτουν υπεράριθμο προσωπικό χωρίς συγκεκριμένη 
εξειδίκευση, ενώ στην πράξη, χρειάζονται προσωπικό με μεγαλύτερη (ή πιο 
εξειδικευμένη) εμπειρία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός του προσωπικού 
που απασχολείται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν φαίνεται να 
βασίζεται σε σταθερά κριτήρια και σε μια δομημένη μακροπρόθεσμη και βασισμένη 
στις ανάγκες προσέγγιση, αλλά στις προσωπικές επιλογές (δηλαδή στον αριθμό των 
εργαζομένων που αποφασίζουν να συνταξιοδοτηθούν ή να αποσπαστούν ή ακόμα να 
μεταφέρουν το κονδύλι απασχόλησής τους από τον προϋπολογισμό σε άλλους 

______________________ 

 
10. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014). Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς, Παράρτημα 8. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-
report/docs/2014_acr_greece_chapter_en.pdf.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_greece_chapter_en.pdf
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δημόσιους οργανισμούς). Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2016 είχε γίνει παύση των 
προσλήψεων προσωπικού υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαίρεση 
αποτελούσε το προσωπικό που εργάζεται σε υπηρεσίες, όπως η αποκομιδή των 
απορριμμάτων, οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενώ για το 
2017 είχαν προγραμματιστεί 1963 νέες θέσεις προσλήψεων για τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, για το 2018 και το 2019 δεν φαίνεται να 
υπάρχουν νέες διαθέσιμες πιστώσεις. 

Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης διατρέχουν επίσης μεγάλο κίνδυνο εκδήλωσης 
φαινομένων διαφθοράς. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χρησιμοποιούν αυτή τη 
μέθοδο προσλήψεων για διάφορους λόγους, όπως για την κάλυψη πραγματικών 
εποχικών και προσωρινών αναγκών, καθώς και για να παρακάμψουν τον ΑΣΕΠ11 και να 
ικανοποιήσουν τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους. Αυτή η πρακτική έχει δημιουργήσει 
αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων που εργάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό 
το συγκεκριμένο συμβατικό καθεστώς. Το νομικό καθεστώς αυτών των συμβάσεων και 
το ζήτημα τού κατά πόσον οι συμβάσεις αυτές πρέπει να θεωρούνται συμβάσεις 
αορίστου χρόνου ή όχι, επιλύονται, κατά περίπτωση, στα αρμόδια δικαστήρια. 

Ενδεικτικά παραδείγματα απάτης και διαφθοράς στον χώρο του ανθρώπινου 
δυναμικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι: 

 Υποβάλλονται ψευδείς καταστάσεις ωρών εργασίας για την καταβολή υπερωριών. 

 Γίνεται κατάχρηση της ετήσιας άδειας και των αναρρωτικών αδειών. 

 Παραποιούνται έγγραφα για να αυξηθεί το επίδομα για αποστολές και εργασία 
εκτός έδρας. 

 Οι διαδικασίες πρόσληψης επηρεάζονται από φαινόμενα νεποτισμού και 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

Ειδικοί και στελέχη που συμμετείχαν στο έργο αυτό έθεσαν το ζήτημα των ψευδών 
δηλώσεων για υπερωρίες, όπου οι εργαζόμενοι πληρώνονται για επιπλέον ώρες τις 
οποίες δεν έχουν εργαστεί. Τούτο συνδέεται στενά με την έλλειψη αξιόπιστων 
στοιχείων ελέγχου των ωρών εργασίας, η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικών συστημάτων για την καταγραφή των ωρών και την παρακολούθηση της 
ώρας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους και αποχώρησής τους. 
Επιπλέον, μετά από σειρά επιθεωρήσεων του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης έχουν επισημανθεί προβλήματα στην εφαρμογή των διατάξεων 
σχετικά με την επιλογή των επικεφαλής οργανικών μονάδων, γεγονός που μαρτυρά ότι 
οι διατάξεις αυτές παραβιάζονται ενίοτε από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
προκειμένου να διοριστούν οι ευνοούμενοι από τους αιρετούς αξιωματούχους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Τα προαναφερθέντα προβλήματα καταδεικνύουν την έλλειψη προσωπικού υψηλής 
ποιότητας στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμη και απλά μέτρα που εγκρίθηκαν 

______________________ 

 
11. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού είναι η ανεξάρτητη αρχή που είναι υπεύθυνη για 

την πρόσληψη σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών φορέων. 
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από τον νομοθέτη στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης – όπως η 
υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ή το κεντρικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων12 
και η χρήση ηλεκτρονικών πλατφόρμων όπως το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις δύσκολο να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο 
εξαιτίας της έλλειψης άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού ικανού να χρησιμοποιήσει τις 
νέες τεχνολογίες.13 Το ζήτημα αυτό αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα για τους 
μικρότερους δήμους που έχουν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων. 

Μηχανισμοί ελέγχου και ερευνών συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου 
οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου 

Το ελεγκτικό και εποπτικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης διάγει φάση αλλαγής, τόσο 
στα οικονομικά ζητήματα και στα θέματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όσο και στα 
συστήματα και στις διαδικασίες διακυβέρνησης και επιχειρησιακής λειτουργίας. Η 
απουσία ενός σθεναρού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, που να συμπεριλαμβάνει τόσο τις δραστηριότητες ελέγχου από τη 
διοίκηση (management control) όσο και τις δραστηριότητες οικονομικού ελέγχου, είναι 
περισσότερο εμφανής απ’ ότι στην κεντρική κυβέρνηση. Ο θεσμός του Ελεγκτή 
Νομιμότητας δεν εφαρμόστηκε ή δεν κατέστη απόλυτα λειτουργικός. Σημειώνεται ότι 
τα αποκεντρωμένα γραφεία του ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ, δηλ. οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 
Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλ. τα Γραφεία Επιτρόπου διενεργούσαν 
προληπτικούς δημοσιονομικούς ελέγχους σε μεμονωμένες οικονομικές συναλλαγές στο 
πλαίσιο των εξωτερικών εποπτικών μηχανισμών. Τα γραφεία του ΓΛΚ έχουν καταργηθεί 
από την 01.01.2017 και αναδιοργανώθηκαν ως Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας 
και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) αναλαμβάνοντας διαφορετικό ρόλο στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων οικονομικού Ελέγχου, ενώ η λειτουργία του προληπτικού ελέγχου από 
το Γραφείο Επιτρόπου αναμένεται να καταργηθεί μετά την 01.01.2019 με τις υπηρεσίες 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικεντρώνονται στην άσκηση κατασταλτικού ελέγχου. 
Δεδομένης της κατάστασης αυτής, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικής οικονομικής λειτουργίας 
και ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Γ.Δ.Ο.Υ.) που δημιουργήθηκε στα υπουργεία στο πλαίσιο του προγράμματος 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ο επικεφαλής της Γ.Δ.Ο.Υ. έχει τα καθήκοντα του 
υπεύθυνου οικονομικής λειτουργίας (accounting officer) όντας υπεύθυνος για όλες τις 
οικονομικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενίσχυσης των μηχανισμών 
εσωτερικού ελέγχου και ως προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή αυτής της 
μεταρρύθμισης, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει επίσης να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο σύστασης ανεξάρτητης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και δικλίδων ελέγχου στις 
οικονομικές και διοικητικές πράξεις και συναλλαγές. Ωστόσο, κάποιοι εμπειρογνώμονες 

______________________ 

 
12. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, Προτάσεις της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση, Λαμία, 09 Ιανουαρίου 2017. 

13. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2298287&direct=true#P187_13859 (παράγραφος 262). 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2298287&direct=true#P187_13859
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παραμένουν σκεπτικοί όσον αφορά στην κατάργηση του προληπτικού δημοσιονομικού 
ελέγχου, θεωρώντας ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα. 

Κατά τη διάρκεια των αποστολών για τη συγκέντρωση πληροφοριών και τη διενέργεια 
συνεντεύξεων, κατέστη προφανές ότι οι περισσότεροι ΟΤΑ στερούνται λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου, με εξαίρεση την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και επιπλέον δεν 
υπάρχουν ειδικοί ερευνητές περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς. Οι ΟΤΑ βασίζονται 
αποκλειστικά σε εξωτερικούς φορείς για την ανίχνευση και τη διερεύνηση αυτών των 
υποθέσεων (ΣΕΕΔΔ, Γ.Ε.Δ.Δ., Σ.E.E.Y.M.E., Υπουργείο Οικονομικών/ΓΛΚ, Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος κ.λπ.), γεγονός που δεν επιτρέπει στους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν 
τους δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου και διερεύνησης. Από την άλλη πλευρά, το 
γεγονός ότι οι φορείς αυτοί είναι εξωτερικοί εξασφαλίζει έναν κάποιο βαθμό 
ανεξαρτησίας, αν και εξακολουθούν να γίνονται προσπάθειες παρεμβάσεων στις 
έρευνες για φερόμενα περιστατικά διαφθοράς και παραβιάσεις ακεραιότητας. 
Επιπλέον, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εγείρουν τακτικά το ζήτημα των 
αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων μεταξύ των εξωτερικών ελεγκτικών φορέων, 
που οδηγεί σε επανειλημμένους ελέγχους στα ίδια ζητήματα πολλές φορές, ενώ 
παραμένει ασαφές και το πόσο τελικά συμβάλλουν οι έλεγχοι αυτοί στην επιβολή 
κυρώσεων και την ανάκτηση των υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Στην 
Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το ποιος είναι υπεύθυνος για αυτές τις 
ανεπάρκειες στους μηχανισμούς ελέγχου, ενώ οι πολίτες δηλώνουν ότι υπάρχει ένα 
ευρύτερο καθεστώς «ατιμωρησίας» με αποτέλεσμα να μειώνεται η εμπιστοσύνη της 
κοινωνίας στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η πειθαρχική διερεύνηση μιας 
φερόμενης παρατυπίας. Παρά την πρόοδο κατά τα προηγούμενα έτη, η πειθαρχική 
εξέταση μεμονωμένων περιπτώσεων εικαζόμενης παράνομης συμπεριφοράς αιρετών 
αξιωματούχων καθώς και δημόσιων υπαλλήλων είτε καθυστερεί για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα είτε όταν ολοκληρωθεί, η απόφαση επηρεάζεται σε πολλές περιπτώσεις 
από την κακώς νοούμενη έννοια της «αλληλεγγύης» μεταξύ συναδέλφων ή τις 
πολιτικές παρεμβάσεις. Τα φαινόμενα αυτά επιτείνουν την καχυποψία των πολιτών 
προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ συγχρόνως αποθαρρύνουν τους 
υπαλλήλους των ΟΤΑ σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι αδικούνται από την 
αναπαραγόμενη στερεότυπη εικόνα περί αντιπαραγωγικών δημόσιων λειτουργών που 
εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε φαινόμενα διαφθοράς και απάτης. 

Συγκεκριμένα, τα κύρια ελεγκτικά και εποπτικά όργανα αναφέρουν ότι οι πειθαρχικές 
διαδικασίες είναι συνήθως αργές, διαδικαστικές και ευεπίφορες σε σφάλματα, με 
αποτέλεσμα να μένουν ατιμώρητες οι παρατυπίες και οι διεφθαρμένες πράξεις. Όπως 
προκύπτει από τον αριθμό των προσφυγών που υποβλήθηκαν από τον Γενικό 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης επί αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων 
πρώτου βαθμού, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για τη διάπραξη παραπτώματος είναι 
ασήμαντες (κατά μέγιστο διαθεσιμότητα για ένα μήνα με πλήρεις αποδοχές) αναλογικά 
με τη φύση του παραπτώματος, γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως 
αντιστραμμένο κίνητρο για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταγγελία των 
παραπτωμάτων. Αυτό το φαινόμενο συνδέεται επίσης με το γεγονός ότι όσοι 
εργάζονται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θέλουν να τραβήξουν την 
προσοχή και να δημιουργήσουν προβλήματα μιλώντας για περιστατικά διαφθοράς με 
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αποτέλεσμα να καλλιεργείται συχνά μια κουλτούρα αδιαφάνειας στους κόλπους των 
τοπικών και περιφερειακών. 

Σύσταση και εποπτεία των νομικών προσώπων 

Σύμφωνα με τη σημερινή διοικητική οργάνωση, υπάρχουν αρκετές νομικές οντότητες 
που δημιουργούνται, εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται εν μέρει ή πλήρως από τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. ΚΑΠΗ, ΕΥΔΑΠ), οι οποίες δεν υπόκεινται στις 
ίδιες θεσμικές εγγυήσεις με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, οι οποίοι διέπονται από 
τις διατάξεις του δημοσίου δικαίου αναφορικά με τις νομικές απαιτήσεις διαφάνειας 
και λογοδοσίας. Ο νόμος του Καλλικράτη επιχείρησε να επιλύσει αυτό το πρόβλημα 
ρυθμίζοντας αυστηρά τον αριθμό και το νομικό καθεστώς των εποπτευόμενων νομικών 
προσώπων που μπορεί να συστήσει κάθε δήμος ή περιφέρεια. Ωστόσο, υπάρχουν 
παραδείγματα που επισημάνθηκαν σε εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου καθώς και σε 
δικαστικές αποφάσεις, από τα οποία προκύπτει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι 
δραστηριότητες αυτών των νομικών προσώπων είναι η Αχίλλειος πτέρνα των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι σχολικές επιτροπές είναι μια ακόμα περίπτωση, καθώς έχουν παρατηρηθεί 
περιστατικά κακοδιαχείρισης, έλλειψης των κατάλληλων διοικητικών δομών και 
κακοδιοίκησης.  

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, τα νομικά πρόσωπα χρησιμοποιούνται παραδοσιακά ως 
μέσο διαφθοράς και έχουν εμπλακεί σε μεγάλα σκάνδαλα στο παρελθόν. Ορισμένα 
από τα νομικά πρόσωπα ιδρύονται και λειτουργούν με βάση το δημόσιο δίκαιο (ΝΠΔΔ), 
αλλά εκείνα στα οποίες καταγράφονται περισσότερες καταχρηστικές συμπεριφορές 
είναι όσα θεσπίστηκαν και λειτουργούν με βάση το ιδιωτικό δίκαιο, δηλ. ΝΠΙΔ 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.  

Έσοδα των Δήμων14  

Ένα μεγάλο κεφάλαιο στις σχέσεις δήμων-δημοτών αποτελεί η επιβολή και η είσπραξη 
των δημοτικών προσόδων. Ο Συνήγορος του Πολίτη, στην Ειδική Έκθεση για τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ιούλιος 2014), ανέφερε ότι το σηµαντικότερο 
µέρος των δηµοτικών προσόδων στηρίζεται σε θεσµικό πλαίσιο απαρχαιωµένο, 
ασταθές και ευάλωτο στη δημιουργία θυλάκων διαφθοράς. Το Σώμα 
Επιθεωρητών−Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει επίσης επισημάνει αυτό το θέμα σε 
αρκετές εκθέσεις του, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στην 
είσπραξη των δημοτικών προσόδων, επειδή οι αρχές δεν καταφέρνουν να τα 
εισπράξουν εντός της πενταετούς προθεσμίας. 

______________________ 

 
14. Τα έσοδα των Δήμων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πηγών τα εξής: ειδικά αμοιβαία τέλη βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, τέλη ανάλογα με τον κύκλο εργασιών των 
εστιατορίων, μπαρ και άλλων συναφών επιχειρήσεων, τέλη καθαρισμού και φωτισμού, αμοιβές 
ακινήτων, τέλη για χρήση νεκροταφείων και τέλη για τη χρήση δημόσιων χώρων.  
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Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σχετίζεται με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα της ακίνητης περιουσίας τους. 
Σε μια εποχή χρηματοπιστωτικής κρίσης και περικοπών του προϋπολογισμού, οι 
τοπικοί και περιφερειακοί φορείς δεν έχουν την πολυτέλεια να κακοδιαχειρίζονται τα 
περιουσιακά τους στοιχεία. Η κακοδιαχείριση δεν είναι απλά θέμα ανικανότητας 
διοικητικής και τεχνικής. Σε πολλές περιπτώσεις, εξυφαίνεται ένας ιστός κρυμμένων 
συμφερόντων και δικτύων που επηρεάζουν τις αποφάσεις υπέρ των δικών τους 
συμφερόντων, πλήττοντας τις τοπικές κοινότητες. 

2.1.2. Στόχοι 

Στόχος 1: Στενή συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και των εμπειρογνωμόνων 
που ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις στους τοπικούς φορείς με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων για την 
ανάπτυξη ειδικών μητρώων κινδύνου και δραστηριοτήτων ελέγχου για την πρόληψη, 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση της απάτης και της διαφθοράς στις δημόσιες 
συμβάσεις.  

Ο καθορισμός των κύριων σχημάτων και σταδίων εκδήλωσης διαφθοράς και απάτης 
στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας. Εργαλεία 
που έχουν αποδεδειγμένα συνδράμει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να 
αντιμετωπίσουν φαινόμενα διαφθοράς και απάτης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα15 
τα εξής: 

 Την εφαρμογή προγραμμάτων λογισμικού που βοηθούν στην ανάλυση των 
προσφορών ώστε να εντοπιστούν τα μοτίβα που υποδηλώνουν φαινόμενα 
συμπαιγνίας, όπως το Σύστημα Ανάλυσης του Δείκτη Νόθευσης Διαγωνισμών της 
Νότιας Κορέας16. 

 Την αναζήτηση ασυνήθιστων μοτίβων υποβολής προσφορών (π.χ. προσφορές που 
είναι πανομοιότυπες, πολύ κοντά μεταξύ τους χρονικά ή πολύ διαφορετικές σε 
σχέση με προηγούμενους διαγωνισμούς με αποτέλεσμα να εγείρουν καχυποψίες). 
Αυτές οι τακτικές είναι γνωστές ως «συμπληρωματικές προσφορές»17 και 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν ότι ένας 
συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος κερδίζει τη σύμβαση με αυξημένη τιμή. 

______________________ 

 
15. Κέντρο Προαγωγής της Ακεραιότητας του Πολίτη, «Μειώνοντας τη Διαφθορά – Ένα Αναλυτικό 

Πλαίσιο για τις Πόλεις με στόχο την Καταπολέμηση της Απάτης, για την Περικοπή των Εξόδων και 
την Προαγωγή της Ακεραιότητας» (Center for the Advancement of Public Integrity, “Taking a Bite 
Out of Corruption – A Data Analytic framework for Cities to Fight Fraud, Cut Costs, and Promote 
Integrity). http://www.law.columbia.edu/public-integrity/our-work/taking-byte-out-corruption. 

16. ΟΟΣΑ (2017). Η καταπολέμηση της νόθευσης διαγωνισμών στις δημόσιες συμβάσεις. 
https://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-Bid-Rigging-in-Public-Procurement-%202016-
report.pdf. 

17. Οδηγός καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης σε έργα ανάπτυξης, 2017, 
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-collusive-bidding/. 

http://www.law.columbia.edu/public-integrity/our-work/taking-byte-out-corruption
https://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-Bid-Rigging-in-Public-Procurement-%202016-report.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-Bid-Rigging-in-Public-Procurement-%202016-report.pdf
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-collusive-bidding/


 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – 27 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) 

 Την αναζήτηση μοτίβων σε σχέση με το ποιος υποβάλει προσφορά για ορισμένες 
συμβάσεις με βάση την τοποθεσία ή τον τύπο του έργου. Εάν συμμετέχει πάντα η 
ίδια ομάδα επιχειρήσεων και απλά εναλλάσσεται ο νικητής, αυτό μπορεί να είναι 
ένδειξη συμπαιγνίας. 

 Την αναζήτηση των ίδιων σφαλμάτων στους υπολογισμούς ή πανομοιότυπων 
τυπογραφικών λαθών στις προτάσεις διαφορετικών προμηθευτών. 

 Την επισήμανση περιπτώσεων όπου ο διαγωνιζόμενος αποσύρεται και γίνεται 
υπεργολάβος ή όπου ο χαμένος διαγωνιζόμενος γίνεται υπεργολάβος. Αυτό θα 
μπορούσε να σημαίνει ότι είχε προηγηθεί η υπόσχεση στον διαγωνιζόμενο που 
έχασε ή αποσύρθηκε ότι θα αναλάβει το έργο ως υπεργολάβος σε αντάλλαγμα για 
τη συμμετοχή του σε σχήμα συμπαιγνίας με το νικητή του διαγωνισμού. 

 Την αναζήτηση συχνών συμφωνιών τροποποίησης των όρων της σύμβασης μετά 
την ανάθεσή της που αυξάνουν τη συνολική αξία της. 

 Την αναζήτηση ενδείξεων για την πρακτική «low-balling» όπου ένας προμηθευτής 
προσφέρει σταθερά τη χαμηλότερη τιμή σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή ή εναλλάσσεται σταθερά με άλλους διαγωνιζόμενους. 

 Την αναζήτηση σχέσεων συνάφειας μεταξύ διαγωνιζομένων και μεταξύ 
διαγωνιζομένων και αιρετών αξιωματούχων ή υπαλλήλων που συμμετέχουν στις 
αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που αποκαλύπτονται με τις ίδιες 
διευθύνσεις, τους ίδιους αριθμούς τηλεφώνου και τους ίδιους ταχυδρομικούς 
κώδικες ή τις συνδέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Την επισήμανση περιπτώσεων όπου έχουν ανατεθεί πολλές συμβάσεις «sole 
source» στον ίδιο εργολήπτη ή περιπτώσεων όπου σ’ έναν ανοικτό διαγωνισμό 
υποβάλλεται μόνο μία πρόταση. 

 Την αναζήτηση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, όπως αιρετούς 
αξιωματούχους ή υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με μέλη της 
οικογένειας, που εργάζονται για εταιρείες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή 
είναι μέλη ΔΣ μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει οικονομικές δοσοληψίες με 
την πόλη. 

Στόχος 2: Η εκπόνηση των στρατηγικών καταπολέμησης της διαφθοράς στο πλαίσιο των 
δημόσιων συμβάσεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να δομείται 
βάσει της Σύστασης του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ του 2015 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.  

Η Σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ του 2015 για τις Δημόσιες Συμβάσεις, η οποία 
αποτελείται από δώδεκα ολοκληρωμένες αρχές (συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας 
και της ακεραιότητας), αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να αντιμετωπίσουν οι 
ιθύνοντες χάραξης στρατηγικής τους τομεακούς κινδύνους διαφθοράς στις συμβάσεις 
προμηθειών και παραθέτει μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να 
εφαρμοστούν για την εξασφάλιση της ακεραιότητας στα συστήματα σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και την καταπολέμηση της διαφθοράς που σχετίζεται με τις 
διαδικασίες των προμηθειών. Τα παραδείγματα για τα συγκεκριμένα μέτρα παρέχονται 

http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-on-public-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-on-public-procurement.htm
http://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/principlestools/
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από την εργαλειοθήκη δημοσίων συμβάσεων του ΟΟΣΑ (Public Procurement 
Toolbox)18. 

Στόχος 3: Η υλοποίηση ενός σταθερού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για το 
ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε στενή 
συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.  

Οι εν εξελίξει πρωτοβουλίες όπως το νέο και διαφανές πρόγραμμα κινητικότητας «Ο 
κατάλληλος υπάλληλος στην κατάλληλη θέση», τα νέα οργανωτικά προεδρικά 
διατάγματα που συνοδεύονται από επικαιροποιημένες αρμοδιότητες και σαφή 
περιγράμματα θέσεων εργασίας και οι διαδικασίες αξιολόγησης και προαγωγής με 
αξιοκρατικά κριτήρια μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο για την ενίσχυση την 
ακεραιότητας στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στις διαδικασίες 
πρόσληψης που ακολουθούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Στόχος 4: Η στενή συνεργασία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους για 
την ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
μηχανισμούς οικονομικού ελέγχου.  

Είναι αδήριτη η ανάγκη για ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών που θα 
επιτρέπει την επιτυχή μετάβαση στο νέο σύστημα ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας 
και του Προϋπολογισμού. Ο στόχος ενός σύγχρονου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου 
είναι η διαχείριση των πόρων να ακολουθεί πιστά τις αρχές της χρηστής οικονομικής 
διαχείρισης και η ύπαρξη μηχανισμών λογοδοσίας. Στόχος των σύγχρονων δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου (internal controls) και των αποτελεσματικών λειτουργιών 
εσωτερικού ελέγχου (internal audit) είναι η παροχή διασφαλίσεων σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, ότι θα 
αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Για τον σκοπό αυτό, είναι άκρως σημαντικό να 
αναπτύξουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μία ισχυρή λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου, μία άσκηση η οποία μπορεί να απαιτεί διαφοροποιημένη προσέγγιση για 
διαφορετικούς τύπους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη 
θέματα όπως το μέγεθος, η τοποθεσία και ο προϋπολογισμός.  

Στόχος 5: Η αξιολόγηση των υφιστάμενων δικλίδων ελέγχου και των μέτρων 
προστασίας του συστήματος και των διαδικασιών διαχείρισης των οικονομικών και του 
προϋπολογισμού αξιολογούνται και οι υφιστάμενοι κίνδυνοι ακεραιότητας και 
διαφθοράς αντιμετωπίζονται με ικανοποιητικό και οικονομικό τρόπο.  

Τόσο οι μεταρρυθμίσεις γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης αποτελούν ανάχωμα στις προσπάθειες των οργανισμών 
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης να διαχειρίζονται αποδοτικότερα τις 
προσόδους και τις δαπάνες τους και να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες. Κρίνεται 
λοιπόν αναγκαίο οι πολιτικές αποκέντρωσης να συνδυάζονται με τα εργαλεία για 
διαφανή οικονομικά συστήματα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να 
δημιουργούνται αποτελεσματικές δομές διοικητικού και οικονομικού ελέγχου καθώς 

______________________ 

 
18. ΟΟΣΑ. http://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/principlestools/assessment/. 

http://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/principlestools/assessment/
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και λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου (internal audit). Ως δομικά μέρη του δημόσιου 
συστήματος οικονομικής διαχείρισης, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι λειτουργίες 
εσωτερικού ελέγχου υποστηρίζουν τη διαδικασία δημοσιονομικής αποκέντρωσης 
προάγοντας τη διαφάνεια19 και τη λογοδοσία στη χρήση δημόσιων πόρων, 
διασφαλίζοντας την κατανομή τους με κριτήριο τις προτεραιότητες των πολιτών και 
υποστηρίζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία. Ελλείψει ενός σύγχρονου συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου (internal control system), συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου που θα διασφαλίζει την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για να ανθίσει η σπατάλη, η διαφθορά και η 
αναποτελεσματικότητα. 

Στόχος 6: Διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών τήρησης της 
νομιμότητας και διαφύλαξης της χρηστής οικονομικής διαχείρισης σχετικά με τη 
λειτουργία των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 
συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων εταιριών.  

Σε συνέχεια της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη που ρύθμισε τον τύπο και τον αριθμό 
των νομικών προσώπων που μπορούν να συστήσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες, 
κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθούν οι εποπτικοί μηχανισμοί και να συμπεριληφθούν τα 
νομικά πρόσωπα στους γενικούς κανόνες που διέπουν τα δημόσια συστήματα 
διακυβέρνησης και οικονομικής διαχείρισης.  

Στόχος 7: Να περάσουν οι αιρετοί αξιωματούχοι έναν σαφές μήνυμα ότι η ενίσχυση και 
η ταχεία διεκπεραίωση των πειθαρχικών διαδικασιών είναι μείζονα προτεραιότητα.  

Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία των κατά 
τόπους αιρετών αξιωματούχων με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης που είναι αρμόδια για την πολιτική που διέπει τον 
πειθαρχικό κώδικα και τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, η περάτωση της πειθαρχικής 
διαδικασίας κατά τρόπο δίκαιο και χωρίς χρονοτριβές μπορεί να αποτελέσει ένα μέτρο 
προστασίας των εργαζομένων στους ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα που εργάζονται για να 
εξυπηρετήσουν τις τοπικές κοινότητες παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, 
κυρίως λόγω της έλλειψης πόρων.  

______________________ 

 
19. Σε κάποιες χώρες, οι έρευνες παρακολούθησης των δημόσιων δαπανών (PETS) αποδείχθηκαν 

αποτελεσματικές στον εντοπισμό της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο. Οι σχετικές έρευνες 
εντοπίζουν τη διαφορά μεταξύ των πόρων που διανεμήθηκαν και των πόρων που δαπανήθηκαν 
πραγματικά, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για τις οικονομικές ροές, τις εκροές και τους 
μηχανισμούς λογοδοσίας. Η εξεύρεση ενός τρόπου διαχείρισης των οικονομικών του 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με μεγαλύτερη διαφάνεια έτσι ώστε να επιτρέπεται στους 
πολίτες να ασκήσουν τον ρόλο του επιτηρητή είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 
ενίσχυση της αποδοτικότητας και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στους 
κόλπους των ΟΤΑ. 
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2.2. Παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

2.2.1. Αδυναμίες της υφιστάμενης κατάστασης 

Εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από τις δημοτικές αρχές (π.χ. πολεοδομικές 
εγκρίσεις,  οικοδομικές άδειες, αδειοδότηση επιχειρήσεων): 

Η εξουσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να χορηγούν οικοδομικές άδειες 
δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία θυλάκων διαφθοράς από άτομα ή 
εργολάβους που θέλουν να αποκτήσουν άδεια για να κατασκευάσουν π.χ. κάτι απλό 
όπως ένα σπίτι ή πιο σύνθετες εμπορικές κατασκευές όπως πολυκαταστήματα ή 
σουπερμάρκετ. 

Ο αιτών μπορεί να επιχειρήσει να δωροδοκήσει τον τοπικό λειτουργό ώστε να 
παραβλέψει ο τελευταίος τυχόν παραβιάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα (ΓΟΚ) 
και άλλης οικείας νομοθεσίας (π.χ. την ανέγερση του κτιρίου εντός δασικής έκτασης ή 
εντός των ορίων της παράκτιας ζώνης). Από την άλλη, παρατηρείται και διαφθορά 
μικρής κλίμακας όπου ο δημόσιος λειτουργός ζητά το γνωστό «φακελάκι» για να 
επισπεύσει τη διαδικασία ή να «κάνει τα στραβά μάτια» σε μικρές παρατυπίες. 

Οι παιδότοποι και τα λούνα-παρκ είναι ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση σε 
σχέση με τη διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς είναι γνωστό ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις λειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και άδειες από τις 
αρμόδιες αρχές. Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος όπως οι καφετέριες και τα εστιατόρια. Οι αναφορές καταδεικνύουν 
έλλειψη υλοποίησης των σχετικών κυρώσεων. Ακόμη και σε περιπτώσεις βεβαιωμένων 
παραβάσεων (π.χ. των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών διατάξεων, ηχορύπανσης, 
κατάληψης δημόσιου χώρου) που θα επέσυραν κανονικά την αφαίρεση της άδειας του 
παραβάτη, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αδυνατούν, σε κάποιες περιπτώσεις, 
να υλοποιήσουν τις απαραίτητες ενέργειες. 

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι 

Αυτή η λειτουργία των τοπικών αρχών σχετίζεται με τις προμνησθείσες αρμοδιότητες 
και χαρακτηρίζεται ως χώρος υψηλού κινδύνου εκδήλωσης απάτης και διαφθοράς. 
Πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπάγονται σε κάποιο καθεστώς ρύθμισης 
για το οποίο είναι αρμόδιες οι τοπικές αρχές και ειδικότερα βιοτεχνίες, βενζινάδικα και 
γκαράζ, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, εστιατόρια, κέντρα παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης, εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες μορφές 
επιχειρηματικότητας και παροχής υπηρεσιών, επιθεωρούνται περιοδικά από τις 
δημοτικές αρχές.  
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Οι εξωτερικοί φορείς επιθεώρησης και ερευνών έχουν επίσης καταγράψει μεγάλο 
κίνδυνο διαφθοράς κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε θέματα οικοδομών και 
ανάπτυξης ακινήτων και γης από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στον τομέα 
των κατασκευών, εμπλέκονται μηχανικοί, κατασκευάστριες εταιρείες, εργολήπτες που 
συναλλάσσονται με τους δημόσιους λειτουργούς που είναι επιφορτισμένοι με τη 
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κατασκευαστικού έργου.  

Σε τελική ανάλυση, ο χρηματισμός των επιθεωρητών υπονομεύει τη δημόσια ασφάλεια 
και κοστίζει ακριβά στους φορολογούμενους δημότες. Για παράδειγμα, οι εταιρείες 
κατασκευής κτιρίων ενδέχεται να δωροδοκήσουν τους επιθεωρητές κτιρίων για να 
επιταχύνουν την ολοκλήρωση των έργων, με τον κίνδυνο να παρακαμφθούν κρίσιμα 
βήματα στη διαδικασία. Οι επιθεωρητές υγείας και οι υγειονομικοί επιθεωρητές 
χρηματίζονται για να «κάνουν τα στραβά μάτια» σε παραβιάσεις του κώδικα που θα 
κόστιζαν πολύ στους ιδιοκτήτες. 

Οι περιφέρειες έχουν επίσης αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας 
των κεφαλαιουχικών εταιρειών και την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. γεωργία και κτηνοτροφία, προστασία των φυσικών 
πόρων και ιδίως των υδάτων, εξόρυξη ορυκτών πόρων, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και βιομηχανικές δραστηριότητες). Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν 
ορισμένα τεχνικά όρια (επίπεδο περιβαλλοντικής όχλησης, παραγωγική ικανότητα 
κ.λπ.) βάσει των οποίων κρίνεται εάν η ευθύνη εμπίπτει στις περιφερειακές αρχές ή 
στους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης. 

Αποκομιδή απορριμμάτων και διαχείριση αποβλήτων 

Ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί διαχρονικά μία μεγάλη πρόκληση 
για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Την τελευταία εικοσαετία 
πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες μελέτες και καταβλήθηκαν προσπάθειες για την 
ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων, 
χωρίς να παραβλέπονται οι κοινωνικοί, υγειονομικοί, περιβαλλοντικοί, τεχνικοί και 
οικονομικοί περιορισμοί. Το σημερινό πλαίσιο πολιτικής είναι το Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και η συζήτηση ξεκινά από τις περιφέρειες, τους 
δήμους και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). 

Παράλληλα, οι επιλογές που δόθηκαν για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, όπως ο 
εξωπορισμός της αποκομιδής των απορριμμάτων ή η ανάπτυξη της απαραίτητης 
υποδομής μέσω συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, προκάλεσαν ανησυχίες 
σχετικά με την πιθανή εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς, όπως νεποτισμός, 
σύγκρουσης συμφερόντων και καταβολής μιζών. Μολονότι έχουν επενδυθεί σημαντικά 
κεφάλαια από τον εθνικό προϋπολογισμό και την ΕΕ, υπήρξαν κατηγορίες και έρευνες 
για απάτη και διαφθορά και κατά καιρούς έχουν γίνει εκκλήσεις για ενίσχυση των 
μέτρων προστασίας της ακεραιότητας σε αυτόν τον τομέα υψηλού κινδύνου 
εκδήλωσης διαφθοράς. 

Εξετάζοντας τα υπέρ και τα κατά του εξωπορισμού, ένα σημαντικό στοιχείο είναι να 
σέβονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης την υποχρέωση που έχουν να 
μεριμνούν ώστε οι εξωτερικοί τους συνεργάτες να τηρούν τους ίδιους κανόνες με 



32 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) 

αυτούς. Παρ’ όλ’ αυτά, ο βαθμός εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης ποικίλλει μεταξύ 
των ΟΤΑ. Επιπλέον, μια αρνητική πλευρά του εξωπορισμού είναι ότι γίνεται πιο 
ασαφής η διαδικασία υποβολής καταγγελιών για τους πολίτες και σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν παρακολουθούν 
στενά την απόδοση των εξωτερικών προμηθευτών ή δεν απαντούν στις καταγγελίες. 
Για να γίνει οικονομικά συμφέρων ο εξωπορισμός και να βελτιωθεί η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες, κρίνεται αναγκαίο να διασφαλιστεί 
ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θα απολαμβάνουν προτιμησιακή αντιμετώπιση λόγω των 
ανεπίσημων διασυνδέσεών τους με τους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων. 
Παράλληλα, πρέπει να ενισχυθεί η συνεχής παρακολούθηση και καθοδήγηση των 
εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και οι μηχανισμοί καταλογισμού ευθύνης και 
λογοδοσίας να είναι σαφείς και να λειτουργούν με διαφάνεια, τόσο εντός των ΟΤΑ όσο 
και στις σχέσεις τους με τους τρίτους. 

Διαχείριση δημοτικών νεκροταφείων 

Αν και το εν λόγω σχέδιο δράσης δεν καλύπτει όλους τους πιθανούς κινδύνους απάτης 
και διαφθοράς που εντοπίζονται στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών από τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθότι αυτό απαιτεί λεπτομερή ανάλυση 
κινδύνου στο επίπεδο των ΟΤΑ, αξίζει να αναφερθεί το ζήτημα της διαχείρισης των 
δημοτικών νεκροταφείων. Σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 445/1968, Ν. 
582/1968 και Ν. 547/1977), οι δήμοι και οι κοινότητες είναι υπεύθυνοι για την ίδρυση 
και λειτουργία των νεκροταφείων. Δεδομένου ότι η μεταθανάτια αξιοπρέπεια 
θεωρείται υψηλής ηθικής και συναισθηματικής αξίας για τους δημότες, ο 
συγκεκριμένος τομέας ευθύνης έχει επισημανθεί ως τομέας υψηλού κινδύνου 
διαφθοράς από τους αρμόδιους φορείς ελέγχου και επιθεωρήσεων καθώς και από τον 
Συνήγορο του Πολίτη. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) 
έχει επισημάνει τα παρακάτω κύρια ζητήματα στις εκθέσεις του: 20 

 Μη τήρηση των διατάξεων του Ν. 547/1997 που ρυθμίζουν τη διαχείριση και τη λειτουργία 

των νεκροταφείων 

 Απουσία επίσημου Κανονισμού Λειτουργίας για τα δημοτικά νεκροταφεία 

 Οικονομικές ατασθαλίες, απώλεια εσόδων και δημιουργία ελλειμμάτων.  

2.2.2. Στόχοι 

 

Στόχος 8: Οι εκθέσεις επιθεώρησης και η σχετική έγγραφη τεκμηρίωση είναι αξιόπιστα 
και διάφανα.  

Οι εκθέσεις επιθεώρησης μπορούν να αποτελέσουν πλούσια πηγή πληροφοριών για 
τους υπαλλήλους που εργάζονται σε θέματα ακεραιότητας στην προσπάθειά τους για 
τον εντοπισμό περιπτώσεων δωροδοκίας ή απάτης. Ωστόσο, η αξία αυτών των 

______________________ 

 
20. Π. Κατσαρός, Προϊστάμενος Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και Γ. Μανιάτης, Προϊστάμενος 

Επιθεωρητής του (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), Κείμενο εργασίας (αδημοσίευτο), Δεκέμβριος 2017. 
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εκθέσεων εξαρτάται από το εάν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά ή 
σε έντυπη μορφή. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα πραγματοποιούνται συνεχείς 
μεταρρυθμίσεις ψηφιοποίησης σε όλη τη δημόσια διοίκηση συμπεριλαμβανομένης και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτές τις 
προσπάθειες για να δημοσιεύουν αυτές τις σημαντικές βασικές πληροφορίες 
αποτελεσματικά. 

Στόχος 9: Ενίσχυση της ακεραιότητας στους τομείς των αδειοδοτήσεων και των 
επιθεώρησεων.  

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση ειδικών δικλίδων ασφαλείας 
όπως ο διαχωρισμός των καθηκόντων, η αρχή του ελέγχου και από δεύτερο πρόσωπο, 
η εκ περιτροπής μετακίνηση του υπαλληλικού προσωπικού σε θέσεις υψηλού 
κινδύνου21 ή οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τρίτους που δεν συμμετέχουν στην 
παροχή υπηρεσιών. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου οι επιθεωρητές εργάζονται ανά δύο, 
ειδικά όταν οι δύο επιθεωρητές επιλέγονται τυχαία, θα πρέπει να ελέγχονται οι 
επανειλημμένες συνεργασίες μεταξύ των ίδιων επιθεωρητών. Στη φαρέτρα των 
εργαλείων κατά της διαφθοράς θα πρέπει να προστεθούν καινοτόμα εργαλεία όπως η 
εξόρυξη δεδομένων και τα γεωχωρικά δεδομένα. 

Στόχος 10: Περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη προσπάθεια εκ μέρους των 
τοπικών αρχών (π.χ. Open Government Project, Έργο Ανοικτής Διακυβέρνησης, 
Διαύγεια, e-ΚΕΠ) για να προωθήσουν περαιτέρω την ψηφιοποίηση της παροχής 
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.  

Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επωφεληθούν από την ευρεία διάδοση της 
ψηφιακής τεχνολογίας για να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους και να βελτιώσουν 
το επίπεδο εξυπηρέτησης. Επιπλέον, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να 
μειωθεί η διαφθορά. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που διαθέτουν ισχυρές 
πολιτικές και εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αντιστέκονται σθεναρά στην 
επικράτηση της θεσμικής διαφθοράς καθώς τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
διαθέτουν συχνά ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου ταυτότητας και χορήγησης 
δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας έτσι αξιόπιστα ίχνη ελέγχου, και προάγοντας τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία. Καθώς οι πληροφορίες είναι τυποποιημένες, πιο προσιτές 
και συγκρίσιμες μεταξύ των διαφόρων χρηστών, όσοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις 
είναι λιγότερο πιθανό να εκμεταλλευτούν τη διακριτική τους ευχέρεια. 

Στόχος 11: Καθιέρωση και κοινοποίηση συγκεκριμένων κανόνων διεπαφής και σαφών 
διαδικασιών συναλλαγής για τους χρήστες υπηρεσιών. 

Η καθιέρωση σαφών διαδικασιών θα βοηθήσει τους πολίτες να ελέγχουν τους τοπικούς 
λειτουργούς και να αισθάνονται λιγότερο υποχρεωμένοι να δωροδοκήσουν για 
υπηρεσίες που δικαιούνται ούτως ή άλλως. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα 
μπορούσαν να γίνουν οι εξής ενέργειες: να παρέχεται σαφής πληροφόρηση για τις 
διοικητικές διαδικασίες, να καταργηθούν οι περιττές διαδικασίες και να διασφαλίζεται 
η λήψη έγκαιρων διοικητικών αποφάσεων με απόλυτη διαφάνεια.  
______________________ 

 
21. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας. «Θέση του ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας επί την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην δημόσια αυτοδιοίκηση», Λαμία, 9 Ιανουαρίου 2017. 
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2.3. Μηχανισμοί και μέτρα προστασίας της ακεραιότητας 

2.3.1. Αδυναμίες τη υφιστάμενης κατάστασης 

Το σύστημα της «περιστρεφόμενης πόρτας» και η δυνατότητα απασχόλησης 
μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία 

Παρατηρείται όλο και συχνότερα οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να αναθέτουν 
εξωτερικά την παροχή των υπηρεσιών που θα παρείχαν εσωτερικά (πρβλ. ενότητα 2.2 
για την εξυπηρέτηση των πολιτών). Εκτός από τους κινδύνους που σχετίζονται με τον 
εξωπορισμό υπηρεσιών, είναι πιθανό οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης να καταχρώνται την πρόσβασή τους σε πληροφορίες του οργανισμού 
και την ικανότητά τους να διαμορφώνουν πολιτικές ή να συνάπτουν συμβόλαια ώστε 
να δημιουργούν ευκαιρίες για τους ίδιους, τους φίλους τους ή για ιδιωτικές εταιρείες 
όπου θα εργαστούν μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
έχει συνέπειες όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες που μπορεί να είναι 
χαμηλότερης ποιότητας ή να είναι οικονομικώς ασύμφορες. Η μεταφορά των ατόμων 
από κρατικά αξιώματα σε θέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, γνωστή και ως «σύστημα 
περιστρεφόμενης πόρτας» (revolving door), έχει συσχετιστεί με πολλές περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων22. 

 Κατάχρηση αξιώματος: Ένας κρατικός λειτουργός μπορεί να χρησιμοποιεί την 
εξουσία του ενώ κατέχει ακόμα τη θέση για να διαμορφώσει μια πολιτική ή να 
λάβει μια απόφαση υπέρ μιας συγκεκριμένης εταιρείας με απώτερο σκοπό να 
ευεργετήσει τον εαυτό του και να δημιουργήσει μια ευκαιρία για μελλοντική 
απασχόληση. 

 Αθέμιτη επιρροή: Ένας πρώην δημόσιος λειτουργός, πλέον απασχολούμενος σε 
ιδιωτική εταιρεία, θα μπορούσε να επηρεάσει τους πρώην συναδέλφους του για 
να λάβουν μια απόφαση υπέρ της εργοδότριας εταιρείας του. Σε αυτή την 
περίπτωση, το άτομο αυτό (και η εταιρεία) ασκούν αθέμιτη επιρροή. Η άσκηση 
αθέμιτης επιρροής επί της διαμόρφωσης πολιτικής ή νομοθεσίας με τρόπο ώστε 
να ωφελείται συγκεκριμένη εταιρεία ή όμιλος συμφερόντων είναι γνωστή ως 
«αιχμαλωσία πολιτικών». 

 Κερδοσκοπική συμπεριφορά: Ένα άτομο μπορεί να επωφεληθεί από το δημόσιο 
αξίωμα που κατέχει αντλώντας πληροφορίες, γνώσεις ή το κύρος που έχει για 

______________________ 

 
22. Transparency International. http://www.transparency.org.uk/publications/corruption-in-uk-

local-government-the-mounting-risks/.  

http://www.transparency.org.uk/publications/corruption-in-uk-local-government-the-mounting-risks/
http://www.transparency.org.uk/publications/corruption-in-uk-local-government-the-mounting-risks/
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ίδιον οικονομικό όφελος. Η κερδοσκοπική αυτή συμπεριφορά παρατηρείται είτε ο 
λειτουργός κατέχει ακόμη το δημόσιο αξίωμα είτε έχει αποχωρήσει. 

 Αλλαγή στρατοπέδου: Ένα άτομο μπορεί να αποχωρήσει από το δημόσιο αξίωμα 
για να αναλάβει μια θέση σε ιδιωτική εταιρεία σε έναν ρόλο που απαιτεί την 
εναντίωσή του σε ένα ζήτημα με την κυβέρνηση όταν στην προηγούμενη θέση 
εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως «αλλαγή 
στρατοπέδου» και θεωρείται προβληματική καθώς το άτομο είχε πρόσβαση σε 
προνομιούχες πληροφορίες ενόσω κατείχε το αξίωμα, που θα μπορούσε να τις 
χρησιμοποιήσει για να βλάψει τα συμφέροντα της κυβέρνησης. 

Εκλογικές δαπάνες τοπικών πολιτικών 

Οι εκλογικές δαπάνες για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Ελλάδα 
ρυθμίζονται από τον Ν. 3870/2010. Επιτρέπεται η χρηματοδότηση των εκστρατειών 
μόνο με τη μορφή εισφορών από ιδιώτες σε μετρητά και σε είδος. Επιπρόσθετα, η 
ιδιωτική χρηματοδότηση υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς όπως και σε πολλές 
χώρες του ΟΟΣΑ. Το άρθρο 3 του Ν. 3870/2010 αναφέρει ότι απαγορεύεται η 
χρηματοδότηση από: 

α) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων ή δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ. 

β) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή 
περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών 
και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών. 

γ) Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών. 

δ) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

Σύμφωνα με τις οικείες κανονιστικές διατάξεις για την χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων στην Ελλάδα (άρθρο 7 του Ν. 3023/2003), ακόμη και οι εταιρικές δωρεές 
απαγορεύονται σε τοπικό επίπεδο. Η ιδιωτική χρηματοδότηση επιτρέπει την 
υποστήριξη από την κοινωνία ενός πολιτικού κόμματος ή ενός υποψηφίου και 
αναγνωρίζεται ευρέως ως θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών. Ωστόσο, εάν η ιδιωτική 
χρηματοδότηση δεν ρυθμίζεται επαρκώς, μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από ειδικά 
ιδιωτικά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, οι χώρες του ΟΟΣΑ ρυθμίζουν όλο και 
περισσότερο την ιδιωτική χρηματοδότηση για να εξασφαλίσουν ίσους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των κομμάτων και των υποψηφίων. 

Όσον αφορά στους περιορισμούς στη χρηματοδότηση εκστρατειών, μια κοινή πρακτική 
που χρησιμοποιείται από πολλές χώρες είναι η θέσπιση ενός ανώτατου ορίου για τις 
δωρεές. Το ανώτατο αυτό όριο είναι σημαντικό γιατί επιτρέπει να προσδιοριστεί 
ακριβώς πού υπάρχει περιθώριο για πιθανή αιχμαλωσία πολιτικών. Σύμφωνα με τον Ν. 
3870/2010, η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την 
προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και 
δημοτικών συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο 
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πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Αυτές 
οι διατάξεις θέτουν σημαντικά όρια και συμβάλλουν στη ρύθμιση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Οι αθέμιτες εκλογικές 
εισφορές για τους υποψηφίους, οι παρατυπίες/δωροδοκίες από ομάδες άσκησης 
παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης (lobbying), η παροχή βοήθειας σε εκστρατείες σε 
αντάλλαγμα με μελλοντική ανάθεση έργων αποτελούν μερικά μόνο από τα ζητήματα 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και η ικανότητα του σημερινού συστήματος χρηματοδότησής 
της να αντισταθεί στη διαφθορά. Σημαντικό μέρος της λύσης είναι η ενίσχυση του 
συστήματος εποπτείας και ελέγχου των εν λόγω μέτρων προστασίας και η εξασφάλιση 
επαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των δικλίδων ελέγχου. 

Άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων, αθέμιτη επιρροή, αιχμαλωσία από 
τοπικά συμφέροντα και συγκρούσεις συμφερόντων 

Οι τοπικοί αξιωματούχοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις πρακτικές αιχμαλωσίας και 
αθέμιτης επιρροής από άτομα ή ομάδες συγκεκριμένων συμφερόντων, ένα φαινόμενο 
που με τη σειρά του καλλιεργεί το έδαφος για την εκδήλωση φαινομένων απάτης και 
διαφθοράς. Η χρήση προσωπικών δικτύων για λόγους άσκησης επιρροής είναι 
προβληματική σε οποιονδήποτε τομέα πολιτικής, αλλά ακόμη περισσότερο στις τοπικές 
κοινότητες, όπου αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς άμεση εμπλοκή (και εν αγνοία) των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων, με παραποίηση των πληροφοριών ή με την καθιέρωση 
στενών κοινωνικών ή συναισθηματικών δεσμών με αυτούς. Ο κίνδυνος έλλειψης 
διαφάνειας και δημοκρατικών δικλίδων ελέγχου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και στη μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων ή προσώπων είναι ορατός. 

Τέτοια δίκτυα τείνουν να επικρατούν σε μικρότερους δήμους. Στην Ελλάδα υπάρχουν 
δύο μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές και λίγοι μεγάλοι δήμοι από την άποψη του 
μεγέθους του πληθυσμού. Σύμφωνα με μελέτη του 2017 με συγκριτικά στοιχεία για 
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), 260 από τους 325 δήμους 
(δηλαδή 80%) έχουν πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, 48 (15%) έχουν μέχρι 100.000 
κατοίκους και μόνο 17 (5%) έχουν πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. 23 

Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν η αθέμιτη επιρροή και η 
αιχμαλωσία πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι η περίπτωση των 
επιδοτήσεων που χορηγούνται σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Ο τομέας 
αυτός, καθώς δεν ρυθμίζεται από ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο, μπορεί να 
αποτελέσει εύκολα πρόσφορο έδαφος για δημιουργία θυλάκων διαφθοράς. Η 
χορήγηση επιδοτήσεων χρησιμοποιείται σε τοπικό επίπεδο ως εργαλείο για τη 
«νόμιμη» διανομή των χρημάτων των φορολογουμένων σε συγκεκριμένες ομάδες 
συμφερόντων ή σε ορισμένες δομές του εκλογικού σώματος, που με τη σειρά τους θα 
στηρίξουν τους τοπικούς πολιτικούς στις εκλογές και θα διευκολύνουν τη νίκη τους. 

______________________ 

 
23. https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/168.pdf.  

Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στην απογραφή του 2011 και δεν ισχύουν για το 2018, αλλά 
δείχνουν τη συνολική κατανομή του μεγέθους των δήμων. 

https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/168.pdf
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Μια άλλη περίπτωση προσωπικών δικτύων που επηρεάζουν τις τοπικές πολιτικές είναι 
οι λεγόμενες “rent seeking” δραστηριότητες. Ο προσδιορισμός της μορφής που μπορεί 
να πάρουν οι δραστηριότητες αυτές στους τομείς δράσης των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Συνήθως περιστρέφεται 
γύρω από ζητήματα εισόδου στην αγορά (π.χ. λήψη της απαραίτητης άδειας για την 
παραγωγή ή τη λειτουργία μιας επιχείρησης) ή της πρόσβασης στην αγορά (π.χ. ώρες 
λειτουργίας των επιχειρήσεων). Στο πλαίσιο αυτό, οι “rent seeking” δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται από άτομα και ομάδες συμφερόντων που συνδέονται με τοπικούς 
αξιωματούχους ή έχουν τα μέσα να επηρεάσουν την απόφαση των τελευταίων για την 
αναδιανομή των εισοδημάτων και του πλούτου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
κατάχρηση της εξουσίας από τοπικούς αξιωματούχους που επιδιώκουν το δικό τους 
όφελος με την εξαγορά ψήφων ή την παθητική δωροδοκία. Αυτή και άλλες μορφές 
“rent seeking” δραστηριοτήτων αναχαιτίζουν την αποδοτικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη.  

Επιπλέον, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης με μικρό πληθυσμό είναι πιο 
ευεπίφοροι σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. 

Μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, όταν 
ένας αιρετός αξιωματούχος ή ένας διορισμένος υπάλληλος έχει προσωπικό συμφέρον 
σε ένα ζήτημα που υπερβαίνει τα συμφέροντα άλλων μελών της κοινότητας και λογικά 
αναμένεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των καθηκόντων του υπαλλήλου. Ως 
παράδειγμα, να αναφέρουμε τις στενές διασυνδέσεις μεταξύ των εταιρειών 
κατασκευής ακινήτων και του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τις 
χρηματοδοτήσεις εκστρατειών από τις εταιρείες κατασκευής ακινήτων, τη σύγκρουση 
συμφερόντων στην ανάθεση συμβάσεων ή το προσωπικό συμφέρον σε διοικητικές 
αποφάσεις. 

2.3.2 Στόχοι 

Στόχος 12: Στενή συνεργασία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τη Γενική 
Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και άλλους αρμόδιους φορείς για 
την ανάπτυξη κατάλληλων και μακρόπνοων προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης 
ικανοτήτων σε θέματα ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Στόχος 13: Ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων από τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης για να αποτραπεί η αιχμαλωσία των δημόσιων πολιτικών από ομάδες 
στενών συμφερόντων στην καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ. 

Για παράδειγμα, για να αμβλυνθεί ο κίνδυνος που συνεπάγεται η αιχμαλωσία αυτών 
των πολιτικών, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι σε 
θέση να προσδιορίσουν και να διαχειριστούν καταλλήλως καταστάσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων. Επίσης, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να στοχεύουν 
στην εξισορρόπηση των όρων του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να επιτρέψουν στα 
διάφορα συμφέροντα να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις ιδέες τους στις διαδικασίες 
χάραξης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και να ενθαρρύνουν τη διαφάνεια στη λειτουργία 
των τοπικών ομάδων συμφερόντων. 

Στόχος 14: Στενή συνεργασία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με το Υπουργείο 
Εσωτερικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και άλλους 
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αρμόδιους παράγοντες κεντρικής κυβέρνησης για να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί 
επιβολής σε τοπικό επίπεδο είναι κατάλληλοι για τις φερόμενες παραβιάσεις των 
προτύπων δημόσιας ακεραιότητας από τους δημόσιους λειτουργούς και τρίτους που 
εμπλέκονται στις παραβιάσεις. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει τα εξής από τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης: 

 Δικαιοσύνη, αντικειμενικότητα και έγκαιρη ανταπόκριση στην επιβολή των 
προτύπων δημόσιας ακεραιότητας (όπως ανίχνευση, διερεύνηση και επιβολή 
κυρώσεων) μέσω της πειθαρχικής, διοικητικής, πολιτικής και/ή ποινικής 
διαδικασίας. 

 Την προώθηση μηχανισμών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
των αρμόδιων φορέων, μονάδων και υπαλλήλων (σε οργανωτικό, τοπικό ή εθνικό 
επίπεδο) για την αποφυγή επικαλύψεων και κενών και την ενίσχυση της έγκαιρης 
ανταπόκρισης και της αναλογικότητας των μηχανισμών επιβολής. 

 Την προαγωγή της διαφάνειας τόσο εντός των οργανισμών του δημόσιου τομέα 
όσο και προς τους πολίτες όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των μηχανισμών 
επιβολής και των εκβάσεων των υποθέσεων, ιδίως μέσω της συγκέντρωσης 
σχετικών στατιστικών στοιχείων για τις υποθέσεις, τηρώντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα και άλλες σχετικές νομικές διατάξεις. 

Στόχος 15: Η καθαρή δέσμευση στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς των 
αιρετών αξιωματούχων, των ανώτερων διευθυντών, των οικονομικών διευθυντών και 
όλων των ατόμων που βρίσκονται σε ευαίσθητες και υψηλού κινδύνου θέσεις.  

Για να αποδείξουν τη δέσμευσή τους, οι αιρετοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να 
υπογράψουν μια υπόσχεση δημόσιας ακεραιότητας όπου θα δεσμεύονται να 
χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο και πόρο που έχουν στη διάθεσή τους για να 
καταπολεμήσουν τη διαφθορά σε όλες τις μορφές της, καθώς και να εφαρμόσουν τα 
ανάλογα μέτρα για την πρόληψη και τον εντοπισμό. Η υπόσχεση αυτή θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως εκούσια δέσμευση όπου οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι όπως δημόσιοι 
εκπρόσωποι, λειτουργοί και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, ανεπίσημες ομάδες όπως 
αποδέκτες υπηρεσιών και επιτροπές πολιτών θα συμφωνήσουν να εξαλείψουν κάθε 
μορφή χρηματισμού, να διασφαλίσουν και να προάγουν τη συμμετοχή των κατοίκων 
στις αποφάσεις που επηρεάζουν το περιεχόμενο και την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις ενέργειες των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  

Στόχος 16: Ορισμός από τον επικεφαλής κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ενός 
«Υπεύθυνου Δεοντολογίας», ένα πρόσωπο το οποίο θα επιληφθεί των προσπαθειών 
καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα και να είναι είτε 
εθελοντής (ίσως και συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος) είτε κάποιος που είναι ενεργό 
μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό του 
προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς και για την αδιάλειπτη πρόοδό του. Το 
Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να ενημερώνεται για τον ορισμό αυτού του ατόμου 
ώστε να αποκαλύπτει τα στοιχεία του στην εθνική διαδικτυακή τοποθεσία ως 
συντονιστή του αντίστοιχου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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Στόχος 17: Καθιέρωση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης σαφών και αξιόπιστων 
τρόπων για την υποβολή καταγγελιών διαφθοράς.  

Οι καλύτεροι μαχητές της απάτης είναι το προσωπικό και οι χρήστες των υπηρεσιών 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
το προσωπικό και το κοινό έχουν πρόσβαση σε ανοικτές γραμμές βοήθειας για την 
καταγγελία περιστατικών απάτης και διαφθοράς. Για παράδειγμα, όταν καθιερωθεί ο 
θεσμός του Υπεύθυνου Δεοντολογίας, το κύριο καθήκον του (βλ. Στόχο 16) θα είναι να 
διαπιστώσει ποια συστήματα καταγγελίας υπάρχουν ή πρέπει να δημιουργηθούν, ώστε 
να διευκολύνεται η ανώνυμη καταγγελία των περιπτώσεων διαφθοράς (μια ανοικτή 
γραμμή καταγγελιών). Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διεξαχθεί μια έρευνα των 
πολιτών ή των εργαζομένων για να εξακριβωθεί, εάν θα χρησιμοποιούσαν ένα τέτοιο 
σύστημα καταγγελίας και, αν όχι, για ποιο λόγο. Επιπλέον, οι καταγγελίες μέσω 
ανοικτής γραμμής μπορούν επίσης να στρέψουν την προσοχή των αρχών σε πιθανούς 
θύλακες διαφθοράς. Με την υιοθέτηση αποτελεσματικών συστημάτων υποβολής και 
διαχείρισης καταγγελιών, τουλάχιστον σε μεγαλύτερους δήμους, ή η χρήση μιας 
προσέγγισης κοινόχρηστων υπηρεσιών για μικρότερους δήμους, 
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων στοιχείων όπως οι εφαρμογές smartphone, μπορεί 
να συμβάλει στην αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών για τον εντοπισμό 
εισερχόμενων καταγγελιών που συνδέονται με συγκεκριμένα σχήματα απάτης και 
διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως η αδειοδότηση οικοδομών και 
επιχειρήσεων και η διαχείριση των αποβλήτων. 

Στόχος 18: Ετήσια δημοσίευση του έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας.  

Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση και εφαρμογή των μηχανισμών 
ακεραιότητας καθώς και τον αριθμό των περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς που 
διαπιστώθηκαν και οι οποίες παραπέμφθηκαν στα αρμόδια όργανα διερεύνησης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα 
αυτών των υποθέσεων (αυτό συνδέεται άμεσα με το μέρος 1, μέτρο υπ΄ αριθμόν 8). Για 
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να υπάρξει μία αναβαθμισμένη πολύ-επίπεδη 
συνεργασία μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων ελέγχου και 
επιθεώρησης, καθώς και των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών.  

Στόχος 19: Η κατάρτιση από όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Κωδίκων 
Δεοντολογίας που θα αποτυπώνουν τα πρότυπα ακεραιότητας που απαιτούνται από το 
προσωπικό και τους αιρετούς αντιπροσώπους.  

Αυτοί οι κώδικες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής 
διαδικασίας με τους τοπικούς αξιωματούχους και τους εκπροσώπους των τοπικών 
κοινοτήτων με σκοπό τον προσδιορισμό αυτών των αξιών. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει 
τη συζήτηση σχετικά με τις αξίες και τις βασικές αρχές που θα πρέπει να καθοδηγούν 
τις συναλλαγές με τους πολίτες και τους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με 
αυτόν τον τρόπο είναι πιθανότερο να αναλάβουν την ευθύνη για τον κώδικα που θα 
δημιουργηθεί. Η δομή του κώδικα θα μπορούσε να περιλαμβάνει «βασικές αρχές» 
όπως ακεραιότητα, ηγεσία, ανιδιοτέλεια, αντικειμενικότητα, λογοδοσία, ανοικτό 
πνεύμα, ειλικρίνεια και σεβασμός. Θα πρέπει να ορίζει τις «γενικές υποχρεώσεις 
συμπεριφοράς» τόσο για τους αιρετούς υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο 
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και για τους δημόσιους υπαλλήλους με έμφαση στους τομείς υψηλού κινδύνου. 
Επιπλέον, ο κώδικας πρέπει να παρέχει μια σαφή καθοδήγηση για τους πολιτικούς 
ιθύνοντες και τους δημόσιους υπαλλήλους και να προβλέπει μηχανισμούς για τον 
τρόπο αναγνώρισης και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Όπως 
έχει ήδη τονιστεί, στη συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη αυτών των κωδίκων θα 
μπορούσε να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών (όπως ΜΚΟ, ακαδημαϊκά ιδρύματα 
και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς). Ωστόσο, η δέσμευση για την ενσωμάτωση αυτών 
των αξιών στις καθημερινές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των 
οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης εξαρτάται από την πολιτική βούληση των 
τοπικών αιρετών αξιωματούχων. 
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2.4. Διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών 

2.4.1. Αδυναμίες υφιστάμενης κατάστασης 

Μικρή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών:  

Οι Έλληνες πολίτες έχουν λίγες ευκαιρίες για άμεση συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο μεταξύ των εκλογών. Πέρα από τα εθνικά 
δημοψηφίσματα που μπορεί να τεθούν για κρίσιμα ζητήματα, οι πολίτες δεν μπορούν 
να ζητήσουν τοπικά δημοψηφίσματα.  

Η μόνη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής των πολιτών που προβλέπεται στο νόμο 
Καλλικράτη είναι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 76 
του Ν. 3852/2010. Πρόκειται για ένα όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες που 
αποτελείται από εκπροσώπους τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και 
οργανώσεων, επιστημονικών συλλόγων και φορέων, ενώσεων και συλλόγων γονέων, 
αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, τοπικών συμβουλίων νέων και 
άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα, επιτρέπεται 
και η άμεση συμμετοχή των δημοτών, ακόμη και αν δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο, 
οργάνωση ή ένωση. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο 
αντιδήμαρχος. Οι κύριες αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνουν αναπτυξιακά και 
επενδυτικά προγράμματα με κριτήριο τα τοπικά προβλήματα. 

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης με τους πολίτες, η οποία μπορεί να διεξαχθεί παράλληλα με τη 
διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης. Η ηλεκτρονική 
διαβούλευση, ωστόσο, είναι στη διακριτική ευχέρεια της κοινότητας ή της δημοτικής 
ηγεσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις για τους σκοπούς του παρόντος 
σχεδίου δράσης δήλωσαν ότι οι διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στην 
τοπική αυτοδιοίκηση απέτυχαν στην εφαρμογή τους, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης από 
μέρους των πολιτών στα όργανα και στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγχρόνως, 
ο ρόλος των πολιτών και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
(δυνητικοί καταγγέλλοντες) στον ενδελεχή έλεγχο της συμπεριφοράς των αιρετών 
τοπικών αξιωματούχων αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται 
σκόπιμο να επισημανθεί ότι η χαμηλή ποιότητα και η μικρή προσβασιμότητα στα 
δεδομένα ανοικτής διακυβέρνησης στους περισσότερους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και τα ισχυρά τοπικά προσωπικά δίκτυα εμποδίζουν την 
ικανότητα και τα κίνητρα των πολιτών να αναλάβουν τον ρόλο του φύλακα (watchdog). 
Επιπλέον, η ικανότητα παρακολούθησης και συγκέντρωσης δεδομένων εκ μέρους των 
πολιτών και των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών είναι γενικά περιορισμένη. 
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Αναποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει επίσης να έχουν δημιουργήσει συστήματα 
υποδοχής καταγγελιών σχετικά με τη διοικητική δράση (π.χ. εξυπηρέτηση πολιτών και 
συμπεριφορά υπαλλήλων). Οι πολίτες, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι και το 
προσωπικό, πρέπει όλοι να ενημερωθούν για αυτά τα συστήματα καταγγελίας και να 
γνωρίζουν πώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Οι δημοτικοί και οι περιφερειακοί 
υπάλληλοι έχουν επίσης την υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν διεφθαρμένες 
συμπεριφορές και αυτό πρέπει να ορίζεται σε έναν κώδικα συμπεριφοράς ειδικά 
σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση των αναγκών των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Επί του παρόντος η Ελλάδα δεν διαθέτει τέτοιο κώδικα, εκτός από τον 
Οδηγό της Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, ο οποίος ισχύει για ολόκληρο τον 
δημόσιο τομέα και μερικούς ακόμα σε πιο εξειδικευμένους τομείς, όπως η φορολογική 
διοίκηση. Οι σχετικές υποχρεώσεις των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
υπάρχουν στο ελληνικό Σύνταγμα, τον ποινικό κώδικα και σε άλλους κανονισμούς των 
φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί 
ότι υπάρχει ειδικός κώδικας (Ν. 3584/2007) που διέπει τα θέματα που σχετίζονται με 
την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.  

2.4.2. Στόχοι 

Στόχος 20: Οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες από τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να μπορούν να απαιτούν από αυτούς 
λογοδοσία για τη δράση τους.  

Οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στις πρωτοβουλίες ανοικτής διακυβέρνησης και 
ενίσχυσης της διαφάνειας στην Ελλάδα όπως η πρωτοβουλία «making the rules 
known», μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της έννοιας του «armchair auditor» 
που κερδίζει ολοένα έδαφος στο πλαίσιο των ελεγκτικών μηχανισμών 
«πληθοπορισμού-crowdsourcing». 

Πιο συγκεκριμένα, οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να ενθαρρύνουν τη διαφάνεια 
και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια των ενεργειών τους για 
την προώθηση της λογοδοσίας και του δημόσιου συμφέροντος, ιδίως μέσω: 

 της προώθησης της διαφάνειας και της ανοικτής διακυβέρνησης, καθώς και της 
εξασφάλισης της πρόσβασης σε πληροφορίες και ανοικτά δεδομένα, καθώς και 
της έγκαιρης ανταπόκρισης στις αιτήσεις για παροχή πληροφοριών, 

 της παροχής πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου 
του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και των ατόμων, στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή τοπικών δημόσιων πολιτικών, 

 της παρότρυνσης για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα αποτελείται από 
οργανώσεις «φύλακες» της ακεραιότητας και της διαφάνειας, ομάδες πολιτών, 
εργατικά σωματεία και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. 

Στόχος 21: Η σύγκληση από τους ΟΤΑ μιας πολυμετοχικής ομάδας που θα περιλαμβάνει 
τοπικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ειδικούς για την 
αξιολόγηση, την εισήγηση και την υλοποίηση μιας δέσμης βελτιώσεων στην τοπική 
αυτοδιοίκηση για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα.  



 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – 43 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) 

Ο συνασπισμός θα λειτουργούσε επί τη βάσει ενός μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των 
μερών για την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την ανάληψη δέσμευσης. 
Συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοινοτικών 
ομάδων που θα αναλάμβανε έναν ρόλο φύλακα-watchdog. Πρόκειται για τοπικές 
επιτροπές κοινοτικών οργανώσεων ή συλλόγων με κύριο ρόλο τη διάδοση 
πληροφοριών στο κοινό σχετικά με κυβερνητικές δράσεις. Αυτές οι ομάδες μπορούν να 
βοηθήσουν στην ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία των ΟΤΑ μέσω της 
ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά με τους κινδύνους διαφθοράς και την  
ανάγκη προώθησης της διαφάνειας στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, οι 
ομάδες μπορούν να παρακολουθούν τα προβλήματα και τις πολιτικές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, να επικοινωνούν με τα μέσα ενημέρωσης και τις κυβερνητικές αρχές, 
να παρευρίσκονται σε δημόσιες ακροάσεις και να τοποθετούνται επί προτάσεων 
δημόσιας πολιτικής. Αρχικά, θα μπορούσε να ξεκινήσει πιλοτικά σε μια μεικτή ομάδα 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, (π.χ. μέγεθος, θέση 
κ.α.) για να δοκιμαστεί η προσέγγιση που θα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. 

Στόχος 22: Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της κοινωνία, οι ΟΤΑ πρέπει να αξιοποιήσουν 
εργαλεία όπως το διαδίκτυο, τα εσωτερικά μηνύματα, τα συνέδρια και τα δελτία 
τύπου. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το πλεονέκτημα να είναι πιο κοντά στους πολίτες 
από την κεντρική κυβέρνηση και έτσι μπορεί να οργανώσει εκδηλώσεις 
ευαισθητοποίησης σχετικά με στρατηγικές υπέρ της ακεραιότητας και καταπολέμησης 
της διαφθοράς σε σχολεία, πανεπιστήμια ή ακόμη και σε εγκαταστάσεις αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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Παράρτημα Α. Μοντέλο παρακολούθησης ενός προγράμματος καταπολέμηση της διαφθοράς σε φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Περιγραφή Θα καταβληθούν προσπάθειες για την εισαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης κατά της διαφθοράς σε όλα τα στάδια του 
ελληνικού συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δημοτικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι προσπάθειες αυτές 
προϋποθέτουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

Αποτέλεσμα 1 Ένταξη προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ακεραιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

Δείκτες έκβασης Ποσοστό των Ο.Τ.Α. που προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης σε ζητήματα ακεραιότητας 

Ποσοστό υπαλλήλων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ακεραιότητας στο πλαίσιο του 
μαθήματος. 

Σημείο αναφοράς Ολοκλήρωση του σημείου 
αναφοράς 

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 

Φορείς υλοποίησης Κόστος 

1.1 Έρευνα που διεξήχθη 
σχετικά με τα υφιστάμενα 
προγράμματα κατάρτισης 
για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και την 
ενίσχυση της ακεραιότητας 
στους Ο.Τ.Α. 

Η έρευνα ολοκληρώθηκε με 

τη συμμετοχή άνω του 50% 

εκατό των ελληνικών Ο.Τ.Α. 

Ιανουάριος 2018 Υπουργείο Εσωτερικών και 
Υπουργείο Διοικητικής 
Αναδιάρθρωσης 

6.000  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1.2 Σεμινάριο με θέμα την 
αποτίμηση των παρόντων 
κενών στην εκπαίδευση σε 
θέματα ακεραιότητας 

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε 
με μια συμφωνία για τα 
βασικά κενά στην 
εκπαίδευση ακεραιότητας 
και τα βασικά 
χαρακτηριστικά μιας 
ενδεχόμενης εκπαίδευσης 

Φεβρουάριος 2018 Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Αναδιάρθρωσης, 
Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
κοινωνία των πολιτών. 

6.000 

1.3 Σχέδιο προγραμμάτων 
κατάρτισης σε θέματα 
ακεραιότητας για τους 
Ο.Τ.Α. 

Το σχέδιο προγραμμάτων 
κατάρτισης στην 
ακεραιότητα ολοκληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε κατόπιν 
διαβούλευσης με τους 
συμμετέχοντες στο 
σεμινάριο 

Ιούνιος 2018 Υπουργείο Εσωτερικών και 
Υπουργείο Διοικητικής 
Αναδιάρθρωσης 

15.000 

1.4 Πιλοτική εφαρμογή των 
προγραμμάτων κατάρτισης 
σε θέματα ακεραιότητας σε 
περιορισμένο αριθμό 
Ο.Τ.Α. 

Το εγχειρίδιο 
παρουσιάστηκε με επιτυχία 
σε τουλάχιστον 30 Ο.Τ.Α. 
στην Ελλάδα 

Σεπτέμβριος 2018 Υπουργείο Εσωτερικών και 
Υπουργείο Διοικητικής 
Αναδιάρθρωσης και επιλεγμένοι 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

6.000 

1.5 Αναθεώρηση του 
προγράμματος κατάρτισης 
στην ακεραιότητα με βάση 
τα σχόλια των οργανισμών 
όπου εφαρμόστηκε 

Ολοκληρώθηκε η 
εκπαίδευση και 
ενσωματώθηκαν τα σχόλια 
από όλους τους φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης που 
συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα πιλοτικής 
εφαρμογής 

Φεβρουάριος 2019 Υπουργείο Εσωτερικών και 
Υπουργείο Διοικητικής 
Αναδιάρθρωσης και επιλεγμένοι 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

10.000 

Πηγή: Υλικό του UNODC που προσαρμόστηκε για χρήση σε σεμινάρια εθνικής εμβέλειας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς: Πρότυπα 
πρόληψης της διαφθοράς – Περίληψη 

ΑΡΘΡΟ 5: Το Πλαίσιο: Κατάρτιση ενός Σχεδίου.  

 Ποια είναι η στρατηγική της δικής σας πόλης; Ανατρέξτε στο παρελθόν της πόλης 
σας: υπάρχουν καταγγελίες για διαφθορά; Τι αφορούσαν αυτές οι καταγγελίες; 
Έγιναν έλεγχοι που κατέδειξαν προβλήματα; Ποια είναι τα αίτια των όποιων 
προβλημάτων στην πόλη σας; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; (Συνήθως οι κίνδυνοι 
συνεπάγονται τη διάθεση χρημάτων.) Πόσο συνήθεις είναι οι κίνδυνοι και ποια 
είναι η συχνότητά τους; Επικεντρωθείτε στην πρόληψη και στην οικοδόμηση της 
εμπιστοσύνης.  

 Καταρτίστε το σχέδιο αφού πρώτα γνωρίζετε: ΓΙΑΤΙ-- ποιες είναι οι αξίες που 
πρεσβεύει η πόλη σας; ΠΩΣ--ποια στρατηγική χρειάζεται βελτίωση; και ΔΡΑΣΗ--τι 
μέτρα λαμβάνετε ακριβώς για να αλλάξετε την κατάσταση; Ποιος κάνει τι και πώς 
γνωρίζετε ότι αξίζει τον κόπο; 

 Συντονιστείτε με όλες τις ομάδες της πόλης σας-- δημόσιες, ιδιωτικές, ομάδες 
πολιτών. Συμπεριλάβετε τους δημότες στις συζητήσεις σχετικά με τη διαφθορά και 
τον καθορισμό στόχων για την πρόληψή της. 

 Θέστε ρεαλιστικούς στόχους σε καθεστώς διαφάνειας. Κάντε μεθοδικά βήματα. 
Μην βιάζεστε να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα με τη μία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Η ομάδα: Ποιος είναι υπεύθυνο της υλοποίησης του Σχεδίου;  

 Η πόλη πρέπει να συστήσει μια ομάδα που θα ασχολείται με το σχέδιο 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτή η «Ομάδα Δεοντολογίας» μπορεί να είναι 
ένας υπάρχων φορέας με νέα καθήκοντα ή ένας νέος φορέας που θα συσταθεί για 
τον συγκεκριμένο σκοπό. Είναι σημαντικό αυτή η Ομάδα Δεοντολογίας να είναι 
ανεξάρτητη και να μην υπάγεται σε κανέναν λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που έχει 
εξουσία ή επιρροή σε αυτήν. Θα πρέπει να γίνουν επίσης έλεγχοι στην ομάδα - με 
ποια κριτήρια επιλέγονται; Ποια είναι η θητεία τους; Πώς αξιολογούνται;  

 Η Ομάδα Δεοντολογίας θα πρέπει να έχει πόρους για να φέρει σε πέρας το έργο 
της. Χρειάζεται πρόσβαση στους δημοτικούς πόρους. 

 Στόχος της ομάδας είναι να υλοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές για να προλάβει τη 
διαφθορά και να κάνει τους πολίτες συμμέτοχους στη διαδικασία. Η ομάδα θα 
πρέπει να έχει την εξουσία να αναπτύσσει πολιτικές, να συντάσσει κώδικες 
συμπεριφοράς, να δέχεται καταγγελίες, να διεξάγει έρευνες γνώμης στους πολίτες 
και να εισηγείται νέους νόμους. 
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 Θα ήταν χρήσιμο να τεθεί ένας επικεφαλής της ομάδας, ο Υπεύθυνος 
Δεοντολογίας για την πόλη. Το άτομο αυτό θα μπορούσε να είναι ένας δημοτικός 
λειτουργός που θα αναλάβει περισσότερα καθήκοντα, όπως ένας Διαμεσολαβητής 

 Οι συναντήσεις και οι ενέργειές τους θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από απόλυτη 
διαφάνεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Θέματα απασχόλησης των δημόσιων υπαλλήλων 

 Η πρόσληψη, προαγωγή και συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει 
να γίνεται με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια. 

 Επικεντρωθείτε στον τρόπο επιλογής, την κατάρτιση και τη δίκαιη αμοιβή. 

 Το σημαντικό είναι η διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων να μην εγείρει 
αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητά της. 

 Θεσπίστε συστήματα για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ της ιδιωτικής ζωής και των δημόσιων καθηκόντων ενός ατόμου. 

 Επικεντρωθείτε σε θέσεις που ενέχουν έναν κίνδυνο εκδήλωσης διαφθοράς. 
Ελέγξτε διεξοδικά τους υποψηφίους και δημιουργήστε πρότυπα για τις θέσεις, 
ώστε να προλάβετε μελλοντικά προβλήματα. Οργανώστε σεμινάρια κατάρτισης 
και συζητήστε τους κινδύνους και τη στρατηγική πρόληψης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Κώδικες συμπεριφοράς  

 Εξοικειωθείτε με το εθνικό νομικό πλαίσιο (ποινικό και συγκρούσεις 
συμφερόντων) που ισχύει στην πόλη σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι γραμμένο σε απλή 
γλώσσα και ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι εξοικειωμένοι με αυτό. 

 Μελετήστε, εάν η πόλη σας έχει ανάγκη για θέσπιση πρόσθετων κανόνων ή 
κωδίκων που θα συνέβαλαν στην πρόληψη της διαφθοράς. Εάν υπάρχει τέτοια 
ανάγκη, μεριμνήστε για την ψήφιση αυτών των νόμων. Επικαιροποιήστε τακτικά 
τον Κώδικα. 

 Ασχοληθείτε κυρίως με τα συγκεκριμένα ζητήματα: τη δωροληψία ή την 
εξασφάλιση προνομίων, την εξωτερική απασχόληση, τις επενδύσεις σε δημοτικά 
έργα, τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων, τις συγκρούσεις συμφερόντων 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών καθηκόντων. 

 Παρότι οι Κώδικες πρέπει να έχουν κυρώσεις, έμφαση πρέπει να δίνεται στην 
πρόληψη και στην εκπαίδευση και στην παροχή έγκαιρων και ανεπίσημων 
συμβουλών σε εργαζομένους της πόλης σε ζητήματα δεοντολογίας. 

 Οι κώδικες μπορούν επίσης να ρυθμίζουν τις σχέσεις με τους προμηθευτές ή τους 
εργολήπτες. 

 Μελετήστε τα πρότυπα των Κωδίκων άλλων πόλεων και δημοτικών ομάδων. 
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 Συζητήστε με λειτουργούς και το προσωπικό για την ανάπτυξη των Κωδίκων--
ποιος είναι κατά τη γνώμη τους ο κίνδυνος; Τι πιστεύουν ότι θα πρέπει να ρυθμίζει 
ο Κώδικας; 

 Ζητήστε από την Ομάδα Δεοντολογίας (άρθρο 6) να παρακολουθήσει την 
υλοποίηση του Κώδικα και την αποτελεσματικότητά του. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο Κώδικας έχει μηχανισμούς προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος και υποβολής ανώνυμων καταγγελιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Συμβάσεις προμηθειών 

 Η συνολική διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών θα πρέπει να είναι 
διαφανής, να βασίζεται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να ενθαρρύνει τη 
συμβολή των πολιτών. 

 Σε όλα τα έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών θα πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής μιας καταγγελίας διαφθοράς. 

 Θα πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα για αποφάσεις συμβάσεων 
προμηθειών και για τη διαδικασία προσφυγής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Δημόσια ενημέρωση 

 Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται για τον τρόπο λειτουργίας της πόλης και 
λήψης των αποφάσεων. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε στο Διαδίκτυο θα 
πρέπει να είναι απλή. (Πρβλ. Open Government Project – Έργο Ανοικτής 
Διακυβέρνησης) 

 Καταργήστε κάθε διαπροσωπική διαδικασία λήψης αποφάσεων και διακριτική 
ευχέρεια. Δημοσιεύστε ηλεκτρονικά τη διαδικασία. 

 Αυξήστε την ηλεκτρονική πρόσβαση στα κρατικά έγγραφα. 

 Εκσυγχρονίστε τις διαδικασίες αδειοδότησης. Δημιουργήστε ηλεκτρονικές 
εφαρμογές. Δημιουργήστε καταστήματα μίας στάσης όπου θα μπορούν οι 
δημότες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. 

 Δημοσιεύστε ηλεκτρονικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της 
διαφθοράς. Ενημερώστε τους πολίτες. Τι μέτρα έχουν ληφθεί; 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Δικαστικό σώμα και δίωξη (διορισμοί δικαστικών, θητεία)  

 

ΑΡΘΡΟ 12: Ιδιωτικός τομέας 

 Ενισχύστε τα πρότυπα ελέγχου, ενθαρρύνετε τους κώδικες συμπεριφοράς και τους 
κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων.  

 Αντιμετωπίστε τα πλαστά έγγραφα και τις «μαύρες» συναλλαγές. 
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 Αποκαλύψτε ποιος συστήνει και διατηρεί επιχειρήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Δημόσια συμμετοχή (πρβλ. Open Government Plan) 

 Ευαισθητοποιήστε όλες τις δημοτικές ομάδες σε θέματα διαφθοράς και στα μέτρα 
αποκατάστασης σχετικά με την απειλή της διαφθοράς και τον τρόπο που 
επηρεάζει το μέλλον της πόλης σας. 

 Συζητήστε τρόπους καταγγελίας της διαφθοράς. Θεσπίστε μέτρα προστασίας για 
όσους προβαίνουν σε καταγγελία. 

 Εκπαιδεύστε νέους και ηλικιωμένους στα δικαιώματά τους και στον τρόπο 
λειτουργίας της κυβέρνησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Νομιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Εθνικό 
δίκαιο) 

Πηγή: Από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς (UNCAC), Κεφ. II, 
άρθρα 5-14: Πρόληψη  
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